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Kuivan kesän jälkeen

Todella helteinen kesä on takana. Toiset nauttivat 
lämpimästä, mutta monet tuskailivat liiasta kuu-
muudesta. 

Metsissä työskentelyyn kuivuudesta oli hyötyä, 
kun maat kantoivat hyvin koneita. Toisaalta ko-
neista täytyi riisua ketjut ja telat pois kipinöinnin 
aiheuttaman metsäpalon syttymisvaaran vuoksi. 
Muutamia paloja maassamme olikin, mutta ei on-
neksi niin suuria kuin uutisista maailmalta saim-
me seurata. 

Merkittäviä myrskytuhoja valitettavasti tuli itä- 
ja pohjoisosiin maata. Kainuussa kun ajeltiin, niin 
kyllä oli surullista katsella, kun isoilta alueilta oli-
vat lähes kaikki puut kumossa. Sitä näkymää kat-
sellessa mietti, että metsävakuutuksillekin on to-
della tarvetta. Onneksi nämä myrskyt eivät osu-
neet yhdistyksemme alueelle.

Puukauppa on käynyt vilkkaana koko kevään, 
kesän ja näyttää jatkuvan edelleen samalla tahdil-
la syksyä ja talvea kohti. Toivoisi kyllä, että hak-

kuiden painopiste siirtyisi päätehakkuista enem-
män harvennuksille, jotta saadaan metsien kas-
vukunto ja sen myötä hiilensidonta mahdollisim-
man tehokkaaksi. Siihen tietysti oleellisesti vaikut-
taa myös eri lopputuotteiden menekki ja tulevat 
kelit. Toiveissa siis olisi vähäsateinen syksy ja oi-
kein perinteinen pakkastalvi.

EU:n suunnalta on saatu metsätaloudelle uu-
sia uhkia, kun sieltä pyritään säätelemään mei-
dän metsiemme käyttöä ja hakkuutapoja. Ja löy-
tyy vihertävää uhkaa metsien käsittelylle ihan ko-
timaastakin ja tuntuu sen saavan palstatilaa ko-
vasti. Sen sijaan todellisen ja oikeasti tutkitun tie-
don esiin tuonti tuntuu todella haasteelliselta.

Kovasti keskustelua herättävät myös tuulivoi-
mapuistot. Ensinnäkin ne myllyt vaativat alleen 
suuria avoimia alueita ja siirtolinjakäytävät vievät 
yli 50 metrin leveydeltä metsää sileäksi sekä tuu-
livoimaloiden rakentaminen ja hoito vaatii tiever-
koston. Lähes kaikki tuulivoimayhtiöt ovat ulko-
maisessa omistuksessa eli tuulivoimatuet ja muu-
kin tuotto menevät maailmalle. Tuulivoiman lisä-
rakentamisessa pitää olla tarkkana, ettei vain hai-
tat jää tänne.

Syksyn hirvi- ja peurajahti lähestyy. Toivotta-
vasti niiden kannat saadaan taas hieman parem-
paan malliin. Metsänomistajien on tärkeää vai-
kuttaa hirviseurueisiin, jotta nämä käyttäisivät 
tehokkaasti kaikki myönnetyt hirviluvat. Suu-
rimmassa osassa hirvitalousalueita maanomista-
jien ja metsästäjien yhteistyö toimii hyvin. Met-
sästäjät ilmoittavat joillakin alueilla metsätuhois-
ta metsänomistajille tai metsänhoitoyhdistykseen, 
jolloin niistä voidaan tehdä viipymättä Metsäkes-
kukseen hirvivahinkoilmoitus. Näin hirvivahin-
koalueet saadaan paremmin virallisiin tilastoihin 
ja voidaan hyödyntää jatkossa hirvitihentymien 
poistossa.

Hirvikärpäset ovat taas tulleet kaikkien metsis-
sä työskentelevien ja muidenkin siellä liikkuvien 
harmiksi, mutta koitetaan suojautua niiden pure-
milta ja nauttia syksyisestä luonnosta ja sen anti-
mista.

Hyvää syksyä kaikille!

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja I Mhy Pohjois-Pirkka
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Keskustelu ilmastoasioista ja Euroo-
pan komission metsästrategiasta käy 
vilkkaana, eikä vääriltä väitteiltä ole 
voitu välttyä. Metsänomistajiin ja 
päättäjiin yritetään vaikuttaa monin 
eri motiivein ja jopa syyllistämään. 
Nopein ja tuloksellisin keino vähentää 
päästöjä olisi fossiilisten polttoainei-
den korvaaminen uusiutuvilla poltto-
aineilla. Tässä metsillä ja metsänhoi-
dolla on iso rooli. Suomessa on sadan 
vuoden aikana saatu metsänhoidolla 
lisättyä metsien kasvua niin, että puu-
ta on metsissämme nyt enemmän kuin 
koskaan. Metsiemme kasvu on hak-
kuita ja luonnonpoistumaa suurem-
paa. Aktiivinen ja kestävä metsänhoi-
to on olennainen osa ilmastonmuutos-
ta hidastavaa maankäyttöä.

Ajallaan tehdyt taimikonhoidot ja 
kasvatusmetsien harvennukset lisää-
vät metsien kasvua ja samalla hiilen si-
dontaa. Kasvava metsä sitoo parhaiten 
hiiltä. Kun metsänhoidolliset toimen-
piteet tehdään metsän ehdolla, kohtee-
seen sopivalla menetelmällä ja oikea-
aikaisesti, niin metsien terveys para-
nee ja metsätuhoherkkyys pienenee. 

Henkilöstömuutokset

Kevään ja kesän aikana tapahtui hen-
kilöstömuutoksia metsäasiantuntijois-
sa, kun Eero Peltola Vilppulasta, Eli-
na Kotilainen Teiskosta ja Auvo Mart-
tila Kurusta siirtyivät toisen työnanta-
jan palvelukseen. Nyt syksyn mittaan 
näille paikoille on saatu uudet metsä-
asiantuntijat. Teiskossa on aloittanut 
Aleksi Kulmala, Kurussa Antti Heik-
kilä ja Vilppulassa Saara Hietala. Toi-

votaan heille menestystä metsänomis-
tajien palvelun ja edunvalvonnan sa-
ralla. 

Toimintamme koronatilanteen 
jatkuessa

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
pyrkii omalla toiminnallaan vähen-
tämään tartuntariskejä, eikä järjestä 
omia yleisötilaisuuksia tänä syksynä 
epävarman koronatilanteen vuoksi.

Työt metsissä ovat jatkuneet nor-
maalisti ja tarjoamme palveluita kai-
kille metsänomistajille koronatilan-
teen pitkittymisestä huolimatta.  Seu-
raamme koronaan liittyviä ohjeistuk-
sia. Metsäasiantuntijamme ovat tavoi-
tettavissa ja toivomme metsänomista-
jien yhteydenottoja pääsääntöisesti 
puhelimitse ja sähköpostilla. Jos toi-
mistokäynti on välttämätön, niin tule 
ainoastaan terveenä, huolehdi käsihy-
gieniasta, vältä lähikontakteja ja suosi 
kasvomaskia.

Syksyinen metsäkäynti

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 kasvu 
on lähtenyt käyntiin, onko kuiva ke-
sä vaikuttanut ja onko heinä vaaras-
sa kaatua taimien päälle lumen pai-
nosta. Jollet itse pysty suorittamaan 
metsäkäyntiä, niin metsänomistaja-
na voit olla yhteydessä omaan metsä-
asiantuntijaasi, joka selvittää sinulle 

Metsänhoito on ilmastoteko

metsäsi hoito- ja hakkuumahdollisuu-
det. Omalla metsäasiantuntijallasi on 
myös laaja kokonaiskuva paikallises-
ta puumarkkinatilanteesta, hintatasos-
ta ja sen käyttäytymisestä. Hän osaa 
myös neuvoa metsänhoitoon liittyvis-
tä Kemera-tuista. Ota rohkeasti yh-
teyttä omaan metsäasiantuntijaasi pu-
helimella ja sähköpostilla, niin saam-
me sovitut asiat liikkeelle. 

Metsänhoidollista syksyä! 
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Elokuisena aamupäivänä veljeksistä 
Timo Koskinen hakkaa Monoskylässä 
päätehakkuuleimikkoa, ja Asko Kos-
kinen saapuu työmaalle antamaan 
haastattelun omien töidensä lomassa.

Milloin yritys on perustettu ja kuin-
ka monta työntekijää yritys työllis-
tää? 

– Yrityksemme Asko ja Timo Kos-
kinen Ky on perustettu 1988 Virroil-
la. Meidän lisäksi yritys työllistää 3-4 
työntekijää, kertoo Asko Koskinen.

Mitkä ovat päätyölajit yrityksessän-
ne?

– Yrityksemme tekee puunkorjuuta, 
harvennus- sekä energiapuukohteille. 
Uudistusalojen maanmuokkaukset 
kuuluvat myös yrityksemme palve-
luihin, kertoo Asko.

– Metsänhoitoyhdistyksen kanssa 
yhteistyö alkoi syys-lokakuussa 2020, 
jolloin laitettiin vireille energiapuu-
hakkuut. Vuoden vaihteessa 2020-2021 
laajennettiin yhteistyötä ainespuukor-
juisiin. Pääsääntöisesti ainespuuhak-
kuina teemme harvennuksia, pääte-
hakkuukohteita ei juurikaan, vaikka 
juuri nyt seistään päätehakkuuleimi-
kon reunalla, selventää Asko Koski-
nen.

Mille alueille työmaanne sijoittuvat?
– Työmaamme sijaitsee pääsääntöi-

sesti Virtain, Kurun, Ruoveden sekä 
Mänttä-Vilppulan alueilla. Käytän-
nössä Ruoveden eteläpuolella ei juu-
rikaan olla, lisää Asko.

Minkälaista kalustoa löytyy?
– Yritykseltämme löytyy kaksi kai-

vinkonetta maanmuokkausiin, kaksi 
hakkuukonetta, isompi harvennuksil-
le ja pienempi energiapuuhakkuisiin 
sekä kaksi ajokonetta, kertoo Asko.

Mikä sai lähtemään metsäalalle?
– Metsäalalle tuli lähdettyä isän ja-

lanjäljissä. Isä työskenteli metsurina. 
Kouluaikoina Asko ja Timo tekivät 

Ennakkoraivaus ja leimikon 
nauhoitus avainasemassa 
onnistuneeseen korjuujälkeen

Pinja Juurakko l harjoittelija 
l Mhy Pohjois-Pirkka
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metsätöitä omissa metsissä, josta kiin-
nostus sitten lähti. Sillä tiellä edelleen 
ollaan, toteaa Asko. 

Minkälainen koulutustausta teillä 
on?

– Olemme käyneet Kurun metsä-
opiston, hakkuukoneenkuljettaja- lin-
jan, joka kesti kaksi vuotta. Silloin Ku-
run metsäopistolla ei ollut vielä hak-
kuukoneita, joten opiskelu painottui 
ajokoneilla harjoitteluun. Kyllä työn 
oppii töitä tekemällä, Asko jatkaa.

Mikä työlaji on mieleisesi?
Asko pohtii, että yhtä mieluisinta 

työlajia ei ole, mutta kyllä nuo hak-
kuuhommat viehättävät. -Toisaalta 
vaihtelu eri työlajien välillä tekee työs-
kentelystä mielekästä, lisää Asko.

Mitkä ovat tärkeimmät tekijät hyvin 
suunniteltuun leimikkoon?

