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EU meinaa tulla ohjaamaan 
meidän suomalaisten 
metsienhoitoa
Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Maamme metsistä suuren osan omistavat 
yksityiset metsänomistajat ja metsät ovatkin 
maassamme arvokasta yksityistä omaisuut-
ta. Meitä metsänomistajia on yli 600 000 kpl 
ja meidän metsiemme käytön tavoitteet ovat 
moninaiset. Olemme tottuneet siihen, että 
metsänomistajalla itsellään on valta päättää 
mitä metsilleen tekee. Metsiä käytetäänkin 
monella tavalla, ja osa jopa jättää metsänsä 
käyttämättä. Yleensä metsien käyttö ja hoi-
to ovat pääosin tulostavoitteista ja suunnitel-
mallista, jota voidaan sanoa vaikka ylisuku-
polviseksi perhemetsätaloudeksi. 

Tämä tilanne on ollut meillä näihin päiviin 
asti, mutta nyt uhkakuvia on noussut EU:n 
suunnasta Suomen metsäasioiden hoitoon.  
EU yrittää tunkea byrokratiaa ja käytännön 
ohjeita suomalaiseen metsänhoitoon sekä 
viedä metsäpoliittista päätöksentekovaltaa 
Suomelta. Suomalaiset ministerit ja poliitikot 
ovat myös riidelleet Suomen kannasta näis-
sä EU:ssa esillä olevista metsäasioista. Tämä 
poliittinen sählääminen Suomen päätösval-
taan kuuluvissa metsäasioissa on maallikon 
silmissä todella hämmentävää. Osa poliiti-
koista ovat valjastaneet metsät erilaisten uh-
kakuvien kautta poliittisen mielikuvavaikut-
tamisen välineeksi. 

Suomen metsätalous on monella tapaa 
metsäisen maailman esikuva ja Suomessa 
metsiä on hoidettu aina hyvin sekä käytet-
ty ja hyödynnetty erittäin aktiivisesti. Suo-
men metsien ja luonnon tila on erinomainen 
verrattuna muihin maihin. Ja suuri osa Eu-
roopan luonnontilaisista metsistä on edelleen 
säilynyt Suomessa, ja maassamme on varsin 
suuri osa Euroopan tiukasti suojelluista met-
sistä. Jatkossa ei suojelua mielestäni tulisi li-
sätä muuta kuin omistajan omasta tahdosta 
ja täyttä korvausta vastaan.  Suomen metsien 
hiilinielutkin ja hiilivarastot kasvavat koko 
ajan erittäin hyvän ja aktiivisen hoidon an-
siosta. Hiilen sidonnastakin pitäisi metsän-
omistajan alkaa saada korvausta.

Meillä on näyttöä ja tutkittua tietoa Suo-
men metsistä, niin pitäkäämme kaikin kei-
noin päätösvalta omissa käsissämme.  

Tätä juttua kirjoitellessa ulkona on muka-
van talvinen pakkassää, toivottavasti se jat-
kuu, että saataisiin oikein kunnon talvikelit 
puunkorjuuta varten.

Esitän koko hallituksen puolesta lämpi-
mät kiitokset metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan jäsenille, henkilöstölle ja yhteistyöta-
hoille kuluneesta vuodesta sekä toivotan kai-
kille rauhallista joulun aikaa ja menestyksel-
listä vuotta 2022. 
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EU meinaa tulla ohjaamaan 
meidän suomalaisten 
metsienhoitoa

Metsäedunvalvonnan tavoitteena on, 
että metsänomistajalla on mahdolli-
suus kannattavaan ja omien tavoittei-
densa mukaiseen kestävään metsän-
hoitoon jatkossakin. Metsänhoitoyh-
distys yhdessä MTK:n ja muiden si-
dosryhmien kanssa pyrkii vaikutta-
maan lainsäädäntöön, metsätalou-
den tukiin, verotukseen, hallintoon ja 
metsänomistajille tarjottaviin palve-
luihin. Metsätalous on elinkeino, jol-
le yhteiskunnan toimenpiteillä tulee 
luoda kilpailukykyinen toimintaym-
päristö ja mahdollisuus metsäelinkei-
non harjoittamiselle. Tärkeä tehtävä 
on myös edunvalvonta Brysselissä, sil-
lä siellä neuvontaa ja lobattavaa tun-
tuu riittävän enenevässä määrin. Tu-
levaisuudessa on tärkeää edunvalvon-
nalla turvata ja huolehtia, että metsän-
omistajilla pysyy päätäntävalta omiin 
metsiinsä. 

