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Kohti uutta 
vuosikymmentä
Näin kun vuosi alkaa olla lopuillaan ja uusi vuosikymmen kohta vaihtuu, tulee pohdit-
tua, miten kulunut vuosi on mennyt metsärintamalla. Alkuvuodesta vielä puukauppa 
kävi vilkkaasti, mutta kesän jälkeen meno on jonkin verran hiipunut. Kuitupuu on vetä-
nyt, kun sellulla on edelleen ollut suhteellisen hyvä menekki ja hinta. Ihan viime aikoi-
na on kuitupuun kysynnässä tapahtunut hieman laskua ja ensi vuoden näkymät ovat 
hämärtyneet. Sahapuolella sitten on meno synkempää, johtuen Keski-Euroopan suuris-
ta myrsky- ja hyönteistuhopuista. Toivottavasti kaikki sahat pysyvät mukana, kunnes 
taas markkinatilanne muuttuu suotuisammaksi. Sahat kuitenkin takaavat metsänomis-

tajalle paremman taloudellisen tuloksen.

Viime aikoina keskustelu ilmastosta on ollut var-
sin runsasta ja rönsyillyt kovasti, asiasta ja asian-
vierestä jo ihan kyllästymiseen saakka. Mielipiteitä 
ja tutkimustuloksia aiheesta on niin monia, että ei 
enää tiedä mihin uskoisi. Mielestäni kuitenkin hy-
vin hoidetut suomalaiset kasvatusmetsät ovat par-
haimpia hiilensitojia. Toivottavasti puurakentami-
nen ja muu pitkäkestoinen puun käyttö lisääntyisi 
tulevaisuudessa, ettei puuhun sitoutunut hiili pa-
laa nopeasti uudelleen kiertoon.

Säät eivät tunnu suosivan leimikoiden korjuuta tä-
näkään syksynä ja alkutalvena. Runsaiden sateiden 
vuoksi korjuukalustoa on jouduttu laittamaan sei-
sokkiin, joka on erityisen harmillista myös urakoit-
sijoiden kannalta. Toivotaan, että kunnon pakkaset 
tulisivat jo pian ja korjuut saataisiin taas käyntiin. 
Toiveena on myös, ettei tulisi myrskyjä varsinkaan 
ennen maan jäätymistä.

Toivotan kaikille hyvää joulua ja tulevaa 
vuotta. Pidetään puu liikkeellä ja metsät 
kasvukunnossa.

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

Me suomalaiset voimme olla tyyty-
väisiä metsiemme monipuoliseen ja 
kestävään käyttöön. Osaammeko kui-
tenkaan kertoa muille ja mahdamme-
ko ymmärtää itsekään, kuinka hy-
vin metsiämme on oikeasti hoidettu? 
Suomessa käytävä metsäkeskustelu, 
se kun riitelemme keskenämme met-
siemme hakkuista ja hoidosta, herät-
tää ihmetystä muualla. Kaiken kaikki-
aan meillä on maailman kestävin met-
sätalous ja metsien hyödyntäminen. 

Metsänhoitoon panostaminen 
kiihdytti metsän kasvua

Ennen 1960-luvun loppua Suomen 
metsävarat eivät juurikaan kasvaneet. 
Useina vuosina metsistä jopa poistui 
enemmän puuta, kuin uutta kasvoi 
tilalle. Metsän kasvu lähti nousuun, 
kun siirryttiin uudenlaiseen metsän-
hoitoon ja alettiin tietoisesti lisäämään 
varoja metsän parannukseen. Pyrittiin 
siihen, että metsien kasvu ja puumää-
rät lisääntyvät. Luonnonvarakeskuk-
sen mukaan metsien kasvun lisään-
tymiseen on vaikuttanut eniten soi-
den ojitus, parantunut metsänhoito ja 
vanhojen tai muuten vajaatuottoisten 
metsien uudistaminen hyväkuntoisik-
si nuoriksi metsiksi.

Puun määrä Suomen metsissä on li-
sääntynyt 50 vuodessa noin 70 pro-
senttia. 1960-luvun lopussa metsis-
sä oli puuta noin 1,5 miljardia kuu-
tiometriä. Nykyään puuta on noin 2,5 
miljardia kuutiometriä. Samalla kun 
puuston määrä metsissä on koko ajan 
kasvanut, myös hakkuut ovat jatku-
vasti lisääntyneet.

Jos metsänhoitoon ei olisi alettu pa-
nostaa 1960-luvlla, niin talouskäyt-
töön kelpaavan puun kertymä olisi 
kolmannes tai puolet nykyisestä mää-
rästä. Kertymä olisi kuitupuuvaltai-
sempaa eikä meillä olisi niin järeitä 
metsiä kuin nyt on. 

Toistaako historia itseensä

Ennen 1960-luvulla alkanutta metsän-
hoidon tehostamista ei metsien puu-
varanto juurikaan kasvanut. Metsät 
olivat monesti vajaapuustoisia, mi-
kä johtui määrämittaharsinnasta. Täl-
lä menetelmällä poimittiin systemaat-
tisesti suuret puut pois metsästä, jon-
ka jälkeen jätettiin metsät vajaapuus-
toiseen tilaan. 

Tänä päivänä tuodaan lisääntyväs-
sä määrin esiin, että metsänhoidossa 
pitää siirtyä jatkuvaan kasvatukseen. 
Jatkuvassa kasvatuksessa keskeisenä 
ajatuksena on juuri suurten puiden 
poimiminen metsästä ilman merkit-
täviä avohakkuita ja metsien uudistu-
minen tapahtuu niissä pääosin luon-
taisesti. Miten kävisi metsien puuva-
rannon kasvun, jos hyvin suurilla pin-
ta-aloilla siirryttäisiin jatkuvaan kas-
vatukseen? Taloudellisia tutkimuksia 
jatkuvasta kasvatuksesta tehdään 
tällä hetkellä monella tavalla, mut-
ta suuri ongelma on kasvumallien 
puute.

Metsänhoitoa monipuolisesti
Metsänomistajat ovat tehneet hy-
vää työtä tähänkin asti hoitaes-
saan metsiään ja samalla on hillit-
ty ilmastonmuutosta. Metsien kas-

Metsänhoitoon panostamalla 
lisää kasvua

vua voitaisiin yhä kiihdyttää, esimer-
kiksi hyödyntämällä tehokkaasti jalos-
tusta ja pitämällä huolta taimikoiden 
ja nuorten metsien hoidosta. 

Metsänhoitoa kannattaa jatkaa myös 
tulevaisuudessa ja käyttää eri mene-
telmiä monipuolisesti niille soveltuvil-
la kohteilla. Kasvatetaan kullakin kas-
vupaikalla sille sopivaa puulajia. Suo-
sitaan sekametsärakenteita ja huoleh-
ditaan metsän oikea-aikaisesta hoito- 
ja hakkuutoimenpiteistä. Harvennus-
hakkuu ja myöhemmin päätehakkuu 
voivat sopia yhdelle kohteelle ja jatku-
va kasvatus toiselle. 

Metsäomistajalla on päätösvalta it-
sellään siitä, miten haluaa metsiään 
hoidettavan.

Hyvää joulun odotusta!

Metsäpirkka 4/2019 3 



Kerkko Koro  
I kuljetus- ja operaatioesimies

Tommi Nevanpää - 

Metsähoitoyhdistyksemme korjuupal-
velun hakkaamat puut liikkuvat am-
mattitaitoisten puutavara-autoilijoi-
den toimesta päivittäin usealle eri sa-
halle ja laitokselle. Tärkeä tekijä toi-
minnan onnistumisessa on, että kulje-
tuskalusto on nykyaikaista ja kunnos-
sa. Puita liikkuu parhaimmillaan 24 
tuntia vuorokaudessa usealla autolla.

Tällä kertaa esittelyvuorossa on vir-
tolainen autoilija Tommi Nevanpää, 
joka on uusin yrittäjä metsänhoitoyh-
distyksemme puutavara-autoilijoista. 
Nevanpää aloitti Mhy:n korjuupal-
velun puiden ajamisen syksyllä 2018. 
Hän ajaa puita pääasiassa Virtain alu-
eelta. Aikaisempaa kokemusta Tom-
milla on vuosien ajalta mm. UPM-
Kymmene Oy:n puiden ajamisesta. 

Tapasin Tommin sateisena marras-
kuun päivänä kuormanlastauksen yh-
teydessä Virroilla.

Miten viimeaikaiset sateet ovat vai-
kuttaneet toimintaan?

– Tiet ovat vielä jäässä viime vii-
kon pakkasten jäljiltä, joten paikoitel-
len on erittäin liukasta. Jos pakkanen 
ei tule takaisin, niin keli saattaa aihe-
uttaa hankaluutta kuljetuksiin, kun 
tiet alkavat pehmetä sateiden vaiku-
tuksesta.

Millainen on hyvä metsäautotie?
– Hyvä metsäautotie on hyvin hoi-

dettu. Tienvarret ovat puhtaita puus-
tosta, eli metsä ei kasva ajouran ja ojan 
välissä. Tienvarressa kasvavat puut 
vaikeuttavat toimintaa ja pahimmas-
sa tapauksessa aiheuttavat vahinkoa 
autolle. Myös kääntöpaikkojen tulisi 
olla tarpeeksi suuria, jossa auton saa 
vaivatta ympäri. Hyvin hoidettu met-
sätie pysyy kunnossa myös huonolla-
kin kelillä.

Puunkuljetusta Virroilla
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otettu huomioon MHY:n puiden kul-
jetuksen vaatimukset mm. pankkojen 
lukumäärän suhteen. Korjuupalve-
lun hakkaamista kohteista tulee usei-
ta puutavaralajeja, joten näin on mah-
dollista saada puut laitokselle tehok-
kaasti ja turvallisesti.

Miten uusi kuljetuskalusto eroaa 
vanhoista?

– Pituutta ja painoa on tullut lisää. 
Näkyvin muutos on tietysti kasvanut 
akselimäärä. Luonnollisesti tämä aihe-
uttaa hankaluuksia hoitamattomilla ja 
pienillä metsäteillä. Nykyajan autoil-
la ei myöskään pääse enää samanlai-
siin paikkoihin, kun menneinä vuosi-
kymmeninä.

Mihin seuraavakuorma on menossa?
– Kyytissä oleva mäntykuitu menee 

junaan Parkanon asemalle.