Koskinen painottaa ennakkoraiva-
uksen ja nauhoituksen tärkeyttä. -Kyl-
lä sellainen työmaakohde, jossa on en-
nakkoraivaus tehty jo hyvissä ajoin 
ennen hakkuuta, antaa hyvät lähtö-
kohdat työmaan siisteyteen ja korjuu-
jälkeen. Tilanrajojen auki pitäminen 
helpottaa jo huomattavasti työskente-
lyä, mutta kyllä nauhat tuovat aina li-
sää mukavuutta työskentelyyn. 

Mitkä asiat tekevät metsässä työs-
kentelystä mieluista?

– Metsässä työskentelyssä kiehtoo 
itsenäinen työskentely, vapaus ja se, 
ettei samanlaisia työpäiviä juuri ole, 
tiivistää Asko.

Onko yhteistyö metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa sujunut hyvin?

Töiden tekeminen yhteistyössä met-
sänhoitoyhdistyksen kanssa on suju-
nut Askon mukaan hyvin.

– Eniten yhteyksissä ollaan metsän-
hoitoyhdistyksen pohjoisen alueen 
kuljetus- ja korjuuesimiehen Kerkko 
Koron kanssa. 

Mikä palkitsee yrittäjää eniten?
Asko Koskinen kertoo, että hyvän 

korjuujäljen näkeminen harvennuk-
silla ja energiapuukohteilla palkitsee 
tekijäänsä. Asko lisää, että työnteki-
jöidensä työnjälkeen saa olla tyyty-
väinen. Koskisen veljeksillä on töissä 
nuorempaakin väkeä.  – He ovat no-
peita oppimaan ja kehittymään, täten 
myös työnjälki on moitteetonta, vaik-
ka työvuosia on vähemmän, toteaa 
Asko tyytyväisenä.

Ennakkoraivaus ja leimikon 
nauhoitus avainasemassa 
onnistuneeseen korjuujälkeen

Timo Koskinen moton hytissä ja 
vieressä Asko Koskinen.
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Saara Hietala
Saara Hietala aloitti metsäasiantuntija-
na syyskuun alussa Mänttä-Vilppulas-
sa. 

Kerro hieman itsestäsi
Olen 24-vuotias metsätalousinsinöö-
ri Tampereelta. Valmistuin Tampereen 
ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 
2021. Vapaa-ajallani harrastan lentopal-
loa. Opintojeni alussa suoritin ensim-
mäisen harjoitteluni istutuksilla ja rai-
vauksilla ja sen jälkeen olen ollut kah-
tena kesänä toimihenkilöharjoittelijana.

Mikä metsäalassa on parasta?
Metsäalassa ehdottomasti parasta on 
luonto ja työn käytännönläheisyys. 
Työssä pystyy hyvin yhdistämään 

maastotyön ja toimistotyön. Luonnos-
sa kulkeminen ja asiakaspalvelu yhdis-
tyvät mielestäni erinomaisesti ja se te-
kee työstä erittäin mielekästä. 

Miksi metsiä kannattaa hoitaa?
Hoidetut metsät ovat ilo paitsi silmäl-
le, myös metsänomistajalle. Hyvin hoi-
detusta metsästä saadaan hyvä talou-
dellinen tuotto, jolloin istutettuihin tai-
miin sijoitettu pääoma ei mene huk-
kaan. Hoidetussa metsässä on myös 
helpompi ja mukavampi kulkea kuin 
hoitamattomassa. Hoitamalla metsät 
ajallaan voidaan ennaltaehkäistä myös 
metsätuhojen syntyä. 

Terveisesi alueesi 
metsänomistajille
Hoidetaan yhdessä tarvittavat metsien 

ja taimikoiden hoitotoimenpiteet ajal-
laan ja pidetään sillä tavoin metsistäm-
me huolta. Toivottavasti yhteistyöstäm-
me tulee antoisa molemmin puolin! 

Saaran yhteystiedot:
Puhelin 044 776 4557
sähköposti saara.hietala@mhy.fi 

Aleksi Kulmala
Aleksi Kulmala aloitti metsäasiantunti-
jana syyskuun alussa Teiskossa. 

  
Kerro hieman itsestäsi
Olen varttunut Hämeenkyrön Vesajär-

ven kylässä. Harjoitteluni suoritin Met-
sä Groupilla ja koulun jälkeen päädyin 
Metsäkeskukselle. Omistan itsekin hie-
man metsää ja tykkään avustaa myös 
sukuani metsätöissä. Vapaa-aikana pi-
dän huolta fyysisestä kunnosta ja nau-
tin myös kalastuksesta sekä yläilmois-
ta ihmettelystä dronen avulla.

Mikä on metsäalassa parasta?
Metsäalassa parasta on se, että metsäs-
tä on moneksi. Metsäasiantuntijan työ-
tehtävien monipuolisuus ja erilaisten 
ihmisten tapaaminen takaavat sen, että 
yksikään työpäivä ei ole samanlainen.

Miksi taimikonhoito kannattaa 
tehdä ajallaan?
Metsän uudistamisen jälkeen taimia 
ei missään tapauksessa kannata hylä-
tä. Lehtipuusto ja muu pintakasvilli-

suus kasvavat nopeammin kuin kuusi 
ja mänty. Tilanteessa, jossa raivaukset 
on jätetty tekemättä taimet jäävät var-
joon ja kilpailu hidastaa kasvua. Lisäk-
si kasvatettavien puiden laatu heikke-
nee ja pahimmassa tapauksessa taimia 
kuolee. 
 
Terveisesi alueesi 
metsänomistajille
Ota minuun rohkeasti yhtettä, kun kai-
paat neuvontaa metsään liittyvissä asi-
oissa. Metsänomistajana sinä päätät 
metsäsi käytöstä. Tykkään avustaa ja 
toteuttaa asioita, jotka ovat sinulle tär-
keitä ja mitä haluat metsältäsi. 

Aleksin yhteystiedot:
Puhelin 044 776 4552
sähköposti aleksi.kulmala@mhy.fi 

Antti Heikkilä
Antti Heikkilä aloitti metsäasiantuntija-
na elokuun alussa Kurussa. 

Kerro hieman itsestäsi
Olen nuori mies Parkanosta ja valmis-
tuin metsätalousinsinööriksi Evolta 
Hämeen ammattikorkeakoulusta kesä-
kuun lopussa. Harrastuksiini kuuluu 
metsästys, kilpa-ammunta metsästä-
jäliiton kisoissa, vapaaehtoinen maan-
puolustus, kuntosalilla käynti ja pienis-
sä määrin metsähoitotöiden teko. Olen 
luonteeltani rauhallinen ja tulen hyvin 
uusien ihmisten kanssa toimeen. 

Mikä on metsäalassa parasta?
Parasta metsäalassa on luonnossa liik-
kuminen ja uusiin ihmisiin tutustumi-

nen. Maanomistajia tavatessa on muka-
va kuunnella metsän sekä alueen histo-
riaa työn lomassa. 

Kuinka onnistua puukaupassa?
Puukaupassa onnistuakseen kannattaa 
pyytää apua paikallisilta metsänhoi-
toyhdistyksen metsäasiantuntijoilta. 
Asiantuntijan tilakäynnillä selviää eri 
kuvioiden hoito- ja hakkuutarpeet se-
kä leimikon teettäminen ja sen kilpai-
luttaminen onnistuu helposti.  

Terveisesi alueesi 
metsänomistajille
Olen jo tutustunut moneen maanomis-
tajaan ja kuullut heiltä positiivista pa-
lautetta aikaisempien asiantuntijoiden 
töistä. Haluankin jatkaa tätä positiivis-
ta kuvaa ja luottamuksellista suhdetta. 

Odotan innolla uusia tapaamisia ja työn 
tuomia haasteita. Jatketaan yhteistyötä 
samaan malliin.

Antin yhteystiedot:
Puhelin 044 776 4560
sähköposti antti.heikkila@mhy.fi 
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Puukauppa on käynyt normaalia 
vilkkaampana myös kesäkaudella. 
Vuoden alusta puunmyynti on ollut 
kokonaisuutena puolet vilkkaampaa 
kuin vuosi sitten. Kesäkauden puu-
kauppa edellisen kymmenen viikon 
ajalta on ollut jopa kaksinkertaista 
edellisiin vuosiin nähden. Toisaalta 
alkukesän puun hintapiikki on kään-
tynyt laskuun. Markkinat ovat loma-
viikkojen jälkeen odottavalla kannal-
la. Metsäyhtiöt ovat kertoneet hyvistä 
alkuvuoden tuloksista, joita ovat sii-
vittäneet lopputuotteiden hyvä hin-
takehitys suhteessa kustannuksiin, 
kuten puun hintoihin. Markkinoiden 
yleinen tilanne on positiivinen. 

Puukauppamäärät vastaavat 
ennätysvuotta 2018

Puukauppamäärien osalta alkuvuo-
si on noudatellut vuoden 2018 puu-

kauppakäyrää, jolloin kumpanakin 
vuotena viikkoon 30 mennessä oli 
kumulatiivinen ostomäärä yksityis-
metsistä 22 miljoonaa kuutiometriä. 
Vuonna 2018 tämä oli vasta noin puo-
let koko vuoden yksityismetsien to-
teutuneesta ostomäärästä. Vuodet ei-
vät ole veljiä keskenään, mutta tämän 
vuoden näkymät ja ennustelaitosten 
analyysit ovat optimistisia loppuvuo-
denkin osalta. 

Markkinoilla kysyntä ja tarjonta 
määrittävät puun hintatason. Usein 
on toistunut sama tilanne, jossa puun 
hinnat ovat laskeneet kesälomakau-
della hetkellisesti. Tämä johtunee sii-
tä, että puun ostajien ostoaktiivisuus 
ei jakaudu tasaisesti, vaan painottuu 
aktiivisemmille puukauppaviikoil-
le ja ostohenkilötkin pitävät lomiaan. 
Toisaalta kesälomilla monilla metsän-
omistajilla olisi aikaa paneutua puu-
kaupan suunnittelemiseen. Tällöin 

voi syntyä hetkellistä ja paikallista 
ylitarjontaa, joka voi näkyä tiettyjen 
puutavaralajien hinnoissa. Toisaalta 
kesän puukauppamäärät ovat koko-
naisuuden kannalta kuitenkin pieniä.

Puun hintataso ja lopputuotteiden 
hinnat ovat tässä markkinatilanteessa 
erkaantuneet. Tämän johdosta metsä-
yhtiöt ja sahat ovat tehneet kovia tu-
loksia. Metsäteollisuuden lopputuot-
teiden futuurihintojen mukaan hinta-
tasot säilynevät kohtuullisen korkeal-
la tasolla. Tämä mahdollistaa toivon 
mukaan metsäalalle lisää investointe-
ja ja puun käytön lisäystä. Näiden pi-
täisi heijastua raaka-aineen kotimai-
seen kysyntään. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenyydellä saa monipuolet 
palvelut ja yhteisen 
edunvalvonnan

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat laa-
jassa palveluvalikoimassaan metsän-
omistajille niin metsänhoidon kuin 
puukaupan palveluita. Metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenyydellä varmiste-
taan, että metsänomistajien yksilöllis-
ten etujen lisäksi myös yhteisiä etuja 
voidaan ajaa kansallisella ja kansain-
välisellä rintamalla. Tästä osoitukse-
na esimerkiksi EU:n valmisteilla ole-
va uusi metsästrategia, jonka kannan-
otoissa saatiin lievennettyä jyrkimpiä 
vaikutuksia metsien käsittelyn sään-
telyyn.

