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Metsänomistajien etujen 
valvonnalle on tarvetta
Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit on käyty ja uusi valtuusto on valittu seuraavalle 
neljälle vuodelle. Kiitos kaikille valtuustovaaleissa äänestäneille metsänomistajille ja onnit-
telut valtuustoon valituille. Näissä vaaleissahan oli ensikertaa myös mahdollisuus äänestää 
sähköisesti, kuitenkin suurin osa käytti vanhaan tapaan postiäänestystä.

Kiitokset myös valtuustotyönsä päättäville valtuutetuille, teidän kanssanne on ollut raken-
tavaa tehdä yhteistyötä metsäomistajien asioita eteenpäin vieden. Koronavirus on aiheuttanut 
haasteita tämän vuoden kokousten järjestelyihin.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon saatiin kattava läpileikkaus metsänomistajista, jotka tu-
levat varmasti huolehtimaan siitä, että metsänhoitoyhdistys on jatkossakin metsänomistajil-
le täyden palvelun talo. Palvelujamme olemme monipuolistaneet metsänomistajien tarpeita 
kuunnellen. Edunvalvonta on tärkein toimintamme yhdistyksessämme. Kaikki muu toimin-
ta perustuu siihen, että pidämme metsänomistajan puolta kaikissa metsäomaisuuteen liitty-
vissä asioissa.

Metsänomistajien etujen valvonnalle on aina tarvetta, koska toimivillakin puumarkkinoilla 
ostajien ja puunmyyjien tarpeet ovat usein erilaiset. Myöskin maankäytön edunvalvontaa tarvi-
taan, sillä entistä useammin eteen tuntuu tulevan tilanteita, joissa joku tai jotkut intressiryhmät 
haluavat kertoa metsän tai pellon omistajille, mitä toimintaa kyseisillä alueilla saa harjoittaa. 
Tärkeää on, että me metsänhoitoyhdistyksen hallinnossa toimivat henkilöt sekä yksittäiset jä-
senetkin pidämme silmät ja korvat auki ja olemme kiinnostuneita oman alueemme maankäytöl-
le suunnitelluista rajoituksista. Oikea-aikainen, oikean tiedon kulku turvaa parhaiten mahdol-

lisuuden vaikuttaa päätöksiin. Meidän luotta-
mushenkilöiden tehtävä on miettiä, mikä on si-
tä parasta ja tarpeellista edunvalvontaa.

Metsän taloudellisen hyödyn rinnalla on kas-
vavaa kiinnostusta myös muuhun metsän käyt-
töön, kuten suojelullisiin ja riistanhoidollisiin 
tarkoituksiin. Metsissä on paljon tekemätöntä 
työtä ja joka vuosi lehtipuuvesakot kasvavat. 
Nuoren metsän kunnostus kannattaa aina ja 
metsänhoitotyöt on tehtävä ajallaan puunhin-
tasykleistä riippumatta. Hoidettu tila on tuot-
tavampi kuin hoitamaton. Mielestäni on ympä-
ristöteko pitää metsät hyvässä kasvukunnossa. 

Esitän koko hallituksen puolesta 
lämpimät kiitokset metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan jäsenille, henkilöstölle 
ja yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta 
sekä toivotan kaikille rauhallista joulun 
aikaa ja menestyksellistä vuotta 2021.

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja 
I Mhy Pohjois-Pirkka
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Metsänhoitoyhdistystoiminta alueel-
lamme juontaa juurensa vuoteen 1911, 
jolloin joukko edistyksellisiä metsän-
omistajia Ruovedellä perusti metsän-
hoitoyhdistyksen edistämään metsien 
hoitoa. Laki metsänhoitoyhdistyksis-
tä annettiin 1950, jolloin viimeistään 
alettiin perustamaan metsänhoitoyh-
distyksiä ympäri Suomea ammatti-
avun takaamiseksi metsänomistajien 
käyttöön. 

Vuoden 2015 lakimuutoksen ja or-
ganisaatiouudistuksen myötä yhdis-
tykset liittyivät keskusjärjestö MTK:n 
jäseniksi ja alueelliset metsänomista-
jaliitot lopetettiin. Paikalliset metsän-
hoitoyhdistykset ovat muutoksen jäl-
keen, näihin päiviin saakka, keränneet 
jäseniltään suoraan jäsenmaksua. Osa 
jäsenmaksusta on tilitetty MTK:lle 
maakunnallisen, valtakunnallisen ja 
kansainvälisen edunvalvonnan kus-
tantamiseen. 

Jäsenmaksujen yhtenäistäminen 

Yhdistysten tultua MTK:n jäseniksi 
alettiin miettimään edunvalvonnan 
kustannusten jakoa ja jäsenmaksujen 
yhtenäistämistä suunnilleen saman-
laisiksi eri puolilla Suomea. Vuonna 
2018 MTK:n kevätvaltuuskunta linja-
si mallin, jossa tuotannon laajuuden 
mukaan suunnitellaan porrastettu ta-
samaksumalli ja edunvalvontamaksu 
määritellään eri tavoin maaseutuyrit-
täjälle, maatalousyrittäjille, metsän-
omistajille ja henkilöjäsenille. 

Tavoitteena oli jo tuolloin jäsenmak-
sukertymän kartuttaminen ja maksu-
jen yhtenäistäminen. Tuolloin alettiin 
suunnittelemaan myös keskitetyn jä-
senrekisterin kehittämistä. Sittemmin 
suunnitelmia on viety eteenpäin. Tä-
hän mennessä erilaisten edunvalvon-
tamaksujen porrastus on hyväksytty 
MTK:n valtuuskunnassa ja jäsenmak-
sujen keskittämistä varten on kehitet-
ty jäsenpalvelurekisteri Oivaa. Syk-
syn MTK:n valtuuskunnassa vahvis-
tettiin edunvalvontamaksujen euro-
määrät. Esityksen metsäedunvalvon-
tamaksusta tekee metsävaltuuskunta. 
Jäsenmaksu-uudistus tulee voimaan 
vuoden 2021 alusta. 

Metsänhoitoyhdistykset päättä-
vät jatkossakin oman jäsenmaksun-
sa määrän, mutta maksun rakenne 
määräytyy kuusiportaisen hehtaari-
jaon mukaisesti. Tämän valtuuskun-
nan päättämään mallin soveltaminen 
Mhy Pohjois-Pirkan nykyiseen jäsen-
maksurakenteeseen tuotti vaikeuksia.  
Päätetyn porrastuksen kahteen alim-
paan luokkaan kuuluu viisikymmentä 
prosenttia Mhy Pohjois-Pirkan jäsenis-
tä. Keskusjärjestölle menevän edun-
valvontamaksun osuus nousee joka 
tapauksessa jonkin verran, mutta ta-
voitteena on, että kokonaisuudessaan 
jäsenmaksu ei kovin paljoa nousisi 
kenelläkään. Jäsenmaksua ei ole ku-
luneen viiden vuoden aikana nostet-
tu kertaakaan. Jäsenmaksu-uudistuk-
sen eteneminen edellytti yhdistyksien 
sääntöjen muuttamista. Mhy Pohjois-

Jäsenmaksu- ja järjestöuudistus 
valmistuu

Pirkan valtuusto hyväksyi syyskoko-
uksessaan jäsenmaksu-uudistuksen 
mahdollistavan sääntömuutoksen. 

Monilla tahoilla mielenkiintoa 
metsäomaisuuteen 

Paikallisen edunvalvonnan ja toimin-
nan turvaamiseksi metsänhoitoyhdis-
tys haluaa pitää mahdollisimman suu-
ren jäsenmäärän, jotta paikallinen ja 
alueellinen vaikuttavuus säilyy. Met-
sätalous elinkeinona ja harrastuksena-
kin kohtaa koko ajan lisääntyvää pai-
netta ympäristöhallinnon ja -järjestö-
jen suunnasta, vaikka hoidettu ja kas-
vava metsä on ensiarvoisen tärkeä hii-
linieluna ja talouden turvaajana Suo-
melle. Kun omaisuuden suojaa ky-
seenalaistetaan jatkuvasti ja metsissä 
tehtävää työtä ja elinkeinoa halutaan 
eri tahoilta heikentää, niin näistä syis-
tä metsäelikeino vaatii puolustajansa. 
Yhdessä voimme tehdä enemmän.
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Metsä- ja puutarhapalvelu 
Hannu Välimaa 
– Kovaa työtä metsien hyväksi

Pitkänlinjan metsäammattilainen Hannu Välimaa Juupajoelta on 
metsätyökoulun ja työnjohtajakoulun jälkeen ehtinyt tehdä pitkän 
uran metsäteollisuuden puunostajana ennen siirtymistään yrittä-
jäksi vuonna 2014.

minen ja sitä seuraava varsinainen 
hakkuu muuttavat usein metsän ul-
konäön taimikosta kasvatusmetsäk-
si. Positiivisena seikkana esiin nousee 
myös metsäalalla vallitseva yleinen 
luottamus ja rehellisyys. Urakoitsija 
saa tilinsä aina ajallaan niin yhdistyk-
seltä kuin yksityisiltä asiakkailtakin, 
eikä rahojen saamatta jäämistä tarvit-
se pelätä. Kaikilla aloilla tämäkään ei 
välttämä ole itsestään selvää. Yrittäjän 

Työn vapautta

Urakoitsijana toimimisessa viehättää 
erityisesti oma vapaus. Työtä voi teh-
dä pääasiassa omalla aikataululla ei-
kä tarvitse kantaa paineita muiden te-
kemisistä. Yksin työskentely on siinä 
mielessä henkisesti kevyttä, mutta to-
ki itsensä kanssa pitää tulla hyvin toi-
meen. Toisena työn mukanaan tuoma-
na etuna Hannu mainitsee hyvän fyy-
sisen kunnon, joka kehittyy kuin itses-
tään rankassa työssä. Metsänhoitotöis-
sä urakoitsijaa viehättää myös se, että 
työn jäljen näkee heti.

