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Keskustelu ilmastoasioista ja metsi-
en monimuotoisuudesta on jatkunut 
koko kesän ja jatkuu edelleen. Ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseen vaikut-
tavista toimenpiteistä on saatavissa 
runsaasti tietoa, mutta tieto on ristirii-
taista. Ilmastonmuutoksesta tuntuu jo-
kaisella olevan oma näkemys tai tutki-
muksen tulkinta. 

Eniten lausuntoja ja ohjeita met-
sään liittyvistä asioista antavat 
muut kuin metsäntutkijat tai met-
säammattilaiset. Ajan henki tun-
tuu olevan, että mitä vähemmän 
on kokemusta metsästä, niin sitä 

voimakkaammin ja vahvemmalla 
asiantuntemuksella voi osallistua 
metsäkeskusteluun. Vai onko tämä 
toimittajien nykyinen ajatus- ja toi-
mintamalli, jossa toimittajan oma 
mielipide ja ennakkoasenne näkyy 
haastateltavien valinnassa ja juttu-
jen sisällössä. 

Me suomalaiset voimme ol-
la tyytyväisiä metsiemme moni-
puoliseen ja kestävään käyttöön. 
Osaammeko kuitenkaan kertoa sii-
tä muille ja mahdammeko ymmär-
tää itsekään, kuinka hyvin metsi-
ämme on hoidettu? Suomessa käy-
tävä metsäkeskustelu herättää ih-
metystä muualla: riitelemme kes-
kenämme metsiemme hakkuista ja 
hoidosta.

Maailman Ilmatieteen Järjestön 
pääsihteeri Petteri Taalaksen mukaan 
Suomessa ilmastokeskustelu keskit-
tyy metsiin ja niiden nieluihin, kun 
muualla maailmassa ilmastokeskuste-
lun ytimessä ovat energiatuotanto, lii-
kenne ja teollisuus. Suomessa metsien 
hiilinielu on noussut tikun nokkaan, 
vaikka fossiilipohjaisista energialäh-
teistä luopuminen on ilmastotavoit-
teiden kannalta ydinjuttu. Taalas arvi-
oi, että jos Suomessa ilmaston nimissä 
alettaisiin rajoittaa hakkuita, ne siirtyi-
sivät muihin maihin. Tämä tarkoittai-
si sitä, että me ulkoistaisimme globaa-
lin ilmasto-ongelman muualle, sen si-
jaan että harjoitamme edelleen kestä-
vää metsätaloutta Suomessa.

Tänä päivänä tuodaan lisäänty-
vässä määrin esiin jatkuvan kas-
vatuksen käyttöönottoa jaksolli-
sen kasvatuksen vaihtoehtona ja 
samalla julistetaan sen olevan kan-
nattavampaa kuin jaksollinen kas-
vatus. Pitää kuitenkin muistaa, että 
metsien hakkuut ja muut toimenpi-
teet täytyy suunnitella ja toteuttaa 
kasvupaikan ja puuston mahdolli-
suuksien sekä metsänomistajan ta-
voitteiden mukaisina. Jatkuva kas-
vatus on hyvä vaihtoehto, muttei 
sovellu ainoaksi hakkuutavaksi. 

Metsänhoitoa kannattaa jatkaa ja 
käyttää eri menetelmiä monipuo-
lisesti niille soveltuvilla kohteil-
la. Metsistä saatava taloudellinen 
tuotto ei poissulje monimuotoi-
suuden turvaamista eikä ilmaston-
muutoksen hillintää. Kasvatetaan 
kullakin kasvupaikalla sille sopi-
vaa puulajia. Suositaan sekamet-
särakenteita ja huolehditaan met-
sän oikea-aikaisista hoito- ja hak-
kuutoimenpiteistä. Harvennus-
hakkuu ja myöhemmin päätehak-
kuu voivat sopia yhdelle kohteel-
le ja jatkuva kasvatus toiselle. Ak-
tiivinen ja kestävä metsätalous on 
olennainen osa ilmastonmuutosta 
hidastavaa maankäyttöä. Metsäla-
ki mahdollistaa tutkitusti metsän-
omistajan tavoitteiden mukaisen 
metsien käsittelyn ja metsänomis-
tajalla on itsellään päätösvalta sii-
tä, miten haluaa metsiään hoidet-
tavan.

Metsänhoidolla hiilinielut 
pysyvät kunnossa
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Jäsenenä voit valita itsellesi mieluisimman tavan. 

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

Tutustu ja pyydä tarjous 
osoitteessa
Mhy.fi

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

Soita omalle 
metsäasiantuntijallesi. 
Löydät yhteystiedot 
osoitteesta 
Mhy.fi//pohjois-pirkka
ja tämän lehden sivulta 24.

Asioi miten haluat

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

Mhy.fiMetsässä hyvä

tai 
Osta verkkokaupasta 
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Kaikki puutavaralajit käyvät kaupan ja ostajien kysyntä 
puusta on tarjontaa korkeampi. Nyt voi kannustaa harven-
nushakkuiden tekemiseen, kun kovin kysyntä kohdistuu 
tällä hetkellä kuitu- ja energiapuuhun. Tukkipuukin käy 
kaupaksi ja hinta on hyvällä tasolla. Sahatavaramarkkinoil-
la näkyy vähän tummia pilviä, mutta yleisesti ottaen puu-
markkinoilla eletään hyviä aikoja. Sahat ovat ostaneet tuk-
kia tarpeeseen varoen ylisuuria varastoja, koska taloudelli-
nen epävarmuus tärkeimmillä eurooppalaisilla markkinoil-
la on suurta Ukrainan sodan takia. Sahatavaran hinta on kui-
tenkin säilynyt korkeana sahojen rajoittaessa tuotantoa säi-
lyttääkseen hintatason.

Henkilöstömuutokset

Kesän aikana tapahtui henkilöstömuutos metsäasiantunti-
joissa, kun Tomi-Pekka Heikkilä siirtyi Längelmäelle ja hä-
nen paikalleen uudeksi metsäasiantuntijaksi Kuorevedel-
le valittiin Pinja Juurakko. Myös Virroilla palattiin kolmeen 
metsäasiantuntijaan, kun Pauliina Salin palasi vanhempai-
nvapaalta. 

Uusi käyttöjärjestelmä

Mhy Pohjois-Pirkka ottaa käyttöönsä syyskuun aikana uu-
det ohjelmistot. Vaihdoksen yhteydessä ohjelmistojen käy-
tössä on katkos, joka voi näkyä sekä laskutuksen, että puu-
maksujen häiriöinä. Pyrimme pitämään häiriöt mahdollisim-
man pieninä. Pahoittelemme mahdollisia viivästyksiä. Ohjel-
mistot eroavat paljon entisistä ohjelmista ja alussa niiden hal-
tuunotossa voi olla haasteita.

Syksyinen metsäkäynti

Näin syksyllä on hyvä aika kiertää metsät ja tarkastaa metsi-
en tila. Jollet itse pysty suorittamaan metsäkäyntiä, niin met-
sänomistajana voit olla yhteydessä omaan metsäasiantunti-
jaasi, joka selvittää sinulle metsäsi hoito- ja hakkuumahdol-
lisuudet. Omalla metsäasiantuntijallasi on myös laaja koko-
naiskuva paikallisesta puumarkkinatilanteesta, hintatasosta 
ja sen käyttäytymisestä sekä hän osaa neuvoa metsänhoitoon 
liittyvistä Kemera-tuista. Ota rohkeasti yhteyttä omaan met-
säasiantuntijaasi kaikissa metsääsi liittyvissä asioissa puhe-
limella ja sähköpostilla, niin saamme metsäasiat liikkeelle. 

Puumarkkinoilla on menossa 
suhteellisen hyvä jakso  
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Viisi vuotta Suomen itsenäistymisen 
jälkeen Lamminsivun Johannes, jo-
ka Hanneksena paremmin tunnettiin, 
hankki REO M-50 automobiilin, jota 
tuohon aikaan saatettiin kutsua tuon 
ajan hengen mukaisesti myös hyry-
sysyksi. Hannekselle oli tullut ajatus 
nykyaikaisen kuljetusliiketoiminnan 
tarpeellisuudesta kotipitäjässään Ku-
russa, sillä tuohon aikaan suurin osa 
kuljetuksista hoidettiin yhä hevosella 
ja kärryillä. 

REO:lla Hannes lähti pyydettäessä 
ja tilattuna Kurun kirkonkylän tun-
tumasta, Luoteentien autotalliltaan, 
kuljettamaan hyvinkin sekalaisia ajo-
ja pirssikyydeistä eli ihmisistä erilai-
siin tavaroihin ja tarvikkeisiin. Pian 
Hannes huomasi, että ihmisten kuljet-

Vuosisata Kurulaista Kuljetusta
-Kurun Kuljetus 100 vuotta
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Erkki Nurmi sekä Kurun Kuljetuksen uusimmat hankinnat: Scania, Volvo ja Palfinger Epsilonit Pirteänväriset ja modernit puutavara-
autot ovat silmää miellyttävät ja tien päällä hyvin erottuvat.

Hannes Lamminsivu ja REO M-50

Jari Kossi
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taminen paikasta toiseen oli seudulla 
kysytty palvelu ja tästä syystä autoon 
tehtiin suuria muutostöitä. Muutos-
ten valmistuttua automobiili oli jo hy-
vin lähellä linja-autoa ja ajot keskittyi-
vät pitkälti henkilökuljetuksiin. Hen-
kilökuljetukset moottorivoimin alkoi-
vat tämän jälkeen pitäjässä yleistyä ja 
kilpailun kasvaessa Hannes päättikin 
siirtyä ja keskittyä yksinomaan rahti-
toimintaan.

Keskittäminen puunajoon

1936 Hannes hankki Ford -kuorma-
auton hiekan ja puun kuljettamiseen. 
Apuvoimina ajo- ja lastaustöissä hä-
nellä olivat pienestä pitäen perheen 
lapset, joista innokkaimpina mukana 

hääräsivät pojat Adolf, Esa, Pekka ja 
Kalle, vanhimmasta nuorimpaan lue-
teltuna. Vuonna 1950 Hannes päätti 
keskittyä ajamaan autoillaan pelkäs-
tään puuta. Puunajo oli Hanneksel-
le ”se juttu” ja siihen hän keskitti kai-
ken kuljetusalasta oppimansa ja osaa-
misensa kalustonaan edellä mainitun 
Fordin jälkeen Thamesia sekä myö-
hemmin, 60-luvulta alkaen, Scanioita.