Metsänomistajat ovat tervetullei-
ta metsänhoitoyhdistyksen palvelu-
tarjonnan ja edunvalvonnan jäsenik-
si. Omassa yhdistyksessä tunnetaan 
alueen erityispiirteet, mikä helpottaa 
metsänhoidon ja puukaupan suun-
nittelua ja toteuttamista. Otahan yh-
teyttä omaan metsänhoitoyhdistyk-
seen joko jäsenyyden tai metsänhoi-
don merkeissä.

Puukaupan ja puunkorjuun painopiste on ollut päätehakkuissa.
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Puukauppa käynyt kesäkaudella 
normaalia vilkkaampana
Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö I Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
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Jo pikkupoikana isän kanssa 
metsään

Kotoisin Heikki on Tampereen Teis-
kosta. Maatilan poikana hän oli isän-
sä mukana leimakirvestä heiluttamas-
sa paikallisen metsänhoidonneuvojan, 
legendaarisen Tapio Mustilan kanssa 
jo nuorukaisena. Isän kuoltua 70-lu-
vun lopulla tilan toimintaa jatkettiin 
ensin kuolinpesänä ja myöhemmin 
kuolinpesän jakamisen kautta Heikis-
tä tuli itsenäinen metsänomistaja. 

 – En ole se kätevin käytännön teki-
jä käden taidoiltani polttopuiden kat-
kontaa ja halkomista lukuun ottamat-
ta ja olenpa omaan jalkaanikin joskus 
raivatessa moottorisahalla sahannut!, 
Heikki kertoo pilke silmäkulmassa ja 
jatkaa: Metsänhoitoyhdistys onkin ol-
lut korvaamaton apu metsien hoidos-
sa niin käytännön toteutuksen kuin 
hakkuiden ja hoitotöiden suunnitte-
lussa sekä puukaupoissa. Olen ollut 
erittäin tyytyväinen saamaani palve-
luun.

Erikoistuminen maaseudun 
asioihin

Nuorempana Heikki luki ensin ekono-
miksi Tampereen yliopistossa ja jatkoi 
opintojaan Turussa oikeustieteen pa-
rissa. Tuomioistuinharjoittelun jälkeen 
hänestä tuli lopulta varatuomari ja tä-
mä polku vei hänet asianajajaksi 40 
vuoden ajaksi.

Erikoisosaamisestaan kysyttäessä 
hän sanoo maaseudun miehenä kes-
kittyneensä maaseudun asioihin ja to-
teaa pitävänsä itseään tavallisena junt-
tina. Tämä ensikuulemalta hymyn 

Maaseudun luottojuristi Heikki 
Taulaniemi jää eläkkeelle
Mikko Kriikku l kenttäpäällikkö l MTK metsälinja

Monelle pirkanmaalaiselle metsänomistajalle ja maaseudun 
ihmiselle Heikki Taulaniemi on tullut tutuksi työnsä kautta 
juristina. Hän on vuosikymmenten saatossa ollut monessa 
mukana paitsi asianajajana, myös kehittämässä Pohjois-Pirkan 
metsänhoitoyhdistyksen toimintaa ja kirjoittanut juridisia 
artikkeleita usean vuoden ajan Metsä-Pirkka-lehteen.
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kasvoille nostava määrittely pitää si-
sällään kuitenkin maaseudun ihmisil-
le erittäin merkittävien osa-alueiden 
hoitoa, kuten maankäyttöön liittyvät 
kysymykset, maaoikeudelliset asiat, 
sukupolvenvaihdokset, verosuunnit-
telu, jäämistö- ja perintöasiat ja kiin-
teistökauppoihin liittyvä juridiikka.  

– Kaikkeen ei voi erikoistua. Oikeu-
denkäynnit ja käräjäsalit olen viimeis-
ten vuosikymmenien aikana jättänyt 
suurelta osin kollegoille.  Käräjäasi-
at jättävät helposti osapuolille kieltei-
siä tunteita. Sen sijaan maaoikeus on 
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erityisesti kiinnostanut ja jäämistöasi-
oissa on saanut monesti kulkea asiak-
kaan rinnalla surun keskellä, mikä pi-
tää mielessä ihmiselon rajallisuuden.

Maaseudun ja kylien elinvoima 
lähellä sydäntä

Maaseudun ja kylien elinkelpoisuus ja 
hyvinvointi on Heikin sydäntä lähellä. 
Kaavoituksella, rakentamismääräyk-
sillä ja esimerkiksi yhteiskuntaraken-
netta koskevilla ohjelmilla ohjataan 
voimakkaasti sitä, mihin saa rakentaa 
ja mihin ei.  Rakennusoikeuden rajoit-
taminen on ongelmallista maanomis-
tajan kannalta ja rajoitukset useimmi-
ten laskevat maan arvoa. ”Voidaanko 
puhua käsitteestä perusrakentamisoi-
keus?” kysyy Taulaniemi. Hän onkin 
ollut usein taustalla auttamassa kylien 
ja maaseudun aktiiveja virkakoneiston 
rakentamiseen liittyviä keskittämis- ja 
tiivistämispyrkimyksiä vastaan.

Metsänomistajat hyvin 
valveutuneita

Ehkä hieman yllättäen metsäpuolen 
ja metsälain alaiset asiat eivät Heikkiä 
ole kovin paljoa työllistäneet. Taula-
niemi antaakin metsänomistajille kii-
tosta, sillä hän on havainnut metsän-
omistajat hyvin valveutuneiksi ja mo-
nitavoitteisiksi. Vaikka metsästä saata-
vat tulot ovat monille erittäin tärkei-
tä, halutaan metsiä hoitaa kestävän ke-
hityksen periaatteiden mukaan. Myös 
metsälain 10 § on ensi hämmennysten 
jälkeen opittu ottamaan huomioon. 
Keskusteluista ja muiden metsän-
omistajien kokemuksista Heikki ker-
too saaneensa hyviä eväitä omienkin 
metsien hoitoon. Hän arvostaa myös 
metsäalalla perinteisesti vallitsevaa 
sopimisen kulttuuria. Asioista riidel-
lään harvoin, saati viedään niitä kärä-
jille asti, hän toteaa.

Luottamustehtävissä 
vakuutusalalla ja 
metsänhoitoyhdistyksessä

Pitkäaikaisimman rupeaman luot-
tamustehtävissä Heikki on tehnyt Lä-
hivakuutuksessa ja sittemmin Lähi-
tapiolassa. Hän aloitti 90-luvun al-
kupuolella Pirkanmaan Lähivakuu-
tuksen hallintoneuvostossa ja muuta-

man vuoden päästä Heikkiä pyydet-
tiin hallitukseen, jossa hän toimi vuo-
teen 2012 asti, jolloin Lähivakuutus ja 
Tapiola fuusioituivat. Fuusion jälkeen 
hän toimi Lähitapiolan Pirkanmaan 
alueyhtiön hallituksessa aina vuoteen 
2020 asti. 

– Työ oli mielenkiintoista ja näköala-
paikka talouspuolelle. Sain nähdä ja 
olla mukana kehittämässä yhtiötä pe-
rinteisestä palovakuutusyhtiöstä tur-
vallisuutta, terveysvakuutuksia ja si-
joituspalveluita tarjoavaksi nykyaikai-
seksi yhtiöksi, Heikki kuvailee. 

Yhteistyö Pohjois-Pirkan metsänhoi-
toyhdistyksen kanssa johti myös yh-
distyksen valtuustoon 90- ja 2000 lu-
vun kahta puolen. 

– Jonkin aikaa toimin myös valtuus-
ton puheenjohtajana, mikä antoi mah-
dollisuuden päästä seuraamaan myös 
hallituksen työskentelyä. Yhdistysten 
fuusioituminen toi useita etuja ja edis-
ti asiantuntijuutta.  Sittemmin metsän-
hoitoyhdistysten pakkojäsenyys pois-
tui, mikä ei ole yksiselitteisesti hyvä 
asia, koska neuvonnan ja asiantunte-
muksen tarve ei ole ainakaan vähen-
tynyt. Toisaalta kilpailu pakotti myös 
yhdistykset terävöittämään toimin-
taansa, mikä oli positiivista. 

Metsänhoitoyhdistys edelleen 
tärkeä

Metsänhoitoyhdistysten roolin Heik-
ki näkee edelleen tärkeäksi. Hän ko-
rostaa asiantuntijuuden ja tiedon ja-
kamisen kasvavaa merkitystä nyky-
aikana. 

– Metsänhoitoyhdistys on ollut luon-
teva ja luotettava yhteistyökumppani. 
Kattava neuvonta ja puukauppojen 
kilpailutus ovat tärkeitä metsänomis-
tajille ja oleellinen osa edunvalvontaa, 
Heikki toteaa. Yhdistysten toimialaan 
mukaan tullut maa- ja metsätilojen vä-
litys on asiantuntijuutta parhaimmil-
laan, mikä on ollut tarpeen esimerkik-
si perinnönjakojen yhteydessä.

Työelämä on nyt jäämässä Heikin 
osalta taakse ja hän jää eläkkeelle. 
Heikki kertoo, että hän ei ota enää uu-
sia juttuja eikä uusia asiakkaita. Van-
ha puhelinnumero kyllä toimii, ja tu-
tut ja vanhat asiakkaat saavat apua sii-
nä muodossa, että pohditaan, mikä ta-
ho olisi asiakkaan kannalta paras apu 
kulloisessakin asiassa.
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Puupolttoaineen käytön kasvu on vii-
me vuosikymmenellä ollut teollisuu-
den sivutuotteiden ja tuontihakkeen 
varassa. Metsähakkeen kasvu tyreh-
tyi 2010-luvulla ja kotimaisen hakkeen 
käyttö on jopa ottanut takapakkia. Mi-
tä on tapahtunut?

Yhdistetty lämmön ja sähkön tuo-
tanto ei ole enää ollut taloudellisesti 
kovinkaan kilpailukykyistä sähkön-
tuotannossa, mikä on johtanut metsä-
hakkeen käytön vähenemiseen. Uudet 
lämmöntuotannon investoinnit teh-
dään usein pelkästään lämmöntuo-
tantoa varten.

Markkinat ja tekniikka muuttuvat

Poltettaessa valtaosa kiinteästä puus-
ta, turpeesta ja viime vuosikymmenen 
aikana nopeasti osuuttaan kasvatta-
neesta jätteestä käytetään yhä tehok-
kaammin ottamalla enenevissä määrin 
talteen savukaasujen lämpö. Toisaalta 
isojen metsäteollisuuslaitosten lopet-
taminen ohjaa uudella tavalla puuvir-
toja, myös sivutuotteita ja metsähak-
keita. Uudet laitokset tuottavat entistä 
enemmän sivutuotteita myös tehtaan 
ulkopuoliseen käyttöön.

Asiakkaat toimintaympäristön 
muutoksessa

Viime ja kuluvan vuoden nopea EU:n 
päästökaupan hintatason nousu sekä 

kirsikkana kakun päälle energiaverot 
ovat nopeuttaneet jo pitkään ennakoi-
tua kehitystä. Turvetta ei hinnan takia 
haluta käyttää ja turvetuottajien usko 
alaan on saanut kohtalokkaan iskun. 
Kivihiiltä uhkaa sama kohtalo samois-
ta syistä, mutta sille on lisäksi säädet-
ty selvä takaraja, joka on kahdeksan 
vuoden päässä. Kivihiilestä irtautu-
mista on kuitenkin pitkään valmistel-
tu ja polku on useimmille käyttäjille 
selvä. Näistä markkinoista puu on jo 
saanut ja saa edelleen osan.  Hakkeen 
kokonaiskäyttö ei ole kuitenkaan kas-
vanut edellä mainituista syistä. Alu-
eellisesti löytyy hyvääkin käytön kas-
vua. 