Metsänhoitoyhdistyksille 
uusi, yhteinen 
toiminnanohjausjärjestelmä

Metsäjärjestelmä LeafPoint otetaan 
käyttöön kaikissa Suomen metsänhoi-
toyhdistyksissä. LeafPoint järjestelmä 
kattaa laajasti metsänhoitoyhdistys-
ten toiminnanohjauksen tarpeet ja sen 
käyttöönotot alkavat jo tämän vuoden 
puolella osassa yhdistyksissä, mutta 
pääasiassa käyttöönotot kohdentuvat 
vuodelle 2022. LeafPointin tärkeimpi-
nä tavoitteina on ratkaista yhdistysten 
operatiivisia ongelmia, tehostaa toimi-
henkilöiden työskentelyä ja myynti-

työtä sekä parantaa asiakkaiden pal-
velukokemusta. 

Muutoinkin kehitetään maanlaajui-
sesti yhtenäisempää ja raikkaampaa 
metsänhoitoyhdistysten julkisuusku-
vaa ja tärkeimpänä metsänomistajan 
palvelukokemusta. Metsänomistajan 
tulee saada hyvää ja tasalaatuista pal-
velua jokaisessa metsänhoitoyhdis-
tyksessä ympäri Suomea.

Jokaisella metsänomistajalla on var-
masti monenlaisia tavoitteita metsän-
omistamisen suhteen. Kaikille on var-
masti tärkeää, että metsät hoidetaan 
hyvin juuri sinulle tärkeiden tavoittei-
den mukaisesti. Ovat tavoitteesi mil-
laisia vaan, niin metsänhoitoyhdistys 

Tarvetta metsäedunvalvonnalle ja 
kehittämiselle 

tarjoaa palveluitaan niiden saavutta-
miseksi. Metsänhoitoyhdistykselle on 
tärkeintä metsänomistajan ja hänen 
metsiensä etu niin, että myös jälkipol-
vet voivat nauttia metsästä ja sen tuo-
mista taloudellisista ja aineettomista 
eduista. Metsänhoitoyhdistykset ovat 
lähellä metsäomistajaa. Asiantunti-
jamme ja kaikki palvelumme ovat käy-
tettävissä Sinun tavoitteesi mukaiseen 
metsänhoitoon. Ollaan yhteyksissä!

Toivotan kaikille metsänomistajille, 
asiakkaille, metsureille, toimihenkilöil-
le, yrittäjille ja yhteistyökumppaneille 
rauhallista joulun aikaa sekä toimin-
nallista metsävuotta 2022.
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sen myötä tekemistä hakkurin ohjai-
missa riittää, kertoo Laurèn.

Huima harppaus 
työturvallisuudessa

Yrittäjän uraa haketuksen tiimoil-
ta Laurènille on kertynyt reilun kol-
men vuosikymmenen verran, ja pal-
jon on tänä aikana ehtinyt nähdä ja 
kokea. Yhtenä muistona alkuajoilta 

Haketusta puilla paljailla
Sari Kaleva I metsäpäällikkö Laurèn kertoi normaalina käytäntönä 

olleen, että veri lensi apupoikien ne-
nästä viimeistään vartin päästä, kun 
hommat oli aloitettu. Silloin nimittäin 
puut kannettiin hakkuriin käsin ja ai-
na sitä joku ranka vahingossa onnis-
tui osumaan syöttäjän nenään töiden 
tiimellyksessä. Niistä ajoista on eten-
kin työturvallisuus parantunut niin 
paljon, että nykyään ei voisi kuvitel-
lakaan tällaisen olevan mahdollista.