Vuonna 1975 Hanneksen ajot tulivat 
kuitenkin päätökseensä ja hän siirtyi 
ajasta iäisyyteen. Vahva polte kuorma-
autoiluun oli kuitenkin Hanneksella 
varmasti jollain tavalla perimässä, sil-
lä neljä jo aiemmin mainittua ja Han-
neksen kuljetusyrityksessä koko ajan 
mukana ollutta poikaa, Adolf, Esa, 
Pekka ja Kalle, jatkoivat kaikki autoi-
lun parissa myös Hanneksen kuole-
man jälkeen.

Adolf perusti oman puutavarakulje-
tusyrityksensä Kuljetusliike A.J. Lam-
minsivu Oy, Kalle hankki ensimmäi-
sen nosturiautonsa ja hänen yrityksen-
sä tunnetaan nykyään nimellä Lam-
minsivu Oy. Pekka puolestaan perus-
ti P. Lamminsivu -nimisen kuljetus-
yrityksen missä myös Esa sittemmin 
työskenteli.

-80-luvun alussa Pekka nimesi yri-
tyksensä Kurun Kuljetus Oy:ksi ja sillä 
nimellä yritys toimii tänäkin päivänä 
ja operoi yhä samalta autotallilta mistä 
Hannes aloitti autoilunsa 1922. Tallia 
tosin on kaluston koon kasvun myö-
tä laajennettu ja remontoitu matkan 
varrella useampaan otteeseen, kertoo 
Erkki Nurmi. 

80-luvulla Kurun Kuljetuksen ka-
lusto vaihtui vähitellen Sisuihin, mut-
ta 90-luvun puolivälin jälkeen ruotsa-
laismerkit Volvo ja Scania ovat vallan-
neet Luoteentien hallit. 

Sukupolvenvaihdos

Pekan siirtyessä eläkkeelle 1997 Ku-
run Kuljetuksessa tehtiin sukupol-
venvaihdos. Pekan tytär Tiina otti mie-
hensä Erkin (Nurmi) kanssa yritykses-
tä ja sen kehittämisestä vetovastuun. 
Kurun Kuljetus toimii yhä vahvas-
ti perheyritys -periaatteella sillä Tii-
nan ja Erkin viisi poikaa Teemu, Ti-
mo, Tuomas, Iikka ja Eetu ovat kaikki 
yrityksen toiminnassa mukana tavalla 
tai toisella. Tulevaisuus on siis turvat-
tu perheen voimin pitkälle eteenpäin, 
mutta myös perheen ulkopuolista työ-

voimaa tarvitaan ajohommissa. Kahta 
tuuria kun ajetaan, niin yksi auto tar-
vitsee kaksi kuljettajaa ja lisäksi lomi-
en ja muiden vapaiden aikanakin au-
tojen pitää liikkua ja puun kulkea tuo-
tantolaitoksille.

Kurun Kuljetus Oy keskittyy tänä-
kin päivänä pelkästään puunajoon 
kolmen auton ja neljän perävaunun 
voimin. Ja kuten itse pyöreän puun 
kuljettaminenkin, niin myös sen las-
taaminen on kokenut vuosien varrella 
suuria muutoksia. Vielä 50-luvulla las-
taus tapahtui perinteisesti käsivoimin 
ja ensimmäinen iso muutos tuli 60-lu-
vulla Joutsalaisten, mekaanisten vaije-
rikuormaimien, myötä. 70-luvulla ta-
pahtui lastaamisessa seuraava isom-
pi askel, kun taloon hankittiin ensim-
mäiset nykytyyliset hydrauliset kuor-
maimet. 

Näihin vuosiin saakka nostureita on 
Kurun Kuljetuksellakin käytetty me-
kaanisin vivuin useimmiten avojakka-
ralta nosturin huipusta tai hyvin pe-
rusvarusteisesta hytistä, mutta nyt yri-
tykseen on hankittu erittäin modernit 
Palfinger Epsilon M12 -puutavaranos-
timet VTA Tekniikka Oy:ltä. Näiden 
myötä nosturin käyttö ja ergonomia 
ovat saaneet aivan uudet mittasuhteet, 
sillä kuljettaja istuu nyt valoisassa ja 
isoikkunaisessa ohjaamossa ilmajousi-
tetulla, lämmitettävällä ja turvavyöl-
lä varustetulla ergonomiaistuimella 
myös nosturin hytissä ollessaan. 

- Turvavyö tuli Palfingerin hyttinos-
tureihin Kurun Kuljetuksen ideasta ja 
ensimmäinen turvavyöllinen hytti-
nosturi Epsilonilta toimitettiin nimen-
omaan meille, mainitsee Erkki Nurmi 
yhdestä yksityiskohdasta. 

Kaiken kaikkiaan kulunut sata vuot-
ta on muuttanut Kurun Kuljetusta pal-
jon, mutta perusajatus on silti pysy-
nyt taustalla samanlaisena läpi vuo-
sien: palvellaan asiakasta ammattitai-
toisesti ja luotettavasti, ammattitaitoi-
sella henkilöstöllä ja luotettavalla ka-
lustolla. 

Aikoinaan Hanneksen pojat jatkoi-
vat ajohommia, kukin tahoillaan ja 
nyt Kurun Kuljetuksessa on omat po-
jat töissä... Onko niin, että jossain vai-
heessa Lamminsivun Hanneksen Luo-
teentien automobiilitallistaan sata 
vuotta sitten aloittamasta ”ajorupea-
masta” onkin kasvanut vielä nykyis-
täkin enemmän rautaisia kuljetusalan 
yrityksiä? Aika näyttää.
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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

• Ilmoita ennakkoon tulostasi ja 
soita ensin metsätyömaan kyltin 
kertomaan koneenkuljettajan pu-
helinnumeroon. Pue kirkkaanvä-
riset vaatteet ja huomioliivi pääl-
lesi, niin erotut paremmin maas-
tossa. Myöskin kypärä ja suojala-
sit on hyvä olla, sillä pystypuis-
ta voi tippua oksia hakkuun jäl-
jiltä tai risut voivat iskeä silmään.  

• Muista turvaetäisyydet. Pysäh-
dy vähintään 90 metrin päähän 
koneesta niin pitkäksi aikaa, et-
tä kuljettaja on huomannut si-
nut, sammuttanut koneen moot-
torin, laskenut kouran maahan 
ja avannut koneeen oven. Mini-
mietäisyys työskentelevään hak-
kuukoneeseen on 90 metriä, mui-
hin työkoneisiin ja kuormaavaan 

Näkyvät vaatteet metsätyömaalle
Metsätyömaan käynnistyminen omassa metsässä on odotettu 
hetki ja sen edistymistä on mielenkiintoista seurata. Työmaalla  
voi vierailla, kun muistaa turvallisuuteen liittyvät asiat.

puutavara-autoon 20 metriä. 
Työskentelevää metsuria voit lä-
hestyä vasta, kun sinut on havait-
tu ja työskentely on keskeytetty. 

• Koneen kuljettajat ja metsurit 
kertovat mielellään työmaasta, 
mutta anna tämän jälkeen heil-
le työrauha, sillä metsätyö vaatii 
kaiken huomion.
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Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö  
I Maa- ja metsätaloustuottajain  
Keskusliitto MTK ry

Puun pystyvarastot ovat 
alhaiset ja metsäteollisuudella 
vahva maksukyky puusta

Puumarkkinat olivat normaalin rau-
halliset lomakaudella, mutta syksyn 
tullen niiden virkistyminen on  odot-
tavan toiveikas. Puun hintataso on 
kohonnut alkuvuodesta, mutta ei ole 
pysynyt lähellekään lopputuotteiden 
hintatason vauhdissa. Metsäyhtiöi-
den tuloksentekokyky on huipussaan 
ja siten puustamaksukyky on poikke-
uksellisen hyvä. Metsäteollisuuden 
pystyvarastot ovat jääneet alkuvuo-
den vähäisestä puukauppamäärästä 
johtuen alhaisiksi. 

Tilanne on siis metsänomistajan kan-
nalta lupaava syksyn puukauppo-
ja ajatellen. Erityisesti kuitu- ja ener-
giapuun kysyntä on korkealla tasol-
la. Toisaalta julkisestikin ihmetellään 
tilanteeseen nähden alhaista kuitu-
puun hintaa. 

Metsänhoitoyhdistyksien puu-
kaupalliset palvelut tarjoavat metsän-
omistajille varmimman tavan kilpai-
luttaa puukaupat. Puun ostajien puu-
kauppatarjouksissa onkin erittäin suu-
ria eroja. Paras tarjous voi löytyä vain 
reilun kilpailutuksen kautta ja vastata 
paremmin teollisuuden kykyyn mak-
saa puusta vastuullisemmin alkutuot-
tajalle. 

Metsäteollisuus tarvitsee 
kuitupuuta yksityisiltä 
metsänomistajilta 

Metsänomistajille on avautumassa 
myyjän markkinat, sillä puun tuonti 
Venäjältä on romahtanut ja metsäteol-
lisuuden puuvarannot ovat alhaisella 
tasolla. Toisaalta tehtaita ei ole kannat-
tavaa pitää seisomassa, sillä metsäyh-
tiöt kykenevät tekemään lopputuottei-
den hinnannousun turvin ennätyssuu-
ria tuloksia. Valtaosa Suomen puusta 
ja puun käytön lisätarpeesta on saa-

Puumarkkinoilla 
toiveikas tunnelma

tavissa kotimaasta yksityisten met-
sänomistajien metsistä. Puun ostaji-
en kannattaakin pitää hyvänä tärkein-
tä asiakasryhmää turvatakseen puun 
saanti. 

Venäjän puun tuonnista suuri osa 
on ollut koivukuitua ja energiahaket-
ta. Toisaalta Venäjältä on tuotu paljon 
muutakin energiasektorin raaka-ai-
netta, kuten öljyä, kaasua ja sähköä. 
Nyt näiden jakeiden tuonti on hiipu-
nut ja loppumassa. Tämä on johta-
massa voimakkaaseen energiakriisiin. 
Metsäpolttoaineiden kysyntä tuleekin 
olemaan poikkeuksellisen voimakas-
ta. Turpeen nostokaan ei ole enää sa-
moissa lukemissa kuin aiemmin eikä 
siitä ole paikkaamaan tilannetta. Toi-
saalta energiapuun korjuu on myös 
kausiluonteista ja korjuumäärät lie-
nevät jäämässä alhaisiksi. Energiapuu 
toimii kuitenkin veturina kuitupuulle, 
eikä ole enää pelkkä perälauta. 