Millaisella kalustolla ajat?
– Autona on Volvo FH16 ja perävau-

nuna toimii JYKI:n valmistama 5-akse-
linen peräkärry. Yhdistelmä on otettu 
käyttöön vuonna 2019. Auton ja kär-
ryn varusteiden suunnittelussa on 
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MTK:n metsälinjan kenttäpäälliköt 
Markus Nissinen ja Lauri Tapio poh-
tivat kanssani jatkuvaa kasvatusta ja 
sen käyttöä eri näkökulmista. Jatku-
va kasvatus edellyttää, että metsikös-
sä on oikea puulaji ja riittävän laaja lä-
pimittajakauma, joten joka paikkaan ei 
sekään sovi. Turvemaille sitä suositel-
laan pitämään veden pintaa matalalla.

Onko käytännön toteutuksessa 
ongelmia?

– Jatkuva kasvatus elää tai kuolee 
luontaisesta taimettumisesta riippuen. 
Erityisesti rehevillä maapohjilla saat-
taa vaatia maanmuokkausta, heinää-
mistä ja taimikonhoitoa, vaikka yleen-
sä kuvitellaan, ettei kustannuksia tule, 

toteaa Markus Nissinen.
– Tyvilahoisessa metsässä jatkuvan 

kasvatuksen hoitoperiaatteet ovat sa-
mat kuin tasaikäisessä. Aukko ja puu-
lajin vaihto - jatkuvassa siis pienauk-
ko johon saatava valoa koivun ja män-
nyn uudistumiseksi, tuumii puoles-
taan Lauri Tapio.

Luonnonvarakeskuksen erikoistut-
kija Sauli Valkonen on todennut, et-
tä tutkimusten mukaan tuhoriskit 
ovat tasaikäisissä metsissä keskimää-
rin suuremmat kuin jatkuvassa kasva-
tuksessa. Tästä poikkeaa merkittävän 
suuri korjuuvaurio- ja juurikääpäriski, 
jos kuusikoissa käytetään poiminta-
hakkuita ja hyödynnetään alikasvosta. 

Edelleen Valkonen on esittänyt, et-
tä tuulituhoriski on pieni, jos pienau-

Heli Mutkala I Kenttäpäällikkö I MTK, metsälinja

Näkökulmia jatkuvaan 
kasvatukseen
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Jatkuvan kasvatuksen käyttö on lisääntynyt hitaasti. Uudet mene-
telmät ilmeisesti arveluttavat ja kaivataan lisää tutkimustietoa. Ta-
pion metsänhoitosuositukset sisältävät tasavertaisesti jatkuvan ja 
jaksollisen kasvatuksen menetelmät. Metsänhoitoyhdistysten asi-
antuntijat ovat valmiita suunnittelemaan jatkuvan kasvatuksen 
hakkuita. Tarvitaan vain metsänomistajan tahto ja rakenteeltaan 
sopiva metsikkö.  

Rehevillä pohjilla heinittyminen hidas-
taa uudistumista ja liian harvaksi hak-
kuuta tulisi tästä syystä välttää.

Tuulituhojen välttämiseksi uu-
distusaloihin rajoittuvat reu-
noille kannattaa jättää tiheäm-
pi puusto, pyrkiä sekametsään 
ja jättää myös suuria puita.

kot ovat metsän sisällä. Liian rohke-
at pienaukot ja kapeat kulissit väleis-
sä kasvattavat tuulituhojen riskiä mer-
kittävästi. Samoin jos tiheässä kasva-
neet hontelot puut altistetaan tuulelle. 
Valmiiksi eri-ikäisessä metsässä puut 
ovat tottuneet tuuliin suhteellisen hy-
vin.

Mitenkäs se taloudellinen 
kannattavuus?

– Taloudellisia tutkimuksia tehdään 
tällä hetkellä monella tavalla, mutta 
suuri ongelma on kasvumallien puute. 
Jatkuvan kasvatuksen metsikön kehi-
tystä ei tunneta, jolloin sen taloudellis-
ta tulosta ei voida laskea aukottomas-
ti. Tämän hetken tutkimustiedon va-
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lossa jatkuvaa kasvatusta ei voida pi-
tää taloudellisesti heikompana vaihto-
ehtona, kertoilee Tapio.

Luotettavat tutkimukset perustuvat 
aina oletukseen metsänomistajan net-
totulojen maksimoinnista nykyhetkes-
tä äärettömyyteen. Ei tarkastella aino-
astaan yhtä kiertoaikaa puhumatta-
kaan 10, 20 tai 30 vuoden aikajännettä. 
Yksittäinen metsänomistaja voi tehdä 
tällaista pohdintaa omalla kohdallaan, 
mutta tutkimuksissa ei Tapion mieles-
tä voida taktikoida aikajänteellä.

Puuntuotos eri-ikäisrakenteisessa 
kuusikossa on tutkimusten mukaan 15 
- 25 % pienempi kuin tasaikäisessä is-
tutuskuusikossa. Kannattavuuteen ja 
talouteen vaikuttavat lisäksi tasaikäi-
sen viljely- ja hoitokustannukset, kas-
vupaikka, tukki- ja kuitupuun hin-
tasuhde ja uudistamiskulujen suhde 
puun hintaan sekä metsikön läpimit-
tajakauma lähtötilanteessa. Jatkuvan 
kasvatuksen korjuuhankaluus saattaa 
alentaa kantohintaa.  

Minne jatkuva kasvatus  
parhaiten sopii?

Valmiiksi erirakenteiset terveet seka-
metsät, joissa nuorehko puusto, ovat 

varteenotettavimpia alueita jatkuvaan 
kasvatukseen, samoin maisemaltaan 
herkät kohteet. 

Turvemaille jatkuvaa suositellaan 
nykyisin lämpimästi uudistamisen 
edistämiseksi ja huuhtoutumien hil-
litsemiseksi. 

Mitä karumpi kohde sitä kannatta-
vampaa jatkuva kasvatus on. Eli hei-
koilla kasvupaikoilla ja maan pohjois-
osissa. VT:tä karummilla kasvupai-
koilla investoinnit uudistamiseen ei-
vät ole taloudellisesti perusteltuja.

  
Monimuotoisuuden säilyminen ja 

edistäminen on samanlaista molem-
missa tavoissa. Sekä jaksollisen et-
tä jatkuvan kasvatuksen metsissä on 
uhanalaisia lajeja. Lajit vain eroavat 
toisistaan. 

– Talousmetsien luonnonhoidon toi-
menpiteet, kuten säästöpuut, vesistön 
suojakaistat sekä tärkeiden elinympä-
ristöjen ja uhanalaisten lajien huomi-
ointi täytyy suunnitella ja toteuttaa 
erikseen kaikissa hakkuutavoissa, sel-
vittää ympäristöasiantuntija Nissinen. 

Poimintahakkuu
Poimintahakkuu muistuttaa jaksolli-
sessa kasvatuksessa käytettävää ylä-
harvennusta. Hakkuussa poistetaan 
huonokuntoisten puiden lisäksi suu-
rimpia puita. Suuria hyvälaatuisia pui-
ta myös jätetään taimettumisen edis-
tämiseksi, koska ne tuottavat eniten 
siemeniä. Pienempiä puita poiste-
taan, jos ne ovat viallisia tai sairaita tai 
jos ylitiheitä ryhmiä halutaan harven-
taa. Jäävän puuston pohjapinta-ala on 
8-12 m2/ha.

Pienaukkohakkuu
Pienialaisia avohakkuita, läpimital-
taan 30-40 m, tehdään varttuneeseen 
puustoon. Myös pienaukkoa ympäröi-
vää puustoa eli aukkojen välialuetta 
suositellaan harvennettavaksi. Tämä 
vähentää juuristokilpailua aukon reu-
na-alueella ja alikasvos voi menestyä 
paremmin myös aukon reunassa. Vä-
lialueiden harventaminen on tehtä-
vä varovaisesti, koska harvennus lisää 
tuulituhoriskiä.

Männyn ylispuukasvatus 
Jatkuvan kasvatuksen siemenpuuhak-
kuu, jossa siemenpuita jätetään sel-
västi enemmän maiseman puustoi-
suuden säilyttämiseksi. Ylispuustoa 
harvennetaan, mutta sitä säilytetään 
koko ajan ja samalla tuotetaan järeää 
laatupuuta. Kun nuorta puustoa kä-
sitellään taimikonhoidoin ja harven-
nuksin kuten tasaikäiskasvatuksessa-
kin, se kehittyy varsin tasaisena.

Viisi vuotta hakkuun jälkeen metsikkö on 
alkanut elpyä ja ensimmäiset yli 10 sentin 
pituiset taimet löytyvät heiniksta.
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Puumarkkinoilla on tänä syksynä ol-
lut havaittavissa, että kuitupuuvoit-
toisten harvennushakkuiden kysyntä 
on säilynyt hyvänä ja tämä on näkynyt 
myös hinnoissa. Samalla tulee hoide-
tuksi ensiharvennuksilla nuoret kas-
vatusmetsät hyvään kasvukuntoon. 

”Leimikon hakkuuta on kuitenkin 
valvottava tarkasti, ettei arvokkaam-
paa tukkipuun mitat täyttävää puu-
ta katkota halvemmaksi kuitupuuk-
si. Toisin kuin usein luullaan, katkon-
nassa toteutuneet erot ovat suurempia 
harvennuksilla kuin uudistushakkuil-
la,” kertoo kenttäpäällikkö Lauri Tapio. 

Ensiharvennus kannattaa tehdä 
ajoissa

Ensiharvennuksessa poistetaan tila-
vuudeltaan noin kolmasosa heikko-
laatuisimmista rungoista.

Ensiharvennus on tärkeää tehdä 
ajoissa, jottei metsän kunto heikkene. 

Sopivan ajankohdan voi päätellä puun 
latvuksesta. Männyllä vihreän latvuk-
sen osuuden tulisi olla 40 %, kuusella 
60 % ja koivulla 50 % puun pituudes-
ta. Kasvutilan puutteessa puiden lat-
vat supistuvat ja kasvu hidastuu. Pi-
tuudeltaan metsä on ensiharvennus-
vaiheessa kasvupaikasta ja puulajista 
riippuen 10–16-metristä, neuvotaan 
Metsäkeskuksen sivuilla.

Jos olet tehnyt taimikonhoidon huo-
lella, voidaan metsä harventaa myö-
hemmin ja harvennus voidaan tehdä 
voimakkaana, jolloin suurempi osuus 
hakattavasta puusta on kuitupuun mi-
tat täyttävää ja rahaakin tulee enem-
män.

Jos taas taimikkoa ei ole hoidettu 
ja ensiharvennus on ensimmäinen 
hoitotoimenpide, on puusto harven-
nettava kevyesti. Hakkuusta saata-
va puu on todennäköisemmin ener-
giapuuta ja korjuukustannukset kor-
keammat. 