Juupajokelainen haketusyrittäjä Erk-
ki Laurèn urakoi Mhy Pohjois-Pir-
kan energiapuuvarastoilla pitkää päi-
vää. Energiapuun kysyntä ja kulutus 
ovat kasvaneet parin viime vuoden ai-
kana ja sama suunta näyttää jatkuvan.  
– Uusia toimituskohteita on tullut 
useita pohjoiselle Pirkanmaallekin ja 
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Puhdasta bioenergiaa läheltä lämpölaitosta on ilmastoteko suurimmasta päästä.

Energiapuun teossa 
ammattimaisuus avainasemassa

Vuosien saatossa kehitystä on tapah-
tunut myös varastojen koossa, puun 
järeydessä ja ylipäänsä alalla työsken-
televien ammattitaidossa. Haketus-
määrien kasvaessa myös varastojen, 
kasojen ja puun koko ovat kasvaneet. 
Pinot on tehty mahdollisimman hyvil-
le varastopaikoille, kunnon aluspuille 
ja peitelty vielä oikeaoppisesti peitto-
paperilla. Nämä asiat ovat välttämä-

tön edellytys laadut täyttävälle ener-
giapuulle, jolloin haketus onnistuu il-
man ongelmia ja puun energiasisältö 
on riittävä lämpölaitosten vaatimuk-
siin nähden.

Joustavat haketoimitukset saavat 
kiitosta

–Mhy Pohjois-Pirkan lisäksi hake-
tusurakointia tehdään jonkin ver-
ran myös muille toimijoille ja etenkin 
maatalouden isommille tilakeskuksil-

le, kertoo Erkki Laurèn. Suurin työ-
määrä ajoittuu lokakuusta huhtikuu-
hun välillä jopa viikon jokaisena päi-
vänä, ja tarvittaessa hakkurin ohjai-
missa työskentelee myös oma poika 
Esko. Hakkeen kuljetuksessa on ali-
urakoitsijoina kolme autoilijaa, joilla 
on käytössään sekä täysperävaunu- 
että puoliperävaunuyhdistelmiä. Täl-
lä kalustolla saadaan vuorokaudessa 
liikkumaan jopa lähes 1000 hakekuu-
tiota eli kapasiteettia riittää kylmim-
mänkin kelin tarpeisiin.

Haketusta puilla paljailla
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan valtuuston 
syyskokous pidettiin Hyytiälän metsäasemalla 
Juupajoella 26.11.2021. 

Ennen varsinaista kokousta MTK:n metsälinjan Pirkan-
maan kenttäpäällikkö Mikko Kriikku piti valtuustolle 
koulutustilaisuuden. Koulutuksessa perehdytettiin luot-
tamushenkilöt metsänhoitoyhdistyksen ja MTK:n perus-
tehtävään, rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi käyttiin lä-
pi Metsänomistajat -ketjun stategia ja pohdittiin strategian 
tekoa, yhdistyksen vahvuuksien ja kehittämistä kaipaavi-
en asioiden tunnistamista sekä tavoitteiden asettamista ly-
hyellä tähtäimellä ja koko valtuustokaudelle. Strategiaa ja 
sen toteuttamisen käytännön toimia vielä työstetään met-
sänomistajan etu johtoajatuksena. 

Varinaisessa kokouksessa valtuusto hyväksyi johta-
ja Harri Katajamäen esittelemän toimintasuunnitelman 
ja talousarvion vuodelle 2022, jotka pohjautuivat yleisiin 
metsätalous- ja talousennusteisiin. Metsätalouden näky-
mät ovat suhteellisen valoisat vuodelle 2022, mutta met-
sänhoitoyhdistyksen talouspuolella riittää haasteita.