Kuitupuusta lähes puolet menee-
kin sellunkeitossa energiaksi. Energi-
an kysyntä ja hinta voikin alkaa mää-
rittämään myös puun hinnoittelua. 
Näin joustavat ja oikeudenmukaiset 
puumarkkinat toimisivat. Metsäyhti-
öiden lisäksi puusta kilpailevat myös 
paikalliset energiayhtiöt ja kilpailun 
kiristymisen pitäisi tehdä hyvää puu-
markkinoille.

Puun energia-arvo voi kohota ar-
voon arvaamattomaan. Tavallisen ja-
lostukseen menevän puuaineksen voi 
ajatella energia-arvotavarana, sillä yk-
si kuutio puuta vastaa 2000 kilowatti-
tuntia energiaa. Keskimääräinen hinta 
esimerkiksi sähkölaskussa on ollut vii-
me aikoina noin parikymmentä sent-
tiä kilowattitunnilta, joten puukuuti-
on energia-arvo olisi noin 400 €. Met-
sänomistajakorvaus esimerkiksi ener-
giapuusta on ollut keskimäärin vain 
sadasosa edellä mainitusta summasta. 

Puukauppojen kilpailuttaminen 
metsänhoitoyhdistyksen kautta

Puukaupat kannatta kilpailuttaa, sil-
lä puun ostajien väliset erot tarjouk-
sissa ovat tällä hetkellä suuria. Puu-
kaupan kilpailuttaminen on varminta 
toteuttaa oman metsänhoitoyhdistyk-
sen kautta. Metsänhoitoyhdistyksessä 
toimihenkilö vertailee tarjoukset kat-
konnan ja hintojen sekä muiden so-
pimusehtojen perusteella. Näin puu-
kauppa on myös automaattisesti met-
sänomistajien edunvalvonnan piiris-
sä. Metsänhoitoyhdistyksen toimihen-
kilöllä on paras kokemus paikallisista 
olosuhteista, joten hän kykenee huo-
lehtimaan hyvin korjuun valvonnasta 
ja viestinnästä metsänomistajalle.
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tään 40 prosenttia. Suurin osa käyte-
tyistä kiinteistä polttoaineista on ol-
lut turvetta. Naistenlahti 3 -investoin-
ti mahdollistaa polttoturpeen korvaa-
misen puupolttoaineilla.

Strategisten hankkeiden johtaja Ant-
ti-Jussi Halminen Tampereen Sähkö-

Tampereen Sähkölaitoksen strategisten 
hankkeiden johtaja Antti-Jussi Halminen 
toteaa metsänhoitoyhdistysten olevan 
tärkeitä yhteistyökumppaneita Tampe-
reen lämmittämisessä.

Metsäenergian tulevaisuuden 
näkymät Tampereella
Sakari Ilomäki

tuottava Naistenlahti 3 on voimala, 
jossa voidaan käyttää polttoaineena 
niin haketta, kuorta, purua, turvetta 
kuin lajiteltua teollisuuden pakkaus-
jätettä. Ero aiempaan on huomattava, 
sillä käytöstä poistuvan Naistenlah-
ti 2:n kattilassa puun osuus kiinteis-
tä polttoaineista on voinut olla enin-

Naistenlahti 3 yli tuplaa puun 
käytön energianlähteenä

Naistenlahden voimalaitoksella on 
valmistumassa 160 miljoonan euron 
investointi, joka tulee yli kaksinker-
taistamaan puupolttoaineiden käytön 
Tampereella. Kaukolämpöä ja sähköä 
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laitokselta kertoo Pirkanmaalla toimi-
vien metsänhoitoyhdistysten olevan 
tärkeitä ja luotettaviksi osoittautunei-
ta kumppaneita energiapuun toimit-
tajina.

– Tarkennuksena sanottakoon, että 
emme osta metsänhoitoyhdistyksil-
tä haketta tai muuta puuainesta ton-
neina vaan energiasisältöä voimalai-
tokselle oikea-aikaisesti toimitettuna.

Naistenlahden voimalaitos on ah-
taalla tontilla, jolla polttoainetta on 
varastossa vain noin vuorokauden 
tarpeisiin.

– Siksikin luotettavat yhteistyö-
kumppanit ovat tärkeitä. Polttoai-
neen laatu ja toimitusvarmuus pitää 
olla kunnossa, Halminen sanoo.

Uusiutuvien energianlähteiden osuus 
Tampereen Sähkölaitoksen lämpölai-
toksissa ja voimaloissa on kasvanut 

vuoden 2010 kymmenestä prosentista 
vuoden 2021 noin 46 prosenttiin. Nais-
tenlahti 3:n valmistuttua puuperäis-
ten polttoaineiden määrä kasvaa noin 
2,5-kertaiseksi. Vuosittain käytettävä 
puupolttoaineiden energiamäärä nou-
see nykyisestä 600 gigawattitunnista 
(GWh) yli 1 500 gigawattituntiin.

Logistiikkaketju hallussa

Halminen kehuu metsänhoitoyhdis-
tyksen hallitsevan metsäenergian lo-
gistiikkaketjun.

– Energiapuun korjuu nuoressa 
metsässä tai päätehakkuun yhteydes-
sä kerättävä hakkuutähde, puun va-
rastointi ja kuivatus metsäteiden var-
silla, haketus joko metsävarastolla tai 
terminaalissa ja kuljetus voimalaitok-
selle oikeaan aikaan.

Mittava puun käytön lisäys Tampe-

reen lämmön ja sähköntuotannossa 
tarkoittaa vahvistuvaa kysyntää Pir-
kanmaan nuorista metsistä korjatta-
valle energiapuulle ja puunjalostuste-
ollisuuden sivuvirroille.

Tampereen Sähkölaitoksen  
tuotannon polttoainejakauma  
vuonna 2021 oli seuraava:

UUSIUTUVAT:
Puu, hake ja pelletti  –  26%
Hukkalämpö  –  8%
Jäte  –  14% 

(tästä puolet lasketaan uusiu-
tuvaksi, puolet fossiiliseksi)

Tuulivoima  –  2%
Vesivoima  –  2%

FOSSIILISET:
Maakaasu  –  23%
Turve  –  18%
Kevyt polttoöljy  –  7 %

Vaikka Naistenlahti 3:n rakentami-
nen kasvattaa puupolttoaineiden käy-
tön huomattavan kasvattamisen, mui-
takin polttoaineita tarvitaan, ainakin 
ns. käynnistys- ja tukipolttoaineena.

– Kaukolämpöverkostossa on pump-
paamoiden lisäksi huippukuormalai-
toksia, joilla putkistossa kulkevaa kuu-
maa vettä pystytään tarvittaessa kuu-
mentamaan lisää.

– Huippukuormalaitoksissa käy-
tetään polttoaineena joko maakaasua 
tai kevyttä polttoöljyä, mutta laitosten 
vuotuinen käyttöaika on hyvin lyhyt, 
ehkä vain muutamia kymmeniä tunte-
ja, Halminen kertoo.

Energiantarve vaihtelee paljon

Energiankulutus vaihtelee vuodenai-
kojen mukaan ja Tampereen Sähkö-
laitoksen voimalat ja lämpölaitokset 
tuottavat lämpöenergiaa talven huip-
pukulutuksen aikaan noin 800–900 
megawatin (MW) teholla.

– Kesällä tehontarve on reilusti alle 
kymmenesosa tuosta, 60 MW:n luok-
kaa. Naistenlahti 3:n vuotuinen käyt-
tökausi onkin syyskuun lopulta tou-
kokuulle, Halminen kertoo.

Voimalan vuosihuollot voidaan suo-
rittaa kesällä, jolloin kaukolämmön 
tarve on murto-osa talvikauden ener-
giatarpeesta.
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Metsäkeskuksen tekemien korjuujäl-
kitarkastusten mukaan vain joka vii-
des ensiharvennus saa arvosanan hy-
vä. Neljä viidestä saa arvosanan huo-
mautettavaa tai virheellinen, mikä 
tarkoittaa, että jäljelle jäänyt puusto 
ei määrältään tai laadultaan ole enää 
metsänhoitosuositusten mukainen. 
Pääsyy huonoon arvosanaan on se, 

että puusto on hakattu liian harvaksi. 
Ensiharvennuksen oikea voimak-

kuus ja harvennuksen ajoitus on tark-
kaa puuhaa. Liian aikainen ja liian voi-
makas harvennus aiheuttaa kasvutap-
pioita. Harvennuksen viivästyminen 
taas supistaa liikaa puiden latvuksia 
ja lisää hakkuun jälkeisen myrskytu-
hon riskiä.  

Ensiharvennukset  
ovat liian voimakkaita
Ari Nikkola l Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö l Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue

Taimikko on aikanaan jäänyt hoitamatta ja ensimmäinen 
koneellinen korjuu joudutaan tekemään tiheään riuku-
metsään, on hyvää lopputulosta vaikea saavuttaa.
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Korjuujälkitarkastusten tulos on liukunut huonompaan suuntaa jo useamman vuoden. 
Pääsyy on se, ensiharvennukset ovat entistä voimakkaampia.
Kuvateksti: Korjuujälkitarkastusten tulos on liukunut huonompaan suuntaa jo useamman vuoden. 
Pääsyy on se, ensiharvennukset ovat entistä voimakkaampia.   

   

Kuvateksti (9844): Taimikko on aikanaan jäänyt hoitamatta ja ensimmäinen koneellinen korjuu 
joudutaan tekemään tiheään riukumetsään, on hyvää lopputulosta vaikea saavuttaa.

2

Tarkastusten tuloksista arvioitiin 
myös sitä, onko ensiharvennuksen 
ajankohta ollut oikea. Hieman yllättä-
en paljastui, että 20–30% ensiharven-
nuksista tehdään liian aikaisin. Puus-
ton pohjapinta-ala ei siis ole vielä ki-
vunnut harvennusmallien alimmal-
le harvennuskäyrälle. Liian aikainen 
harvennus johtaa käytännössä aina sii-
hen, että myös jäävän puuston määrä 
on alle suositusten.  