Näkyykö metsä puilta vai onko 
liian tiheää?
Anne Rauhamäki

Myöhemmistä 
harvennushakkuista myös 
tukkipuuta

Seuraava harvennushakkuu on ajan-
kohtainen noin 10 - 20 vuoden pääs-
tä ensiharvennuksesta, jolloin metsäs-
tä saadaan myös tukkikokoista puuta. 
Harvennukset ehkäisevät myrsky- ja 
hyönteistuhoja säilyttämällä puuston 
elinvoimaisuuden ja parantavat puus-
ton suhteellista arvokasvua. 

Metsänhoitosuositusten harvennus-
mallien ja puuston kasvun ja tiheyden 
perusteella voi arvioida metsän har-
vennustarvetta, voimakkuutta ja hak-
kuukertymää. 

”Kuusi ja koivu kannattaa yleensä 
harventaa korkeintaan kaksi kertaa 
ennen metsän uudistamista, männyl-
lä harvennuskertoja voi olla kolmekin. 
Koivulla harvennustapana kannattaa 
käyttää aina alaharvennusta, mutta 
männiköissä ja kuusikoissa viimeiset 
harvennukset voi olla taloudellisesti 
perusteltua tehdä yläharvennuksina” 
opastaa Lauri Tapio. 

Lannoitus harvennushakkuun 
jälkeen

Harvennuksen jälkeen metsän kas-
vukuntoa voi parantaa lannoituksel-
la ja viime vuosina lannoitusten mää-
rä onkin lisääntynyt voimakkaasti. Pa-
ras tuotto lannoitusinvestoinnista saa-
daan, kun tukkipuun osuutta lisäävä 
lannoitus tehdään noin 6–10 vuotta 
ennen uudistushakkuuta, mutta myös 
nuorien kasvatusmetsien lannoitus on 
metsätalouden kannattavimpia inves-
tointeja. 

Bonuksena metsänharvennuksis-
ta on myös se, että harvennetun met-
sän kenttäkerroksessa valon määrä li-
sääntyy ja sitä myöten esimerkiksi 
mustikan ja puolukan elinolosuhteet 
paranevat. Tämä tarkoittaa usein pa-
rempia marjasatoja. Myös monet sie-
net tykkäävät siitä, että maanpintaa 
hieman rikotaan. 

Jos nuori kasvatusmetsäsi näyttää siltä, että puilla voisi 
olla enemmänkin kasvutilaa, kannattaa metsä hoidattaa 
kasvukuntoon harvennushakkuulla.
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Luonnonvarakeskuksen tuo-
reen suhdannekatsauksen mu-
kaan viime vuoden suhdanne-
huippu hiipuu tänä vuonna. 
Metsäteollisuustuotteiden hin-
nat laskevat, hakkuumäärät vä-
henevät, metsäsektorin työlli-
syys heikkenee hiukan ja raaka-
puun kantohinnat alenevat. 

Luken ennusteen mukaan sahatava-
ran tuotanto supistuu pari prosent-
tia tänä vuonna. Ensi vuonna sahata-
varan vientihinnan odotetaan laske-
van edelleen ja tuotantomäärien pie-
nenevän 11 miljoonaan kuutiometriin. 
Myös vienti supistuu hieman. 

Sellun tuotannossa saavutettaneen 
tänä vuonna uusi ennätys, ensi vuon-
na tuotannon odotetaan hieman laske-
van. Selluvarastot ovat edelleen kor-
keat, mikä on kääntänyt vientihinnat 
selvään laskuun jo tänä vuonna. Kehi-
tys jatkunee samanlaisena ensi vuon-
na. Paperin kysyntä on pienentynyt, 
mutta kapasiteetin sulkemiset ovat 
tukeneet hintaa. Kokonaisuutena pa-
peri- ja massateollisuuden kannatta-
vuus on normaalitasolla, sahateolli-
suuden tilanne on vaikea.

Ota markkinatilanne huomioon 
tarjonnassa

Metsänomistajan kannattaa tarjota 
markkinatilanteeseen sopivia leimi-
koita. Metsänhoitoyhdistysten mu-
kaan paras kysyntä on tällä hetkellä 
sulan maan aikana korjattavista kuitu-
puuvaltaisista kohteista. Puumarkki-
natilanne vaihtelee kuitenkin huomat-
tavasti maan eri osissa ostajien varan-
tojen mukaan. Kannattaa siis varmis-
taa paikkakunnan ajantasainen mark-
kinatilanne omasta metsänhoitoyhdis-
tyksestä.

Kun kuitupuun kysyntä on huo-
mattavasti tukkipuuta parempaa, on 

leimikon hakkuuta valvottava tar-
kasti, ettei tukkipuun mitat täyttä-
vää puuta katkota halvemmaksi kui-
tupuuksi. Yhdistyksen metsäasian-
tuntija voi hoitaa korjuun valvonnan 
metsänomistajan puolesta. Häneltä 
onnistuu myös puukaupan tarjous-
ten vertailu, joka huomioi eri ostaji-
en erilaisen katkonnan vaikutuksen.

Puukauppa vähentynyt viime 
vuodesta

Puukauppa on kesän jälkeen hii-
punut selvästi. Lokakuun loppuun 
mennessä Metsäteollisuus ry:n jä-
senyritykset ostivat puuta noin 25,5 
milj. kuutiometriä, kun vuosi sitten 
vastaava määrä oli 32,7 milj. kuu-
tiota. Heikkenevä suhdanne vähen-
tää raakapuun kysyntää. Keski-Eu-
roopan myrsky- ja hyönteistuhojen 
myötä on markkinoille raakapuu-
ta Suomen vuotuisen kestävän hak-
kuusuunnitteen verran. Heikkene-
vä suhdanne ja lisääntynyt tarjonta 
ovat painaneet puun kysynnän ja tu-
kin kantohinnan laskuun myös Suo-
messa. 

Hakkuut vähenevät ja 
kantohinnat alenevat

Luonnonvarakeskuksen suhdanne-
katsauksen mukaan yksityismetsien 
hakkuut vähenevät kuluvana vuonna 
viisi prosenttia. Koska myös metsäte-
ollisuusyhtiöt ja Metsähallitus vähen-
tävät hakkuitaan, teollisuuspuun hak-
kuut vähenevät hieman yli 65 miljoo-
naan kuutiometriin. Raakapuun tuon-
ti pysynee vuoden 2018 tasolla.

Luken mukaan tukin keskimääräi-
set kantohinnat alenevat tänä vuonna 
3 - 7 prosenttia, mutta sellun ja karton-
kien suuri tuotanto pitää kuitupuiden 
kantohinnat 0 - 2 prosentin kasvussa.

Vuonna 2020 ennustetaan teolli-
suuspuun hakkuumäärien vähenevän 
edelleen kolme prosenttia. Niin ikään 
katsauksen mukaan sahateollisuuden 
tuotanto alenee ja tukkien kantohin-
nat laskevat kuluvasta vuodesta 2 - 3 
prosenttia. Paperin kysynnän vähene-
minen sekä sellun tuotannon kasvun 
pysähtyminen vienevät kuitupuiden 
kantohinnat 1 - 2 prosentin laskuun. 
Raakapuun tuonnin ennakoidaan kas-
vavan hieman kuluvasta vuodesta.

Markku Ekdahl  I kenttäpäällikkö, MTK metsälinja

Heikkenevä suhdanne heijastuu 
puun kysyntään
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PUUKAUPAN 10 ASKELTA

Puukaupassa metsänomistaja myy puuta sopivaan aikaan haluamaltaan alueelta valitsemalleen 
ostajalle. Mistä sitten tietää milloin on oikea aika, mikä on hyvä myyntikohde ja kuka on se paras 
ostaja? Puukaupassa on monta vaikuttavaa tekijää, mutta ammattilaisen avulla se sujuu vaivattomasti. 
Metsänhoitoyhdistyksen puukaupan toimeksianto-palvelu eli valtakirjakauppa on kasvattanut 
suosiotaan etenkin etämetsänomistajien keskuudessa.

- vaivattomasti ja ammattitaidolla

1. YHTEYDENOTTO 

Puukaupan teko lähtee liikkeelle 
aina yhteydenotosta.    Jos sinulla 
on tunne, että metsässä tulisi teh-
dä jotain, mutta et ole varma mitä, 
soitto omalle metsäasiantuntijalle 
pelastaa päiväsi.

3.PUUNMYYNTISUUNNITELMA 

Myytävän kohteen tiedot löytyvät 
puunmyyntisuunnitelmasta. Se sisäl-
tää tiedot myytävän kohteen puus-
tosta, sen määrästä, hakkuutavoista, 
mahdollisista luontokohteista sekä 
muista hakkuussa huomioonotet-
tavista asioista ja metsänomistajan 
tavoitteista korjuun suhteen. Puun-
myyntisuunnitelma on tärkeä perusta 
puukaupan kilpailuttamiselle. 

2. TARPEIDEN SELVITTÄMINEN 

Puukaupan suunnittelu alkaa tarpeiden kartoit-
tamisella. Mitkä ovat metsänomistajan tavoitteet, 
millainen hoitotarve metsätilalla on, onko siellä 
esimerkiksi kiireellisiä harvennustarpeita tai tuot-
tamattomia metsikkökuvioita? Näihin selvitetään 
vastauksia metsäkäynnillä oman metsäasiantunti-
jan kanssa. Voit myös pyytää asiantuntijaa kartoit-
tamaan puukauppamahdollisuudet ilman metsä-
käyntiä, tällöin saat tiedon kotisohvallesi. 
Metsäasiantuntijaltasi saat myös suosituksen, mit-
kä kohteet olisivat sopivia myyntikohteita. Tähän 
seikkaan vaikuttavat mm. metsänomistajan tavoit-
teet, markkinatilanne ja metsän kasvukyky.

4.KILPAILUTUS 

Sähkösopimuksia, vakuutuksia ja puhelin-
liittymiä kilpailutetaan ja niissä on yleensä 
kyse paljon pienemmistä summista ver-
raten puukauppoihin. Miksi siis jättäisit 
saman hyödyn käyttämättä puukaupoilla? 
Metsäasiantuntija laittaa tehdyn puun-
myyntisuunnitelman tarjolle puunostajille 
sähköisesti noin kahdeksi viikoksi. Tarjous-
pyyntö koskettaa kaikkia alueella toimivia 
puunostajia. 