Valtuusto päätti pitää vuoden 2022 mhyn jäsenmaksun 
samansuuruisena kuin vuonna 2021. Metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenmaksun päälle tulee MTK:n edunvalvonta-
maksu, jonka suuruus vuonna 2022 on 20 €.  

Valtuuston syyskokous Hyytiälässä

Valtuuston puheenjohtaja Tiina Morri kiitteli Antero Unkilaa mittavasta ja luottamusta 
herättävästä hallintourasta. 

MTK:n kenttäpäällikkö Mikko Kriikku 
muistutti, että valtuusto on eräänlainen 
sosiaalinen verkosto, joka tavoittaa laa-
jan metsänomistajakunnan. Valtuutetut 
ovat omalla toiminnallaan myös esimerk-
kejä muille metsänomistajille.

Valtuusto valitsi myös hallituksen kaudelle 2022-2023. 
Uutena henkilöinä hallitukseen valittiin Jussi Unkila Ori-
vedeltä ja varajäseninä Mikko Kriikku Tampereelta, Timo 
Kangaspusu Ruovedeltä ja Lauri Eskola Orivedeltä.

Hallitus vuosille 2022–2023:
Johanna Kallenautio varajäsen Mikko Kriikku 
Sakari Keskinen varajäsen Timo Rauhalammi
Hannu Lemmetty  varajäsen Tuomo Sulkunen
Teija Lindell varajäsen Timo Kangaspusu
Mika Nieminen varajäsen Juha Leppälahti 
Asko Heinämäki  varajäsen Hannu Joutsenjärvi 
Jussi Unkila varajäsen Lauri Eskola

Ennen kokouksen päätöstä Mhy Pohjois-Pirkan hallituk-
sen puheenjohtaja Antero Unkila kiitti metsänhoitoyhdis-
tystä niistä yli 30 vuodesta joina on metsänhoitoyhdistys-
ten hallinnossa ollut. – Aika on ollut mielenkiintoinen ru-
peama. Pääasissa on mukavien asioiden parissa oltu, mut-
ta joukkoon mahtunut myös haastavia ja ei, niin mukavia 
asioita. Jätän luottamustehtävät vuodenvaihteessa hyvil-
lä mielin, kertoi Unkila.

Kokouksen puheenjohtaja Tiina Morri päätti kokouksen 
ja toivotti kokousväelle hyvää itsenäisyyspäivää ja rau-
haisaa joulunodotusta sekä turvallista kotimatkaa.
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Puukauppaa käydään verkkaisesti 
markkinoiden suuntaa tunnustellen. 
Puun kysyntä ja tarjonta ovat tasapai-
nossa, mutta ostoaktiivisuus on las-
kenut. Teollisuuden tuotantomäärät 
ovatkin korkealla tasolla ja tuloksen-
teko ennätyksellistä. Uusia investoin-
teja ja tuotantolaitosten laajentamisia 
julkistetaan lähes viikoittain. Ennus-
telaitokset povaavatkin puun korke-
aa käyttöastetta ensi vuodelle. Lisä-
maustetta puumarkkinoille tuo en-
nakoitu puun tuonnin väheneminen. 
Positiivista on kotimaisen puun kas-
vava tarve, jonka pitäisi alkaa näkyä 
puun ostoissa ja hinnoissa. Erityisen 
ilahduttavia ovat olleet viestit koivu-
tukin tarpeesta. 

Puukaupan odotukset jo ensi 
vuodessa

Puukauppa on jäänyt syksyllä alku-
vuoden positiivisesta vireestä huoli-
matta alemmalle tasolle. Marraskuu 
on perinteisesti ollut aktiivisin puu-
kauppakuukausi, mutta tänä vuonna 
kesäkuun hurja ostomäärä vei voiton. 