Ajourat leveitä,  
korjuuvaurioita vähän

Korjuuvaurioita ja maastovaurioita 
ensiharvennuksilta löytyy varsin vä-
hän. Kolikon kääntöpuoli on se, että 
korjuuvaurioiden välttämiseksi isoille 
koneille tehdään suosituksia leveäm-

piä ajouria. Drone-kuvat paljastavat, 
että ajouraverkosto vie tilaa usein vie-
lä enemmän, kuin mitä maastossa kä-
vellen tehty tarkastus kertoo. Ajourien 
risteykset ja jyrkät mutkat ovat pahim-
millaan lähes pieni aukoja ja ne näky-
vät parhaiten dronen kuvilta. Ajourat 
ovat liian leveitä tai niitä on liikaa joka 
neljännellä työmaalla, jossa on kerätty 
pienpuuta. Muilla ensiharvennuksilla 
hieman harvemmin.   

Tarkastuksen virheellinen arvosana 
tarkoittaa, että jäävän puuston määrä 
ei täytä edes lain minimiä tai korjuu-
vaurioita on enemmän kuin laki sallii. 
Minimi jäävälle puustolle on noin kak-
si kolmasosaa metsänhoitosuositusten 
minimistä. Näin harvaksi on hakattu 
reilu kymmenys työmaista. Metsälain 
mukaan metsänomistajalla on näissä 
tapauksissa uudistamisvelvoite. Vain 
yksittäisissä tapauksissa metsäkeskus 
on vaatinut metsän uudistamista. Kor-
jaavaksi toimenpiteeksi on toisin sa-
noen yleensä hyväksytty se, että met-
sä jätetään kasvamaan. 

Taimikot tulee hoitaa oikein ja 
oikeaan aikaan

Ensiharvennusten korjuujälkitarkas-
tusten perusteella näyttää siis siltä, 
että ensiharvennuksilta haetaan tiet-
ty kertymä, oli lähtöpuusto millainen 
hyvänsä. Tämä on siinä mielessä ym-

märrettävää, että metsätalouden tu-
lee olla kannattavaa metsänomista-
jan lisäksi myös metsäkoneyrittäjille 
ja puun ostajille. 

Jos taimikko on aikanaan jäänyt 
hoitamatta ja ensimmäinen koneelli-
nen korjuu joudutaan tekemään tihe-
ään riukumetsään, on hyvää lopputu-
losta vaikea saavuttaa. Liian voimak-
kaan harvennuksen lisäksi kasvutap-
piota aiheuttaa se, että jäävä puusto on 
jokseenkin varmasti huonompilaatuis-
ta kuin mitä se olisi, jos taimikonhoi-
to olisi tehty ajallaan ja parhaille puil-
le annettu tilaa kasvaa. Seuraava har-
vennus myös siirtyy tai yksi harven-
nus jää kokonaan pois. 

Jos ensiharvennus ajoitetaan ja to-
teutetaan metsänhoitosuositusten mu-
kaan, niin tavoitteellinen noin 40 m3/
ha kertymä saavutetaan hyvin. Met-
sänhoitosuositusten harvennusmal-
lit ovat varsin helppolukuisia eivätkä 
vaadi mitään sellaista erityisosaamis-
ta, jota jokainen metsänomistaja ei voi-
si ja kannattaisi hankkia.  

Tarkkaa lukua, kuinka paljon liian 
voimakkaat harvennukset aiheuttavat 
kasvutappiota yhdellä tilalla tai valta-
kunnallisesti, on vaikea antaa. Toden-
näköisesti kyseessä on kuitenkin on-
gelma, joka alkaa näkyä jo metsien ko-
konaiskasvussa ja on yksi selitys sil-
le, että valtakunnan metsien kokonais-
kasvu on hieman notkahtanut. 
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Helsinkiläisellä Matti Tiilikaisella on 
kohtuullisen pitkä metsän omistami-
sen historia. Matti sai kiinnostuksen-
sa metsään jo nuorena Verhon karta-
non mailla, Padasjoella. Metsän omis-
tajuuteen Matti pääsi kiinni ostettuaan 
vuonna 1975 tätinsä metsän silloises-
ta Luopioisten Padankosken kyläs-
tä. Matin täti Hilkka Tulokas halusi 
myydä metsäpalstansa ja siihen maa-
ilman aikaan metsää pystyikin osta-
maan vain lähisukulaisilta. Näin Ma-
tille mahdollistui metsän omistami-
nen.  

 
Tulokkaan tilalla pitkä historia 

Vuonna 1929 Toivo ja Vilhelmiina Tu-
lokas ostivat Verhon kartanon Padas-

Ilkka Heinonen I toiminnanjohtaja I Mhy Roine

Metsänomistajana 
50 vuotta
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joelta. He luopuivat samalla omista-
mastaan Paavolan tilasta Padankos-
kella, mutta jättivät itselleen noin 200 
hehtaarin metsätilan. Vuonna 1959 
Toivo Tulokkaan kuoltua, jaettiin Tu-
lokkaan tila aikanaan perillisten kes-
ken kolmeen osaan. Matti Tiilikaisen 
täti, Hilkka Tulokas sai Tulokkaan ti-
lan, Matin äiti, Maija Tiilikainen sai 
Metsätulokkaan tilan ja Matin toinen 
täti Kaisu Jussila sai Metsäjussilan ti-
lan. Näin Tulokkaan metsätila kulkeu-
tui lopulta kaupan yhteydessä Matti 
Tiilikaisen hallintaan. 

Metsänhoitoa ja tuloja 

Matin äiti, Maija Tiilikainen oli kou-
lutukseltaan metsänhoitaja ja oli näin 

ollen hyvin tietoinen metsien hoidos-
ta. Maijan metsiä hoidettiinkin yhteis-
työssä metsänhoitoyhdistyksen kans-
sa hyvin ammattimaisesti. Metsäpoh-
jat olivat hyviä ja puumäärät kehit-
tyivät huomattavasti hyvällä metsän-
hoidolla, järeitä kuusikoita oli paljon. 
Maija ei kuitenkaan unohtanut suoje-
luakaan, vaan puronvarsikuvio suo-
jeltiin määräaikaisesti.  Hakkuumää-
rät olivat hyvin maltillisia ja vanhuu-
den varalle säästyikin hyvin hakkuu-
reservejä. Maija jätti pojilleen Matille 
ja Hannulle Metsätulokkaan tilan jo 
hyvissä ajoin. Hän jätti kuitenkin itsel-
leen hallintaoikeuden metsään. Sääs-
tetyillä hakkuureserveillä Maija ra-
hoitti viimeisiä vuosiaan laadukkaas-
sa hoitokodissa ja hyvässä hoidossa. 
Maijan kuoltua Metsätulokkaan tila 
siirtyi Hannun ja Matin omistukseen. 

Yhteistyö 
metsänhoitoyhdistyksen kanssa 

Etämetsänomistajana Maija Tiilikai-
nen ymmärsi edunvalvonnan tärkey-
den paikkakunnalla. Metsänhoitoyh-
distyksen ja Maijan luottamussuh-
de muodostui vuosien varrella var-
sin syvälliseksi. Yhdistys pyrki paik-
kakuntalaisena olemaan Maijat ”sil-
mät ja korvat”. Leimikoita kilpailu-
tettiin Maijan toiveiden mukaisesti ja 

hakkuita valvottiin tiiviisti.  Myös Ma-
tin kanssa muodostui läheinen suh-
de. Maijan ja Matin hankkeita vietiin-
kin yleensä eteenpäin samanaikaises-
ti. Yhteisillä myynneillä saatiin leimi-
koille lisäarvoa.  

 
Vuosittaiset metsäkäynnit  

Vuosien varrella muodostui perinteek-
si elokuinen metsäkäynti. Ensimmäi-
sinä vuosina metsissä käveltiin, koska 
metsätietoa ei oikeastaan ollut olemas-
sa ja käynneillä kartoitettiin mahdolli-
sia hoitotöitä. Jo varsin varhain tiloil-
la otettiin käyttöön metsäsuunnitel-
mat ja tämän jälkeen kävelyt painot-
tuivat tarkemmin ehdotettuihin toi-
menpidekohteisiin. Metsäsuunnitel-
maa pyrittiin noudattamaan varsinkin 
hoitohakkuiden ja hoitotöiden osalta, 
unohtamatta kuitenkaan päätehakkui-
takaan. Yhteistyö metsänhoitoyhdis-
tyksen kanssa on ollut läheistä ja luot-
tamuksellista. Metsänomistajan nä-
kemyksellä alueita on jätetty hakkui-
den ulkopuolelle ja toisaalta hoidettu 
metsätalouden ehdoilla. Toimenpiteet 
ovat aina olleet hyvin harkittuja ja kes-
tävällä pohjalla olevia. Hyvällä met-
sänhoidolla omistajat ovat taanneet 
tulevallekin sukupolvelle hyvät läh-
tökohdat metsien kestävään hoitoon. 
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PEFC Suomi on vahvistanut helmi-
kuussa 2022 uudet metsien hoitoa ja 
käyttöä koskevat vaatimukset. Vaati-
muksia laati standardityöryhmä, jon-
ka työskentelyyn osallistui yli 60 or-
ganisaation kokoonpano, joka kattoi 
metsänhoidon ekologiset, sosiaaliset 
ja taloudelliset näkökulmat laajasti ja 
monipuolisesti. Standardiluonnos on 
parhaillaan  kansainvälisessä PEFC:n 
arviointi- ja vahvistamisprosessissa , 
joka valmistuu alkusyksystä 2022.

Uudistetut metsänhoidon vaatimuk-
set otetaan käyttöön kansainvälisen 
arvioinnin valmistuttua, tämän het-
ken arvion mukaan lokakuussa 2022. 
Osana käyttöönottoa järjestetään laaja 
koulutuskierros toimijoille ja metsän-
omistajille uusien vaatimusten sisäl-
löstä. Nämä koulutukset ovat suun-
nattu varsinkin metsäalan ammattilai-
sille, jotka tuntevat jo voimassa olevi-
en PEFC FI -standardien sisältöjä. Kou-
lutuskierroksen teoriaosuus järjestet-
tiin maaliskuussa 2022, näiden kou-
lutuksien tallenteet ovat katsottavissa 
PEFC Suomen kotisivuilla (www.pefc.
fi). Syksyllä 2022 järjestetään maasto-
koulutuksia ympäri Suomen

Uuden PEFC-standardin käyttöön-

oton myötä käynnistyy myös uusi 
PEFC-standardikausi. Jokaisen PEFC-
sertifiointiin sitoutuneen toimijan ja 
metsänomistajan tulee erikseen il-
moittautua mukaan uudelle standar-
dikaudelle. Kuluvan PEFC -standardi-
kauden ilmoittautuminen on voimas-
sa vuoden loppuun asti. Metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenenä metsänomis-
tajan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoi-
tusta siirtymisestä uudelle standardi-
kaudelle, sillä PEFC-metsäsertifiointi 
on Mhy-jäsenetu ja metsänomistajien 
ilmoittautuminen toteutetaan ryhmä-
sertifiointivetoisesti. 