Mieluisimpana työlajina Hannu 
mainitsee ennakkoraivauksen. Siinä 
saa aikaan nopeasti näkyvää tulosta. 
Erityisesti ensiharvennusten raivaa-

Metsä- ja puutarhapalve-
lu Hannu Välimaa -nimel-
lä toimiva yrittäjä on ollut 
metsänhoitoyhdistyksen 
palveluksessa heti yrityksen 
perustamisesta alkaen. Han-
nu toimii etupäässä Juupajo-
ella ja pohjoisella Orivedellä se-
kä entisen Längelmäen pohjois-
osissa. Tarvittaessa urakointi onnis-
tuu toki isommallakin alueella. Yhdis-
tykselle Hannu tekee etupäässä erilai-
sia raivaussahatöitä ja kevätkaudella 
myös istutuksia ja kylvöjä. Metsänhoi-
toyhdistys onkin pääasiallinen työllis-
täjä, jonka kautta tulee valtaosa työti-
lauksista.

Talvella raivaussahatöitä on ol-
lut usein mahdotonta suorittaa, mut-
ta viime talven kaltainen huono talvi 
oli urakointiin otollinen. Lunta ei ol-
lut missään vaiheessa niin paljoa, että 
se olisi pahemmin haitannut kulkua. 
Erityisesti ennakkoraivaukset varttu-
neemmissa metsissä kävivät koko tal-
ven ajan eikä töitä tarvinnut lopettaa 
missään vaiheessa. Kuluvan vuoden 
ongelmat Korona-viruksen kanssa ei-
vät ole oikeastaan näkyneet yrittäjän 
työssä. Maastossa yksin työskennel-
lessä ei tartunnoista ole vaaraa ja työ-
kohteita on riittänyt kiitettävästi. 
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Antti Kujala l metsänhoitoesimies
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suuntaan luottamus tämä näkyy myös 
oman toiminnan itsenäisyytenä. Työn 
laatua ja etenemistä toki valvotaan, 
mutta muutoin urakointi on hyvin va-
paata ja urakoitsijan sanaan luotetaan.

Aina ei ole niin helppoa

Negatiivisia puoliakin toki työstä löy-
tyy. Välillä työmaille on pitkä kävely-
matka ja maastotkin ovat joskus haas-

tavia. Erityisen ikäviä kohteita ovat 
pettävällä maanpohjalla olevat koh-
teet, joissa pitää koko ajan varoa aske-
liaan.  Jos sahan kanssa astuu pahas-
ti kivenkoloon tms. reikään, voi edes-
sä olla pahimmillaan sairasloma. Ul-
kona työskennellessä ollaan toki aina 
säiden armoilla, ja syksyn loskakelit 
ovat vaativia niin ihmisille kuin kalus-
tollekin. Puustollisesti ei niin miellyt-
täviä kohteita ovat liian pitkään hoita-

mattomana olleet taimikot. Työ on hi-
dasta ja vaativaa, ja kovasta urakasta 
huolimatta jäävän puuston laatu saat-
taa jäädä heikoksi.  Taimikonhoidot 
pitäisikin aina toteuttaa ajallaan, jot-
ta kustannukset pysyvät kohtuullisina 
ja puuston kasvu ja laatu eivät pääse 
kärsimään. Ihan kun tämä lause olisi 
tullut ennenkin vastaan raivaajia haas-
tatellessa…

Hannu Välimaa taimikonhoitotyömaan kimpussa
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Nro Etunimi Sukunimi Ammatti Kotikunta Äänimäärä

25 Tiina Morri Metsätalousyrittäjä Virrat 241

13 Pentti Havanka Metsuri, pienviljelijä Ruovesi 189

5 Arto Pirttilahti Kansanedustaja Mänttä-Vilppula 163

39 Sakari Keskinen Maanviljelijä Jämsä 94

36 Teija Lindell Maatilamatkailuyrittäjä Ruovesi 82

41 Timo Kangaspusu Maanviljelijä Ruovesi 75 Uusi

10 Kai Tanila Maanviljelijä Orivesi 72 Uusi

6 Tuomo Sulkunen Kirvesmies Jämsä 69

31 Aimo Mäkinen Isännöitsijä Virrat 65 Uusi

4 Toivo Paloneva Metsäasiantuntija Ylöjärvi 65

14 Matti Mäkelä Metsäkoneyrittäjä, mv Juupajoki 59

20 Esko Yli-Pärri Maidontuottaja Tampere 59 Uusi

35 Minna Sarvijärvi KM, emäntä Ylöjärvi 57 Uusi

23 Jussi Pohjala Maanviljelijä Orivesi 56 Uusi

27 Harri Ala-Paavola Maatalousyrittäjä Tampere 53

37 Timo Rauhalammi Hallintopäällikkö Mänttä-Vilppula 52 Uusi

29 Johanna Kallenautio Agrologi (AMK), emäntä Juupajoki 52

30 Sami Joutsela Maatalousyrittäjä Orivesi 49

22 Jussi Unkila Maatalousyrittäjä Orivesi 46

38 Henna Vehviläinen Metsäneuvoja Orivesi 43 Uusi

12 Jorma Kopare Opastaja, metsuri, eläkkeellä Virrat 38

3 Matti Ilveskoski DI, Hallintojohtaja,eläkkeellä Tampere 36 Uusi

8 Tuomas Kahilaniemi Maanviljelijä Orivesi 36 Uusi

9 Matti Järvinen Yrittäjä Tampere 34

34 Juha Leppälahti Maaseutuyrittäjä Ylöjärvi 33 Uusi

2 Sami Syvänen Autonasentaja/Maat.yrittäjä Orivesi 32 Varalla

15 Ilkka Ojanen Yrittäjä Ylöjärvi 23 Varalla

40 Kaarle Piuhari Metsätalousyrittäjä Ylöjärvi 20 Varalla

32 Mikko Heinämäki Liikunnan lehtori Tampere 19 Varalla

28 Markku Ruokola Yrittäjä Orivesi 18 Varalla

21 Harri Lautala Maanviljelijä Jämsä 15 Varalla

16 Tomi Salo Diplomi-insinööri Helsinki 15 Varalla

17 Ilpo Kolari Maatalousyrittäjä Orivesi 14 Varalla

33 Tapani Keski-Soini Yritysneuvoja, MMM Liperi 12 Varalla

18 Päivi Toivola-Rekola Varatuomari, opettaja Pirkkala 11 Varalla

19 Teemu Syvänen tuotepäällikkö Orivesi 10 Varalla

7 Sari Jokinen Fysioterapeutti Juupajoki 9 Varalla

24 Ulla Mäkinen Toiminnanjohtaja Juupajoki 8

11 Kari Kuikka Yrittäjä Turku 7

26 Antero Vuorinen Puuseppä Akaa 4

Mhy Pohjois-Pirkan valtuustovaalien tulos 2020Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
kahdeksannet valtuustovaalit käytiin 
printeisesti postivaaleina ja ensimmäis-
tä kertaa oli myös mahdollisuus äänes-
tää sähköisesti. Vaaleissa käytti äänioi-
keuttaan 2041 jäsentä 4918 äänioikeu-
tetusta eli äänestysprosentiksi muo-
dostui 41,50. Äänestysvilkkaus laski 2 
prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista. 
Sähköistä mahdollisuutta äänestykses-
sä käytti 367 äänioikeutettua eli 18 pro-
senttia äänestäneistä. Tätä lukua voi-
daan pitää yllättävän pienenä. Kaksi 
eniten ääniä saaneita olivat samat hen-
kilöt kuin edellisissä vaaleissa eli Tiina 
Morri ja Pentti Havanka.

Valtuutetut edustavat koko 
toimialuetta 

Ehdokkaiksi lähti 40 metsänomistajaa. 
Heistä valittiin valtuustoon 25 valtuu-
tettua ja 12 varavaltuutettua. Valtuute-
tut edustavat kattavasti koko toimialu-
een metsänomistajia ja joukossa on viisi 
naisvaltuutettua. Uusia valtuuston jäse-
nistä on 11. Valtuustoon valittujen kes-
ki-ikä on n. 53 vuotta. Valtuutetuksi va-
linta edellytti vähintään 33 ääntä. Va-
littujen ja varavaltuutettujen järjestyk-
siä jouduttiin arpomaan tasatilanteissa.

Valtuusto on korkein päättävä elin 

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto on 
yhdistyksen korkein päättävä elin. Se 
päättää mm. hallituksen valinnasta, 
yleisistä toimintaperiaatteista, toimin-
tasuunnitelmasta sekä talousarviosta. 
Valtuustolla on vuosittain kaksi sään-
tömääräistä kokousta, mutta tarvittaes-
sa mahdollisuus pitää myös ylimääräi-
siä kokouksia. 