5. VERTAILU 

Tarjouspyynnöt käsitellään tarjous-
ajan umpeuduttua. Vertailun pohjana 
käytetään ns. katkontapankkia. Jokai-
nen ostaja katkoo puut omien  tar-
peidensa mukaan ja tätä tietoa on ke-
rätty katkontapankkiin vuosien ajan. 
Tärkeimmät vertailtavat tekivät ovat 
siis kuutiohinta sekä katkonta. Muita 
tärkeitä vertailukohtia ovat mahdol-
liset ennakkorahoitukset, muut kus-
tannukset kuten juurikäävän torjunta 
sekä korjuuaika. 

Jäse
netu

!
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6. ESITTELY 

Vertailun jälkeen metsäasiantuntija 
esittelee tarjoukset ja tekee oman 
ehdotuksen, kenelle puut kannattai-
si myydä.
Metsänomistaja tekee lopullisen 
päätöksen puun myynnistä. Jos tar-
joukset eivät ole suotuisia tai odo-
tetunlaisia, leimikon voi aina jättää 
myös odottamaan. 

7. PUUKAUPPA-ASIAKIRJAT 

Päätöksen jälkeen on puukaup-
pa-asiakirjojen aika. Valtakirjasi 
valtuuttaa metsäasiantuntijasi 
tarkastamaan asiakirjojen oi-
keellisuuden sekä allekirjoitta-
maan asiakirjat. Saat omat kap-
paleesi asiakirjoista postitse.

8. ILMOITUS HAKKUUSTA 

Puukaupassa sovitaan korjuuajas-
ta, joka on yleensä kahden vuoden 
mittainen. Joissain talvikohteissa 
kuten soilla, korjuuaika voi olla 
myös kolme vuotta. 
Metsäasiantuntijasi on sinuun yh-
teydessä, kun korjuuaika on käsillä.  
Metsänomistaja on aina tervetul-
lut seuraamaan hakkuuta. Ohjeet 
turvalliseen työmaavierailuun saat 
omalta metsäasiantuntijaltasi.  

9. KORJUUNVALVONTA 

Puunkorjuussa puut kaadetaan, 
karsitaan ja katkotaan ostajan 
mittojen mukaan. Korjuun ai-
kana metsäasiantuntijasi val-
voo, että hakkuu suoritetaan 
sopimusehtojen mukaisesti.  
Valvonnassa tarkkaillaan mm. 
katkontaa, harvennusvoimak-
kuutta, tiestön kuntoa ja mah-
dollisten luontokohteiden oi-
keita käsittelytapoja. 

10. PUUKAUPAN YHTEENVETO 

Puunkorjuun jälkeen metsäasiantun-
tija tarkastaa mittaustodistukset ja 
toimittaa asiakirjat metsänomista-
jalle. Mittaustodistuksissa kerrotaan 
korjatun puutavaran määrä puutava-
ralajeittain, loppusumma sekä puu-
kaupparahojen tilityspäivämäärä.

MUISTA MYÖS! 

Uudistamishakkuun yhteydessä on 
hyvä myös sopia jatkotoimenpiteis-
tä uudistamisvelvoitteiden suhteen. 
Muokkauksen, istutuksen ja taimet 
saat kätevästi sovittua puukaupan 
yhteydessä!

ENNAKKORAIVAUS
Tarvitseeko metsässä tehdä ennakkoraivausta? En-
nakkoraivaus tehdään ennen hakkuuta, jolloin hak-
kuuta haittaava aliskasvos ei ole häiritsemässä kor-
juuta ja harvennushakkuussa jäljelle jäävä puusto 
säästyy paremmin korjuuvaurioilta. 

VARASTOPAIKKA
Korjatut puut on aina varastoitava jonnekin. Paras 
varastopaikka on kunnollisen tien varressa, joka on 
joko läpiajettavissa tai päässä on tarpeeksi suuri 
kääntöympyrä puutavara-autoa varten. Esimerkiksi 
300m3 harvennuskuitua tarvitsee noin 80 metriä va-
rastopaikkaa.

MYYJÄLLE JÄÄVÄ PUUTAVARA
Tarvitsetko polttupuita? Puukaupasta voidaan pi-
dättää itselle esimerkiksi lahot ja kuivaset omaan 
käyttöön. Tällöin puukaupan loppusummasta vä-
hennetään vain niiden korjuukustannukset. 

Sanna Vornanen

Piirrokset: Adobe Stock
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Kemera-tuen saanti pieneenkin tai-
mikkoon edellyttää nykyisin etukä-
teissuunnitelman tekemistä. Sen poh-
jalta Metsäkeskus tekee tukipäätök-
sen. Kun työ on tehty, pitää tehdä to-
teutusilmoitus. Sitten seuraa mahdol-
lisesti maastotarkastus ja tuki hyväk-
sytylle hankkeelle.

Kaikki osapuolet - niin metsänomis-
tajat, töiden suunnittelijat ja toteutta-
jat kuin metsäkeskuksen väkikin toi-
vovat, että tulevaisuudessa päästäisiin 
yksivaiheiseen asiointiin.

Taimikon varhaishoidon tuki on 160 
euroa hehtaarille. Sitä voi saada enin-
tään kolmen metrin pituisille taimi-
koille, joilta poistetaan vähintään 3000 
runkoa hehtaarilta. Taimia saa lyhy-
emmissä taimikoissa, tukikelpoisuu-
den alarajalla keskipituus 70 cm, jää-
dä kasvamaan peräti 5000 kpl/ha, mi-

kä on hirvituhoille alttiilla alueilla tar-
peen. Pidemmissä taimikoissa vaadit-
tava tiheys on luonnollisesti pienem-
pi. Hankkeen pinta-alan pitää olla vä-
hintään yksi hehtaari.   

Harkinnan pohjalta 
tarkastukseen

Varhaishoitotöitä tarkastetaan harkin-
nan pohjalta. Harkinta tarkoittaa, et-
tä jos joku tukikohteen vaatimuksista 
näyttää toimistolla tehtävän ilmaku-
va- tai latvusmallitarkastelun perus-
teella olevan täyttymisen rajalla, men-
nään maastoon tarkastamaan.

Metsäneuvoja Osmo Poikoselle tar-
kastukset ovat tuttua työtä. Hän on ol-
lut vuodesta 1984 alkaen töissä metsä-
keskuksessa ja sen edeltäjissä.

– Suht pienet alueet, jotka näkee ko-

Heli Mutkala I kenttäpäällikkö, MTK metsälinja

Taimikon varhaishoito läpi 
Kemera-tarkastuksesta

Kemera eli Kestävän metsätalouden rahoituslaki ohjaa valtion tukirahaa metsänhoitotöihin, kuten 
taimikon varhaishoitoon. Käyttöä valvotaan tarkastamalla, että työmaat ovat asetusten ja hakemusten 
mukaisia, ja työ tehty kunnolla. Tarkastuksen tulos on joko hyväksytty, hylätty tai korjattava. 

Metsänomistaja lähipiirinsä kanssa hoiti tämän istutuskuusikon Ruoveden Rajalahdessa metsänhoitoyhdistyksen opastuksella.

Kymmenien vuosien kokemuksella Osmo 
Poikonen totesi jo silmämääräisesti, et-
tä tehty työ täyttää tukirahoituksen vaa-
timukset. 
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Läheisen kaava-alueen ulottuminen taimikkoon tai liian pieni pinta-ala olisi voinut aiheuttaa hankkeen hylkäämisen. Mutta kaikki 
oli kunnossa. Jätettyjen taimien runkoluku oli 2200 kpl/ha ja poistettujen 8000 kpl/ha sekä keskipituus 1,8 metriä oikein sopiva.  

Lisätietoa Kemera-tuista löytyy Metsäkeskuksen sivuilta. Taimikon 
varhaishoidosta tietoa osoitteesta: 
https://www.metsakeskus.fi/tuki-taimikon-varhaishoitoon

konaan samasta paikasta, voi usein 
tarkastaa silmämääräisesti. Jos alue 
näyttää epätasaiselta, pitää mitata 
koealoja. Yleensä jo kymmenen koea-
lan mittaaminen kertoo hyvin, ollaan-
ko tukikelpoisen työn rajoissa. Samoin 
selviävät hylättävät. Tulevaisuudes-
sa apuna varmaan käytetään droneja 
ja satelliittikuvia, kertoilee Poikonen 
rauhalliseen tapaansa. 

Koealaverkko tehdään alueelle 
maastotallentimella. Ympyräkoealoil-
ta mitataan jääneen puuston tiheys ja 
pituus sekä poistetun puuston määrä 
laskemalla kannot. 

– Normaali kuusenistutusala täyt-
tää yleensä tuelle asetetut vaatimuk-
set. Muokkaamattomille turvemaille 
perustetuissa taimikoissa saattaa ol-
la tilanne, että poistettuja puita ei ole 
riittävästi. 

Tarkastuksesta lähetetään raport-
ti metsänomistajalle ja asiamiehelle, 
esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen 
asiantuntijalle, joka on laatinut suun-
nitelman tai vastannut työnjohdosta. 
Jos hanke hylätään ja metsänomistaja 
kokee, ettei siihen ole perusteita, hän 
voi pyytää metsäkeskukselta oikaisua.

Hyväksytty vai hylätty

Varhaishoidon tuen hylkäämiseen voi 
olla syynä liian pieni pinta-ala tai liian 
pieni poistuma. Joskus harvoin saattaa 
työ olla kokonaan tekemättäkin. Jos 
taimikko on liian pitkää, on suunni-

telma tehty väärälle työlajille ja se pi-
tää muuttaa nuoren metsän hoidoksi. 
Tällöin minimipinta-ala on kaksi heh-
taaria. Hylkäämisen syy voi olla myös, 
että taimikko sijaitsee kaava-alueella. 
Kemera-varoja myönnetään vain met-
sätalousmaille. Kitu- tai joutomaille ei 
niin ikään tukea saa, eikä sellaisille tai-
mikoille, joiden perustamiseen on ai-
koinaan saatu Kemera-tukea.

– Eihän meillä ole tavoitteena näi-
tä rahoitushakemuksia hylätä, vaan 
tarkastaa että työt tehdään niin kuin 
eduskunta on säätänyt. Siitä meille 
palkka maksetaan, toteaa Osmo Poi-
konen vakuuttavasti.
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Heli Mutkala

Metsäluonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi metsiin jätetään kas-
vatus- ja uudistushakkuissa pysyväs-
ti sekä säästöpuita että järeää runkola-
hopuustoa. Lahoavat säästöpuut tar-
joavat elinympäristön ja ruokakaapin 
tuhansille eliölajeille metsässä. Nämä 
lahottavat lajit ovat olennaisia ravin-
teiden kierrätyksessä. 