Pellervon taloustutkimus PTT ja Ta-
pio toteuttivat ulkopuolisen arvion 
uuden standardin ympäristö- ja talo-
usvaikutuksista. PEFC-sertifioinnilla 
on laaja vaikutus suomalaisessa met-
sätaloudessa sen kattaessa yli 90 pro-
senttia talousmetsien pinta-alasta. Tä-
män laaja-alaisuuden ja täsmällisten 
toimien ansiosta standardimuutokset 
edistävät luonnon monimuotoisuu-
delle tärkeitä metsien piirteitä monin 
keinoin. Tämä metsien monimuotoi-
suuden ja terveyden edistäminen tur-
vaa samalla metsien hiilensidontaa ja 
-varastointia.

Kohti uutta PEFC-
standardikautta
Juho Ikonen I läntisen metsäsertifiointitoimikunnan puheenjohtaja

Keskeiset muutokset 
uudistetussa  
PEFC-standardissa
• Avosoiden reunoille ja 

vesistöjen varsille jätettävät 
suojakaistat levenevät 
ja niillä sallitaan vain 
poimintahakkuut. Tämä 
siirtää 3,5 % metsäpinta-
alasta jatkuvapeitteisen 
metsänkäsittelyn piiriin.

• Säästöpuiden määrä ja 
järeys kasvavat nykyisin 
toteutuvasta tasosta.

• Puunkorjuussa säästetään 
kuollutta puustoa ja sen 
muodostumista edistetään 
tekemällä tekopökkelöitä.

• Tiheikköjä säilytetään 
ja sekapuustoisuutta 
lisätään kaikissa 
metsänkäsittelyn vaiheissa, 
mikä monipuolistaa 
metsäluontoa.

• Pohjavesialueita koskevat 
metsätaloutta koskevat 
rajoitukset laajenevat.

• Täsmennyksiä ja uutuuksia 
dokumentointia ja 
organisaation ohjeita 
koskeviin vaatimuksiin

Rannan suojavyöhykettä tarkastelevat syksyn 2021 Mhy Kihniö-Parkanon  
auditoinnissa Hannu Autio (vas), Klaus Yrjönen ja Hannu Marttila.
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Mikä edunvalvonta? Mitä se oikein 
tarkoittaa? Mihin sitä enää nykyään 
tarvitaan? Nämä kysymyksiä kysy-
tään minultakin aina silloin tällöin. 

Metsänhoitoyhdistykset tekevät jo-
ka päivä työtä metsänomistajien etu-
jen puolustamiseksi. Puukaupallinen 
edunvalvonta on näistä ehkä keskei-
sin, tuohan se valtaosan metsätalou-
den tulosta. Koska rahaa liikkuu puu-
kaupassa paljon, liittyy siihen suu-
ria intressejä. Metsänomistajien pitää 
puolustaa omia intressejään, tai heille 
jää maksajan osa.

Tärkein osa puukaupallista edun-
valvontaa on puukaupan kilpailutus. 
Tavallisimmin, tehokkaimmin ja tur-
vallisimmin se hoituu valtakirjakau-
palla. Kilpailutuksella taataan yksit-

täiselle metsänomistajalle ja hänen lei-
mikolleen paras hinta. Kyse on myös 
markkinoiden toimivuudesta. Vain 
kilpailuttamalla voidaan huolehtia 
markkinoiden toimivuudesta, eli vai-
kutus on yksittäistä kauppaa laajempi 
ja hyvin merkityksellinen. 

Pelkkä yksikköhinta ei kuitenkaan 
ratkaise tarjousten paremmuutta, vaan 
huomioon pitää ottaa monia muitakin 
tekijöitä, kuten katkonta, jonka merki-
tys voi olla useita euroja hakattua mot-
tia kohti. Muita tärkeimpiä vertailta-
via tekijöitä ovat sopimusehdot, mah-
dollisesti kerättävän metsäenergian 
hinnoittelu, maksuliikenne, yleisty-
neet lisät ja bonukset sekä kokemuk-
set eri toimijoista esimerkiksi korjuu-
jäljen ja toimintatapojen osalta. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
puukaupallinen edunvalvonta tuo 
metsänomistajalle selvää rahaa
Mikko Kriikku I kenttäpäällikkö I MTK metsänomistajat -linja

Markkinoiden tuntemus ja niiden 
jatkuva seuraaminen on puukaupal-
lisen edunvalvonnan edellytys. Met-
sänhoitoyhdistysten jäsenillä on käy-
tössään paras ja ajantasaisin tieto pai-
kallisista puumarkkinoista. Sitä kan-
nattaa hyödyntää, sillä erot eri ostaji-
en tarjousten välillä ovat viime kuu-
kausina olleet jopa 10 euroa hakattua 
ainespuumottia kohden. 

Muun muassa näitä asioita tarkoit-
taa metsänhoitoyhdistysten puu-
kaupallinen edunvalvonta. Se tuo met-
sänomistajille puukaupassa selvää ra-
haa ja ylläpitää puumarkkinoiden toi-
mivuutta. Siksi puukauppa kannattaa 
aina aloittaa ottamalla yhteyttä omaan 
mhy:n metsäasiantuntijaan.

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

Halutessasi voit antaa koko puukaupan  
hoidettavaksemme, hyväksyt vain tarjouksen  
ja me huolehdimme kaikesta muusta.  
Puukauppojen solmut ovat meille tuttuja,  
joten ota rennosti ja nauti metsäsi tuomasta 
turvasta pankkitililläsi.
Mhy.fi/puukauppa
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METSO on kaikkien metsäalan organi-
saatioiden hyväksymä ohjelma, jonka 
tavoitteena on lisätä suomalaisen met-
säluonnon monimuotoisuutta vapaa-
ehtoisin keinoin. Keskeistä METSOs-
sa on metsänomistajan mahdollisuus 
tarjota metsiään suojeluun ja saada sii-
tä korvausta.

Pysyvää vai  
määräaikaista suojelua

METSOssa suojeluvaihtoehtoja on 
kaksi: pysyvä ja määräaikainen. Py-
syvässä suojelussa metsä suojellaan 
lopullisesti. Omistuksen voi säilyttää 
tai myydä kohteen valtiolle. Määräai-

METSO on 
metsänomistajien 
ja Suomen luonnon 
oma ohjelma
Jukka Ruutiainen I Luonnonhoidon asiantuntija I Suomen metsäkeskus

METSO-ohjelma on mahdollistanut metsien vapaaehtoisen 
suojelun jo 15 vuoden ajan. Monet metsänomistajat ovat 
tarttuneet tähän tilaisuuteen ja saaneet tuntuvan korvauksen 
suojelusta. METSO on tullut osaksi suomalaisen metsäluonnon 
turvaamista.

Luonnontilaiset puustoiset rehevät suot ovat Etelä-Suomessa 
hyvin harvinaisia. Ne kelpaavat sekä pysyvään että määräaikai-
seen suojeluun.

Nuoret rehevät lehtimetsät kehittyvät nopeasti monimuotoisiksi. 
Monipuolinen puusto ylläpitää monimuotoista seuralaislajistoa. 
Eri puulajeilla on arvioitu elävän tai niitä hyödyntävän 12 000 eri 
eliölajia. Monipuolinen puusto on etu suojeltavalle kohteelle.

kainen suojelu on kymmenen vuoden 
mittainen ja se kulkee nimellä ympä-
ristötukisopimus. 

Pysyvästä suojelusta päätöksen te-
kee ja korvauksen maksaa ELY-kes-
kus ja ympäristötuesta Metsäkeskus. 
Kohteita arvioivat näiden organisaa-
tioiden asiantuntijat. METSO-asiois-
sa voi kääntyä myös metsänhoitoyh-
distyksen metsäasiantuntijoiden puo-
leen.

Suojelusta saatavat korvaukset ovat 
olleet metsänomistajille usein myön-
teinen yllätys eikä suojelupäätös 
yleensä kariudu korvausten suuruu-
teen. Pysyvästä suojelusta maksettu 
korvaus on verrattavissa avohakkuus-

ta saatavaan tuloon. Määräaikaisessa 
suojelussa korvaus on luonnollisesti 
pienempi. Monille metsänomistajille 
korvausta tärkeämpää on ollut sääs-
tynyt luontokohde, maisema- tai ul-
koilumetsä.

Luontoarvoiltaan 
merkittävimmät kohteet 
suojeluun

Pitkään talouskäytössä olleet metsät 
eivät yleensä sovellu METSO-suo-
jeluun. Suojeltavilta metsiltä edelly-
tetään tiettyjä ominaispiirteitä, jotka 
kertovat metsän luontoarvoista. Näi-
tä ovat esimerkiksi iäkäs puusto, laho-
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puusto, puulajien runsaus ja maapoh-
jan rehevyys. Tuloksellisinta metsien 
suojelu on siellä, missä jo entuudes-
taan esiintyy monimuotoista lajistoa.

Pysyvään suojeluun soveltuvat laa-
ja-alaiset metsäalueet, joista voidaan 
muodostaa yhtenäinen suojelualue. 
Määräaikaisessa ympäristötuessa alu-

Haapa ovat suomalaisen metsäluonnon kannalta keskeinen puu-
laji. Kolopuuna haapa on tärkein helpon työstettävyyden takia. 
Lisäksi ne tuovat väriä tulevaankin syksyyn. Haavat luetaan eduk-
si suojeluun tarjottavilla kohteilla.