Puunhinta on ollut edelleen loivas-
sa laskussa, vaikka metsäyhtiöt ja sa-
hat ovat samaan aikaan rikkoneet tu-
losennätyksiään. Onkin tärkeää, että 
metsänomistaja kilpailuttaa puukaup-
pansa käyttämällä oman metsänhoi-
toyhdistyksensä apua. Suuret tulokset 
on tehty korkean lopputuotehinnan ja 
edullisen puukustannuksen ansiosta. 
Tulonjaon oikeudenmukaisuuden voi 
kyseenalaistaa tuottajan näkökulmas-
ta. Toisaalta korkeiden tuloksien tur-
vin puun käytölle on tulossa lisäystä 
investointien johdosta ensi vuodeksi. 

Puuntuonnin on ennakoitu vähene-
vän ensi vuonna Venäjän havupuun 
tuontikieltojen johdosta 13 % (LUKE). 
Määrät eivät ole järin suuria (noin 1,5 
M.m3), mutta vaikuttavia, sillä havu-
puuta on käytetty korvaamaan koti-
maista puuta. Koivukuidun tuonti on 
taas ollut osin puumarkkinoita täy-
dentävä. Tuontikieltojen lisäksi Ve-
näjä on yllättäen asettanut rajoittei-
ta puun tuonnille rajanylityspaikoil-
le, joista vain muutamaa voisi käyttää 
puukuljetuksiin. Tämä voi vaikeut-
taa puun tuontia ja vahvistaa entises-

tään kotimaisen puun käyttöä. Tun-
nelma on odottava ja katseet ovatkin 
kääntyneet jo ensivuoteen. PTT enna-
koi ensivuodelle maltillisesti 3 % lisä-
ystä puun hakkuisiin ja 1–3 % puun 
hintaan.

Puun ostoaktiivisuus vaihtelee 
alueittain. Erikoispuulle voi 
löytyä paikallista kysyntää

Puun ostoaktiivisuus vaihtelee alu-
eittain voimakkaasti. Vaikka osin joil-
lekin puutavaralajeille voi saada pai-
kallisesti heikosti tarjouksia, niin toi-
sista puutavaralajeista voi olla pulaa. 
Positiivista on ollut esimerkiksi ilmoi-
tukset koivutukin kasvaneesta kysyn-
nästä. Tämä voi mahdollistaa metsän-
omistajille myyntitilaisuuksia myös 
pienemmillekin erikoispuuerille. Met-
sänhoitoyhdistyksen oma toimihenki-
lö tuntee paikallisen puunkäytön ti-
lanteen ja puun tarpeen puutavara-
lajeittain. Kannattaa ottaa yhteyttä 
omaan metsäasiantuntijaan ajankoh-
taisien metsäasioiden ja puukauppa-
tilanteen tiimoilta.   

Puukauppa odottavissa 
tunnelmissa
Kalle Karttunen I tutkimuspäällikkö I Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) metsäsektorin 
suhdannekatsauksen 
mukaiset tuotanto- ja 
vientimäärät kuvana.
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OmaMetsä-palvelun ja sen ominai-
suuksien kehitys on edennyt aikatau-
lun mukaisesti. Palvelun karttaomi-
naisuuksia on kehitetty ja metsän-
omistaja voi tarkastella eri toimenpi-
devaihtoehtoja teemakarttojen avulla. 
Metsikkökuvioita voi tarkastella esi-
merkiksi hakkuutoimenpiteiden, ke-
hitysluokkien tai erityispiirteiden mu-
kaan jaoteltuna. Palvelussa voi myös 
reaaliaikaisesti seurata, millä kuviolla 
metsässä liikkuu.

Metsänomistajien palaute on otettu 
huomioon palvelua kehitettäessä. Toi-
veiden mukaisesti ensi kuun aikana 
palveluun on tulossa mahdollisuus tu-
lostaa erilaisia dokumentteja metsän-
omistajien käyttöön. Omametsä -pal-
velun kautta on tavoitettu sellaisiakin 
metsänomistajia, jotka eivät aikaisem-
min ole käyttäneet metsänhoitoyhdis-
tyksen palveluja, toteaa hankkeen pro-
jektipäällikkö Juha Laitinen.