2020-luvulla odotetaan kasvua

Polttamattomuuteen vannotaan po-
litiikassa ja viestinnän eri kanavis-
sa, mutta kovin nopeaa polttoon pe-
rustumattomien teknologioiden kas-
vua ei ole näköpiirissä. Lämpöpum-
put, hukkalämmöt, geolämpö ja mo-
net muut teknologiat kasvavat ja kyp-
syvät, mutta reaalimaailmassa nope-
aa oikotietä ei ole löytynyt. Varmaa 
on kuitenkin, että tuotanto tehostuu, 
kulutus muuttuu ja huippuja tasataan 
erilaisilla energian varastointiratkai-
suilla. Lämpöä ei kuitenkaan synny 
tyhjästä. Maakaasun käytön vähentä-
misestä ei ainakaan vielä paljon puhu-
ta, mutta päästökauppa puree, vaikka 

päästökerroin on fossiilisten alhaisin. 
Energiateollisuuskin on ennakoinut 
puuenergialle selvää kasvua 2020-lu-
vulle, mutta sen jälkeen trendi voi 
kääntyä.

Kenen puuta käytetään?

Puun hinta on tietenkin kilpailussa 
ratkaisevaa ja käyttöpaikkahinta on 
tilastojen mukaan kohonnut parissa 
vuodessa. Päästökauppa antaa tietys-
ti hyvän teoreettisen puustamaksuky-
vyn, mutta kuten kaupassa yleensä-
kin tarjonta ja kysyntä määrää hinnan. 
Puun käyttömäärä lämmitykseen riip-
puu lämpötilasta eikä tarkkoja käyt-
tömääriä voi ennakoida. Toimittajal-
la pitää olla joustomahdollisuuksia ja 
niitä onkin käytetty. Käyttäjä voi va-
rautua eri tilanteisiin monella eri ta-
valla, myös omilla polttoanevarastoil-
la. Joustavuutta ja vakautta puuhuol-
toon pitää saada aikaan eri osapuolia 
huomioivalla tavalla. Yhteistyön pi-
tää kestää erilaisia markkinakääntei-

Tage Fredriksson | toimialapäällikkö | Bioenergia ry

Metsäenergian käyttö 
energiamurroksessa
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tä ja rakentua luottamuksen sekä so-
pimusten keinoin. 

Tuontipuun yllättävä nousu

Jo 2018 tuontihakkeen energiakäyt-
tö lähti selvästi nousuun. Muun mu-
assa itärajan takana löytyy ainespuu-
hakkuiden jäljiltä raaka-ainetta ja kul-
jetuskapasiteettia. Keski-Euroopassa 
ja Ruotsissa hyönteistuhot ovat vai-
kuttaneet puumarkkinoihin siten, et-
tä Ruotsin hakkeen käyttöpaikkahin-
nat ovat olleet Suomea alhaisemmat. 
Jokaisen loppukäyttäjän on arvioitava 
Venäjän tuonnin painoarvo puuhuol-
lossa ja mahdolliset riskit.

Hoidetaanko vai annetaanko ajan 
hoitaa?

Kotimaassa on huomattava määrä 
erilaatuisia ensiharvennusmetsiä, jot-
ka ovat harvennuksen tarpeessa. Met-
sänhoidollinen tarve on suuri, taimi-
konhoitorästeistä ja ensiharvennus-

rästeistä puhutaan, mutta huomattava 
osa rästeistä jää tekemättä ja metsän-
hoidon hyödyt saamatta. Tällä vuosi-
kymmenellä saattaa olla ainutkertai-
nen mahdollisuus oleellisesti vähen-
tää hoitorästejä, kun energiapuun käy-
tön odotetaan kasvavan.

Uskoa tulevaisuuteen tarvitaan

Rästien purku ei onnistu ilman käyt-
töpaikkoja ja koneyrittäjäkuntaa, joka 
pärjää työllään. Jos markkinat heitte-
levät vuodesta toiseen ja jättävät eri-
koistuneita koneyrittäjiä tyhjän päälle, 
on vaikeaa saada uusia yrittäjiä tilalle. 
Perinteinen muu puunkorjuu on var-
mempi vaikkakin hyvin tiukasti kil-
pailtu. Korjuuyrittäjien kannalta tar-
vitaan yhtä vakaita olosuhteita kuin 
teollisuuden puuhuollossa. 

Uusia rästejä syntyy 

Hoitamattomia harvennuskohteita tu-
lee esiintymään jatkossakin. Sellaista 

Energiapuun korjuulla voidaan tällä vuosikymmenellä purkaa hoitorästejä.

tilannetta ei tule, että taimikonhoi-
to on tehty kaikkialla ajallaan ja ensi-
harvennuksia tehdään sen verran mi-
tä metsänhoitotarve vaatii. Trendi on 
pikemmin päinvastainen, kun katsoo 
metsänhoidon tilastojen toteutunei-
ta työmääriä. Metsänhoidossa ollaan 
siis tukkipuun kasvattamisen kannal-
ta kaukana optimaalisesta tilanteesta.

Puunhankinta on kestävyyslaji

Oman lusikkansa soppaan pistää 
EU:n lainsäädäntö, varsinkin kestä-
vyyslainsäädäntö. Se asettaa loppu-
käyttäjille vaatimuksia, jotka siirty-
vät polttoaineen toimittajille osoi-
tettavaksi. Lähtötilanne on Suomes-
sa hyvä, sillä metsäsertifiointi ja jär-
jestelmällinen kotimainen puunhan-
kinta ovat opettaneet metsätaloudel-
le sovittujen pelisääntöjen seuraami-
sen rutiinit. Nähtäväksi jää, miten tä-
mä todellisuudessa lähiaikoina toteu-
tuu. Seuraava lainsäädäntö pukkaa jo 
parin vuoden päästä. 
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Vuoden alkupuoliskolla puukauppa 
kävi erittäin kuumana. Toivottavasti 
puukaupan veto jatkuu myös syksyn 
alkaessa. Puukauppakiireiden keskel-
lä on syytä pitää huolta myös nuorten 
metsien kasvun turvaamisesta eli tai-
mikoiden varhaisperkauksien ja tai-
mikonhoitojen oikea-aikaisesta teke-
misestä. Metsän uudistaminen muok-
kauksineen ja jalostettuine taimineen 
on investointi, josta kannattaa pitää 
huolta!

Taimikoiden hoidossa oikealla ajoi-
tuksella säästetään selvää rahaa, kun 
poistettavat puut eivät ole liian suuria. 
Näin työ on helpompaa ja nopeampaa 
tehdä. Myös vesominen on tutkimus-
ten mukaan maltillisempaa, kun rai-
vauskannot ovat pienempiä. Oikealla 
ajoituksella vältyt niin ikään kasvu- ja 
laatutappioilta. Silti taimikot kannat-
taa hoitaa, vaikka hieman myöhässä-
kin, sillä hoidon jälkeen taimien kasvu 
elpyy nopeasti.

Työlajeina varhaisperkaus ja 
varsinainen taimikonhoito

Varhaisperkaus tulee tehdä noin 4–6 
vuotta istutuksesta. Toimenpiteessä 
poistetaan kasvatettavia, yleensä ha-
vupuun taimia haittaava vesakko. Toi-
menpiteellä huolehditaan siitä, että 
kasvatettavat puut eivät tukahdu no-
peakasvuisemman vesakon alle ja var-
mistetaan taimien nopea kehitys. Var-
haisperkaus paitsi kiihdyttää kasvua, 
myös alentaa varsinaisen taimikonhoi-
don kustannuksia merkittävästi. Jois-
sain tapauksissa varhaisperkauksella 
voidaan jopa välttyä taimikonhoidolta. 
Moni metsäammattilainen pitää perus-
tellusti varhaisperkausta tärkeimpänä 
metsänhoitotoimenpiteenä! 

Taimikonhoidon aika taas on taval-
lisesti silloin, kun taimikko (kasvatet-
tavat puut) ovat 3-6 metrin mittaisia. 
Asialla kannattaa olla ennen kuin etu-

kasvuiset lehtipuut ennättävät piis-
kata kasvatettavien taimien latvoja ja 
vioittaa niitä. Taimikonhoidossa puus-
to harvennetaan kasvatustiheyteen 
(yleensä noin 1600-2000 runkoon heh-
taarilla). Samalla tehdään lopullinen 
valinta kasvatettaviksi puiksi. 

Sekä varhaisperkauksen että varsi-
naisen taimikonhoidon tarkoitukse-
na on vapauttaa kasvutila halutuille 
puuyksilöille. Kun tila, valo ja ravin-
teet ovat niiden käytössä, on kasvu no-
peaa. Hoidetuissa taimikoissa taimet 
eivät pääse riukuuntumaan ja juuris-
tot kehittyvät vahvemmiksi. Näin ol-
len taimikoiden hoidolla on selvä mer-
kitys myös metsien myrsky- ja lumitu-
hojen torjumisen kannalta. Metsänhoi-
don suosituksia kannattaa noudattaa, 
jotta puusto kehittyy toivotusti ja met-
sä järeytyy riittävästi ensiharvennuk-
seen. Näin ensiharvennuksen korjuu-
kulut jäävät maltillisiksi ja kertymää 
tulee riittävästi. Taimikko jää raivates-
sa helposti liian tiheäksi. Jos siis teet 
työt itse, kannattaa siinäkin tapauk-
sessa kysyä vinkit omalta metsänhoi-
toyhdistyksen alueneuvojalta. 

Kemera parantaa kannattavuutta

Varhaisperkauksiin ja taimikonhoitoi-
hin metsäkeskus myöntää kestävän 
metsätalouden rahoituslain (kemera) 
mukaista tukea, kunhan kohde ja työn 
jälki täyttää tietyt kriteerit. Taimien ol-
lessa 0,7-3 metrisiä, on kyseessä keme-
ran tarkoittama taimikon varhaishoi-
to, jolle myönnettävä tuki on 160 eu-
roa hehtaaria kohden. Yli kolmen met-
rin taimikoissa ja nuorissa metsissä tu-
ki on nimeltään nuoren metsän hoito 
ja tuen suuruus 230 €/ha. Maksimipi-
tuusrajaa ei ole, mutta keskimääräinen 
rinnankorkeusläpimitta ei saa ylittää 
16 senttiä. Jos nuoren metsän kunnos-
tuskohteelta kerätään pienpuuta, on 
tuki 430 €/ha.

Kemera-työlajit siis poikkeavat va-
kiintuneista metsänhoidossa käytet-
tävästä terminologiasta. Tämä aihe-
uttaa välillä jonkin verran sekaannus-
ta. Rajatapauksissa rajanveto taimikon 
varhaishoidon ja nuoren metsän hoi-
don välillä voi olla myös haastavaa. 
Myös hankkeen kemerakelpoisuuden 
arviointi voi olla välillä vaikeaa. Pois-
tuman riittävyys ja läpimitan yläraja 
voivat yllättää. Lisäksi mm. hankkeen 
riittävä pinta-ala on syytä ottaa huo-
mioon. Näistä voidaan koota yhteis-
hankkeita. 