Puita lahottavat lajit ovat erikoistuneet 
vuosimiljoonien ajan hoitamaan oman 
osuutensa metsän ravinteiden kierros-
ta. Suomessa on noin 5000 lahopuustos-
ta riippuvaista lajia. Suojeltavassa met-
sässä on eduksi, jos siellä on eri aikaan la-
hoavaa monipuolista puustoa lajiston yl-
läpitämiseksi.

Puronvarsimetsä pitää yllä varjoisuutta, mikä on purossa elävän 
lajiston elinehto. Luonnontilaisten purojen lähimetsät tulee met-
sälain mukaan säästää hakkuissa puuston pituuden levyisellä 
vyöhykkeellä puron molemmin puolin. Säästetylle alueelle voi ha-
kea ympäristötukea.

eet ovat usein pienialaisia ja niitä voi 
olla metsätilalla useita. Ne muodostu-
vat useimmiten puustoisista metsälain 
10 § mukaisista arvokkaista elinympä-
ristöistä, kuten puronvarsimetsistä tai 
lehtolaikuista. Myös osa pienialaisista 
METSO-kriteerit täyttävistä kohteista 
kelpaa ympäristötukeen.

Metsänomistajille tietoa 
päätöksen pohjaksi

Moni metsänomistaja on tilantees-
sa, jossa pitää päättää, hoitaako met-
sää niin, että se tuottaa teollisuudel-
le puuta ja itselle tuloa vai suojellako 
metsä ja laittaa siitä saatu korvaus poi-
kimaan muuta tuottoa. Tässä metsä-
ammattilainen voi olla apuna. Metsä-
ammattilaisen velvollisuus on kertoa 
metsänomistajalle kaikista metsänhoi-
don ja suojelun vaihtoehdoista, jois-
ta metsänomistajan tehtävä on valita 
omien tavoitteidensa mukaan sopivin. 
Niin suojelualueen perustaminen kuin 
avohakkuukin on päätös, jonka kanssa 
nykyinen metsänomistaja ja seuraavat 
sukupolvet elävät. Olennaista on, että 

metsänomistajan tahto metsiensä suh-
teen toteutuu.

Miksi metsien suojelua tarvitaan

Jokainen suuri puu on tuhansien eliöi-
den asuinpaikka ja laaja-alaiset metsät 
pitävät yllä miljoonien eliöiden ja tu-
hansien eliölajien ekosysteemiä. Vain 
vanhat metsät mahdollistavat vanhoi-
hin metsiin erikoistuneiden lajien säi-
lymisen ja lahopuusto takaa lahopuu-
lajien elinmahdollisuuden. 

Lahopuun varassa elää arviolta 5000 
eliölajia maamme noin 20 000 metsäla-
jista. Kaikkiaan eri puulajeihin on ar-
vioitu sitoutuneen Suomessa noin 12 
00 eliölajia.

Kaikkia suomalaisen luonnon erityis-
piirteitä etelästä pohjoiseen tulisi säilyt-
tää riittävästi maamme monimuotoisen 
lajiston turvaamiseksi. Siinäpä melkoi-
nen vastuu kannettavaksi suomalaisel-
le metsänomistajalle ja metsäammatti-
kunnalle. METSO-ohjelma antaa siihen 
hyvän mahdollisuuden.

Lisätietoa: www.metsonpolku.fi
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Luontoarvot.fi -palvelussa metsän-
omistajat voivat tarjota metsissään 
olevia monimuotoisuuskohteita os-
tettavaksi, vuokrattavaksi tai muuten 
käytettäväksi. Kohteet voivat vaihdel-
la yksittäisistä säästöpuista pysyviin 
suojelualueisiin tai riistatiheiköistä 
soiden ennallistamiseen.

Vastaavasti luontoarvoista kiinnos-
tuneet henkilöt, yritykset ja muut toi-
mijat voivat julkaista hankintailmoi-
tuksia tai ostotarjouksia haluamis-
taan luontokohteista, rakennepiirteis-
tä tai vaikkapa ennallistamistoimista.

Palvelussa on käyttäjien vapaas-
ti valittavissa, millaisia luontoarvo-
ja tuodaan ostettavaksi, myytäväk-
si tai vuokrattavaksi. Luontoarvoja ei 
ole vielä tässä vaiheessa tuotteistet-
tu tai standardoitu. Arvottaminen ja 
hinnoittelu tapahtuu ostajan ja myy-
jän välillä. Luontoarvokohteita voivat 
olla esimerkiksi Metso -elinympäris-
töt tai niitä muistuttavat kohteet, joi-
hin ei kuitenkaan ole saatavilla julkis-
ta rahoitusta.

Markkinat toimimaan 
monimuotoisuuden ja 
metsänomistajien hyväksi

”Metsänomistajat ovat kiinnostunei-
ta vapaaehtoisuuteen perustuvasta 
monimuotoisuustyöstä”, muistuttaa 
MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Ha-
kola. MTK:n tavoitteena on, että luon-
toarvomarkkinat tuovat myös talou-
dellista hyötyä metsänomistajille.

Monimuotoisuuden edistämisen 
keinoja pohditaan tällä hetkellä laajas-
ti. Vapaaehtoisuuteen ja markkinoihin 
perustuvia malleja ei kuitenkaan ole 
tähän mennessä ollut tarjolla. ”Luon-

toarvot.fi -palvelu on tärkeä avaus uu-
denlaisten markkinoiden syntymisel-
le”, Mäki-Hakola toteaa.

Luontoarvot.fi tuo MTK:n tavoitteen 
mukaisesti markkinarahoitusta moni-
muotoisuuden turvaamiseen, tarjoaa 
metsänomistajille vaihtoehtoisia tu-
lolähteitä metsistään ja toimii rohkai-
suna kaikille tekoihin luonnon moni-
muotoisuuden hyväksi.

Palvelua kehitetään  
käyttäjien ehdoilla

”Palvelu on alkuvaiheessa ilmoitus-
taulu -tyyppinen järjestelmä, jonka 
avulla luontoarvoja myyvät metsän-
omistajat ja ostajat voivat kohdata”, 
kertoo kenttäpäällikkö Seppo Niska-
nen. Tällä hetkellä luontoarvokauppa 
tehdään palvelun ulkopuolella, mutta 
tulevaisuudessa palveluun on tarkoi-
tus lisätä toiminnallisuuksia mm. so-
pimusten solmimiseen liittyen. ”Luon-
toarvot.fi -palvelu on herättänyt run-
saasti kiinnostusta ja saanut myöntei-
sen vastaanoton. Kesän aikana palve-
luun on alkanut tulla myös ensimmäi-
siä ilmoituksia. Kehitämme palvelua 
käyttäjiltä saadun palautteen ja ideoi-
den perusteella”, Niskanen jatkaa.

Luontoarvot.fi palvelusta toivotaan 
eri toimijoiden yhteistä hanketta. MTK 
kutsuu metsänomistajat ja muut toimi-
jat rohkeasti mukaan palvelun kehittä-
mistyöhön. ”Palvelussa voidaan edis-
tää yksityisten luonnonsuojelualuei-
den perustamista tai vaikkapa luon-
toon perustuvien palveluiden kehit-
tymistä”, Mäki-Hakola sanoo. Myös 
luonnontuote- ja luomukeruukauppa 
voi hyötyä palvelusta.

Luontoarvot.fi -palvelussa 
sinäkin voit osallistua luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseen
Seppo Niskanen l kenttäpäällikkö l MTK metsänomistajat

MTK on avannut kaikille mahdollisuuden osallistua luontoarvojen 
säilyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. 
Kesällä avatussa Luontoarvot.fi -palvelussa luontoarvojen myyjät 
ja ostajat kohtaavat. 
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Mhy:n jäsenille tarjolla paljon 
laadukasta koulutusta
Mikko Kriikku

Puukauppailta
Puun myynti ei ole nappikaup-
paa. Tule puukauppailtaan kuule-
maan ajankohtaiset vinkit parhai-
siin puukauppoihin. Puhumassa 
puukauppaan erikoistunut kent-
täpäällikkö Pauli Rintala MTK:sta 
sekä johtaja Jussi Parviainen Mhy 
Pirkanmaalta.

Metsätuhot
Luken tutkimuspäällikkö, MMT 
Markus Melin valottaa metsätu-
hoista Suomen metsissä, niiden 
merkityksestä, vaikutuksista ja 
torjunnasta sekä yleisimpien tu-
honaiheuttajien tunnistamisesta.

Metsätilan omistuksen  
vaihdoksen suunnittelu
Kuka metsätilanne omistaa tule-
vaisuudessa ja mitä vaihtoehto-
ja omistuksen vaihdoksen toteu-
tukseen on? Toimitusjohtaja, LKV 
Jouni Tiainen ja metsäjuristi Ul-
la Pakarinen neuvovat mitä asioi-
ta kannattaa huomioida. Tilaisuus 
on suunnattu sekä metsätilan 
omistuksesta luopujille että tule-
ville omistajille.

Tuuli- ja aurinkovoima  
-webinaari maanomistajille
Onko maallesi tai sen läheisyy-
teen tulossa tuuli- tai aurinko-
voimaa tai kenties siirtojohto vai 
kiinnostaako aihe muuten? Mitä 
maanomistajan tulisi tietää ja mis-
tä apua? Webinaarissa käydään 
asiantuntijoiden johdolla läpi näi-
den vauhdilla kasvaviin energia-
muotoihin ja niiden rakentami-
seen liittyviä kysymyksiä maan-
omistajan näkökulmasta.

Koulutuksia ja erilaisia webinaareja järjestävät sekä met-
sänhoitoyhdistykset että MTK. Kannattaa huomata, että 
siis myös MTK:n koulutustarjonta on myös metsänhoi-
toyhdistysten jäsenille tarjolla. Koulutukset ovat jäsenille 
pääsääntöisesti maksuttomia. Kyseessä onkin merkittävä 
jäsenetu, joka auttaa paitsi yleiseen tiedonnälkään, myös 
harjoittamaan metsäelinkeinoa ajantasaisimman tiedon 
pohjalta metsänomistajan omien tavoitteiden mukaan. 

Ajankohtaisen, jatkuvasti päivittyvän koulutustarjon-
nan löydät osoitteista mhy.fi/tapahtumat ja mtk.fi/koulu-
tus. Jäsenten käytössä on myös Oiva -verkko-opisto (mood-
le), jossa on tallenteita jo pidetyistä koulutuksista. Verkko-
opistoon viedään jatkuvasti uutta materiaalia, joten siellä 
kannattaa käydä aina silloin tällöin katsomassa. Oiva -verk-
ko-opistoon pääset osoitteella moodle.mmg.fi/mtk tai kir-
jautumalla Oiva -jäsenpalveluihin MTK:n verkkosivuilla. 