Metsänomistajan omat merkinnät

Lokakuun aikana metsänomistajil-
le avattiin mahdollisuus myös omien 
karttamerkintöjen tekemiseen. Kar-
talle voi merkitä erilaisia huomioita 
omasta metsästä. Myös metsien virkis-
tyskäyttö on otettu huomioon ja par-
haimmat sieni- ja marjapaikat voi tal-
lentaa muistiin metsällisten asioiden 
ohessa. Mobiililaitteella metsänomis-

taja pystyy ottamaan paikkatietoon 
liitettyjä valokuvia ja tallentaa kuvia 
vaikkapa taimikon kasvun seuraamis-
ta helpottamaan. 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
toiminnanjohtaja Harri Katajamäki 
kertoo, että palaute metsänomistajilta 
on ollut positiivista. Erityisesti kiitos-
ta on saanut käyttöliittymän selkeys. 
Uudet ominaisuudet tulevat käyttöön 
vaiheittain ja palvelua kehitetään jat-
kossakin metsänomistajien tarpeiden 
ja palautteiden pohjalta.

Sähköinen yhteydenpito helppoa 

Palvelu helpottaa myös metsäasian-
tuntijoiden arkea. Asioinnin siirtymi-
nen sähköiseksi vapauttaa työaikaa 
asiakaspalveluun. Tutun metsäasian-
tuntijan löytää nyt myös verkosta. Yh-
teydenpidon helppous ja uutena omi-
naisuutena tuleva dokumenttien hal-
linta helpottavat metsänomistajien ar-
kea, Katajamäki toteaa.

Seuraavana vuorossa on sähköisen 
asioinnin kehittäminen. Palveluun li-
sätään mahdollisuus asiakirjojen, ku-
ten tarjousten ja sopimusten, hallin-
taan ja sähköiseen allekirjoittamiseen. 
Loppuvuoden aikana OmaMetsässä 
on mahdollista hoitaa palveluiden ti-
laus kokonaan tarjouspyynnön lähet-
tämisestä aina sopimusten allekirjoit-
tamiseen usean allekirjoittajan kesken. 

Palvelun käyttö on maksutonta kai-
kille metsänomistajille. Jotta palve-
lusta saisi täyden hyödyn, kannattaa 
varmistaa, että käytössä on metsän-
hoitoyhdistyksen tekemä ajantasai-
nen metsäsuunnitelma. Metsänhoi-
toyhdistyksen tekemän uuden metsä-
suunnitelman tiedot siirtyvät suoraan 
OmaMetsään. Metsänomistaja ja met-
säasiantuntija pystyvät yhdessä suun-
nittelemaan tulevia hakkuita ja hoito-
toimia, kun molemmat näkevät samat 
kartta- ja metsätiedot samaan aikaan 
omalta ruudultaan. 

Rekisteröidy palveluun osoitteessa 
Omametsä.fi    
Tutustu OmaMetsä-verkkopalveluun 
osoitteessa Mhy.fi/omametsa

OmaMetsä kehittyy 
metsänomistajien 
palautteen perusteella

OmaMetsään on rekisteröitynyt jo yli 
15 000 käyttäjää ja määrä kasvaa tasaisesti. 
Käyttäjien kokemuksia ja palautteita on 
kuunneltu herkällä korvalla ja parannuksia 
palveluun on tehty matkan varrella, 
esimerkiksi helpottamalla rekisteröitymistä. 
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Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenilleen tarjoama 
verkkopalvelu OmaMetsä 
otettiin käyttöön 
maaliskuussa 2021. 
OmaMetsä-palvelussa 
metsänomistaja 
näkee oman metsänsä 
tiedot, pitää yhteyttä 
metsänhoitoyhdistyksen 
asiantuntijoihin ja tilaa 
metsänhoidon palvelut 
yhdestä paikasta. 

1. Mene osoitteeseen www.omametsä.fi ja valitse 
”uusi käyttäjä”.

2. Luo käyttäjätunnus ja salasana. Tarkista, että säh-
köpostiosoite on oikein kirjoitettu.

3. Saat sähköpostiisi vahvistuslinkin, jota klikkaa-
malla vahvistat sähköpostiosoitteesi. Viesti voi 
mennä roskapostikansioon tai Gmailin tarjoukset 
-kansioon. Vahvistuslinkki on voimassa 7 päivää.