PEFC:n kriteerien mukaan joka lei-
mikolle on jätettävä hakkuissa yh-
teensä keskimäärin vähintään 10 kap-
paletta hehtaarille. Säästöpuut voi-
daan keskittää leimikkoon, eli niitä ei 
tarvitse olla joka kuviolla. Säästöpuut 
ovat eläviä, maamme luontaiseen la-
jistoon kuuluvia puita.

Säästöpuita ja runkolahopuustoa 
jätetään metsään pysyvästi

Säästöpuiksi jätetään:
- petolintujen pesäpuut
- järeät katajat
- vanhat palokoroiset puut
- aiemman puusukupolven järeitä 

puuyksilöitä
- muodoltaan poikkeuksellisia 

puuyksilöitä
- jaloja lehtipuita
- kookkaita haapoja
- puumaisia raitoja, tuomia ja 

pihlajia
- tervaleppiä
- kolopuita

Runkolahopuustolla tarkoitetaan rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm 
paksuja keloja ja muita kuolleita pystypuita, pökkelöitä ja maapuita.

Ellei leimikossa ole edellä luetellun kaltaisia säästöpuita tai järeää runkolaho-
puustoa, jätetään säästöpuiksi biologisen monimuotoisuuden kannalta hyö-
dyllisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 10 cm paksuja puita, joilla on 
hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi.

Säästöpuut jätetään alueelle ensisijaisesti ryhminä ja arvokkaiden elinympä-
ristöjen välittömään läheisyyteen, avosoiden reunaan jätetyille suojakaistoil-
le sekä vesistöjen ja pienvesien suojakaistoille. Säästöpuuryhmien maanpinta 
säilytetään rikkomattomana, eikä niiden alustoja raivata. Osa säästöpuista voi-
daan tehdä tekopökkelöiksi.

Kiwa Inspecta tarkasti lokakuussa län-
tisellä PEFC-alueella metsäsertifioin-
nin vaatimusten noudattamista. Maas-
totarkastusten lisäksi tarkastuksia teh-
tiin toimijoiden toimistoilla.

Monet asiat olivat vuoden aikana 
menneet eteenpäin. Kulotuksia oli teh-
ty riittävästi. Metsänhoitotöiden laa-
dunseuranta oli kehittynyt ja sitä teh-
dään systemaattisesti.

Läntiselle PEFC-alueelle kirjattiin 
yhteensä seitsemän lievää poikkea-

maa. Yksi poikkeama johtui Kestä-
vän metsätalouden yhdistyksen yllä-
pitämän sertifiointirekisterin puutteis-
ta, muut kuusi poikkeamaa koskivat 
PEFC-metsäsertifioinnin kriteereitä.

Metsänkäyttöilmoituksia oli jäänyt 
jonkun verran tekemättä, taimikon-
hoidossa oli jääty tavoitetason alle. 
Taimikonhoidon toteutuksen seuran-
ta on haastavaa, sillä metsänomistaji-
en omatoimista taimikonhoitoa ei ti-
lastoida. Läntinen metsäsertifiointi-

toimikunta selvittää parhaillaan alu-
een toimijoilta metsänomistajien itse 
toteuttamien taimikonhoidon määriä.

Lisäksi toimijoilta tehdyn tiedon-
keruun perusteella todettiin olevan 
puutteita säästöpuiden määrässä ja 
vesistöjen suojakaistojen leveydessä. 

Puunkorjuutyömailla arvioijat ha-
vaitsivat, että kaikilla työntekijöillä 
ei ollut riittäviä ensiapuvalmiuksia ja 
joiltakin tarkastukseen osallistuneista 
puuttui kirjalliset työsopimukset.

Läntisen alueen metsäsertifioinnin tarkastuksesta 
seitsemän poikkeamaa
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Paljonko lahopuuta on?

Lahopuun määrää on seurattu 1990-lu-
vulta lähtien. Edellisen Valtion metsi-
en inventoinnin (VMI12, 2017) mu-
kaan lahopuuta on metsämaalla kes-
kimäärin 5,8 kuutiometriä hehtaarilla, 
suojelualueilla jopa kolminkertainen 
määrä. Määrät ovat kasvaneet Etelä-
Suomessa jatkuvasti niin talousmetsis-
sä kuin suojelualueilla. Edellisestä in-
ventoinnista määrä on kasvanut valta-
kunnallisesti 16 prosenttia.

Pohjois-Suomessa ei ole ollut viime 
vuosina laajoja myrskytuhoja, ja si-
ten lahopuujatkumo on heikentynyt. 
Vaikka lahopuun määrä onkin pohjoi-
sessa vähentynyt sekä talousmetsissä 
että suojelualueilla viidellä prosentil-
la, on sitä yhä kaksinkertainen määrä 
etelään verrattuna.

Miten lahopuuta lisätään?

Metsäsertifioinnin kriteerit velvoitta-
vat jättämään hakkuissa säästöpuita. 
Tämä selittää merkittävän osan laho-
puun lisääntymisestä. Metsistämme 
noin 90 prosenttia kattavan PEFC-ser-

tifioinnin kriteerien mukaan hakkuis-
sa tulee jättää joka leimikkoon vähin-
tään 10 kappaletta säästö- tai runko-
lahopuita. Säätöpuiden pitää olla rin-
nankorkeudelta vähintään 10 cm pak-
suja. Runkolahopuustolla tarkoitetaan 
rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm 
paksuja keloja ja muita kuolleita pys-
typuita, pökkelöitä ja maapuita. 

Fiksua talousmetsien luonnonhoitoa 
harjoitettaessa säästöpuut kannattaa 
keskittää ryhmiin, joissa kaikki puut 
säästetään. Näin ryhmän erilajiset, 
-kokoiset ja -ikäiset puut muodostavat 
kuollessaan monimuotoisen lahopuu-
jatkumon. Kaatuneitakaan säästöpui-
ta ei siis saa korjata pois. Nehän ovat 
säästöpuita.

Lahopuuta lisätään myös säästä-
mällä metsänhoidossa olemassa ole-
vaa lahopuuta, lukuisien eri hankkei-
den myötä hakkuissa, ja vaikkapa te-
kopökkelöinä sähköjohtojen vierimet-
sien käsittelyissä. Toimintatapoja voi-
daan ja pitää yhä kehittää: varsinkaan 
järeää lahopuuta ei tulisi kerätä ener-
giapuuksi.

Aiheuttaako lahopuu riskejä?

Lahopuuta syntyy luonnollisesti myös 
metsätuhoissa. Myrskyjen, lumituho-

jen ja metsäpalojen riskit kasvavat il-
mastonmuutoksen edetessä. Kirjan-
painaja on pahin uhka heikentyneil-
le, ja epidemioiden aikaan myös ter-
veille puille.

Kirjanpainajat ja muut kaarnakuo-
riaiset elävät vain kuorellisella havu-
puulla. Pitkälle lahonneen havulaho-
puun tai lehtilahopuun lisääminen ei-
vät siis lisää kaarnakuoriaisriskiä. Jä-
reä lehtilahopuu on monimuotoisuu-
delle mitä parhainta. Metsätuholaki-
kin ymmärtää ekologiaa, ja velvoittaa 
poistamaan metsästä vain kaadetut, 
kaatuneet tai vahingoittuneet kuorel-
liset kuuset 10 kuutiota ja männyt 20 
kuutiota hehtaarilla ylittävältä osalta 
viimeistään heinäkuussa.

Tilanne voisi myös karata käsis-
tä. Keski-Euroopassa, siis tuossa ihan 
vieressä, ”ikimetsät” kohtasivat viime 
kesänä loppunsa. Pelkästään Saksas-
sa kesällä 2019 kirjanpainaja tappoi 
3 miljardin euron edestä metsiä pys-
tyyn. Salama ja tupakantumppi hoi-
tivat homman loppuun ja puut hiili-
päästönä ilmakehään. Riskit realisoi-
tuvat, kun lahopuuta - jota myös hel-
posti syttyväksi palokuormaksi kutsu-
taan – on yli tarpeen. Metsien moni-
muotoisuutta pitää turvata, mutta nii-
den terveydellä ei pidä leikkiä.

Mitä lahopuulle kuuluu? 
Onko se riski?
Markus Nissinen I ympäristöasiantuntija I MTK metsälinja

Kuollut, lahoava puu on erityisen merkittävää metsäluonnon monimuotoisuudelle. Se toimii elinym-
päristönä ja ravintona jopa 5000 metsälajille. Lahopuulajit ovat arvokkaita, koska ne turvaavat met-
säluonnon toimintaa osallistumalla hajotukseen ja ravinteiden kiertoon. Pitkälti lahopuun ansiosta 
Suomen luonnon uhanalaisarvion (v. 2019) mukaan metsälajeilla sujuu kaikista elinympäristöistä par-
haiten. Lahopuuhun liittyy toki myös riskejä.
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Metsätilin kautta hoidat käteväs-
ti kaikki oman metsänhoitoyhdistyk-
sen palvelut. Suuremmat metsänhoi-
toinvestoinnit kuten lannoitus, met-
sätien rakentaminen tai vaikka pinta-
alaltaan suuret taimikonhoidot eivät 
aina ajoitu samaan hetkeen puukaup-
patulojen kanssa.    

Miten toimitaan?

Sinun ei tarvitse olla Osuuspankin 
asiakas. Jos olet työelämässä tai eläk-
keellä ja olet hoitanut raha-asiasi hy-
vin, tili soveltuu sinulle henkilöasi-

akkaana. Mhy Metsätili on tililuotto, 
jonka avaaminen tapahtuu verkos-
sa (www.mhy.fi/metsatili) omatoi-
misesti tai mhy:n avustuksella. Oma 
metsäasiantuntija osaa opastaa met-
sätilin hakemisessa tai voi tarvittaes-
sa tehdä hakemuksen metsänomista-
jan puolesta. 

Metsänomistaja tunnistautuu ja al-
lekirjoittaa rahoitussopimuksen pank-
kitunnuksillaan, tuloksena on sähköi-
nen sopimus ja tili on heti käytettävis-
sä. Metsätilin voi avata kustannuksit-
ta, vaikka sitä ei välittömästi käyttäi-
sikään.

Rahoitusta metsänhoitoyhdistyksen 
palveluihin

Anita Vilén-Hemilä I Mhy Pirkanmaa

Toteutuuko kauan odottamasi yhteistiehanke, jolloin pääset lopultakin myymään kesäkorjuukelpoi-
sia leimikoita. Hanke on järkevä ja edullinen, mutta tietää rahan menoa. Entä hukkuvatko istutus-
taimet venähtäneeseen vesakkoon ja Kemera-tuetun varhaishoidon aika olisi juuri nyt. Ovatko puu-
kauppatulot vasta tulossa vai ovatko edelliset puukauppatulot kiinni tuottoisassa sijoituksessa.