Metsänomistajat-webinaarit syksyllä 2022
Klikkaa itsesi mukaan Metsänomistajat-webinaareihin!

Metsänomistajan hiili-ilta
Illan aiheenamme ovat metsän-
omistajan mahdollisuudet hii-
lensidonnan lisäämiseksi omas-
sa metsässä. Puhumassa hiili-
markkinoihin erikoistunut MTK:n 
kenttäpäällikkö Seppo Niskanen, 
MHYP:n Hiilestä kiinni -hankkeen 
projektipäällikkö Hanna Yrjölä ja 
metsäasiantuntija Juha Sankola 
Green Carbonista.
Ajankohtaiskatsaus

Metsien käyttöön ja omistami-
seen liittyy yhä enemmän painei-
ta ja intressejä niin EU:sta kuin ko-
timaasta. Huoltovarmuus huolet-
taa. Riittääkö puu, käykö kauppa 
ja saako metsänomistaja osansa?
Tule kuulemaan viimeiset tiedot 
metsäpolitiikan, puumarkkinoi-
den ja metsänomistajan edunval-
vonnan saralla. Metsänomistajien 
ajankohtaiskatsaus suoraan hui-
pulta, puhujana MTK:n metsäjoh-
taja Marko Mäki-Hakola.

Onnistunut omistajavaihdos 
– metsätila, metsätilan omistaja-
vaihdoksen ja sukupolvenvaih-
doksen verotukselliset vaihtoeh-
dot ja vinkit sudenkuoppien vält-
tämiseksi. Asiantuntijana MTK:n 
verojohtaja Timo Sipilä

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittaudu verkkoluennoille vaikka heti osoitteessa:  
www.mhy.fi/palvelutoimisto
Webinaareihin ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki  
pari päivää ennen webinaarin ajankohtaa, jota klikkaamalla 
webinaaria pääsee seuraamaan.
Webinaarit ovat metsänhoitoyhdistysten jäsenille ja  
heidän perheenjäsenilleen maksuton jäsenetu.
Hyödynnä jäsenetusi ja tule tapaamaan meitä etäyhteydellä!
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NÄIN 
REKISTERÖIDYT 
OMAMETSÄÄN
omametsä.fi

Aloita osoitteessa 
omametsä.fi ja valitse 
”Uusi käyttäjä”.

Luo käyttäjätunnus ja 
salasana. Tarkista, että 
sähköpostiosoite  
on oikein kirjoitettu.

Saat sähköpostiisi vah- 
vistuslinkin, jota klikkaa- 
malla vahvistat sähkö-
postiosoitteesi. Tarkista 
roskapostikansio jos 
viestiä ei näy. 

Tunnistaudu pankkitun-
nuksilla tai mobiilivar- 
menteella. Voit myös 
ohittaa tämän, mutta 
saat metsäsi tiedot 
näkyviin vasta vahvan 
tunnistautumisen jälkeen.

Lue ja hyväksy palvelun 
käyttöehdot.

Tarkista tietosi ja  
valitse palvelussa tar- 
kasteltavat kiinteistöt. 
Voit halutessasi 
muuttaa valintoja 
myöhemmin.

Valitse kiinnostuksen 
kohteesi. Voit muuttaa 
valintoja myöhemmin  
Omat tiedot -sivulla.

Valmista!
OmaMetsä on nyt 
käytössäsi.

Jos sinulla on kysyt-
tävää palvelusta, 
ota yhteyttä omaan 
Metsänhoitoyhdis-
tykseesi. 

Autamme myös 
osoitteessa  
omametsa@mhy.fi. 

1 2 3 4

5 6 7
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NÄIN 
REKISTERÖIDYT 
OMAMETSÄÄN
omametsä.fi

Aloita osoitteessa 
omametsä.fi ja valitse 
”Uusi käyttäjä”.

Luo käyttäjätunnus ja 
salasana. Tarkista, että 
sähköpostiosoite  
on oikein kirjoitettu.

Saat sähköpostiisi vah- 
vistuslinkin, jota klikkaa- 
malla vahvistat sähkö-
postiosoitteesi. Tarkista 
roskapostikansio jos 
viestiä ei näy. 

Tunnistaudu pankkitun-
nuksilla tai mobiilivar- 
menteella. Voit myös 
ohittaa tämän, mutta 
saat metsäsi tiedot 
näkyviin vasta vahvan 
tunnistautumisen jälkeen.

Lue ja hyväksy palvelun 
käyttöehdot.

Tarkista tietosi ja  
valitse palvelussa tar- 
kasteltavat kiinteistöt. 
Voit halutessasi 
muuttaa valintoja 
myöhemmin.

Valitse kiinnostuksen 
kohteesi. Voit muuttaa 
valintoja myöhemmin  
Omat tiedot -sivulla.

Valmista!
OmaMetsä on nyt 
käytössäsi.

Jos sinulla on kysyt-
tävää palvelusta, 
ota yhteyttä omaan 
Metsänhoitoyhdis-
tykseesi. 

Autamme myös 
osoitteessa  
omametsa@mhy.fi. 

1 2 3 4

5 6 7
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Metsänomistaminen on vuosikymmenten mittainen projekti, josta 
saa parhaimmillaan taloudellista hyötyä ja mielen täyteen iloa. 
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

taitavan 
oppaan kanssa
on turvallista 
kulkea. Tilausmaksu  

on vähennys- 
kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500

(norm. 159 €)
Etusi 74 €

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

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

Pääkaupunkiseudulla asuva  
jäsenemme!

Olet myös tervetullut Metsänomistajien Palvelutoimiston  
järjestämiin tapahtumiin. 

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

Metsänomistajien oma ja Suomen suurin välityspalvelu hoitaa
maaseudun kiinteistöjen välitystehtävät. Myös perheen tai
lähisuvun sisäiset omistajanvaihdokset ja muut
omaisuudenhoitotehtävät ammattitaidolla ja kokemuksella.
Metsätilat-ketju on Suomen kymmenen suurimman
kiinteistönvälitystoimĳan joukossa. Teimme viime vuonna 2200
kiinteistökauppaa ja Länsi-Suomessakin reilusti yli 600 kauppaa.
Tunnemme markkinat ja meidät tunnetaan.
Osaamme ja haluamme palvella!

Poimintoja kohteistamme:
Parkano, isompi hyväpuustoinen metsätila 74 ha/14 300 m³.
Oma lampikin. Tarj. 30.9.
Parkano, metsätila Kuivasjärvellä 31 ha/3 800 m³.
Vanhat rakennukset myös. Tarj. 12.9.
Parkano, Kovesjärven rantatontti 4 060 m². Kovapohjainen ilta-
aurinkotontti, asemakaavan lomarakennusoikeus. Hp. 47 000 €
Kihniö, metsää, entistä peltoa ja vanhan talouskeskuksen
rakennukset. Puustoa 1060 m³. Hp. 85 000 €
Sauli Kallio, 044 7393 110

Virrat, erä- ja luontoharrastajan mökki 1,5 ha tontilla. Komeista
hirsistä tehty saunamökki + kaksi varastoa ja grillikatos.
Hp. 45 000 €
Virrat, kuusi loma-asuntotonttia sekä metsämaata käsittävä upea
saarikohde Näsĳärven vesistön Runoilĳantien laivaväylän
läheisyydessä. 8,3 ha ja 900 metriä rantaa. Hp. 220 000 €
Janne Savilahti, 044 760 7788

Ruovesi, Isojärven mökkitontti, tie perille, sähkö saatavissa,
kunnan vesĳohto tontilla, 4140 m². Hp. 38 000 €
Orivesi, Längelmäki, kaksi ok-rantatonttia Längelmäen kirkon
tuntumassa, rak.oik. 300 m² / tontti. Hp. 150 000 € / tontti
Orivesi, Enojärvellä leirikeskus 1,45 ha, kaavassa maatilan
talouskeskus = kahden asuinrakennuksen rak.oik.
Yli 100 m rantaa. Hp. 170 000 €
Orivesi, Enojärven vapaa-ajan tontti 5500 m², keskustaan 12 km.
Hp. 75 000 €
Orivesi, Längelmäveden vapaa-ajan asunnon tontti ja metsää
yht. 2,8 ha. Rak.oik. 300 m². Maisemat etelään Längelmäveden
selälle. Hp. 135 000 €
Miika Bucktman, 040 557 3947

Pälkäne, Luopioinen, metsätila + vapaa-ajan asunto 6,6 ha/
1110 m³. Asuinrakennuksesta on huolehdittu ja talvisin on ollut
peruslämpö päällä. Tarj. 7.9.
Oiva Vierikka, 040 580 3144

Katso lisää kohteitamme: www.metsatilat.fi

Janne Savilahti
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

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

Oiva Vierikka
040 580 3144
LKV, AKA

Sauli Kallio
044 7393 110
LKV, kaupanvahvistaja

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Aarre kertoo kaiken  
metsäsi tuotosta ja 

hyvinvoinnista.

Tilaa ilmainen näytenumero 
ja tutustu Aarteen runsaaseen 
metsäsisältöön osoitteessa 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETU

Jäsenetu on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Yksi etu / talous. 
Tutustumisetu koskee talouksia, joihin ei ole viimeisen 3kk aikana ollut 
Aarteen tilausta. Näytelehdellä ei voi jatkaa olemassa olevaa Aarteen tilausta.

Tutustumis- etu jäsenille!Aarre-näytenumero

0€ 
1 nro
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Mhy Pohjois-Pirkassa on tapahtu-
nut kesän aikana toimihenkilömuu-
tos, kun metsäasiantuntija Tomi-Pek-
ka Heikkilä siirtyi Längelmäelle ja hä-
nen paikalleen Kuorevedelle valittiin 
metsäasiantuntijaksi Pinja Juurakko.

Kerro hieman itsestäsi? 
Olen Pinja Juurakko. Olen varttunut 
Ruoveden maalaismaisemissa ja opin-
tojeni jälkeen palasin juurilleni Ruo-
vedelle. Valmistuin elokuussa metsä-
talousinsinööriksi Joensuun Karelia 
ammattikorkeakoulusta. Osalle met-
sänomistajista olen jo tuttu harjoitte-
lukesieni ajoilta, sillä olen suorittanut 
käytännönharjoitteluni ja toimihenki-
löharjoitteluni Metsänhoitoyhdistyk-
sellä. Vapaa-aikaani vietän pesäpallo-
kentällä, luonnossa ja aktiivisesti liik-
kuen.  