Vaalitoimikunta kiittää äänestäjiä

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Toivo 
Paloneva kiitteli äänestäjiä asiallisesta 
äänestyskäyttämisestä. Samalla hän toi-
votti uusille valtuutetuille onnea tehtä-
vässään seuraavalle neljälle vuodelle ja 
toivoi heiltä aktiivista sekä kehittävää 
otetta metsänhoitoyhdistyksen ja met-
sänomistajien eduksi.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 

valtuustovaalien tulos 
on vahvistettu
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Puukauppavuosi on päätymässä ko-
vaan loppukiriin. Kauppaa on käyty 
viime vuotta kovempaa tahtia jo muu-
tama kuukausi. Toisaalta koko vuoden 
puukauppamäärä on jäämässä viime 
vuotta pienemmäksi. PTT arvioi met-
säalan suhdanteiden kääntyvän ensi 
vuonna paremmiksi, mikä vaikuttaa 
myös puukaupan ja hakkuumäärien 
kasvuodotuksiin. 

Uudistushakkuilla kysyntää 

Puun ostot ottavat loppukiriä erityi-
sesti tukkipuun kysynnän vetämänä. 
Tukkipuuvaltaisten päätehakkuukoh-
teiden hinta on vahvistunut. Kysyntä 
kelirikkokohteista on ollut vahvaa, sen 
sijaan talvikorjuukohteiden kauppa ei 
ole vielä merkittävästi noussut. Havu-
tukkien kysyntään vaikuttaa sahatava-
ran kysynnän kasvu sekä pystyvarasto-
jen niukkuus. Tukkipuukohteet mene-
vätkin kaupanteon jälkeen lähes suo-
raan korjuuseen. Metsänomistajat ovat 
vastanneet hyvin kysyntään syksyn ai-

kana, vaikka alitarjontaa nähdään ole-
van vielä etenkin kuusitukista. 

Uudistushakkuiden merkitys on ta-
loudellisesti suuri. Keskimäärin 65 
prosenttia hakkuiden kokonaismää-
rästä on niitä. Puun arvossa laskettu-
na merkitys edelleen korostuu. Uu-
distushakkuiden toteuttamiseen koh-
distuu kuitenkin tällä hetkellä voi-
makasta kritiikkiä. Uudistushakkuut 
ovat osa metsän jaksollista kasvatus-
ta, jossa metsä uudistetaan ja peruste-
taan taimikko. Metsänhoitosuosituk-
sissa on vaihtoehtoisena tapana jatku-
va kasvatus. Siinä tehdään poiminta-
hakkuita tai pieniä aukkohakkuita, joi-
den toivotaan uudistuvan luontaises-
ti. Vaihtoehtoisia metsänhoitomenetel-
miä on lukuisia. Metsänkasvatuksen 
menetelmät tulisi nähdä toisiaan täy-
dentävinä, eikä poissulkevina. Mark-
kinat, hakkuuolosuhteet, korjuutekno-
logiat sekä monimuotoisuuden ja met-
sien hiilitaseen lisäämistoiveet vaikut-
tavat siihen, millaisia menetelmiä tu-
levaisuudessa sovelletaan käytäntöön. 

Tärkeänä näkökulmana ovat metsän-
omistajien toiveet ja tavoitteet, jotka 
pitää ottaa huomioon omaisuuden pit-
käjänteisessä kestävässä hoidossa.

Puukaupassa metsänomistaja 
päättää

Puukaupan suunnittelu alkaa otta-
malla yhteyttä oman metsänhoitoyh-
distyksen toimihenkilöön. Yhdistyk-
sen asiantuntija käy läpi metsänomis-
tajan toiveiden ja tavoitteiden sekä 
metsien ikärakenteen pohjalta kun-
kin metsälön hakkuumahdollisuuk-
sia. Toimihenkilön tehtävä asiantunti-
jana on kertoa, ovatko metsänomistaji-
en toiveet mahdollista toteuttaa ja mi-
tä ne merkitsevät puukaupan toteutu-
misen ja metsän edelleen kasvattami-
sen kannalta.  

Puumarkkinatilanne vaihtelee voi-
makkaasti alueittain, joten eri puuta-
varalajeilla ja hakkuutavoilla saattaa 
olla erilainen kysyntä alueesta ja ajan-
kohdasta riippuen. Oman yhdistyksen 
toimihenkilö tuntee alueen erityispiir-
teet. Paras lopputulos puukaupassa 
saadaan, kun metsänomistaja tuntee 
omat tavoitteensa ja kykenee ne met-
säasiantuntijalleen kertomaan. Toi-
saalta asiantuntija osaa kertoa myös 
kannattavimman tavan puukaupalle, 
vaikka metsänomistaja olisikin epätie-
toinen tavoitteistaan. Metsänomistaja 
tekee kuitenkin aina lopullisen pää-
töksen puukaupasta. 

Lisätietoa puumarkkinoista löytyy 
osoitteesta: https://www.mtk.fi/puu-
markkinat

Metsänomistajien toiveet ja tavoitteet 
ratkaisevia myös puumarkkinoilla

”Metsänkasvatuksen 
menetelmät tulisi nähdä 
toisiaan täydentävinä, eikä 
poissulkevina.”

Puumarkkinat ovat piristyneet syksyn aikana. Tämä näkyy 
suurempina puukauppamäärinä ja hakkuiden elpymisenä. 
Erityisesti kysyntää on päätehakkuiden tukkipuuvaltaisille 
kelirikkokohteille. 

Kalle Karttunen l tutkimuspäällikkö l MTK ry
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Tiina Morrilla on ollut omat koneet 
vuodesta 1991 lähtien. Aikaisemmin 
hän ajoi hakkuukonetta, mutta on nyt 
opetellut myös ajokoneen ohjaimiin. 
Vanhojen vammojen jäljiltä toinen kä-
si on vielä hiukan hidas ja kankea, mi-
kä vaikeuttaa hakkuukoneen käyttöä. 

– Motoa ajaisin mielelläni, en tiedä 
mitään parempaa kuin se, itsenäistä 
omaa hommaa ja luovaa työtä, tote-
aa Morri.

Nykyisin motoa käyttää serkun poi-
ka Teemu Morri ja ajokoneen puikois-
sa on veljenpoika Anselmi Morri. Tii-
na antaa oppia, miten työ tehdään vii-
meisen päälle metsänomistajaystäväl-
lisesti ja kannattavasti. Hakkuujäljen 
pitää olla kaunista ja hyvää, eikä kol-
huja jäävään puustoon saa tulla. 

– Katkonta on tehtävä myös tarkas-
ti, sanoo Tiina Morri potkiskellen vä-
hän liian paksua latvapölliä ajouralla 
ja nostaa sen sivuun kourapinon vie-
reen.

Tilanpitoa 400 vuotta

Morrin tilaa Virtain Hauhuulla on 
asuttu vuodesta 1620 lähtien, mis-
tä kertoo sukuviiri ulkorakennuksen 
kauniissa kellotapulissa. Tiina on tilan 
15. isäntä. Päärakennuksessa asustaa 
myös edellinen sukupolvi Esa ja Hel-
mi Morri.

Morrin talo Virtain Hauhuulla on 
vahva metsätalo. Metsää on 440 heh-
taaria ja peltoa 40 hehtaaria. Tiina 
Morrin koko metsäpinta-ala on 1817 
hehtaaria ja lisäksi hän on mukana 65 
hehtaarin yhteisomistuksessa. Tavoit-
teena on hankkia edelleen lisää met-
sää ja kehittää tilusrakennetta Pirkan-
maalla ja Keski-Suomessa.

– Sieltä missä minulla jo on tiloja, 
pyritään ostamaan keskitetysti lisää.  

Suurimmat tilakokonaisuudet sijait-
sevat Virroilla, Keuruulla ja Ruovedel-
lä, noin 50 kilometrin säteellä Hau-
huulta. Kauimmainen palsta on Mul-
tialla. 

Harvennukset etenevät 
järjestyksessä

Tiina Morrin metsissä harvennushak-
kuut tehdään usein kuntoon tilakoko-
naisuus kerrallaan olosuhteiden niin 
salliessa. Hakkuut kestävät samoilla 
alueilla hakkuukauden ja jopa useam-
pia vuosia, ettei koneita tarvitse siir-
rellä pitkiä matkoja. 

– Ensiharvennukset tehdään ai-
na ensisijaisesti ja metsät harvenne-
taan kolmasti kiertoajassa. Päätehak-
kuut myyn pystykauppoina. Markki-
nat ja olosuhteet sitten määräävät mi-
tä ja mistä hakataan ja myydään, ker-
too Morri systeemeistään.    

Kaikki pystyleimikot kilpailutetaan. 
Ostajaksi on useimmiten päätynyt 
Metsä Group. Hoitotyöt tehdään va-
kituisella yrittäjäporukalla ja osa itse. 

– Päätoimisessa metsäyrittämises-
sä puuta pitää saada tien varteen mel-
kein jatkuvasti. Tämän homman juju 
on, että metsät on itse tunnettava ja 
johto oltava omissa käsissä. Muuten 
ei tule mitään.

Tiina Morri käyttää myös Mhy Poh-
jois-Pirkan erikoispalveluja. Itse hän 
pyrkii keskittymään tilojensa suunnit-
telu-, hallinto- ja johtotehtäviin. 

Virtain kotimetsä on Tiinan silmä-
terä ja siellä hän vältteli avohakkuita. 
Mutta sitten aukkoja rajasivat myrs-
kyt 2010-luvulla. Niiden jäljiltä ko-
meilee nyt vaihtelua metsämaise-
maan antamassa 40 hehtaaria istutet-
tuja taimikoita Virtain korkeimmilla 
paikoilla. 