4. Lue ja hyväksy palvelun käyttöehdot.
5. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mo-

biilivarmenteella. Vahvan tunnistautumisen aika-
na ladataan henkilö- ja tilatiedot. Vahvan tunnis-
tautumisen voi ohittaa, mutta tilatiedot näkyvät 
palvelussa vasta tunnistautumisen jälkeen.

6. Tarkista tietosi ja valitse palvelussa tarkastelta-
vat kiinteistöt. Voit halutessasi muuttaa valinto-
ja myöhemmin.

7. Valitse kiinnostuksen kohteesi. Voit muuttaa va-
lintoja myöhemmin Omat tiedot -sivulla

8. Valmista!
9. OmaMetsä on nyt käytössäsi.
10. Jos tilasi ei näy palvelussa tai sinulla on kysyttävää 

tiedoista, ota yhteyttä omaan metsänhoitoyhdis-
tykseesi. Voit myös lähettää meille sähköpostia 
osoitteeseen omametsa@mhy.fi.

OmaMetsä-palveluun 
rekisteröityminen askel askeleelta
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Koko metsätalouden kenttä toteuttaa 
PEFC-vaatimuksia ja sen toteutumi-
nen edellyttää vapaaehtoista sitoutu-
mista sertifioinnin kriteeristöjen nou-
dattamiseen metsätalouden koko toi-
mintaketjussa metsänomistajasta al-
kaen. PEFC-metsäsertifiointi on yksi 
metsänhoitoyhdistyksen jäseneduista 

ja se on metsänomistajalle vapaaeh-
toinen. Jäsenetuna PEFC ei ole pelk-
kä sertifikaattimerkki metsänomista-
jan papereissa, se on toimijoiden lu-
paus kestävän kehityksen periaattei-
den mukaisesta metsien monitavoit-
teellisesta hoidosta ja käytöstä.

Metsien puuston säilyminen hiili-

nieluna varmistetaan sillä, että pois-
tuma ei ylitä puuston kasvua viiden 
vuoden tarkastelujakson aikana. Met-
sänomistajan on mahdollisuus vaikut-
taa sekä kasvuun että poistumaan har-
joittamalla hyvän metsänhoidon suo-
situsten mukaista metsätaloutta. Oi-
kea-aikaisilla metsänkäsittelyillä tur-

PEFC-sertifiointi on metsänhoit oyhdistyksen 
jäsenetu ja palvelulupaus
Juho Ikonen I puheenjohtaja I Läntinen sertifiointitoimikunta

Metsäsertifioinnilla osoitetaan kuluttajille, että metsänhoito on 
kestävää ja toiminta metsissä vastuullista. Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenet saavat PEFC-metsäsertifioinnin yhdistyksen kautta, elleivät 
vapaaehtoisesti halua jäädä ulkopuolelle. Sertifioinnin vaatimusten 
toteutuminen metsissä tarkastetaan vuosittain. 

Auditoija Klaus Yrjönen Kiwa inspectalta, Läntisen sertifiointitoimikunnan puheenjohtaja Juho Ikonen ja Kestävän Metsätalouden 
Yhdistyksen (KMY) Maria Nyström tarkastamassa Mhy Kihniö-Parkanon kunnostusojitustyömaata kihniöläisellä rämeellä.  
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PEFC-sertifiointi on metsänhoit oyhdistyksen 
jäsenetu ja palvelulupaus

Klaus Yrjönen keskustelee metsuri Raimo Teikarin kanssa.
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vataan metsän kasvua ja ilmastokes-
tävyyttä sekä hakkuiden puuvirtojen 
ennustettavuutta.