Mhy:n asiantuntijasi auttaa

Suositeltavaa on käyttää oman met-
sänhoitoyhdistyksen asiantuntijan 
osaamista niin hoitotarpeen määritte-
lyyn kuin kemera -hakemustenkin te-
kemiseen, jos olo tuntuu vähänkään 
epävarmalta tai vaikka oma aika ei rii-
tä. Taimikoiden hoidolla on suuri mer-
kitys niin puuston kehittymisen kan-
nalta ja toisaalta kemera auttaa mer-
kittävästi kustannusten kattamisessa. 

Kemeravaroja on vielä tälle vuodel-
le runsaasti käyttämättä. Alkuvuonna 
(tammi-kesäkuu) kemera-varoja on 
Pirkanmaalla maksettu 908 699 euroa, 
mikä on 27% vähemmän kuin viime 
vuonna (sisältää kaikki kemera -työla-
jit). Tänä syksynä meidän tulee laittaa 
taimikot kuntoon ja saada kemera -va-
rat käytettyä. Näin myös metsänomis-
tajille tärkeän kemera- järjestelmän us-
kottavuus ja sitä kautta rahoitus saa-
daan säilytettyä. Lisätietoja saat omal-
ta mhy:n asiantuntijaltasi!

Kolme vuotta sitten varhaisperattu tai-
mikko jatkaa ripeää kasvuaan, eikä ve-

sakko saa enää kuusia kiinni.

Taimikoiden hoito kannattaa 
– muista kemera!
Mikko Kriikku
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Tuki taimikon varhaishoitoon
• 160 €/ha
• Taimien pituus 0,7–3 metriä
• Hanke vähintään 1 ha
• Yksittäisen kuvion koko  

vähintään 0,5 ha
• Poistuma vähintään  

3000 runkoa/ha
• Jäävän puuston tiheys  

max. 5000 runkoa/ha

Tuki nuoren metsän hoitoon
• 230 €/ha
• Hanke vähintään 2 ha
• Yksittäisen kuvion koko  

vähintään 0,5 ha
• Jäävän puuston pituus  

vähintään 3 m
• Rinnankorkeusläpimitta vähintään 

16 cm ennen ja jälkeen työn
• Poistuma vähintään a1500 runkoa/

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

• Jäävä puusto ohjetiheyden  
mukainen

Taimikonhoidon 
kemera-kriteerit 
pähkinänkuoressa:

Tuki pienpuun keruuseen
• Nuoren metsän hoidon kemera 

-kohteille
• +200 €/ha
• Kertymä min. 35m3/ha
• Vaatii virallisen mittausasiakirjan
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Pitkään MTK:n metsäjohtajana toimi-
nut Juha Hakkarainen siirtyi muihin 
tehtäviin ja uutena metsäjohtajana 1.7 
aloitti Ylöjärvellä asuva Marko Mä-
ki-Hakola. Hän hyppäsi metsäjohta-
jan tehtäviin MTK:n elinkeinojohtajan 
paikalta. Pirkanmaalaisille Mäki-Ha-
kola on tuttu esimerkiksi aiemmasta 
työstään Metsänomistajien liitto Län-
si-Suomen johtajan tehtävässä (2007-
2014). Lisäksi työkokemusta on esi-
merkiksi Pellervon taloudellisesta tut-
kimuslaitoksen tutkijana sekä MTK:n 
tutkimuspäällikkönä. Opiskeluaikoi-
na kesätyöt löytyivät useana vuotena 
metsänhoitoyhdistyksestä Nurmossa.

Metsäjohtajan biologin tutkinto antaa 
hyvät meneillään olevaan ympäristö-
keskusteluun. Toinen tutkinto häneltä 
löytyy taloustieteistä. 

– Hienoa päästä takaisin metsä-
hommiin. Harmittaa vietävästi met-
sien käytön jatkuva kyseenalaistami-

nen. Aktiivinen metsien hoito ja käyt-
tö on parasta ilmasto- ja taloustyötä. 
Tämä ymmärryksen kasvattamisessa 
on paljon työtä, kertoo Mäki-Hakola.

Metsänomistaja -ketjun 
osaamisella ja yhteistyöllä

Yhteistyö metsänhoitoyhdistysten 
kanssa innostaa.

– Erityisesti olen odottanut pääsevä-
ni muutaman vuoden tauon jälkeen te-
kemään tiivistä yhteistyötä metsänhoi-
toyhdistysten kanssa. Meillä on erit-
täin osaava porukka kentällä ja olen 
varma, että pystymme lisäämään met-
sien kestävää käyttöä runsaasti. Tämä 
tuo metsänomistajille paljon mahdol-
lisuuksia. Tämä on erittäin innostavaa. 
Yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, 
että nopeasti muuttuvassa maailmas-
sa metsänomistajat saavat osansa eikä 
heille jää pelkkä sopeutujan ja maksa-
jan rooli, Mäki-Hakola painottaa.

Metsäjohtaja on ylpeä metsänomis-
tajaorganisaatiosta.

– Me pystymme tarjoamaan metsän-
omistajalle kaiken avun ja edunval-
vonnan. MTK ja MHY:t turvaavat met-
sänomistajan menestystä yksittäiseltä 
tilalta aina Brysseliin asti. Samalla jo-
kainen MHY tarjoaa metsänomistajille 
metsiin liittyvät palvelut. Kun julkis-
ta metsäkeskustelua seuraa, olen va-
kuuttunut, että metsänomistajat ym-
märtävät oman järjestönsä merkityk-
sen, arvioi Mäki-Hakola.

Ei metsien käytön 
lisärajoituksille!

Mäki-Hakola on nostanut viime aikoi-
na esille toivetta metsien täyskäytöstä. 
Se on herättänyt myös jonkun verran 
kysymyksiä.

– Tavoittelen todellakin täyskäyt-
töä. Tästä jotkut ovat närkästyneet, 
että haluaako se hakata kaikki met-

MTK:n metsäjohto pirkanmaalaisiin käsiin
Mikko Kriikku l kenttäpäällikkö l MTK metsälinja

Metsänhoitoyhdistyksessä otettiin 
kymmenen vuotta sitten käyttöön 
metsäasiantuntija-nimike, joka kuvas-
taa erinomaisesti metsätoimihenkilön 
monipuolista osaamista läpi metsän 
kiertokulun ja vastuullista toimenku-
vaa metsänomistajapalveluiden tuot-
tamisessa. Nykyisin myös lähes kaik-
kien puunostajien ostohenkilöt ovat 
titteliltään metsäasiantuntijoita. Eri-
tyisesti uudemmilla metsänomistajil-
la voi olla epätietoisuutta mikä kunkin 
organisaation metsäasiantuntijan rooli 
on. Mitä eroa on oman mhy:n ja puu-
nostajan metsäasiantuntijalla?

Puhtaasti metsänomistajan puolel-
la kaikista metsäorganisaatioista on 
vain ja ainoastaan metsänhoitoyhdis-
tys. Erot tulevat selkeimmin esille puu-
kaupallisessa toiminnassa. Mhy:n met-

Petri Pajunen | johtaja | Mhy Etelä-Savo

Metsäasiantuntijalla ja metsäasiantuntijalla on eroa
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sät. Tästä ei ole kyse, haluan, että jo-
kainen metsänomistaja tekee tietoisia 
päätöksiä metsiensä käytöstä. Se sisäl-
tää eri käyttömuodot hakkuista suoje-
luun. Vain näin voidaan yhteensovit-
taa metsien eri käyttömuodot. Met-
sänomistajien tavoitteet ovat moninai-
set. Olen varma, että metsänomistajia 
kuulemalla voidaan kestävällä taval-
la sovittaa metsien kestävään käyttöön 
liittyvät tarpeet, sanoo Mäki-Hakola.

Pyrkimykset metsien käytön rajoit-
tamisesta on torjuttava päättäväisesti 
faktoihin perustuen.

– Viime aikoina kiihtynyt keskuste-
lu metsien käytöstä on hämmentävää. 
Metsin käyttöä pyritään eri syin rajoit-
tamaan, vaikka metsistä löytyy rat-
kaisut moniin isoihin haasteisiin, ku-
ten ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi 
fossiilisia päästöjä ei alenneta uusiu-
tuvan metsäenergian käyttöä rajoitta-
malla, metsäjohtaja jyrähtää.

Metsäjohtaja perää kokonaisvaltais-
ta näkemystä keskusteluun metsien 
käytöstä.

– Olisi tärkeää, että asioita pystyt-
täisiin katsomaan ja keskustelua käy-
mään kokonaisuudet huomioiden. Jos 
metsää katsotaan esimerkiksi ilmas-
ton, suojelun tai vaikkapa talouden 
pienestä avaimenreiästä ei nähdä isoa 
kuvaa. Saadaan kyllä jyrkkiä mielipi-
teitä ja raflaavia otsikoita, mutta kes-
tävän kehityksen kustannuksella. Se ei 
ole metsänomistajienkaan etu, metsä-
johtaja painottaa.

Metsänomistajien edunvalvonta pi-
tää Markon varmasti kiireisenä. Jon-
kun viikonlopun hän aikoo silti löy-
tää taimikon hoitamiseen raivaussa-
halla. Se on hänelle mieluista työn vas-
tapainoa kuntoliikunnan lisäksi. ”Pi-
detään huolta itsestämme, toisistam-
me ja metsistämme!”, Marko huikkaa 
lopuksi.

MTK:n metsäjohto pirkanmaalaisiin käsiin

säasiantuntijan tehtävä on saada met-
sänomistajalle paras tulos puukaupas-
ta. Sen tavoitteen toteuttamiseen liit-
tyvät palvelut ”työkalupakissa” ovat 
puunmyyntisuunnitelma ja puu-
kaupan toimeksiantopalvelu. 

Eroja metsäasiantuntijoiden toimin-
nassa voi tulla jo leimikon paikkaa 
suunniteltaessa. Mhy:n metsäasiantun-
tijan intressi puunmyyntisuunnitelman 
laadinnassa ovat metsän ja metsän-
omistajan tarpeet, markkinatilanne to-
ki huomioiden. Puunostajan intressiin 
leimikon paikkaa esitettäessä vaikutta-
vat myös tehtaiden puuntarpeet ja sil-
lä hetkellä halutuimmat puutavaralajit.

Toimeksiantokaupassa leimikko kil-
pailutetaan mhy:n metsäasiantuntijan 
toimesta tasapuolisesti kaikkien puu-

Petri Pajunen | johtaja | Mhy Etelä-Savo

nostajien kesken avoimilla markkinoil-
la ja myydään parhaalla markkinahin-
nalla. Puun katkonta huomioidaan tar-
jousvertailussa. Kattavaa katkontatie-
toa ei ole yhdelläkään muulla organi-
saatiolla. Metsänomistajan päätösval-
ta säilyy loppuun asti toimeksianto-
kaupoissakin – myydäänkö leimikko 
ja kenelle. Metsäasiantuntija huolehtii, 
että korjuu tapahtuu sovitun mukaises-
ti. Korjuun jälkeen varmistetaan, että 
mittaustodistus vastaa mittaustulosta.

Puunostaja-metsäasiantuntijan ta-
voitteena on hankkia puuta mahdol-
lisimman edullisesti ostajan näkökul-
masta ja saada paras tulos edustamal-
leen oman palkan maksavalle firmal-
le. Puukaupan kilpailuttaminen kaik-
kien ostajien kesken sopii puunostaji-
en näkökulmasta huonosti edellä mai-

Metsäasiantuntijalla ja metsäasiantuntijalla on eroa

nittuun tavoitteeseen. Sopimusasiak-
kuustuotteella korvamerkitään met-
sänomistajan puuvarantoa yhdelle os-
tajalle tarkoituksena välttää kilpailua. 
Yksikään puunostaja ei ole aina paras 
jatkuvasti vuodesta toiseen, eriraken-
teisissa leimikoissa ja eri puutavarala-
jeissa.