  
Mikä on metsäalassa parasta?  
Metsäalassa parasta on alan käytän-
nönläheisyys. Metsäasiantuntijana 
saan suunnitella metsänomistajan ta-
voitteisiin sopivia toimenpiteitä, ja 

samalla nähdä työn tuloksen käytän-
nössä. Työtehtävät ovat monipuolisia 
ja mielenkiintoisia työkohteiden eri-
laisuuden vuoksi. Erilaiset asiakas-
kohtaamiset ja metsä työympäristönä 
tekevät työstä mielekästä ja vaihtele-
vaa. Siksipä yksikään työpäivä ei ole 
samanlainen. Myös tasapaino maasto-
töiden ja toimistotöiden välillä on toi-
miva. 
  
Miten onnistua puukaupassa? 
Puukaupassa onnistuu hyvällä puun-
myyntisuunnitelmalla ja puukaupan 
kilpailuttamisella. Alueesi metsäasi-
antuntija suunnittelee puukaupan toi-
veidesi mukaan ammattitaidoilla, kil-
pailuttaa sen ja hoitaa myös korjuun-
valvonnan. Metsänomistajana sinä 
teet vain puukauppaan liittyvät pää-
tökset, me metsäasiantuntijat hoidam-
me loput. 
  
Terveiset alueeni metsänomistajille: 
Olkaa matalalla kynnyksellä yhtey-
dessä metsäisten asioiden tiimoilta. 
Löydetään Teidän tavoitteisiinne par-

Toimihenkilömuutos  
Mhy Pohjois-Pirkassa

haiten soveltuvat toimenpiteet metsi-
enne käyttöön ja hoitoon liittyen. Au-
tan mielelläni kaikissa metsään liitty-
vissä asioissa. 

Yhteystiedot:
Metsäasiantuntija Pinja Juurakko, 
Puhelinnumero: 044 776 4550 
Sähköposti: pinja.juurakko@mhy.fi 
Toimialue: Mustalahti, Lahdenkylä, 
Kavala, Suinula, Pihlaisto, Halli, 
Kuorevesi, Mänttä

Kunkin yrityksen 
tarjoaman edun saat 

näyttämällä jäsenkorttia
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2022: 

   

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

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

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

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

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

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

4

Metsäasiantuntija 
Pinja Juurakko 
044 776 4550 

12

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

9
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

10

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
0400 238 590

14Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

13Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

11

7

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

7Metsäasiantuntija 
Antti Heikkilä
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Aleksi Kulmala
044 776 4552

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

6Metsäasiantuntija
Pete Törmä
044 776 4554

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
044 580 1042

32 Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

5Metsäasiantuntija
Saara Hietala
044 776 4557
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www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Johto ja hallinto

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
044 580 1046 
Eteläinen alue

Hankkeiden toteutus

Metsänhoitoesimies 
Tommi Suoranta 
044 568 8545
Pohjoinen alue

Kuljetus- ja korjuuesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

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

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi

Metsäjuristi
Ulla Pakarinen 
Omistuksenvaihdospalvelut
Ajanvaraus: sähköposti:  
ulla.pakarinen@mhy.fi
040 720 3160/Tiina Salminen
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Maantiellä ajellessa tai metsässä kä-
vellessä saattaa huomata elävissä kuu-
sissa ruskettuneita ja kuivuneita latvo-
ja puun alaosan ollessa vihreä ja elin-
voimainen. Kuusen latvoja kuivattaa 
kaarnakuoriaisiin kuuluva kuusen-
tähtikirjaaja. Se lisääntyy kuusen (ja 
joskus myös männyn) ohuen kuoren 
alla, mutta myös mm. hakkuutähteis-
sä ja lumenkatkomissa latvoissa. Tu-

Kuusentähtikirjaajan syömäjälki: lähde: 
Luke, Metinfo.

Kuusentähtikirjaaja 
kuivattaa kuusien 
latvoja

Kuusentähtikirjaajan iskeytymistä puuhun alkukesällä on vaikea nähdä. Tuho paljastuu vasta, kun puun latva kuivuu. Kuvan ottaja 
Ilkka Heinonen.

Kirjanpainajatuho alkaa puun alaosista.

hot ovat yleensä yksittäisiä puita nuo-
rissa kuusikoissa tai heikentyneissä 
isoissa kuusissa.

Kesän 2022 pitkä lämmin jakso to-
dennäköisesti runsastutti kuusentäh-
tikirjaajan määrää ja nyt ne ovat iskey-
tyneet viime kesän kuivuuden rasitta-
miin kuusiin. Kuoriaisen syöntijälki 
kaarnan alla muistuttaa tähden mallia, 
josta juontuu kuoriaisen nimi. Syönti-
jälki nilassa katkaisee nesteen virtauk-
sen puussa ja lopulta kuivattaa syönti-
jäljen yläpuolisen osan puusta. 

Tähtikirjaajan vaivaamaa metsää 
ei kannata harventaa ennen kuin lat-
vojen kuivuminen on loppunut, sillä 
harvennus rasittaa kasvamaan jäänyt-
tä puustoa ja altistaa uusille tuhoille. 
Hakkuutähteiden kerääminen ener-
giapuuksi saattaa vähentää kuusen-
tähtikirjaajan elintilaa ja hillitä tuho-
jen leviämistä. Harvennuksilla hak-
kuutähteiden kerääminen ei toistai-
seksi ole kannattavaa ja suositelta-
vaa, mutta harvennuksen ajankoh-

dalla voi pelata, että latvat ovat kui-
vuneet kuusentähtikirjaajan parveilun 
aikaan toukokuun lopusta  heinäkuun 
loppuun saakka.

Tuula Peltomäki I metsäasiantuntija I Mhy Roine
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Hyvin suunniteltu on metsässä tehty

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

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

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

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

Kysy lisää ja tilaa

metsäsuunnitelma!

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaan ja tilaa: 
Hannu Kivi-Mannila      p. 0400 159 151 
Juhani Luumi      p. 044 580 1037
Tero Puolitaival      p. 044 776 4558
tai omaan metsäasiantuntijaasi, joiden 
yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivulta 24.

MTK:n Metsänomistajat-linja ja 
metsänhoitoyhdistykset ovat 
virittäneet toimintansa  
palvelemaan metsänomistajan 
etua mahdollisimman hyvin.

Metsänomistajat-ketjussa 
vedetään yhtä köyttä

– Metsänomistajan edun ajaminen 
erottaa meidät muista metsäalan toi-
mijoista. Edunvalvonnasta nautti-
vat kaikki metsänhoitoyhdistysten jä-
senet, tiivistää kenttäpäällikkö Mikko 
Kriikku.

Oma tuttu metsänhoitoyhdistys vas-
taa paikallisesta edunvalvonnasta. - 
Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen 
valtakirjalla tekemä puukaupan kil-
pailuttaminen ja katkonnan seuranta 
on tärkeää edunvalvontatyötä. Ilman 

Anne Rauhamäki, Mikko Kriikku

Metsänomistajien 
edunvalvontaa monella tasolla

kilpailutusta ei ole toimivia markki-
noita, Kriikku muistuttaa.

MTK:n tehtävä metsänomistajat-
ketjussa on vastata edunvalvonnasta 
maakunnalliselta tasolta aina Brysse-
liin asti. MTK vaikuttaa lukuisissa val-
takunnallisissa työ- ja ohjausryhmissä, 
joissa käsitellään ja valmistellaan met-
siin vaikuttavia asioita. Ne voivat liit-
tyä esimerkiksi riistanhoitoon, maan-
käyttöön, tuulivoimaan, ilmastoon tai 
luonnon monimuotoisuuteen. Ja näil-
lä kaikilla on suuri merkitys metsäta-
louden ja metsänomistajien kannalta.

EU-vaikuttaminen  
on erityisen tärkeää

EU:sta on viime aikoina tullut useita 
metsänomistajia huolestuttavia aloit-
teita, kuten taksonomiaan ja ennallis-
tamiseen liittyvät velvoitteet. - Brysse-

lin merkitys on nyt myös metsänomis-
tajien edunvalvonnassa noussut rat-
kaisevan tärkeään asemaan, EU-lain-
säädäntö kun ajaa kansallisen lainsää-
dännön ohi. MTK:lla on Brysselissä 
oma toimisto ja hyvät verkostot, jotta 
suomalaisen maanomistajan ääni kuu-
luu myös EU:ssa, Kriikku vakuuttaa.

Kenttäpäällikköverkosto 
vaikuttaa maakuntatasolla

Metsänomistajien edunvalvontaa var-
ten maakunnissa on metsänomistajat 
-linjan kenttäpäälliköt. He muun mu-
assa seuraavat ja vaikuttavat maa-
kuntakaavoitukseen, alueellisiin met-
säohjelmiin sekä maakuntaliittojen ja 
ely-keskusten lukuisiin hankkeisiin. 
Kenttäpäälliköt toimivat tiiviissä yh-
teistyössä alueensa metsänhoitoyhdis-
tysten kanssa.
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Puukauppapalvelut
Puunmyyntisuunnitelman
laadinta
Valtakirjakauppa
Puunkorjuun, katkonnan
ja puutavaran mittauksen
valvonta
Ennakkoraivaus
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja välitys

Arviointipalvelut
Metsäsuunnitelman laadinta
ja päivitys
Metsäarviot
Metsätuhojen arviointi
OmaMetsä

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

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

Omistuksenvaihdospalvelut  
Metsätilojen
sukupolvenvaihdokset
Kauppa- ja lahjakirjat
Perikunta yhtymäksi
Metsäveropalvelut

Tie- ja ojapalvelut
Metsätien rakennus ja
perusparannus
Kunnostusojitus
Suometsien hoito

Täyden palvelun 

METSÄTALO
Mitä metsässäsi tarvitsekaan, niin ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi. 

Yhteystiedot löydät tästä lehdestä sivuilta 24–25 tai osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajan palvelusopimus
Kokonaisvaltainen palvelu 
metsäasioiden hoidossa

Sertifiointi ja luonto
Metsien PEFC-sertifiointi
METSO- ja luontohankkeet