Metsänhoitoyhdistysten palvelu Oy 
on sopinut valtakunnallisesti OP:n 
kanssa rahoituspalvelusta, jota kan-
nattaa harkita ratkaisuksi rahoitusta 
vaativiin ylimenotilanteisiin. Rahoi-
tuspalvelun käyttöönotto on helppoa 
eikä vaadi pankissa käyntiä eikä va-
kuuksia, mhy:n palvelut ja jäsenyys 
riittävät. Puunostajien rahoituspalve-
luihin verrattuna mhy ei edellytä hä-
täistä harkitsematonta puukauppaa. 
Lisäksi Mhy Metsätilin luotto-omi-
naisuus on joustava eikä ole sidoksis-
sa puun myynti ja/tai -korjuuajankoh-
taan.

Metsänhoitoyhdistyksen Palvelun €  Korko € Laina Lyhennys  Laskutuslisä  Luoton 
palvelu kokonaiskustannus €  Op Prime  -aika €/kk 5 €/kk kokonais-
 sis alv 24 % + 5,95 %    kustannus €
Taimikon varhaishoito       
3,5 ha á 480,00 €  2083,20  0,00 30 pv  2083,20 5,00  2088,20
Taimikon varhaishoito       
3,5 ha á 480,00 €  2083,20  69,80 1 v  187,49 60,00  2213,00
Kasvatuslannoitus       
9 ha á 400,00 €  4464,00  147,00 1 v  372,00 € 60,00  4671,00
Kasvatuslannoitus      
9 ha á 400,00 € 4464,00  951,00 6 v  62,00 € 360,00  580,00

OP-Prime viitekorko on marraskuussa 2019 0,25 %-yksikköä. Se määritetään pankin sisäisesti, sitä on muutettu edellisen kerran huhti-
kuussa 2018. Pankki ottaa kustannuksensa marginaalin ja laskutuslisän kautta, muita lainanhoitokuluja ei metsänomistajalle synny.
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metsänhoitoyhdistys

Lasku kiertää OP:n kautta 

Kun työ on valmistunut, saat laskutustiedot tarkistamis-
ta varten omalta metsäasiantuntijaltasi. Varsinaisen mhy:n 
laskun maksaa Osuuspankki Metsätililtäsi ja pankki las-
kuttaa metsänomistajaa sopimuksen mukaisesti. Jos met-
sänomistaja maksaa koko laskun 30 päivän sisällä, korko-
kuluja ei synny. Ainoa kustannus on 5 euron laskutuspalk-
kio. 

Entä korko ja takaisinmaksuaika?

Mhy:n jäsen voi saada rahoitusta 2500 – 20 000 €:n mhy:ltä 
hankittuihin metsänhoitomenoihin. Samalla sopimuksella 
voi asioida useammassa metsänhoitoyhdistyksessä.

Tiliä avattaessa sovitaan minimimaksuerä, joka on aina 
vähintään 50 € tai 1,7 % luoton määrästä. Maksuaikataulun 
ja erien suuruuden päättää metsänomistaja itse, pisimmil-
lään takaisinmaksuaikaa on jopa kuusi vuotta. Loppuosa 
luotosta jää mahdollista myöhempää käyttöä varten, eikä 
siitä synny kustannuksia.

Kuukausilasku sisältää lyhennyksen lisäksi luotosta pe-
rittävät korot ja laskutuslisän. Metsätilin korko on OP-pri-
me + 5,95 %-yksikköä (marraskuu 2019 6,20 %). Metsätili-
sivustolta löytyy laskuri, josta näet lainasumman ja mak-
suajan määrittelemällä kuukausimenot. Samasta laskuris-
ta pääset avaaman tililuoton.

Kertyykö bonusta ja voiko sillä maksaa 
laskutuslisän?

Maksuvapaan kuukauden voi sopia OP:n asiakaspalvelun 
kanssa etukäteen, jos joku kuukausi on metsänomistajalle 
haasteellinen. Rahoitus kerryttää Osuuspankin omistaja-
jäsenille OP-bonuksia. Mahdolliset korot ja laskutuspalk-
kiot ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Laskutuslisä ei 
ole alvillinen palvelu, eikä sitä voi maksaa OP-bonuksilla. 
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Kallioperämme on ikivanha, val-
taosin 1800–2600 miljoonan vuoden 
ikäinen. Elollisen luonnon historia sen 
sijaan on Pohjolassa hyvin lyhyt. Vielä 
20 000 vuotta sitten kilometrejä paksu 
mannerjää peitti koko Suomen. Kun 
jää suli 13 000 - 10 000 vuotta sitten, 
elämä palasi Suomeen idästä ja kaa-
kosta, missä koko jääkauden ajan oli 
ollut jäätöntä.

Kilometrien paksuinen mannerjää 
painoi kallioperän kuopalle. Kun jää 
suli, maankuori alkoi nousta ja ko-
hoaminen jatkuu yhä. Valtaosa Ete-
lä-Suomesta jäi sulamisvaiheessa ve-
den, joko muinaisen Itämeren tai jär-
vien alle. Muinaisen Itämeren ranta-

vallit, -kivikot ja -tasanteet näkyvät 
nykyään Lapin lounaisosan vaaroil-
la 200 metrin korkeudessa ja kaakossa 
Salpausselän rinteillä noin 100 metrin 
korkeudella.

Jääkausi – liikkuva mannerjää, su-
lamisvaiheeseen liittyvät tapahtumat 
ja maankohoaminen – on vaikuttanut 
paljon sekä maisemaan että metsäta-
louden edellytyksiin. Mannerjää ku-
lutti kallioperää ja sekoitti eri kivila-
jeista syntyneen murskan tasalaatui-
seksi moreeniksi, tai nykyisen geolo-
gisen kielenkäytön mukaan tilliksi. 
Jäätikön alla ja halkeamissa kulkevat 
joet kasasivat hiekkaa ja soraa harjuik-
si. Sinne, missä jäätikköjoki purkautui 
järveen tai mereen, syntyi laaja suisto 

Miksi Suomesta ja Pohjoismaista 
on tullut metsätalouden 
suurvaltoja?
Seppo Vuokko | FM luontotoimittaja
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hiekasta. Jokien tuoma hienoin aines – 
savi ja hiesu – laskeutui järvien ja me-
ren pohjaan.

Liikkuva mannerjäätikkö tasasi mai-
seman ja synnytti samalla jokien ja 
matalien järvien muodostamat reitti-
vesistöt.

Jään alta paljastuneella maalla oli 
aluksi aukkoinen kasvipeite, jossa oli 
sekä tundran että aron piirteitä. Avo-
maavaihe jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä 
ilmasto oli lämmin ja puut levittäytyi-
vät nopeasti sulavan jäätikön peräs-
sä. Lämpimässä ilmastossa jalot lehti-
puut, pähkinäpensas ja tervaleppä le-
vittäytyivät paljon nykyistä pitemmäl-
le sisämaahan. Mänty kasvoi kuivim-
milla mailla jalopuiden seurassa, mut-
ta kuusta oli vähän.

Kun ilmasto viileni noin 6000 vuot-
ta sitten, soistuminen kiihtyi ja kuu-
si yleistyi. Ahvenanmaalle kuusi ehti 
vasta ajanlaskun alun tienoilla. Tämän 
jälkeen suurimmat muutokset metsä-
luontoon ja maisemakuvaan ovat-
kin ihmisen aiheuttamia. Maanvilje-
ly alkoi vähäisenä ehkä jo 6000 vuot-
ta sitten, mutta merkittävä maankäyt-
tömuoto siitä tuli vasta kahden vii-
me vuosituhannen aikana. Kuusettu-
minen ja soistuminen veivät tilaa ja-
lopuilta, mutta aivan yhtä merkittä-

vä syy niiden vähentymisessä on ol-
lut ihminen.

Nykyisin harjut ja muinaiset joki-
suistot ovat mäntykankaita. Tuoreilla 
moreenimailla viihtyy kuusi. Veteen 
kerrostuneet savi- ja hiesumaat ovat 
joko soistuneet, raivattu pelloiksi tai 
ovat lehtoja.

Runsaiden vesivarojen ansiosta 
puunjalostusteollisuus voitiin sijoit-
taa sinne missä puuvaratkin olivat ja 
puut voitiin vesiteitä pitkin uittaa teh-
taille. Tasainen maasto on olennaisesti 
helpottanut myös tie- ja rataverkoston 
rakentamista.

Jääkausi on vaikuttanut metsätalou-
temme edellytyksiin toisellakin taval-
la. Jääkaudet, joita viime kahden mil-
joonan vuoden aikana on ollut useita, 
tappoivat Euroopasta lukuisia puu-
lajeja sukupuuttoon, muun muassa 
magnoliat, punapuut, hemlokit ja tui-
jat. Tämän lajikarsinnan vuoksi meil-
lä on vain vähän puulajeja.

Kun maasto on loivapiirteistä, maa-
perä tasalaatuinen ja puulajeja vä-
hän, suunnitelmallisella ja taloudel-
lisesti kannattavalla metsätaloudella 
on hyvät edellytykset. Kuvitellaanpa 
metsänhoitoa ja puunkorjuuta metsä-
luonnon toisessa ääripäässä, Amazo-
nin sademetsässä, jossa puulajeja voi 
olla hehtaarilla toista sataa. Ei ole sat-

tumaa, että Suomesta ja Pohjoismaista 
on tullut metsätalouden suurvaltoja.

Puulajeja Suomessa on noin 30. Niis-
tä yleisiä lajeja on kymmenkunta. Ta-
loudellisesti merkittäviä ovat vain 
mänty, kuusi, rauduskoivu, hieskoivu 
ja haapa, mutta kaikki muutkin puut 
ovat arvokkaita luonnon monimuotoi-
suuden kannalta.

Monissa maissa, etenkin Suomea 
lauhemmilla seuduilla, puuntuotan-
to perustuu muualta tuotuihin puu-
lajeihin. Meillä metsätalous perustuu 
ainakin toistaiseksi kotimaisiin puula-
jeihin ja niin kauan, kun näin on, val-
taosa metsälajistosta on turvassa. Ai-
noa vieras puulaji, jolla on jonkinlaista 
metsätaloudellista merkitystä, on leh-
tikuusi. Sen luontainen levinneisyys-
alue ulottuu niin lähelle Suomea, et-
tä sen seuralaislajit ovat levittäytyneet 
tännekin.

Ilmaston lämmetessä eteläsuomalai-
sia kuusikoita korvataan ehkä amerik-
kalaisella douglaskuusella. Se on eko-
logialtaan ja seuralaislajistoltaan suu-
resti kuusen kaltainen eikä senkään 
kohtuullinen viljely todennäköisesti 
aiheuttaisi ongelmia.