Toimeksiantokauppa on helppo ja 
turvallinen tapa tehdä puukauppaa 
metsänomistajan etua ajavan metsä-
asiantuntijan hoitamana. Toimeksian-
tokaupan keskimääräinen kustannus-
hyötysuhde on 1:4. Keskimääräises-
sä puukaupassa 500 euron panoksella 
toimeksiantokauppaan varmistaa kes-
kimäärin 2000 euron hyödyn. Olemme 
mielellämme avuksi kilpailuttamas-
sa parhaan tuloksen sinun seuraavaan 
puukauppaasi.

Marko Mäki-Hakola
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Menossa on tällä hetkellä todellinen 
tuulivoimarakentamisen buumi. Vuo-
den 2020 lopulla voimaloita oli 821. 
Tänä vuonna uusia voimaloita val-
mistunee 207 kappaletta ja ensi vuon-
na 236. Vuodelle 2023 on näillä näky-
min valmistumassa ainakin 186 uutta 
tuulimyllyä. Tuulivoimayhdistyksen 
toimitusjohtaja Anni Mikkonen arvi-
oi, että tuulivoimatuotannon teho yli 
kaksinkertaistuu tulevan kolmen vuo-
den aikana. (Kaleva 18.8.)

Maanomistajille vuokratuottoja 
voimala-alueella

Tuulivoimala-alueella maanomistajat 
saavat yleensä varsin hyvää vuokra-
tuottoa. Hehtaarikorvaukset voivat ol-
la jopa 200 euroa vuodessa ilman mer-
kittäviä vaikutuksia metsätalouden 
harjoittamiseen. Jos tuulimylly sattuu 
omalle maalle, nousevat vuosikorva-
ukset tuhansiin euroihin. Vuokraami-
nen on lisäsi vapaaehtoista. Kukaan ei 
siis rakenna tuulivoimalaa maallesi il-
man suostumustasi.

Siirtolinjat ongelmallisia 
maanomistajien kannalta

Voimaloiden tuottama sähkö pitää 
luonnollisesti siirtää kantaverkkoon. 

Tuulivoimalahankkeiden siirtolinjat 
iso kysymys maanomistajille
Mikko Kriikku 

Tätä varten pitää rakentaa vähintään 
110kV:n siirtolinja. Tässä yhteydes-
sä kärsijöiksi joutuvat voimala-aluei-
den ulkopuoliset maanomistajat, sil-
lä he eivät pääse nauttimaan tuuli-
voiman tuotoista. Heiltä lunastetaan 
maat johtokäytäviä varten pilkkahin-
nalla, muutamalla satasella per heh-
taari, ei siis käyvällä hinnalla. Siirto-
johdot voivat olla kymmeniä kilomet-
rejä, joten niiden alle jää kymmeniä, jo-
pa satoja hehtaareja maata. Kyse ei siis 
ole ihan pikkujutusta.

Puunmyyntituloa vai 
lunastuskorvausta? Verotuksessa 
iso ero

Siirtolinjojen alta pitää poistaa puusto. 
Usein tarjotaan mahdollisuutta myy-
dä puut itse, eli tehdä puukauppa. Täl-
löin puukauppatulo verotetaan pää-
omatulona eli 30%:n mukaan. Jos tä-
hän ei suostu, vaan vaatii korvausta 
lunastusmenettelyn kautta lunastus-
korvauksena, voi taas käyttää 80%:n 
hankintameno-olettamaa, jonka seu-
rauksena puista saadun korvauksen 

vero putoaa noin 6%:iin. Maanomista-
jan kannalta verotuksen ero voi nous-
ta tuhansiin euroihin.

Maanomistajan kannattaa 
käyttää asiantuntija-apua

Mikäli saat yhteydenoton tuulivoima-
hankkeelta tai siirtolinjojen rakentajal-
ta, ei kannata suin päin hyväksyä eh-
dotettua sopimusta. Jos sopimuksen 
tekemiseen painostetaan kiireeseen 
vedoten, pitää hälytyskellojen soida. 
Suunnittelu ja rakentaminen vie vuo-
sia, eikä esimerkiksi muutama viikko 
viivästytä hanketta. Maanomistajien 
kannattaa kokoontua yhteen ja käyt-
tää sopimuksen läpikäymisessä apu-
na asiantuntija-apua. Alkuun tässä-
kin asiassa pääset ottamalla yhteyttä 
omaan metsänhoitoyhdistykseesi!

Osallistu koulutuksiin!

Syksyllä on tulossa koulutussarja 
maankäyttöasioista. Yhtenä viides-
tä kokonaisuudesta on tuulivoimaan 
liittyvät kysymykset. Seuraa koulutus-
tarjontaa mhy.fi ja mtk.fi/koulutus -si-
vustoilta!
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Pirkanmaan ELY-keskus ja maakunta-
liitto koordinoivat monimuotoisuus-
ohjelman laadintaa. Maakunnan toi-
mijoiden kesken etsitään ratkaisuja 
neljässä eri teemassa: metsät ja suot, 
maatalousympäristöt ja perinnebio-
toopit, vesiluonto ja rakennettu ympä-
ristö. Käytännön työ on näkemysten 
yhteensovittamista kokouksissa, työ-
pajoissa ja oletettavasti seminaareissa. 

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten 
päälinjana on huolehtia, ettei ohjel-
masta koidu maanomistajille uusia 
maankäytön rajoitteita tai taloudellisia 
menetyksiä. Päätäntävallasta ja omai-
suudensuojasta pidetään kiinni. Kan-
nattaa keskittyä olemassa olevien hy-
vien työkalujen parempaan hyödyn-
tämiseen, eikä keksiä aina uutta sään-
telyä entisten päälle. Fiksuja kokonai-
suuksia ovat METSO-ohjelma metsi-
en suojeluun, Helmi-ohjelma soiden 
ja mm. perinnebiotooppien suojeluun 
ja hoitoon, sekä talousmetsien parhaat 
luonnonhoitotoimet.

Työn alkuvaiheessa näyttää hyväl-
tä. Monimuotoisuusohjelmasta ei ole 
tulossa maanomistajille uusia velvoit-
teita. Mahdolliset toimenpide-ehdo-
tukset perustuvat vapaaehtoisuuteen. 
Ohjelma tulee toimiaan myös hyvänä 
perusteluna esimerkiksi haettaessa li-
särahoitusta Pirkanmaan METSO-so-
pimuksiin.

Järjestäytyminen

Maanomistajilla on työssä vahva edus-
tus. Metsäryhmässä toimivat Metsän-
hoitoyhdistys Pirkanmaan metsäneu-
voja Pekka Tuomisto ja juristi Anna-
Rosa Asikainen MTK:sta. Jälkimmäi-
sen varahenkilönä toimii MTK-met-

sälinjan Pirkanmaan kenttäpäällikkö 
Mikko Kriikku. Maatalousryhmässä 
edustajana on MTK-Pirkanmaan toi-
minnanjohtaja Visa Merikoski. Alle-
kirjoittanut toimii ohjelmatyötä koor-
dinoivassa ohjausryhmässä. 

Pirkanmaan monimuotoisuusoh-
jelma laaditaan nopeasti. Ohjausryh-
mä kokoontui ensimmäisen kerran 
keväällä 2021, ja valmista pitäisi ol-
la vuoden loppuun mennessä. Ohjel-
man luonnoksesta on mahdollista lau-
sua loppuvuodesta.

Muut monimuotoisuusohjelmat

Monimuotoisuusohjelmia laaditaan 
useilla eri tasoilla. EU esitteli oman bi-

Pirkanmaalle oma 
monimuotoisuusohjelma
Markus Nissinen | ympäristöasiantuntija | MTK metsälinja

Pirkanmaalle ollaan laatimassa Suomen ensimmäistä maakunnallista luonnon monimuotoisuus-
ohjelmaa. Ideana on huomioida monimuotoisuus, eli lajien ja elinympäristöjen tila entistä paremmin 
kaikessa maankäytössä. MTK ja metsänhoitoyhdistykset osallistuvat ohjelman valmisteluun 
maanomistajien edustajina. 

odiversiteettiohjelmansa vuosi sitten. 
Siinä metsiä tarkastellaan vain ekolo-
gisen kestävyyden näkökulmasta. Eri-
tyisesti kaikkien turvemaiden suojelu-
näkemys sekä vanhojen metsien voi-
makas suojelu ovat Suomelle haasta-
via. Kansallisella tasolla Suomen luon-
non monimuotoisuusohjelman päivi-
tys on juuri aloitettu. 

Kaikille ohjelmille yhteistä on tavoi-
te kääntää monimuotoisuuden köyh-
tyminen positiiviseksi vuoteen 2030 
mennessä. Monimuotoisuus myös 
halutaan läpileikkaavaksi päätöksiä 
ohjaavaksi teemaksi, kuten ilmaston-
muutos jo nyt.

Fiksuja tavoitteita. Toimenpiteiden 
fiksuudesta on vain pidettävä kiinni. 
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Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma 
kokosi yhteen kolmekymmentä nuor-
ta, jotka pääsivät kertomaan mieli-
piteensä Suomen metsäpolitiikasta 
maa- ja metsätalousministeri Jari Le-
pälle. Virtuaalitapahtuma järjestettiin 
toukokuussa 2021. Nuoret painottivat, 
että kaikki kestävyys – sekä ekologi-
nen, sosiaalinen, kulttuurinen että ta-
loudellinen – on arvokasta, eikä min-
kään merkitystä niistä saa unohtaa. 

Nuoret valmistelivat tapahtumas-
sa kommenttipuheenvuorot viides-
tä Suomen Kansallista metsästrategi-
aa toteuttavasta hankkeesta. Hank-
keiden aiheina olivat muun muas-
sa ilmastokestävä metsätalous, luon-
toon perustuvat elinkeinot, metsäta-
louden resurssitehokkuus, luonnon 
monimuotoisuus sekä metsiin liitty-
vä vuorovaikutus ja viestintä. Nuor-
ten puheenvuoroissa esittämät mieli-
piteet huomioidaan maa- ja metsäta-
lousministeriössä strategiaa ja sen toi-
meenpanoa kehitettäessä.

Nuoret vaativat kommenttipuheen-
vuoroissaan päättäjiltä, että luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja 
ilmastonmuutos otetaan huomioon 
kaikissa metsänhoitotoimissa. 

“Toivomme, että tulevaisuudes-
sa Suomi olisi maailman metsäisim-
piä maita. Ei ainoastaan pinta-alan, 
vaan myös metsäluonnon rikkauden 
ja monimuotoisuuden kannalta”, nuo-
ret kirjoittavat kommenttipuheenvuo-
rossaan.

Nuoret painottivat puheenvuorois-
saan, että kaikki kestävyys on arvo-
kasta, eikä mitään kestävyyden osa-
aluetta saa unohtaa. Osallistujat toi-
voivat, että metsäalan työpaikat ja 
metsänomistajien toimeentulo vah-
vistuvat tulevaisuudessa.

“Sosiaalisessa kestävyydessä tulee 
huomioida metsätalouden tarjoamien 
työpaikkojen sekä elinkeinojen säily-

minen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen 
metsänhoito edistää kestävää metsän-
hoitoa monialaisesti”, nuorten kom-
menttipuheenvuoroissa todetaan.

Tapahtumassa mukana nuoria 14 
eri maakunnasta

Suomen nykyisessä Kansallisessa met-
sästrategiassa nuorten osallistumis-
ta metsiä koskevaan päätöksentekoon 
halutaan vahvistaa.