Harvalla metsänomistajalla on omaa korjuukoneketjua, mutta Tiina Morrilla on. Harvennushakkuita 
suurmetsänomistajalla riittää ja koneet tekevät jatkuvasti töitä omissa metsissä. Uudistushakkuissa, 
metsänhoitotöissä ja muissa hommissa käytetään tarpeen mukaan muiden palveluja.     

Voimakkaasta kädenpuristuksestaan tun-
netun Tiina Morrin nuijan käyttökin on 
napakkaa. Kenellekään ei Mhy Pohjois-
Pirkan valtuustossa jää epäselväksi, mil-
loin asialistan kohta on käsitelty.   

Koivun suosiminen sekapuuna ja kaksi-
jaksoinen kasvatus ovat olleet muotia 
Morrin metsissä aina.  
  

Heli Mutkala | kenttäpäällikkö | MTK metsälinja

Hiilensitoja, puuntuottaja, 
metsätalousyrittäjä ja 
maisemanhoitaja Virroilta
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Monimuotoisuutta ja kaunista 
maisemaa

Koivuvihaa ei Morrien metsissä ole 
tunnettu koskaan, vaan koivua suosi-
taan sekapuuna. Vanhaa rauduskoivu-
kantaa on pyritty säilyttämään hirvi-
en suuresta määrästä huolimatta. Vir-
tain tilalla onkin paljon kaksijaksois-
ta kasvatusta, jossa koivujen alle kas-
vaa kuusikko. 

Ilmastonmuutoksen vaikutus met-
siin mietityttää Tiina Morria. Kuusi-
koissa näkyy leutojen talvien jäljil-
tä ruskeita neulasia. Harvennuksissa 
on aina harkittava, mitä puulajeja jä-
tetään ja metsien kasvatuksessa pyri-
tään sekametsiin. 

Harvoin näkee niin hyväkuntoi-
sia metsäteitä kuin ajellessani mar-
raskuun loppupuolella Tiina Morrin 
kanssa. Siitä kiitos kuuluu vanhalle 
isännälle, joka pitää huolta tieverkos-
tosta. Hänen lempihommansa on ny-
kyisin murskeenajo. Teiden varsille on 
maiseman takia säästetty erilaisia leh-
tipuita. Löytyypä sieltä näillä leveys-
asteilla harvinainen luontainen leh-
musesiintymäkin ja tervahauta.

Tiina Morri on vuosien varrella hoi-
tanut monia metsäisiä luottamusteh-
täviä metsänhoitoyhdistyksessä, met-
sänomistajien liitossa, MTK:ssa ja Met-
säliitossa. Ura alkoi komeasti. Vuonna 
1997 hänestä tuli Virtain Mhy:n halli-
tuksen puheenjohtaja. Hallituksen jä-
senyys oli alkanut vasta vuotta aikai-
semmin. Ja luottamusta riittää. Tämän 
vuoden Mhy-valtuustovaaleissa Tiina 
oli jälleen ääniharava.

Teemu Morri on aikaisemmin tehnyt rakennustöitä, mutta pitää metsänhakkuuta mie-
lekkäämpänä hommana. Sampo-hakkuukone isoilla pyörillä on ketterä ja kevyt pie-
niinkin harvennuksiin. 
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Keskilämpötila on Etelä-Suomessa 
noussut reilut 2°C verrattuna esite-
olliseen aikaan. Nousu johtuu ennen 
muuta kohonneista kasvihuonekaa-
supitoisuuksista. Seuraavan 40 vuo-
den kuluessa ilmasto lämpenee meillä 
suunnilleen toisen mokoman. Samalla 
kasvukausi pitenee, sateet runsastuvat 
ja rytmittyvät uudelleen, ja lumipeit-
teinen aika sekä routa vähenevät

Kasvu lisääntyy, jos vettä ja 
ravinteita riittää

Puu tuottaa yhteyttämällä ilman hii-
lidioksidista sokeria kasvun raaka-ai-
neeksi. Yhteytysnopeuden määräävät 
valo, lämpötila, vesi sekä ravinteet. 
Vaikka valon määrä ei ilmastonmuu-
toksessa lisäänny, tehostuu yhteytys 
valoisana aikana, koska lämpöä ja hii-
lidioksidia on aiempaa enemmän. Tä-
mä lisäys voi kuitenkin lisätä kasvua 
merkittävästi vain, jos ravinteiden saa-
tavuus paranee. Kesäaikaiset kuivuu-
det voivat kurittaa yhteytystä ja kas-
vua merkittävästi.

Suomalaisten puulajien keväinen 
kasvu seuraa lämpöolosuhteita, min-

kä vuoksi lämpeneminen aikaistaa 
kasvuunlähtöä, mutta altistaa myös 
keväiselle hallalle. Kasvukausi pite-
nee myös loppupäästä, jos kohta syk-
syn pimeys ei jätä juuri potentiaalia 
hyödynnettäväksi.

Metsän monet ilmastovaikutukset

Metsä vaikuttaa ilmastoon hiilensi-
donnan, takaisinheijastuman ja pien-
hiukkasten kautta. Puusto ja maaperä 
varastoivat suuren määrän hiiltä, joka 
on siten pois ilmakehästä. Puu käyt-
tää puolet yhteytetystä hiilestä kas-
vuun, ja siitä noin puolet runkoon. 
Puolet puun kuiva-aineesta on hiiltä 
– 10 kilogramman kuivassa lankussa 
on siis 5 kilogrammaa hiiltä, mikä vas-
taa noin 18 kilogrammaa ilmakehästä 
poistettua hiilidioksidia. Auton pako-
putkesta tulee sadan kilometrin mat-
kalla suunnilleen sama määrä hiilidi-
oksidia.

Osa metsän sitomasta hiilestä pää-
tyy maaperän pitkäikäisiin hiiliyh-
disteisiin. Varttuneessa metsässä on 
suunnilleen saman verran hiiltä puus-
tossa ja maaperässä. Maaperän hiiliva-

rasto karkaa takaisin ilmakehään vain, 
jos maa lämpiää liiaksi tai maata muo-
kataan voimakkaasti.

On tärkeää erottaa toisistaan hiili-
nielu eli se nopeus, jolla metsä sitoo 
hiiltä (yksikkönä kg hiiltä vuodessa), 
ja hiilivarasto, eli se määrä, joka met-
sässä on kokonaisuudessaan hiiltä si-
toutuneena (kg hiiltä). Nielu on suurin 
kasvatusmetsässä, kun taas varasto on 
suurin vanhassa metsässä.

Takaisinheijastumassa on kyse sii-
tä, miten tumma tai vaalea maapallon 
pinta on. Tumma kuusimetsä pidät-
tää paljon saapuvaa auringonsäteilyä 
– aivan kuin tumma vaate – kun taas 
vaaleampi lehtipuusto heijastaa au-
ringonsäteilyä pois maapallolta. Vaa-
leiden pintojen suosimisella voidaan 
jonkin verran hidastaa ilmaston läm-
penemistä.

Pienhiukkaset ilmastomuutosta 
jarruttamassa

Suomalainen metsä tuottaa tehokkaas-
ti orgaanisia yhdisteitä, jotka toimivat 
ilmakehässä pienhiukkasten raaka-ai-
neina. Näillä luonnollisilla pienhiuk-

Ilmastonmuutos ja metsät
Pauliina Schiestl-Aalto l metsänhoitaja, MMT l Helsingin yliopisto
Juho Aalto l metsänhoitaja, MMT l Helsingin yliopisto

Metsä ja ilmakehä ovat 
vuorovaikutuksessa. Ilmakehän 
olosuhteet, mukaan lukien 
ilmasto, vaikuttavat metsään, 
mutta myös metsä vaikuttaa 
ilmakehään ja ilmastoon.
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kasilla ei ole haitallisia terveysvaiku-
tuksia, toisin kuin ihmisen toimin-
nasta syntyvillä saasteilla. Sen sijaan 
luonnolliset pienhiukkaset viilentä-
vät ilmastoa heijastamalla säteilyä se-
kä toimimalla pilvipisaroiden tiivisty-
misytiminä. Kasvava tai vanha metsä 
on tehokkain pienhiukkasten lähde, 
kun taas päätehakkuun jälkeisinä pa-
rina vuosikymmenenä pienhiukkas-
tuotos on vähäisempi.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
metsänomistajalle 

Yksityismetsätaloudessa ilmaston-
muutos tarjoaa potentiaalia tuotok-
seen lisäämiseen. Kohoavan lämpöti-
lan seurauksena runsastuvat siemen-
vuodet tarjoavat täydentävää taimi-
ainesta. Pitempi kasvukausi ja korke-
ampi lämpötila sekä hiilidioksidipitoi-
suus näkyvät lisäkasvuna, mutta vain 

jos ravinteita on riittävästi ja ravinne-
tasapaino kunnossa.

Muuttuvan ilmaston myötä hyön-
teis- ja sienituhot sekä tuuli- ja lumi-
tuhot nostavat tulevaisuudessa metsä-
talouden riskitasoa. Riskiin voi varau-
tua vakuutuksella, mutta myös otta-
malla käyttöön tuhoriskiä pienentäviä 
metsänhoitomenetelmiä. On odotetta-
vissa, että tulevan vuosikymmenen ai-
kana tähän liittyvät ohjeet jalkautuvat 
käytäntöön.