Lähde: Forest.fi. Artikkeli on kirjasta 
Viljellen ja varjellen – metsätalous ja mo-
nimuotoisuus. 
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Tänä kesänä on puhelimeni soinut ta-
vallista tiuhempaan. Metsänomistajia 
on hämmentänyt FSC kontrolloidun 
puun hankintaan liittyvä Metsäteol-
lisuus ry:n tilaama kartta-aineisto, jo-
hon on merkitty alueita, joilla saattaa 
olla metsien monimuotoisuuden tur-
vaamisen kannalta tärkeitä suojeluar-
voja.

Joidenkin metsänomistajien ko-
ko metsätila on tässä kartta-aineis-
tossa merkitty korkean suojeluarvon 
kohteeksi (High Conservation Value, 
HCV). Julkisuuteen ei ole kerrottu, 
kuinka paljon alueita on, mutta varo-
vaisenkin arvion mukaan asia kosket-
taa tuhansia metsänomistajia ja sato-
jen tuhansien hehtaareiden alueita ko-
ko Suomessa. 

Vaikka kyseinen kartta-aineisto ei 
ole suojeluohjelma, liittyy siihen on-
gelmia. Periaatteellinen ongelma on 
monelle metsänomistajalle se, että 
hän joutuu tahtomattaan välikappa-
leeksi, vaikka hänellä ei ole mitään te-
kemistä FSC järjestelmän kanssa. Mo-
nia harmittaa se, että aineisto on toimi-
tettu tietojärjestelmiin, mutta metsän-
omistajat saavat omaisuuteensa käyt-
töön vaikuttavat tiedot vain välikäsien 
kautta. 

Huoli HCV-merkinnästä

Suurin huoli liittyy siihen, saako 
HCV alueita sisältävään leimikkoon 
tarjouksia ollenkaan nyt, kun puu-
markkinat ovat huippuvuoden jäl-
keen tasaantuneet tai jos tarjotaan, 
onko hinta alempi ja kenen makset-
tavaksi koituvat dokumentoinnista 
seuraavat lisäkustannukset? Kartto-
jen vaikutus metsätilan arvon askar-
ruttaa metsänomistajia. On erittäin 
harmillista, että luotu HCV aineisto 
sisältää selkeitä virheitä. Toivottavas-
ti aineiston tilaaja ryhtyy pikaisiin toi-
miin, että kartta-aineistoa olisi mah-
dollista myös korjata.

Tänä syksynä on tärkeä seurata, 
minkälaiseksi käytännöt puumarkki-
noilla muodostuvat. Pallo on nyt Met-
sä Groupilla, UPM:llä ja Stora Ensolla. 
MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä 
seurataan asiaa tarkkaan. On kohtuul-
lista, että mustaapekkaa ei heitetä met-
sänomistajille, jotka eivät sertifikaatte-
ja tarvitse. Teollisuuden on vastattava 
kustannuksista, jos sellaisia syntyy, 
kun ne saavat siitä hyödynkin. Teolli-
suus voi myös halutessaan pitää FSC 
kontrolloidut puut erillään PEFC puis-
ta, jolloin ongelma ei laajene sivullisil-
le. Metsänomistajalla on myös oikeus 
kirjoittaa puukauppasopimukseen, 
että hänen leimikossaan noudatetaan 
vain PEFC sertifiointia. Metsänomis-
tajien etujärjestönä metsänhoitoyhdis-
tykset ja MTK toki ryhtyvät etsimään 
myös korvaavia osto- ja vientikanavia 
sellaisille puuerille, jotka eivät kelpaa 
FSC kontrolloiduksi puuksi. 

Tämä karttaharjoitus on pistänyt 
miettimään, kuinka pitkään pohjois-
maisen metsäsektorin kannattaa py-

syä FSC:n ruuvipenkissä. Pohjolas-
sa metsä- ja ympäristölainsäädäntö 
on globaalissa mittakaavassa huip-
pua. Käytön rajoittaminen metsäta-
louden mallimaissa pahentaa globaa-
lia ilmasto- ja ympäristöongelmaa. Jat-
kuva kriteerien kiristäminen on ongel-
ma, kun tiedetään että saman sertifi-
kaattileiman alla myydään tuotteita, 
joiden kestävyys on luokiteltu paljon 
väljemmillä standardeilla. Ruotsissa 
on jo kapinaliikettä viritelty FSC (br)
exitin toteuttamiseen sekä metsäteolli-
suuden että metsänomistajien keskuu-
dessa. Kun ruuvi väännetään liian tiu-
kalle, se yleensä katkeaa. Tätä kannat-
taa miettiä myös suomalaisten patruu-
noiden pöydissä.

Tämä kirjoitus on tehty ja julkaistu en-
simmäisen kerran 28.8.2019. Sen jälkeen 
HCV-karttoihin on tehty tarkennuksia ja 
uudet kartat on saatu metsätoimijoiden 
käyttöön. Uusissa kartoissa todennäköi-
sesti alueiden pinta-alat ovat vähentyneet. 
(toimituskunnan huomio)

Metsäfirmoilla on vastuu 
HCV-kartoista
Mikko Tiirola I metsävaltuuskunnan pj, MTK r.y.
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Metsänomistajat

Osallistu kolmen 50 euron arvoisen lahjakortin arvon-
taan lähettämällä ratkaisemasi avainsana 19.12. men-
nessä sähköpostiosoitteeseen: harri.katajamaki@mhy.fi . 
Kirjoita viestin aiheeksi ”jouluristikko”.

Oikea ratkaisu ja voittajien nimet julkaistaan Pirkan-
maan, Pohjois-Pirkan ja Punkalaitumen mhy:sten netti-
sivuilla vuoden 2020 toisella viikolla.     

1 2 3 4 5 6

Ratkaisuna on avainsana, joka muodostuu 1–6 
numeroilla merkittyjen ruutujen kirjaimista.

JOULURISTIKKO 
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(norm. 152,00)
Etusi 67,00

JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

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

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

Polku omaan metsään. 

Tapahtumakalenteri metsänomistajille v. 2020
Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjät Lisätietoja

20.1. klo 18.00 Metsäveroilta Hukian Hovi,  
Hukianhovintie 10, 37370 Narva

Mhy Pirkanmaa Ilm. 010 271 9141 www.mhy.fi/
pirkanmaa/tapahtumat

29.1. klo 18.00 Metsäveroilta Viljakkalan seurakuntatalo,  
Virkatie 2, 39310 Viljakkala

Mhy Pirkanmaa Ilm. 010 271 9141 www.mhy.fi/
pirkanmaa/tapahtumat

5.2. klo 18.00 Metsäveroilta Ravintola Piano,  
Suodenniementie 17, 38510 Sastamala

Mhy Pirkanmaa Ilm. 010 271 9141 www.mhy.fi/
pirkanmaa/tapahtumat

5.2. klo 17.30 Metsäveroilta OP Virtain kokoustilat,  
irtaintie 40, Virrat

Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Virrat ilm. 010 257 3701 tai  
virtain@op.fi

10.2. klo 18.00 Metsäveroilta ABC Kolmenkulma,  
Rounionkatu 140, 37150 Nokia

Mhy Pirkanmaa Ilm. 010 271 9141 www.mhy.fi/
pirkanmaa/tapahtumat

11.2. klo 17.30 Metsäveroilta OP Ruovden kokoustilat,  
Ruovedentie 13, Ruovesi

Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Ruovesi ilm. 010 256 2901 tai  
ruoveden@op.fi

12.2. klo 17.30 Metsäveroilta OP Kurun kokoustilat,  
Kauppatie 11, Kuru

Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Kuru ilm. 010 257 2301 tai  
kurun@op.fi

17.2. klo 18.00 Metsäveroilta Maa- ja metsätalon Maitolaituri,  
Näsilinnankatu 18 E, Tampere

Mhy Pirkanmaa Ilm. 010 271 9141 www.mhy.fi/
pirkanmaa/tapahtumat

18.2. klo 17.30 Metsäveroilta OP Pohjois-Hämeen kokoustilat,  
Seppälän puistotie 8, Mänttä

Mhy Pohjois-Pirkka ja OP Pohjois-Häme ilm. 044 5400 4322 tai  
pohjois-hame@op.fi

20.2. klo 17.30 Metsäveroilta Cafe Herkkuhetki,  
Anttilantie 6, Orivesi

Mhy Pohjois-Pirkka ilm. 03 4864 551 tai 
pohjois-pirkka@mhy.fi

22  Metsäpirkka 4/2019



Metsällisiä kysymyksiä 
kansanedustajille
Heli Mutkala

Esitin jälleen kahden edellisen Mhy-
lehden tapaan metsään liittyviä kysy-
myksiä neljälle pirkanmaalaiselle kan-
sanedustajalle. Puolet vastasi, eli kaksi. 
Harmillista, koska olen pyrkinyt laajen-
tamaan vastaajakaartia kaikkiin puo-
lueisiin ja edustajiin. Metsäasiat eivät 
sitten vaan kiinnosta kaikkia. Alla Sa-
mi Savion (perussuomalaiset) ja Jouni 
Ovaskan (keskusta) vastaukset. 

1. Minkälainen on mielimetsäsi?
Sami Savio: Mielimetsäni on tavallinen 
suomalainen sekametsä, jossa vaeltami-
nen virkistää mieltä. Asun metsän vä-
littömässä läheisyydessä ja olen hyvin 
tyytyväinen asuinympäristöni rauhal-
lisuuteen.

Jouni Ovaska: Mielimetsässä sielu lepää olipa siellä käys-
kentelemässä tai puustoa harventamassa. Monipuoliset 
metsät ovat sekä hyvinvoinnin että talouden lähde. Paras-
ta on, kun metsät ja luonto on lähellä, ja sinne on helppo 
mennä. Suomalaiset uhkaavat vieraantua metsistä.

2. Miten mielestäsi riista- ja petopolitiikka on Suomes-
sa onnistunut?
Sami Savio: Maamme riista- ja petopolitiikka on pääosin 
hyvällä tasolla, mutta parannettavaakin on. Suurpedot, ku-
ten nopeasti yleistyneet sudet, eivät saa aiheuttaa vaaraa ih-
misten turvallisuudelle tai haittaa asumiselle. Myös hirven-
kaatolupia on myönnettävä jatkossa nykyistä enemmän lii-
kenneturvallisuuden edistämiseksi. 
Jouni Ovaska: Haluan edistää kaikkien suurpetojemme 
kannanhoidollista metsästystä ja suurpetokantojen pitämis-
tä kohtuullisella tasolla vahinkojen minimoimiseksi. Häi-
rikköpetojen poistamiseen on saatava joustavuutta ja väli-
töntä vaaraa aiheuttava suurpeto on voitava ampua ilman 
pelkoa seuraamuksista. Pedoilla on paikkansa luonnossa, 
mutta ei ihmisten pihapiireissä.