“Nuorille suunnattua metsäviestin-
tää tulee lisätä. Viestinnässä tulee huo-
mioida vähemmistöt ja muut erityis-
ryhmät, ja heille tulee antaa mahdolli-
suus vaikuttaa. Toivomme viestintäst-
rategian muuttuvan konkreettisiksi te-
oiksi”, vaativat nuoret kommenttipu-
heenvuoroissaan.

Nuorten metsäneuvoston osallistu-
jajoukko oli monipuolinen, sillä tavoit-
teena oli kuulla erilaisia mielipiteitä. 
Osallistujat olivat iältään 14–28-vuo-
tiaita ja he tulivat yhteensä 14:sta eri 
maakunnasta. Osallistujia haettiin 
avoimella haulla. Hakemuksia saatiin 
yhteensä 88, mikä osoittaa, että metsät 
kiinnostavat nuoria.

Miltei kolmannes osallistujista oli 
nykyisiä tai tulevia metsänomistajia 
ja monen osallistujan nykyinen tai tu-
leva työ oli metsäalalla. Joukossa oli 
myös osallistujia, joilla ei ollut aiem-
paa kokemusta metsäasioista.

Pirkanmaalta Nuorten metsäneu-
vostoon osallistui 17-vuotias Nuut-
ti Kujansuu Nokialta. ”Nuorten met-
säneuvosto oli minulle selkeä väy-
lä vaikuttaa Suomen metsien käyt-
töön. Asun maaseudulla ja metsä on 
minulle tärkeä muun muassa partio-
harrastuksen kautta. Pidän tärkeänä, 
että metsiä katsotaan monipuolisesti, 
unohtamatta taloutta, luontoa tai ih-
mistä. Parasta tapahtumassa oli, että 
nuoret saivat mielipiteensä kuuluviin 
suoraan ministerille ja ministeriölle. 
Tapahtuma antoi itselleni kokemus-
ta metsäpolitiikasta ja vaikuttamises-
ta, jota voin hyödyntää jatkossa,” ker-
too Nuutti.

Nuorten metsäneuvoston järjestivät 
yhteistyössä Suomen Partiolaiset ja 
Suomen 4H-liitto osana Nuorten osal-
lisuus kansallisessa metsästrategiassa 
-hanketta, jota rahoitti maa- ja metsä-
talousministeriö.

Nuoret tekemässä metsäalan 
tulevaisuutta 
- Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille 
ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi
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Mikko Jalo, Sampo Juhajoki
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Klikkaa itsesi mukaan Metsänomistajat-webinaareihin!

To 15.9.2021 klo 17.00 Puukauppa
Illan aiheena onnistuneen puukaupan salat. Saat vinkit 
metsänomistajan verkkopalvelu OmaMetsän hyödyntä-
miseen puukaupan suunnittelussa. Ja mikä se Metsäsää-
tiömaksu siellä puunmyyntisopimuksella oikein on? 
Ohjelma

• Puukaupan lyhyt anatomia – Harri Huupponen, ke-
hittämispäällikkö, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu 
MHYP Oy

 Tapoja myydä puuta on monta. MHYP Oy:n kehit-
tämispäällikkö Harri Huupponen kertoo, onko puu-
kaupan tekeminen oikeasti monimutkaista ja avaa 
onnistuneen puukaupan saloja.

• Puun puolesta Metsäsäätiömaksulla – Erno Järvi-
nen, toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö

 Erno Järvinen Suomen Metsäsäätiöstä kertoo mikä 
Metsäsäätiömaksu on ja miten sen avulla turvataan 
suomalaisen metsäelinkeinon hyväksyttävyyttä.

• Puukauppa alkaa OmaMetsästä – Juha Laitinen, ke-
hittämispäällikkö, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu 
MHYP Oy

 OmaMetsässä aloitat puukaupan suunnittelun ja ti-
laat metsänhoidon palvelut kätevästi vaikka kotisoh-
valta käsin.

Ma 18.10.2021 klo 17.00 Metsätalouden 
verosuunnittelu
Puhumassa metsäverotukseen erikoistunut verojohtaja 
Timo Sipilä MTK:sta. Miten otat verotuksen huomioon 
jo ennen verovuoden päättymistä? Timo kertoo, miten 
suunnittelet verotustasi osana metsätalouden harjoitta-
mista.

Ke 10.11.2021 klo 17.00 Kannattava metsätalous 
ja luontoarvot
Illan aikana puhumme metsätalouden kannattavuudesta 
ja metsän monimuotoisuudesta. Pitääkö metsänomista-
jan valita näiden kahden väliltä vai löytyykö jostain kul-
tainen keskitie? Näkökulmia asiaan on antamassa Taale-

ri Oyj:n metsäsijoitusten johtaja Jyrki Ketola, sekä MTK:n 
kenttäpäällikkö ja ympäristöasiantuntija Markus Nissi-
nen.

Ohjelma
• Kannattava metsätalous ja metsä sijoituskohteena 

- Jyrki Ketola, johtaja, metsäsijoitukset, Taaleri Oyj
 Jyrki Ketola puhuu siitä, miten metsänomistaja voi 

vaikuttaa oman metsätalouden kannattavuuteen 
myönteisesti ja voiko metsää ajatella sijoituskohtee-
na.

• Luontoarvot metsänhoidossa - Markus Nissinen, 
kenttäpäällikkö, MTK

 Voiko tavallinen metsänomistaja ottaa sekä luontoar-
vot huomioon että saada metsästä taloudellista tuot-
toa? MTK:n kenttäpäällikkö Markun Nissinen ker-
too, millaisia työkaluja tavallisen metsänomistajan 
työkalupakista löytyy, kun puhutaan luontoarvois-
ta ja niiden huomioimisesta suomalaisissa metsissä.

 

To 9.12.2021 klo 17.00 Metsänomistajan 
ajankohtaiskatsaus
Tule kuulemaan viimeiset tiedot metsäpolitiikan, puu-
markkinoiden ja metsänomistajan edunvalvonnan saral-
la. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta 
tapahtuman nettisivulla.

Pysy ajan hermolla!

Ilmoittaudu verkkoluennoille vaikka heti osoitteessa: 
www.mhy.fi/palvelutoimisto

Saat verkkoluennon linkin sähköpostiisi ennen tilai-
suutta, jota klikkaamalla luentoa pääsee seuraamaan. 
Webinaarit ovat metsänhoitoyhdistysten jäsenille ja hei-
dän perheenjäsenilleen maksuttomia. Lisätiedot tapahtu-
mista netistä: www.mhy.fi/palvelutoimisto

Tule tapaamaan meitä etäyhteydellä!

Metsänomistajat-Metsänomistajat-
webinaarit webinaarit 
syksyllä 2021syksyllä 2021
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Puukauppapalvelut
Puunmyyntisuunnitelman
laadinta
Valtakirjakauppa
Puunkorjuun, katkonnan
ja puutavaran mittauksen
valvonta
Ennakkoraivaus
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja välitys

Arviointipalvelut
Metsäsuunnitelman laadinta
ja päivitys
Metsäselain
Metsäarviot
Metsätuhojen arviointi

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

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

Omistuksenvaihdospalvelut  
Kiinteistönvälitys
Metsätilojen
sukupolvenvaihdokset
Kauppa- ja lahjakirjat
Perikunta yhtymäksi
Metsäveropalvelut

Tie- ja ojapalvelut
Metsätien rakennus ja
perusparannus
Kunnostusojitus
Suometsien hoito

Täyden palvelun 

METSÄTALO
Mitä metsässäsi tarvitsekaan, niin ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi. 

Yhteystiedot löydät tästä lehdestä tai osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajan palvelusopimus
Kokonaisvaltainen palvelu 
metsäasioiden hoidossa

Sertifiointi ja luonto
Metsien PEFC-sertifiointi
METSO- ja luontohankkeet

KIHNIÖ-PARKANO
metsänhoitoyhdistys

POHJOIS-PIRKKA
metsänhoitoyhdistys

ROINE
metsänhoitoyhdistys
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

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

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

Omistuksenvaihdospalvelut  
Kiinteistönvälitys
Metsätilojen
sukupolvenvaihdokset
Kauppa- ja lahjakirjat
Perikunta yhtymäksi
Metsäveropalvelut

Tie- ja ojapalvelut
Metsätien rakennus ja
perusparannus
Kunnostusojitus
Suometsien hoito
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Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Me välitämme Pirkanmaalla
OTA YHTEYTTÄ

Timo Vesterinen
050 412 3102
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja

Sauli Kallio
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

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

Oiva Vierikka
040 580 3144
LKV, AKA

Janne Savilahti
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

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

Maaseudun kiinteistöjen ammattilaiset
palveluksessasi, ollaan yhteydessä!

SUOMEN SUOSITUIN
metsän ja tonttien

kauppapaikka
Koko ajan vaihtuva valikoima

metsätiloja, suurempia ja pienempiä.

Laaja tonttivalikoima,
erityisesti vapaa-ajan asumiseen,

mutta myös ok-tontteja
esim. Tampereella.

Edullisia asuinkiinteistöjä,
erityisesti Sastamalassa.

www.metsatilat.fi

Mänttä-Vilppula, metsätila 14 ha/2800 m³.
Hoidettu runsaspuustoinen tila. Tarj. 29.9.

Mänttä-Vilppula, Sahilammen rantatontti,
rak.oik. 150 m². Metsätie tontin takana.
Hp. 32 000 €

Ruovesi, Jäminkipohjan Isojärven rantatontti,
80 m rantaa, 175 m² rak.oik. Vesilinja tontilla,
perushint. sähkö. Tie valmiina. Hp. 38 000 €

Virrat, saarikiinteistö 8,3 ha, kuusi lomatonttia
sekä metsää laivareitin tuntumassa. Rak.oik.
120 m² / tontti. Hp. 220 000 € / tarjous

Virrat, rivitaloasunto Laivarannassa 122 m² +
lämmin autotalli. Vastike vain 189 €.
Hp. 108 000 €

Pälkäne, metsämääräala 12 ha/800 m³.
Tarj. 20.9.

Parkano, metsätila 11 ha/1600 m³. Tarj. 20.9.

Parkano, Kovesjärven rantatontti 4060 m²,
hyvät tieyhteydet. Hp. 52 000 €

Ikaalinen, Vatsiainen, Kyrösjärven Palinperän
rantatontti 3300 m². Rak. oik. 155 m², sähkö- ja
vesilinjat lähellä, rantaa hiekoitettu.
Hp. 50 000 €

Ikaalinen, Iso-Röyhiö, Kyläpuoti kaipaa uutta
yrittäjää tai ainakin rakennukset uutta omista-
jaa. 100 v. hirsinen kauppa/asuinrakennus sekä
10 muuta vanhaa rakennusta. Rakennuksissa
mm. riihi, sauna, todella vanha viljankuivaamo,
aittoja, puimasuuli ym. Tontti 7490 m².
Hp. 120 000 € / tarjous

Poimintoja
www.metsatilat.fi

Miika Bucktman 040 557 3947

Oiva Vierikka 040 580 3144

Sauli Kallio 044 739 3110

Timo Vesterinen 050 412 3102

Jukka Pusa 0400 636 113

Tilavahti valvoo
Rekisteröidy ja

saat kiinnostavat kohteet
suoraan sähköpostiisi.

www.metsatilat.fi
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Tule tutustumaan yhteiselle 
osastollemme E440, E-halliin.
Tarjoamme metsästä ja sen  
omistamisesta kiinnostuneille  
tietoa metsän hoidosta,  
puukaupasta, verotuksesta  
ja metsätilojen kaupasta.