Lyhenevän routajakson myötä eten-
kin talvileimikoiden korjuusta voi tul-
la ajoittain haastavaa. Juuri- ja runko-
vaurioiden suhteen ongelmaa pahen-
taa se, että juurikäävän kannalta te-
hokas leviämisaika pitenee ilmaston-
muutoksen myötä.

Metsät tarjoavat myös mahdolli-
suuksia ilmastonmuutoksen hillitse-
miseksi. Tavoitteena tulee olla voima-
kas hiilinielu, suuri hiilivarasto, mah-

dollisimman hyvin auringonsäteilyä 
heijastavat metsät sekä tehokas pien-
hiukkastuotos. Parhaita keinoja tavoit-
teiden saavuttamiseksi ovat etenkin 
turvekankaiden käsittely jatkuvapeit-
teisin menetelmin avohakkuiden si-
jaan, lehtipuuston suosiminen vähin-
tään sekapuustona, sekä hyvin ajoite-
tut metsälannoitukset.

Aivan ydinasia on myös tavoitella 
suurta tukkipuun osuutta, vaikkapa 
pidentämällä kiertoaikoja, suosimalla 
yläharvennuksia tai sopivissa kohteis-
sa jatkuvapeitteistä menetelmää. Tu-
kista tehdään lopulta ne tuotteet, jois-
sa hiili voi pysyä varastossa vielä pit-
kään hakkuun jälkeenkin.

Tapion metsänhoidon suositusten 
uudistaminen on parhaillaan käynnis-
sä. Uudet suositukset ottavat huomioon 
myös ilmastonmuutoksen vaikutukset, 
joten niihin kannattaa tutustua huolelli-
sesti sitten kun ne ovat saatavilla.
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Frantsila on monelle tuttu luonnon-
yrttituotteistaan ja- kosmetiikastaan. 
Frantsila on myös hämeenkyröläinen 
sukutila, joka on kuulunut saman su-
vun omistukseen jo 300 vuotta. Nykyi-
nen omistaja Virpi Raipala-Cormier 
osti tilan vuonna 1984. Metsien koko-
naispinta-ala on noin 80 hehtaaria ja 
sen lisäksi tilalla on yrttiviljelyssä ole-
vaa peltoa. Metsät sijaitsevat pääosin 
Hämeenkyrössä ja Suodenniemellä. 

Frantsilan yrtit kerätään paitsi omil-
ta viljelmiltä, myös omista metsistä, 
jotka ovat luomusertifioituja. Luomu-
sertifioinnilla tarkoitetaan, että met-
sä on mukana luomuvalvonnassa ja 
sieltä kerättävät keruutuotteet voi-
daan markkinoida luomuna. Ulko-
maan markkinoilla sillä on iso merki-
tys. Metsänomistaja voi hakea luomu-
sertifiointia ELY-keskuksen kautta. 

Jatkuvaa kasvatusta ja
virkistysmetsää

Virpin suhde metsään ja luontoon on 
rakentunut aivan lapsuudesta asti. 
Edesmennyt Isä hoiti metsiä alusta al-
kaen jatkuvan kasvatuksen metodein, 
vaikka tuolloin siitä ei vielä käytet-
ty nimitystä jatkuva kasvatus tai jak-

sollinen kasvatus. Tärkeää oli kunni-
oittaa luontoa ja toimia sen suojelija-
na. Avohakkuuta tehtiin vain pienia-
laisesti esimerkiksi kirjanpainajatu-
hojen seurauksena. Nykyisin Frantsi-
lan metsistä osa on suojeltua METSOn 
ympäristötuella. Pieni alue toimii yk-
sityisenä luonnonsuojelualueena ja iso 
osa metsistä rakentuu erilaisten vir-
kistysteemojen ympärille esimerkik-
si luontopoluiksi. Polut on tarkoitettu 
kurssilaisten käyttöön. Frantsilan Hy-
vän olon keskus Hämeenkyrössä tar-
joaa hyvinvointiin liittyviä koulutuk-
sia, kursseja ja teemapäiviä erilaisille 
ryhmille ja yksityisille asiakkaille lo-
mamahdollisuutta.

Puhtaasta luonnosta pussiin

Frantsilan tuotteita myydään omassa 
verkkokaupassa, jälleenmyyjien kaut-
ta sekä Hämeenkyrössä sijaitsevassa 

Frantsilan Kehäkukka-kasvisravinto-
lassa.

Virpi Raipala-Cormierin mukaan 
mm. puhdas kuusen pihka on tuot-
teena sellainen, jota he voisivat ostaa 
myös sitä kerääviltä metsänomistajil-
ta. Myös koivun lehdet kiinnostavat. 
Hän muistuttaa, että he voivat ostaa 
vain luomusertifiointimerkityistä met-
sistä kerättyjä keruutuotteita. Aina en-

Frantsilan metsistä on moneksi 
– Virpi Raipala-Cormierilla monipuolista toimintaa

”Puhdasta kuusen pihkaa 
voisimme ostaa myös sitä 
kerääviltä metsänomistajilta”
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Lotta Vähä-Ypyä l hallinto- ja henkilöstöesimies l Mhy Pirkanmaa
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nen keruuseen ryhtymistä kannattaa 
ottaa ensin yhteyttä ostajaan ja kuun-
nella ostajan laatuvaatimukset. Muu-
toin keräämiseen käytetty aika saattaa 
valua hukkaan. Kuusen pihkasta mak-
setaan esimerkiksi noin 50 € kilolta ja 
se voidaan tehdä ennen harvennus- tai 
päätehakkuuta, jolloin keruu toimii li-
sätuottona tulevalle hakkuutulolle.

Raipala-Cormier vinkkaa, että luon-
nontuotteiden keruusta kiinnostunei-
den metsänomistajien ja heidän las-
tensa kannattaa suorittaa myös yrt-
tipoimijakurssi. Kursseja järjestävät 
opistot, Hämeenkyrössä esimerkiksi 
Osaran maaseutuoppilaitos. Frantsi-
la kouluttaa yrttilääkinnästä ja villivi-
hanneksista. 

Seuraavat Frantsilan järjestämät yrt-
tikurssit tulevat olemaan toukokuus-
sa 2021. Silloin koulutusta on mahdol-
lista saada villivihanneksista ja villivi-
hannesten kokkauksesta. Samaan ai-
kaan alkaa myös kaksi-vuotinen kas-
vilääkintä eli fytoterapeuttikoulutus ja 
elokuussa pidetään Yrtit kotihoidossa 
-kurssi.  

Virpi on kirjoittanut aiheista neljä 
kirjaa. 

Katso lisää www.frantsila.com.

Frantsilan 
tuoteperheen suoraan 
luomusertifioiduista 
metsistä kerättyjä 
tuotteita ovat mm:  

- koivun lehdet
- kuusenkerkät
- kuusen pihka
- pajun kuori
- vaivaiskoivun lehdet
- mustikan ja puolukan lehdet
- vadelman lehdet
- horsman lehdet
- mesiangervon lehdet ja  

kukinnot
- kultapiiskun kukinnot
- suopursun kukkalatvukset
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Metsänomis tajien järjestö uudistuu 

han linjan alta. Pylväsvälejäkin saate-
taan pidentää. 

Monien verkkoyhtiöiden investoin-
tisuunnitelmiin kuuluu maakaape-
lointi. Maakaapelointi saattaa tällai-
sella alueella aikaistua monia vuosia 
sopimuksettoman tilan poistamiseksi.

  
Ratkaisut sopimuksettoman 
tilan päättämiseksi

Mikäli linja halutaan säilyttää, mut-
ta sopimukseen maanomistajan ja 

verkkoyhtiön välillä ei päästä, on asi-
aa tarkasteltava kunnassa maankäyt-
tö- ja rakennuslain 161§:n mukaisesti. 
Lain mukaan sijoittamisesta päätettä-
essä on kiinnitettävä huomiota siihen, 
ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeeton-
ta haittaa. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että linjalle on oltava useampi rat-
kaisuvaihtoehto, joista kunta valitsee 
sen, josta koituu maanomistajalle vä-
hiten haittaa. 

Maanomistajalle on maksettava kor-
vaukset uudestaan, jos tehdään uu-
si sopimus tai kunta myöntää linjal-
le pakkosijoitusluvan. Korvauksia 
joudutaan mahdollisesti hakemaan 
maanmittauslaitokselta, mutta niistä 
voidaan aina sopia myös verkkoyhti-
ön ja maanomistajan kesken, vaikka it-
se asia ratkaistaisiinkin kunnassa. 