3. Pitäisikö meillä Suomessa rajoittaa hakkuita?
Sami Savio: Metsähakkuiden määrän rajoittaminen vai-
keuttaisi teollisuuden puun saantia ja huonontaisi työlli-
syysnäkymiä. Avohakkuita en kuitenkaan suosi. Kestävä 
metsänhoito ja riittävän usein suoritetut harvennushakkuut 
pitävät metsän elinvoimaisena, monimuotoisena ja ihmi-
senkin näkökulmasta miellyttävänä. 
Jouni Ovaska: Mielestäni metsien eri käyttömuodot eivät 
ole ristiriitaisia, vaan ne ovat yhteen sovitettavissa kasva-
van biotalouden kanssa. En kannata rajoituksia. Puoluees-
sani keskustassa haluamme tehdä Suomesta esimerkki-
maan metsien taloudellisen hyödyntämisen, virkistyskäy-
tön, luontoarvojen ja ilmastonmuutoksen torjunnan onnis-
tuneesta yhdistämisestä. On myös muistettava, että puuta 
kasvaa enemmän kuin hakataan. Viime vuosina vuotuises-
ta kasvusta on korjattu hakkuissa noin 70 %.

Sami Savio

Jouni Ovaska
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www.mhypp.fi on verkkokauppa, joka tarjoaa 
kattavasti metsäpalveluita verkossa. Tarjolla on 
18 eri palvelua puukauppaan, metsänhoitoon 
ja metsäomaisuuden hallintapalveluihin 
liittyen. Verkkokaupassa voit tutustua myös 
puukauppalaskuriin sekä puunostajavertailuun.

Metsänhoitoyhdistyksemme tavoitteena on 
tarjota metsänomistajalle lisää vaihtoehtoja 
metsäpalveluiden hankintaan sekä mahdollistaa 
metsien hoitaminen digitaalisesti.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
avasi metsäpalveluja myyvän 
verkkokaupan
Sähköisten palveluiden kehittyessä, Mhy Pohjois-Pirkka halusi luoda 
metsänomistajille oman verkkokaupan, josta ostaa metsäpalveluita.

www.mhypp.fi
Metsänomistajien oma verkkokauppa  

Sami Heikkilä I metsäasiantuntija

Etuna tällä palvelulla on metsänomistajan helppous 
tutustua ja vertailla tuotteita rauhassa kotoa käsin. 
Palveluiden ostaminen on vaivatonta ja asiointi 
verkossa onnistuu kellonajasta riippumatta.  
Lopullisen tilauksen voi tehdä kätevästi sivuilla 
tai ottamalla perinteisesti yhteyttä omaan 
metsäasiantuntijaan.
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Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 
Toimisto avoinna 7.30 - 15.00
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
etunimi.sukunimi@mhy.fi
pohjois-pirkka@mhy.fi

1

TEE METSÄNHOIDOSTA
SÄÄNKESTÄVÄMPÄÄ

Kaukaa viisasta metsänhoitoa

Hoida taimikot kuntoon. Tee ensiharvennus ajoissa,

jottei puusto riukuunnu. Näin ehkäiset lumi- ja

tuulituhoja.

2

3

HOIDA METSÄSI OIKEA-AIKAISESTI

VALITSE PUULAJI KASVUPAIKAN
MUKAAN

LISÄÄ METSÄSI MONIMUOTOISUUTTA

Vältä kuusen istuttamista liian kuiville paikoille. Suosi

sekapuustoisuutta ja lehtipuusekoitusta.

Rakenteeltaan ja lajistoltaan monipuolinen metsä kestää

luontaisesti paremmin tuhoja. Jätä hakkuissa laho- ja

säästöpuita, sekä eläimille suojapaikkoja.

#kaukaaviisasta metsänhoitoa!
#ilmastokestävämetsä #hyvänsäänaikana

Kuudella kohdalla alkuun
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4

Huolehdi kantokäsittelystä sulan maan aikaisissa

hakkuissa juurikäävän torjumiseksi.

5

6

PYSÄYTÄ 
JUURIKÄÄVÄN 
ETENEMINEN

SOVELLA METSÄNKASVATUKSEN ERI
MENETELMIÄ

HUOLEHDI VESIENSUOJELUSTA

Käytä eri menetelmiä monipuolisesti niille soveltuvilla

kohteilla. Harvennus ja my
hemmin päätehakkuu voivat

sopia yhdelle kohteelle, jatkuva kasvatus toiselle.

Vältä tarpeettoman voimakasta maaperän käsittelyä.

Kunnosta ojia harkiten. �ätä vesist
jen reunaan

käsittelemät
n suojavy
hyke.

Katso video ja tietoa kampanjasta: www.tapio.fi/kaukaaviisasta
Lisätietoa aiheesta myös: www.metsakeskus.fi, www.luke.fi/metsanhoito
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6
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

15

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

4

Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

14

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Haku käynnissä
044 776 4554

7

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

12

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

10

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka Heikkilä 
044 776 4550

13
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

11

Metsäasiantuntija
Arto Hallamäki
0400 131 340

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

2 5Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
044  580 1042 

3Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

9
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

9

15
1110

7

8
13

12

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

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

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Operaatioesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 11–15

Hankkeiden toteutus

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

Operaatioesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 5–10

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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Viivi Järvinen 
metsäasiantuntijaksi 
Viivi Järvinen aloitti marraskuun lo-
pulla metsäasiantuntijana Jaakko Toi-
jalalta vapautuneelta alueella. Viivin 
toimialue käsittää kylät Ruhala, Jä-
minkipohja, Kekkonen, Murole Ruo-
veden kunnasta sekä Kaanaan ja Laut-
takulman Tampereen kaupungista. 

Kerro Viivi hieman itsestäsi:
Asustelen Kangasalla Raudanmaalla 
ja työkokemusta metsähommista on 
kertynyt seitsemisen vuotta. Harras-
tuksiini kuuluvat perheen kanssa mat-
kailu ja retkeily, sekä erilaiset käsityöt. 
Eläinten kanssa touhuillessa kuluu va-
paa-aika arkena tehokkaasti. 

Mikä on metsäalassa parasta? 
Metsäalalla ja varsinkin Metsänhoi-
toyhdistystoiminnassa parasta on vuo-

denaikojen luoma vaihtelevuus työssä. 
Hienoa on sopiva suhde ulko- ja sisä-
työn välillä. 

Kuinka onnistua puukaupassa?
Puukaupassa onnistuminen vaatii pe-
rehtymistä puukauppaprosessiin. Tar-
jousten kilpailutuksen jälkeen yhtä 
tärkeää on valvoa korjuun ja katkon-
nan puukauppasopimuksen mukai-
nen toteutus. 

Terveisesi alueesi metsänomistajille:
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, oli sit-
ten kyseessä puukaupan kiemurat tai 
muut metsänhoitotoimet. Autan mie-
lelläni kaikissa metsäänne liittyvissä 
kysymyksissä! 

Viivin yhteystiedot: 
Puhelin 044 776 4556 ja 
sähköposti viivi.jarvinen@mhy.fi

Toimihenkilömuutoksia

Viivi Järvinen

Huomaatko eron? 
Oikea taimivalinta voi nostaa metsäsi arvoa 24%

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

Taimet välittää Metsänhoitoyhdistys 
Lue lisää www.skogsplantor.se/fi

Nyt jo toisen jalostusasteen kuusen siemeniä saatavana 
Suomessa!
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@opruovesi
www.facebook.com/opruovesi Puh. 0100 0500

www.op.fi

Puh. 03 486 4300,  www.phpoy.fi 
facebook.com/

PohjoisHameenPuhelinOy 
Honkalantie 1, 34600 Ruovesi

Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä

Tänä päivänä sujuva arki edellyttää sujuvaa tietoliikennettä:
Palvelut siirtyvät enenevässä määrin nettiin eikä mokkula  

pärjää tulevaisuuden kasvavissa tarpeissa. Viisas pistää
yhteydet kerralla kuntoon seuraavaksi 50 vuodeksi!

VIIHDE ETÄTYÖ PALVELUT TURVA

Metsäpirkka 4/2019 31 



HELMI- 
KUUTA

11.

HELMI- 
KUUTA

12.

HELMI- 
KUUTA

5.
HELMI- 
KUUTA

HELMI- 
KUUTA

18.

20.

METSÄVEROILLAT

VIRRAT keskiviikko 5.2.2020 
OP Virrat kokoustilat, Virtaintie 40
Ilmoittautuminen viimeistään 3.2. 
puh. 010 257 3701 tai virtain@op.fi

RUOVESI tiistai 11.2.2020 
OP Ruovesi kokoustilat,  
Ruovedentie 13
Ilmoittautuminen viimeistään 7.2. 
puh. 010 256 2901 tai  
ruoveden@op.fi

KURU keskiviikko 12.2.2020
OP Kuru kokoustilat, Kauppatie 11
Ilmoittautuminen viimeistään 10.2. 
puh. 010 257 2301 tai kurun@op.fi

MÄNTTÄ tiistai 18.2.2020
OP Pohjois-Häme kokoustilat, 
Seppälän puistotie 8
Ilmoittautuminen viimeistään 14.2. 
puh. 044 500 4322 tai
pohjois-hame@op.fi 

ORIVESI torstai 20.2.2020
Cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6
Ilmoittautuminen viimeistään 18.2. 
puh. 03 4864 551 tai  
pohjois-pirkka@mhy.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa!

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja 
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla. Luennoitsijana Antti Kujala mhy Pohjois-Pirkasta.
Ennakkoilmoittautumiset vaaditaan tarjoilun vuoksi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

METSÄ – SE ON MEILLE SUOMALAISILLE 
AINA OLLUT ARVOKAS. Me metsänhoito- 
yhdistyksissä haluamme pitää suomalaisten 
metsänomistajien puolta, niin Suomessa kuin 
Brysselissäkin. Kuten olemme tehneet jo 
reilun vuosisadan ajan.

Jäsenyytesi kautta varmistat ammattitai-
toiset palvelumme ja jäsenedut. Samalla 
puolustat suomalaisen perhemetsätalouden 
asemaa – nyt ja tulevaisuudessa.

Metsänomistajat
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka Ry •  www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

JOTKUT ARVOT MUUTTUVAT 
– TOISET SÄILYVÄT.