Metsälehti-lavalla ajankohtaisia 
non-stop metsäaiheisia  
puheita koko messujen ajan.

ARVONTA!

Tapahtuman aukioloajat: 
torstai 14.10. klo 9–19, 
perjantai 15.10. klo 9–17, 
lauantai 16.10. klo 9–16. 
Liput 18 € ennakkoon netistä, 
20 € ovelta ja 
15 € ryhmälippu (hinta per hlö).

PIRKANMAA
metsänhoitoyhdistys

POHJOIS-PIRKKA
metsänhoitoyhdistys

wwwwww..mmhhyypppp..fifi
MMeettssäännoommiissttaajjiieenn oommaa vveerrkkkkookkaauuppppaa

TTeerrvveettuullooaa oossttookkssiillllee!!

Tutustumyös puukaup
palaskuriin ja

puunostajav
ertailuun!
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1

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

3

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

13

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

7

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

8
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

9

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

11 Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

12Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

6Metsäasiantuntija 
Antti Heikkilä
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Aleksi Kulmala
044 776 4552

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

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

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
Vanhempainvapaalla

2Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

4Metsäasiantuntija
Saara Hietala
044 776 4557
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

8

12

7

5

9

10

11

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

Johto ja hallinto

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
044 580 1046 
Eteläinen alue

Hankkeiden toteutus

Metsänhoitoesimies 
Tommi Suoranta 
044 568 8545
Pohjoinen alue

Kuljetus- ja korjuuesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi
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Oriveden alueella 
Metsänhoitoyhdistyksellä 
kunnioitettavan työuran 
tehnyt Markku Lehtimäki 
siirtyy nauttimaan ansaituista 
eläkepäivistä 1.9.2021 alkaen.

Alusta asti metsään

Laitilasta kotoisin oleva koululainen 
kiipesi aina puihin luokan retkillä. 
Ehkä tämä olikin enne alavalinnasta, 
sillä jo vuonna 1972 Markku löysi it-
sensä 14 ha taimikonhoitotyömaalta. 
Työvälineenä käytettiin silloin Vesu-
ria ja työmaalle kuljettiin Monarkilla. 
’’Koko kesä siinä menikin eikä taidettu 
saada valmiiksi’’, Markku naurahtaa. 
Työmaa oli tietysti Mhy:n ja sellainen 
löytyi myös Laitilasta. Voidaan var-
mastikin sanoa, että Markku on ol-
lut Mhy:n mies jo vuodesta 1972. Työt 
Mhy:llä jatkuivat istutusten parissa 
seuraavana kesänä.

Vuonna 1974 reipas lukiolainen löy-
si tiensä Tampereelle ja kesällä oli taas 
päästävä metsään töihin. Silloin istu-
teltiin paperikennoisia taimia. Paperi 
oli silloin huonoa. Se ei oikein maatu-
nut, Markku muistelee.

Abivuonna Markku haki valtakun-
nan metsien inventointi 6 mukaan ja 
sinne pääsikin. Silloin alkoi metsi-
en mittaus kiinnostamaan toden teol-
la. Tutuksi tulivat Rovaniemi, Kittilä, 
Kolari, Kuusamo. ’’Tehtiin kuusi päi-
väistä viikkoa ja hyttyset tuli tutuksi. 
Siellä ei oikein autolla päässyt mihin-
kään’’, selostaa Markku.

Seuraava suunta oli Selkolan metsä-
koulu Iitissä. ’’Se oli semmonen isän-
tälinjan metsäpuolen koulu, jossa käy-

tännönläheiset työt ja jotkin nippeliju-
tut tulivat tutuiksi’’.

Sitten Markku kävi sotaväen, jos-
sa hän ’’yllättäen’’ päätyi mittauspat-
teriston tiedustelu-upseeriksi. Sieltä 
päästyään VMI 7 käynnistyi ja syksyn 
jälkeen Markku pääsi Tammelan met-
sätyönjohtajakouluun. 

Orivedelle pystymittaamaan

Orivedelle Markku päätyi Puulaa-
kin kautta. Pystymittaryhmänjohtaja-

na Puulaakilla toiminut Markku aloit-
ti työnjohtotehtävät Oriveden seudun 
Mhy:llä 14.4.1980. Tuohon aikaan juu-
ri pystymittaus siirtyi Mhy:lle. 

Leimikot siis mitattiin pystyyn ja 
esim. ajourat merkittiin miestyönä 
maastoon. Mitat lähetettiin Jyväsky-
lään laskettavaksi ja laskennasta saa-
tiin metsureille motit ja taksat selvil-
le. Jälkeen päin mitattiin vain lumpit.

Markun toimialueeksi tuli alkuun 
Vehkalahti, Päilahti ja Pajukanta. ’’Lei-
mikkotilaukset otettiin vastaan lanka-
puhelimella ruutupaperille elokuus-
sa puintien jälkeen. Hakkuut painot-
tui lähinnä puimureiden ym. kalus-
ton ostoon eikä niinkään metsänhoi-
dollisiin tarpeisiin. Leimikkotilauksia 
saattoi olla kymmeniä jonossa’’, muis-
telee Markku. Siihen aikaan puunhin-
nat olivat etukäteen sovittuja MTK:n ja 
metsäteollisuuden välillä. Kilpailu oli 
nimellistä. Kun leimikko saatiin myy-
tyä niin aloitettiin pystymittaus, jossa 
Markku olikin työnjohtajana.

Pian Markku kouluttautui vielä met-
sätalousteknikoksi.

Metsäneuvontaa ja –mittausta jo 
vuodesta 1980
Markku jää eläkkeelle

Sami Heikkilä I Metsäasiantuntija

Markun Datsun 120 AF II Teerimaantiellä 
1980-luvulla. 

26  Metsäpirkka 3/2021



27 vuotta metsänhoidon 
neuvontaa

Pitkän uran Markku teki metsänhoi-
don neuvojana. Tuona aikana yksi 
henkilö hallitsi kaikki työlajit. Työpäi-
viin kuului paljon mittausta suhteessa 
tähän päivään. Helpotusta työhön toi 
atk-puolen kehittyminen 1990-luvun 
puolivälissä, kun esimerkiksi leimi-
kon pystyi tekemään ja printtaamaan 
jo asiakkaalla.

Sen verran myös metsäkonehom-
mat Markkua kiinnostivat, että vuosi-
tuhannen vaihteessa hän piti vuorot-
teluvapaata ja suoritti monitoimiko-
neenkuljettajan tutkinnon. Kalustona 
Sampon moto- ja ajokone.

14 vuotta metsänsuunnittelua ja 
arvioita.

Kun Mhy-kentässä alkoi erikoistumis-
buumi tarttui Markku tietysti mittauk-

siin erikoistuviin metsäsuunnittelu- ja 
tila-arviotehtäviin. Toki suurasiakkai-
den parissa Markku jatkoi vielä pit-
kään erikoistumisen jälkeenkin.

Mitä ’’mittausholisti’’ tekee 
eläkkeellä?

Metsästys ja kalastus ovat olleet pit-
kään Markulle tärkeimmät harrastuk-
set. Samoin metsätyöt omissa metsis-
sä. Onpa Markku hirrenveistonkin ot-
tanut haltuunsa. Näiden askareiden 
parissa hän aikoo rentoutua eläke-
päivinä. Mutta osaako mittausholis-
tiksikin itseään huumorilla kutsunut 
Markku olla kokonaan pois mittauk-
sien parista. Se jää nähtäväksi.

Suurkiitokset yhteistyöstä!

Tervehdys arvoisat metsänomistajat, 
työtoverit ja kaikki sidosryhmien tu-
tut. Jään eläkkeelle syyskuun alusta 

alkaen. Olen toiminut saman työnan-
tajan palveluksessa pitkän urani ajan. 
Työnantajan vaihto ei ole ollut lähellä-
kään mielessäni, sillä niin hyvin olen 
koko ajan tuntenut kuuluvani juu-
ri tälle puolelle pöytää. Asiointi met-
sänomistajien ja sidosryhmien edus-
tajien kanssa on ollut mutkatonta ja 
antoisaa. Haluankin esittää mitä nöy-
rimmät kiitokset heille kaikille yhteis-
työstä metsärintamalla.

Eläkkeellä aion jatkaa metsästyshar-
rastusta ja kalastus muuttuu ”ammat-
timaiseksi”.

Vielä kun oppisi tekemään harras-
tuksista videoita youtubeen.

 
Terveisin Markku Lehtimäki

Markun eläkekahveja juodaan myö-
hemmin ilmoitettuna päivänä. 

Metsäneuvontaa ja –mittausta jo 
vuodesta 1980
Markku jää eläkkeelle

Markku (oikealla) 1980-luvun alkupuolella pinoja 
tarkistamassa paikallisen isännän kanssa.
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Kollega muistelee:
Oltiin Metsäkeskuksen ja Oriveden 
Mhy:n porukan kanssa hotellilla syö-
mässä, kun Halttusen Oton puhelin soi 
ja sieltä soittelikin Markku. Otto säntä-
si ulos ja viipyi siellä jonkin aikaa katsel-
len taivaalle.

Me siinä sitten kyseltiin, että mitä ih-
mettä sää siellä pihalla taivasta tuijot-
telit. Otto sitten kertoi, että koitti selit-
tää Markulle mihin ilmansuuntaan pil-
vet liikkuvat.

Markku oli hieman eksyksissä, mutta 
näppäränä metsäammattilaisena keksi 
keinon millä päästä takaisin lähimmäl-
le tielle.

-AH-
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UUDISTA METSÄSI TUOTTAMAAN

METSÄNUUDISTAMISPAKETTI

Tilaa huoleton pakettiratkaisu!

Kokonaisuus sovitaan kirjallisesti. 

Pakettihinta, alk. xx e. 

• Metsänuudistamissuunnitelman laatiminen

• Maanmuokkaus

• Siementen ja taimien toimitus

• Kylvö ja istutus

• Metsänuudistamisen laadunvarmistus

• Ehdotus taimikon jatkohoitotöistä

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

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

JÄSENENÄ

VARMISTAT

EDULLISEMMAT

HINNAT!

Sovi pakettien tarkka sisältö ja tee sopimus metsänhoitoyhdistyksesi kanssa.

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

Valtakirjakaupassa sinun ei tarvitse
huolehtia yksityiskohdista.

 Puunmyyntisuunnitelma.

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

 Suosittelemme parasta tarjousta.  
Lopullinen päätösvalta on sinulla.

 I lmoitus puunkorjuun alkamisesta.

 Puunkorjuun valvonta.

 Puukaupan päättäminen. Hyväksymme 
 mittaustodistuksen ja toimitamme sen 
 sinulle.

Teemme suunnitelman sinun metsän- 
hoidollisten tavoitteidesi mukaisesti.

 Arvio myytävästä puumäärästä.

 Arvio puunmyyntitulosta.

 Metsänkäyttöilmoituksen teko  
 viranomaisille.

Suunnitelma metsän uudistamisesta.

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

Puunmyyntisuunnitelma Puukaupan toimeksianto

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

Luota kokemukseen

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja tilaa!
Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivulta 24.

PUUKAUPPA  
AVAIMET KÄTEEN 
-PERIAATTEELLA

www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Metsänhoitoyhdistyksestä saat kaiken
tarvitsemasi palvelun yhdestä paikasta. 

www.mhy.fi

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry 
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
03 4864 551, pohjois-pirkka@mhy.fi 
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
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