Linjasopimus päättyy 
– mitä tapahtuu?
Leena Kristeri l lakimies l MTK

Mikko Tiirola l metsävaltuuskunnan pj 
l MTK ry

Keskeinen osa Mhy-jäsenyyttä on met-
sänomistajien yhteinen edunvalvon-
ta. Sitä ei muilta metsäpalvelujen tar-
joajilta saa. Mhy-jäsenenä ollaan osa 
Metsänomistajat-ketjua, jossa metsän-
omistajien oikeuksia puolustetaan niin 
paikallisesti, maakunnallisesti, valta-
kunnallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Se, mitä metsänomistaja saa omal-
la omaisuudellaan tehdä, vaatii yhä 
tarkempaa ja asiantuntevampaa työtä 
niin kuntien kuin maakuntien kaavoi-
tuksessa tai eduskunnan lainsäädäntö-
työhön vaikuttamisessa. Viime vuosi-
na Brysselissä tehtävään edunvalvon-
nan tarve on kasvanut paljon. Yhteis-
tä vaikuttamista metsänomistaja tar-
vitsee metsäpolitiikan lisäksi myös esi-
merkiksi riista-, vero-, liikenne-, ener-

Vanhat nyt tiensä päähän tulleet so-
pimukset ovat usein olleet määräai-
kaisia, yleensä 40- tai 50-vuotisia so-
pimuksia. Kun sopimuskausi lakkaa, 
ollaan sopimuksettomassa tilassa. 
Maanomistajan kannalta sopimukse-
ton tilanne on hyvä hetki neuvotel-
la itselleen paremmat sopimusehdot. 
Esimerkiksi linjan paikkaa voidaan 
tarkistaa. Jos se on siirrettävissä tien 
viereen, haitat vähenevät. Myös linjo-
jen korkeutta on mahdollista nostaa, 
elleivät työkoneet tahdo mahtua van-

Monella maanomistajalla on sähköyhtiön kanssa tehty sopimus säh-
kölinjan rakentamisesta. Määräaikaisten sopimusten päättyessä yh-
tiöillä on kolme vaihtoehtoa: linjan purkaminen, uuden sopimuksen 
tekeminen maanomistajan kanssa tai pakkosijoitusluvan hakeminen 
kunnalta johdon säilyttämiseksi. 
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Metsänomis tajien järjestö uudistuu 

gia- ja ympäristöpolitiikassa. Onnistu-
misiakin on tullut esimerkiksi yrittäjä-
vähennyksen kautta. Ilman MTK:n pai-
navaa vaikutusta, se ei olisi laajentunut 
myös metsänomistajia koskevaksi. 

Ensi vuonna järjestöä uudistetaan, 
jotta yhdistysten jäsenyys olisi entis-
täkin houkuttelevampi. Uudistus teh-
dään paremman viestinnän ja jäsen-
palvelujen toteuttamiseksi ja siksi, et-
tä haluttaan järjestön kaikille jäsenil-
le yhtenäiset valtakunnalliset perus-
teet oman yhdistyksen ulkopuolisen 
edunvalvonnan rahoittamiseen läpi-
näkyvillä perusteilla. Jäsenmaksujen 
laskutus siis muuttuu. Yhdistykset ei-
vät uusien sääntöjen perusteella mak-
sa ensi vuodesta lähtien jäsenmaksu-
ja MTK:n keskusliitolle, vaan ne kerä-

tään suoraan jäseniltä yhtenäisillä val-
takunnallisilla perusteilla yhdistyksen 
jäsenmaksun keräämisen yhteydessä. 
Jos on useamman metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsen tai, jos on myös tuotta-
jayhdistyksen jäsen, saa uudella sys-
teemillä vain yhden laskun, jossa on 
eriteltynä yhdistysten omat jäsenmak-
sut perusteineen ja yhteisen edunval-
vonnan maksut ja perusteet.

Jäsenpalveluihin on tulossa digiloik-
ka. Metsänhoitoyhdistysten jäsenet 
saavat ensi vuoden alussa täysin uu-
det sähköiset palvelut metsäomai-
suuden hallintaan. Vuoden vaihteessa 
mhy-jäsenten käyttöön tulee myös ko-
ko MTK järjestön uusi yhteinen jäsen-
palvelualusta Oiva, jonne tulee täysin 
uusia jäsenpalveluita. Oivasta tulee 

samalla koko MTK järjestön yhteisen 
jäsenviestinnän ja -laskutuksen alusta. 

Tänä vuonna myös Mhy-jäsenyy-
teen kuuluvat MTK:n jäsenedut uudis-
tuvat perusteellisesti. Perinteisten ju-
risti- ja asiantuntijapalveluiden rinnal-
le on perustettu yhdessä ruotsalaisen 
sisarjärjestön kanssa MTK Hankinnat 
Oy. Se neuvottelee maatalousyrittäjil-
le ja metsänomistajille edullisempia 
jäsenhintoja ja tiliasiakkuuksia. Nämä 
jäsenedut ovat kokonaan yhteistyö-
kumppanien rahoittamia. Näitä uusia 
jäsenetuja on mm. autoliikkeisiin, lvi-
alan tukkuliikkeisiin, konevuokraa-
moihin ja uusimpina Motonettiin ja 
Starkille. Kannattaa käydä www.mtk-
hankinnat.fi sivustolla, siellä mhy-jä-
sen yllättyy positiivisesti.

Uudet sopimukset erilaisia

Usein määräaikaisen sopimuksen jäl-
keen maanomistajan intressissä olisi 
tehdä uusi määräaikainen sopimus. 
Pääsääntöisesti verkkoyhtiöt eivät ny-
kyisin enää tarjoa määräaikaisia sopi-
muksia, vaan sopimukset ovat voi-
massa niin kauan kuin verkko on käy-
tössä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 
myös kunnan myöntämä lupa sijoitta-
miseen on voimassa linjan käyttöiän. 

On kuitenkin huomattava, että maa-
kaapelisopimus on käytännössä aina 
määräaikainen. Sopimus ei oikeuta 
uuden maakaapelin rakentamiseen sa-
maan kohtaan, joten kun kaapeli tulee 
käyttöikänsä päähän, päättyy asiasta 
aikoinaan tehty sopimus.

Linjasopimus päättyy 
– mitä tapahtuu? Viime keväänä Maa- ja metsätalous-

ministeriössä valmisteltiin puuttomi-
en joutoalueiden metsitystukea. Ta-
voitteena on saada laki voimaan en-
si vuoden alusta. Lain nojalla maan-
omistajat voisivat saada tietyin ehdoin 
tukea joutokäytössä olevien alueiden 
metsitykseen.

Lakiesityksen mukaan tukea voi-
si hakea maaliskuun alusta alkaen. 
Metsitystukea haetaan metsäkeskuk-
selta ja sitä myönnettäisiin maatalo-
uskäytön ulkopuolelle jääneiden pel-
tolohkojen ja entisten turvetuotanto-
alueiden metsittämiseen, ei aktiivivil-
jelyssä oleville pelloille. Metsitystu-
en saamisen ehtona olisi, että pelto ei 
ole saanut maatalouden tukia vuoden 
2019 jälkeen. Ympäristö- ja luontoar-
voiltaan merkittävien alueiden, ku-
ten niittyjen, ahojen, ketojen tai haka-
maiden metsittämiseen ei tukea saisi. 
Ely-keskukselta pitää saada sitova lau-
sunto, että alue soveltuu metsitykseen. 
Luonnon monimuotoisuus, maaseutu-
maisema ja kaavarajoitteet on otettava 
huomioon. 

Alkuvuodesta 2020 laaditussa selvi-
tyksessä arvioitiin metsitettävien jou-
toalueiden potentiaalia. Joutoaluei-
ta arvioitiin olevan vajaa 120 000 heh-
taaria koko maassa. Eniten niitä on 
Lapin, Kainuun, Pohjanmaan ja Poh-
jois-Karjalan maakunnissa. Suurin osa 
on käytöstä poistuneita peltoja, joista 
noin kolme neljäsosaa sijaitsee kiven-
näismailla ja neljäsosa turvemailla.

Metsitystuki muodostuisi kiinteäs-
tä kustannuskorvauksesta ja hoito-
palkkiosta. Alueita koskisi hoitovel-
voite ja 10 vuoden metsämaana säi-
lyttämisvelvoite.

Lakiin liittyvä asetusluonnos on tätä 
kirjoitettaessa lausuntovaiheessa 8.12. 
saakka.  Asetuksessa säädetään met-
sitystuen määrästä. Luonnoksen mu-
kaan kustannuskorvaus eli metsitys-
korvaus olisi alueen aiemmasta maan-
käyttömuodosta ja maalajista riippuen 
1 000-2 000 euroa hehtaarille. Hoito-
palkkio olisi 900 euroa hehtaarille. Se 
maksettaisiin kahdessa samansuurui-
sessa erässä toisena ja kahdeksantena 
vuotena metsityksen jälkeen.

Joutoalueiden metsitystuki hakuun 
maaliskuussa
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Metsäsertifioinnilla osoitetaan kulut-
tajille, että metsänhoito on kestävää 
ja toiminta metsissä vastuullista. Met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenet saavat 
sertifioinnin yhdistyksen kautta, ellei-
vät vapaaehtoisesti halua jäädä ulko-
puolelle. Sertifioinnin vaatimusten to-
teutumista metsissä tarkastetaan vuo-
sittain.

Läntisen sertifiointialueen tämän 
vuoden seuranta-arviointi alkoi kesä-
kuun puolivälissä. Silloin käytiin lä-
pi ns. sisäinen tiedonkeruu, eli sitou-
tuneilta toimijoilta kerätyt tiedot vuo-
den 2019 toiminnasta. Toimijakohtai-
set maastotarkastukset tehtiin syys-
kuun loppupuolella.

Tarkastuksen kohteina olivat met-

sänhoitoyhdistykset Karstula-Kyyjär-
vi, Lounametsä, Länsi-Uusimaa, Poh-
jois-Pirkka, Roine, Uusimaa ja Öster-
botten. Lisäksi tarkastettiin kaikki isot 
metsäteollisuusyhtiöt, yksi saha ja alu-
eella toimivia energiapuun hankkijoi-
ta, metsäpalveluyrityksiä ja yksi yh-
teismetsä. 

Arvioinnin tulokset saatiin marras-
kuun alkupäivinä. Tarkastajat kirjoit-
tivat raporttiinsa lievän poikkeaman 
koskien yhdeksää eri PEFC-kritee-
riä. Suurin osa poikkeamista aiheutui 
vuodelta 2019 kerätyistä tilastoista ja 
tiedoista sekä ammattiliittojen lausun-
noista. Maastotarkastuksissa ei eteen 
sattunut mitään suuria virheitä. 

Poikkeamien syitä olivat metsän-

Heli Mutkala | puheenjohtaja | Läntinen sertifiointitoimikunta

PEFC-sertifiointi on 
metsänhoitoyhdistyksen jäsenetu

Nykyinen sertifiointikausi jatkuu 
arviolta vuoden 2022 loppuun asti. 
Sertifiointiin ilmoittautumiset ja si-
toutumiset ovat voimassa ilman eri-
tyisiä toimenpiteitä kauden loppuun. 

käyttöilmoitusten tekemättä jäämi-
nen, taimikonhoitotöiden vähäisyys, 
puutteet arvokkaiden elinympäristö-
jen turvaamisessa, säästöpuut, vesis-
töjen suojavyöhykkeet ja vesiensuoje-
lutoimenpiteet sekä työturvallisuuden 
ja työnantajavelvollisuuksien laimin-
lyönnit.      

Tällä hetkellä pohditaan, miten lip-
sumisista päästäisiin eroon ja laadi-
taan ns. korjaavien toimenpiteiden 
suunnitelmaa Kiwa Inspectalle, joka 
arvioinnin teki. 

Uusi standardi tekeillä

Kansainväliset PEFC-vaatimukset 
määrittelevät, mitä sertifioitujen met-
sien hoidossa ja käytössä on otettava 
huomioon. Käytännön tasolle vaati-
mukset viedään kansallisessa stan-
dardissa, joka asettaa metsäsertifioin-
nin kriteerit. 

Nykyinen PEFC FI 2014 -standardi-
sarja otettiin käyttöön vuonna 2016. 
Sen mukaisen sertifiointikauden pi-
ti päättyä vuoden 2020 lopussa. Par-
haillaan käynnissä oleva uudistamis-
työ tuottaa uudet vaatimukset, jotka 
tulevat käyttöön arviolta vasta 2022-
2023. 

Vanha standardi ja ilmoittautumiset 
ovat voimassa siihen saakka. Tarkka 
ajankohta täsmentyy myöhemmin, sil-
lä työ tarvitsee vielä mm. kansainväli-
sen hyväksynnän. Standardityön ete-
nemistä voi seurata PEFC-Suomen si-
vuilta: https://pefc.fi/standardityo/

Metsä-Koskela Oy:n motokuski Jouko Hemminki esitteli auditoija Risto Rannalle koh-
teen korjuuohjeita.
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Joulukuusen 
hakureissuun 
nousevan kuun 
aikaan
Joulukuun 15. päivän jälkeen alkaa 
nousevan kuun aika ja kestää aina 
jouluun saakka. Vasta silloin kannat-
taa kaataa joulukuusi. Nimittäin las-
kevan kuun aikaan kaadettu kuu-
si on hirmuisen janoinen ja neulaset 
tippuvat nopeasti. 

nimimerkki Vanha kansa tietää  

Valtuutus yhtymien, yhteismetsien ja 
y-tunnuksellisten kuolinpesien asioi-
den sähköiseen hoitoon pitää uusia pi-
kaisesti, jos asioita on hoidettu Katso-
tunnisteella. Valtuutus uusitaan Suo-
mi.fi-palvelussa. 

11-kohtaisen hakemuksen voi täyt-
tää verkkolomakkeelle, mutta allekir-

joituksia varten se kuitenkin on tulos-
tettava. Kaikkien osakkaiden henki-
löllisyys pitää todistaa joko voimassa 
olevan passin tai henkilökortin kopi-
olla, tai käymällä verotoimistossa tun-
nistuttamassa itsensä. Jos nyt auki ole-
va verotoimisto näinä aikoina jostain 
löytyy.

Valtuutuksen uusimiseen pitää käy-
dä käsiksi viimeistään nyt, sillä hom-
ma ei ole nopea ja helppo. Ellei valtuu-
tus ole kunnossa, ei asioita pysty yh-
teisomistuksen puolesta ensi vuonna 
sähköisesti hoitamaan.

Kemera-rahoitus 
jatkuu vielä kaksi 
vuotta
Nykyinen kestävän metsätalouden 
tukijärjestelmä on voimassa vielä 
vuoden 2023 loppuun saakka. Sen jäl-
keen tulevaa uutta kannustejärjestel-
mää on kehitetty jo jonkun aikaa. Nyt 
sen luonnostelu on loppusuoralla. 

Tuettavat työlajit pysyvät pääosin 
ennallaan. Nykyisin suometsien hoi-
don tukea saa myös ojituskustannuk-
siin. Uudessa järjestelmässä painote-
taan suunnittelua ja vesiensuojelutoi-
menpiteitä. Joten tarvittavat ojituk-
set kannattaa pistää vireille kiireesti.  
Uutena työlajina tukiarsenaaliin saa-
daan kulotus. Taimikonhoidon osal-
ta päästänee eroon ennakkosuunnit-
telusta ja lyhyestä toteutusajasta. Tu-
kea voi uudessa järjestelmässä hakea 
työn valmistumisen jälkeen. 

Kaavaneuvontaa 
Teams-palaverissa

KH 4.12.2017
KV 18.12.2017

Rakentamisen ohjaus

Matkailun 
edistäminen

POHJOIS-TAMPEREEN 
STRATEGINEN 
YLEISKAAVA

Kämmenniemen 
yleissuunnittelu

Hiilineutraali

KANTAKAUPUNGIN 
YLEISKAAVA

Urbaani ja kestävä kasvu

Älykäs ja kestävä liikkuminen

KAAVATÖIDEN ETENEMINEN

Valmisteluaineistot 
ja luonnokset

Kaupunkistrategia 
Työohjelma

Alueelliset 
asukastilaisuudet

Kaavaehdotukset 
Hyväksyminen

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

YLEISKAAVOITUKSEN 
TYÖOHJELMA 

2017-2021

Katso-tunnisteen käyttö veroasioinnissa päättyy 
vuodenvaihteessa

Tampereen kaupunki on laatinut Pohjois-Tampereelle strategista yleiskaa-
vaa. Kaava-alueeseen kuuluu Näsijärven itäpuoli Kangasalan, Oriveden ja 
Ruoveden rajoille. Kylätaajamia alueella on Kapee, Velaatta, Terälahti, Käm-
menniemi, Teisko ja Nurmi-Sorila.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ja MTK-Pirkanmaa järjestivät 19. 
marraskuuta aiheesta maanomistajille nettitilaisuuden, johon voi osallistua 
omalla tietokoneella kotoa käsin. Tämä oli ensimmäinen laatuaan ainakin 
Pirkanmaalla.

MTK:n metsälinjan ympäristöasiantuntija Markus Nissinen esitteli lyhyes-
ti kaavoituksen perusteita ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia. Sen 
jälkeen yhdistyksen metsäasiantuntija Miika Bucktman ja MTK-Pirkanmaan 
toiminnanjohtaja Visa Merikoski vastailivat osanottajien kysymyksiin.

Keskustelua syntyi muun muassa ulkoilureittien linjauksista ja maatila-
keskusten rakennuspaikoista.       

Muistutusten ja lausuntojen antamisaika kaavasta päättyi marraskuun lo-
pussa. Niiden käsittelyn jälkeen kaavaehdotus etenee yhteiskuntalautakun-
nan ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon. 
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Metsä on pullollaan oksia, käpyjä, 
sammalta, jäkälää ja havuja. Ne kaikki 
ovat jo itsessään kauniita, mutta niistä 
voi luoda juhlavan koristelun pelkäs-
tään asettelemalla ne luovasti. 

Tamperelainen floristi ja puutarha-
alan opettaja Milla Ala-Uotila toteutti 
metsänomistajille esimerkinomaisesti 
juhlapöydän koristelun. Millan mu-
kaan suunnittelun lähtökohtana ja in-
spiraationa voi olla astiat, joita koris-
telussa käytetään, tila johon koristelu 
toteutetaan tai materiaalit, joita käy-
tetään. Monesti nämä yhdessä. Täs-
sä kohtaa idea lähti perityistä Arabi-
an Ruska-astiastosta ja vanhoista pel-
lavaliinoista, joihin Milla halusi yhdis-
tää suomen karun ja kauniin luonnon 
materiaaleja. Näissä yhdistyy maanlä-
heinen tunnelma ja ruskea sävy.

Jännittävän koristelusta teki se, että 
mitään ei sidottu yhteen sidoksin. Juh-
lapöydän koristelu saatiin aikaan pel-
kästään vapaasti asettelemalla. Pöy-
dän yläpuolelle Milla toteutti koivun 
oksista, havuista ja kävyistä rakenne-
tun laskeutuvan koristeen, Millan sa-
noin ”metsäläisen kattokruunun”. Ai-
noastaan kävyt oli ketjutettu ohuel-
la pinnoittamattomalla puolalangal-
la niin, että ne saatiin laskeutumaan 
kauniisti kattokruunusta. Koristelus-
sa hyödynnettiin tilan korkeutta ja eri 
tasoja. 

Jokainen pystyy tekemään omannä-
köisen koristelun juhlapöytäänsä, kun 
materiaali on helposti saatavilla, sanoo 
Milla Ala-Uotila. Tunnelmaan eläyty-
mistä voi edesauttaa taustalla soiva 

Juhlapöydän koristelu Juhlapöydän koristelu 
metsän antimistametsän antimista

”Jokainen pystyy tekemään 
omannäköisen koristelun 
juhlapöytäänsä. ”

”Pöydän yläpuolelle Milla 
toteutti koivun oksista, 

havuista ja kävyistä 
rakennetun laskeutuvan 
koristeen, Millan sanoin 

metsäläisen kattokruunun.”

Lotta Vähä-Ypyä l hallinto- ja henkilöstöesimies l Mhy Pirkanmaa

musiikki, jouluiset tuoksut tai käytet-
tävät materiaalit. Yleensä ne saavat 
aikaan mielen rauhoittumisen ja luo-
vuuden löytymisen.

#millainenkukka
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Metsänomistajat

Metsänomistajan Jouluristikko

Oikea ratkaisu julkaistaan Mhy Pirkanmaan ja Mhy Pohjois-Pirkan 
nettisivuilla viikolla 1/2021
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

 

sanovat että raha 
ei kasva puissa.

olemme eri mieltä.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

TUOTAMME LUKIJOILLEMME KESKIMÄÄRIN 3968 € PAREMPANA TUOTTONA METSÄSTÄ.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai numerosta 09 315 49 840.
Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.
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Pete Törmä aloittaa tammikuun alussa met-
säasiantuntijana Ruoveden pohjoisosassa ja 
Jäähdyspohjassa Virtain puolella. Peten toimi-
alue käsittää kylät Jäähdyspohja, Pourunperä, 
Laakanperä, Pihlajalahti, Mustajärvi, Pajusky-
lä ja Visuvesi.

Kerro Pete hieman itsestäsi:
Olen reilu nelikymppinen perheenisä. Asun 

lapsuuden maisemissani Virtain Vaskivedellä 
lähellä Ruoveden rajaa, Hintalantien varrella. 
Itsekin metsänomistajana luontaisiin harras-
tuksiini kuuluu metsänhoitotyöt, metsästys ja 
lasten kanssa luonnossa liikkuminen. Harras-
tan myös kaikenlaista rakentelua ja nikkaroin-
tia. Metsä on minulle harrastus ja työpaikka.

Edellisestä työstäni, johon kuului puunkor-
juun suunnittelu- ja työnjohtotöitä myös Ruo-
vedellä, on luonteva siirtyä tuleviin tehtäviin. 

Mikä on metsäalassa parasta? 
Parasta on luonnossa liikkuminen eri vuo-

denaikoina. Työt ovat hyvin vaihtelevia ja nii-
den järjestely itsenäistä ja joustavaa, töiden ol-
lessa kuitenkin vastuullisia. Parasta on myös 
nähdä tehtyjen suunnitelmien toteutuminen. 
Työtä tehdään luonnon ja metsänomistajan 
tarpeiden mukaisesti.

Miksi metsää kannattaa hoitaa ajallaan?
Metsät kannattaa hoitaa ajallaan, jotta ne 

pysyvät terveinä ja elinvoimaisina. Samal-
la kiertoaika lyhenee, jolloin niistä saa myös 
parhaan tuoton. Hoidetussa metsässä on mu-
kava liikkua, virkistäytyä ja nauttia luonnon 
antimista.

Metsäsuunnitelma on erinomainen työkalu, 
jonka avulla hoitotyöt ja hakkuut saadaan jär-
jesteltyä oikea-aikaisesti metsänomistajan toi-
veiden mukaisesti.

Terveisesi alueesi metsänomistajille:
Alueeni ja sen metsänomistajat ovat jo osit-

tain tuttujakin ja odotan mielenkiinnolla 
myös uusia tuttavuuksia, joten älä epäröi ot-
taa yhteyttä. Hoidetaan metsiä teidän toivei-
denne mukaisesti. 

Pete Törmän yhteystiedot 
4.1.2021 alkaen:
Puhelin 044 7764 554
sähköposti: pete.torma@mhy.fi

Pete Törmä metsäasiantuntijaksi 
Ruovedelle
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6

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

Metsäasiantuntija 
Eero Peltola 
044 776 4557

3

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

13

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

7

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Elina Kotilainen
044 776 4552

8
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

9

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

11 Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

12Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

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

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
Vanhempainvapaalla

2Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

4

24  Metsäpirkka 4/2020



2

3

4

13

© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

8

12

7

5

9

10

11

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

Johto ja hallinto

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
03 486 4551

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
044 580 1046 
Eteläinen alue

Hankkeiden toteutus

Metsänhoitoesimies 
Tommi Suoranta 
044 568 8545
Pohjoinen alue

Kuljetus- ja korjuuesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi
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1. Tositteet talteen. 
Talleta kaikki vuoden aikana kertyvät kuitit 
samaan paikkaan aikajärjestyksessä. Tallen-
nustapoja on monia. Valitse itsellesi mieluisin, 
olipa se sitten sähköinen tallennus tai mapitus. 
Perinteinen tapa on säilöä tositteet mappiin. Jos 
sähköinen tallennus on mieluisampi vaihtoehto, 
ota kuiteista valokuvat tai skannaa ne talteen. 
Muista, että tositteita on velvollisuus säilyttää 
kuusi vuotta. Tallennuspaikaksi kannattaa valita 
ulkoinen tallennustila tai pilvipalvelu, etteivät 
tositteet katoa, mikäli tietokone sanoo työsopi-
muksen irti.

2. Täytä ajopäiväkirja heti.
Kävitkö heinäämässä taimikkoa tai metsänhoi-
toyhdistyksen asiantuntijan kanssa suunnitte-
lemassa puun myyntiä? Kirjaa metsätalouden 
matkat heti muistiin palattuasi, kun yksityiskoh-
dat ovat vielä kirkkaana mielessä. Merkitse ylös: 
päivämäärä, reitti, kilometrit, matkan tarkoitus 
sekä mahdolliset päivärahat. 

3. Luota ammattilaisen apuun.
Jos et ehdi perehtymään metsäverotuksen kie-
muroihin tai jonkin asia mietityttää, ota yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseen. Meiltä löytyvät am-
mattilaiset, jotka voivat tehdä ilmoituksen puo-
lestasi. 

4. Muista maksaa arvonlisäverot. Kun metsävero- 
ja arvonlisäveroilmoitukset on jätetty verohallin-
toon, muista vielä maksaa mahdolliset arvonlisä-
verot eräpäivään mennessä. Puukaupan jälkeen 
arvonlisä on maksettava helmikuun loppuun 
mennessä.

Vinkkejä metsäverotukseen
Tammi on metsänomistajalle se hetki, kun on otettava metsätalouden kuitit esiin ja muisteltava kulunutta 
vuotta. Muutamalla oheisella vinkillä veroilmoituksen teko sujuu: 
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Metsätalouden veroilmoitus kuuluu alkuvuoden 
rutiineihin. Perinteenä on ollut, että alkuvuonna 
on kokoonnuttu metsäveroiltoihin, mutta 
koronaepidemian vuoksi metsäveroilta on verkossa. 
Verkkoluentona eli webinaarina metsäveroilta on 
tarjolla keskiviikkona 20.1.2021 kello 17 alkaen.
Webinaarissa puhuu metsäverotukseen ja 
metsäomaisuuden hallintapalveluihin erikoistunut
Timo Hannonen Mhy Päijät-Hämeestä. Timo neuvoo 
metsäverotuksen kiemuroissa ja antaa vinkit 
veroilmoituksen täyttöön.

Ilmoittaudu mukaan vaikka heti. 
Ilmoittautumislinkki löytyy https://www.mhy.fi/
tapahtuma/metsaveroilta-metsanomistajat-webinaari 

Saat ennen tilaisuutta sähköpostiisi verkkoluennon 
linkin, jota klikkaamalla luentoa pääsee seuraamaan. 
Webinaari on metsänhoitoyhdistysten jäsenille ja 
heidän perheenjäsenilleen maksuton.

Onko suunnitelmissa istuttaa taimia ensi vuonna? Nyt 
kannattaa jo varautua metsänviljelykauteen ja varata 
taimet metsänhoitoyhdistykseltä. Näin varmistat tai-
mien saatavuuden ja saat sopivat taimet kohteellesi ha-
luamanasi ajankohtana. 

Taimien kysyntä tulee olemaan suurta ensi vuonna, 
koska puukauppaa on käyty vilkkaasti. Taimitilaukset 
kannattaa tehdä ajoissa ja viimeistään helmikuun lop-
puun mennessä. Jos et itse pysty istuttamaan kohdetta-
si, niin voit samalla tilata metsänhoitoyhdistyksen ko-
keneet ammattilaiset tekemään istutustyön. 

Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi!

Metsäveroilta 
verkkoluentona

Varmista taimet ensi 
vuoden istutuksiin

Parempaa tuottoa 
jalostetuilla taimilla
Näin se on. Voit mitä suuremmissa 
määrin vaikuttaa metsäsi arvoon.  
Alusta alkaen.

Nyt Premium-luokan taimia saatavana  
metsänhoitoyhdistyksesi kautta.
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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.

wwwwww..mmhhyypppp..fifi
MMeettssäännoommiissttaajjiieenn oommaa vveerrkkkkookkaauuppppaa

TTeerrvveettuullooaa oossttookkssiillllee!!

Tutustumyös puukaup
palaskuriin ja

puunostajav
ertailuun!