PEFC edellyttää myös lasten ja 
nuorten metsätietämyksen ja luon-
tosuhteen kehittymisen edistämistä, 
mikä auttaa meitä varmistamaan, et-
tä Suomessa on osaavia metsänomis-
tajia ja metsätalouden ammattilaisia 
myös tulevaisuudessa.

Kestävä metsätalous tähtää hyvään 
ja ylisukupolviseen kokonaiskestä-
vyyteen edistämällä metsien talou-
dellista, sosiaalista ja ekologista kes-
tävyyttä. PEFC edistää näiden toteu-
tumista. 

Kestävyyden eri ulottuvuu-
det poikkeavat toisistaan, eivät-
kä niiden tavoitteet aina ole helpos-
ti yhteensovitettavissa. Tasapainoi-
lu johtaa parhaimmillaankin vain 
hyvään kompromissiin, jossa kes-
tävyyden eri ulottuvuudet on so-
vitettu yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Metsäsertifioinnin vuosittaisessa 
tarkastuksessa kirjattiin kuusi 
lievää poikkeamaa

Läntisen sertifiointialueen kuluvan 
vuoden seuranta-arviointi alkoi kesä-
kuun alkupuolella. Silloin käytiin lä-
pi ns. sisäinen tiedonkeruu, eli sitou-
tuneilta toimijoilta kerätyt tiedot vuo-
den 2020 toiminnasta. Toimijakohtai-
set maastotarkastukset tehtiin syys-lo-
kakuun aikana.

Tarkastuksen kohteina olivat met-
sänhoitoyhdistykset Auranmaa, Jep-
po, Kanta-Häme, Kihniö-Parkano, La-
keus, Päijänne, Salometsä ja Soini. Li-
säksi tarkastettiin kaikki isot metsäte-
ollisuusyhtiöt, kaksi sahaa ja alueella 
toimivia energiapuun hankkijoita ja 
metsäpalveluyrityksiä. 

Arvioinnin tulokset saatiin loka-
kuun loppupuolella. Tarkastajat kir-
joittivat raporttiinsa lievän poikkea-
man koskien kuutta eri kriteeriä. Suu-

rin osa poikkeamista aiheutui vuodel-
ta 2020 kerätyistä tilastoista, tiedoista 
ja viranomaislausunnoista. Maastotar-
kastuksissa ei eteen sattunut mitään 
suuria virheitä. Poikkeamien syinä 
olivat metsänkäyttöilmoitusten teke-
mättä jääminen, taimikonhoitotöiden 
vähäisyys, luonnonhoidollisten polt-
tojen ja kulotuksien vähäisyys, sääs-
töpuuryhmien puutteellisuus, vesis-
töjen suojavyöhykkeet ja vesiensuoje-
lutoimenpiteet.

Tällä hetkellä läntisen ryhmäserti-
fiointialueen toimikunnassa pohdi-
taan, miten havaituista toiminnalli-
sista puutteista päästään eroon ja laa-
ditaan ns. korjaavien toimenpiteiden 
suunnitelmaa Kiwa Inspectalle, joka 
arvioinnin teki. 

Uusi PEFC -standardi valmistuu

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. 
Parhaillaan loppusuoralla oleva uu-
distamistyö tuottaa uudet vaatimuk-
set, jotka tulevat käyttöön arviolta lop-
puvuonna 2022. 

Vanha standardi ja ilmoittautumiset 
ovat voimassa siihen saakka. Tarkka 
ajankohta täsmentyy myöhemmin, sil-
lä työ tarvitsee vielä mm. kansainväli-
sen hyväksynnän. 
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MTK on ollut läsnä Brysselissä jo en-
nen EU jäsenyyttä, mutta viime ajat 
MTK-metsänomistajat on tehnyt poik-
keuksellisen paljon töitä Brysselissä ja 
pyrkinyt vaikuttamaan valmistelus-
sa oleviin, suomaiseen metsätalou-
teen voimakkaasti vaikuttaviin asia-
kokonaisuuksiin. Koska EU:lla ei ole 
suoranaista päätösvaltaa jäsenvaltioi-
densa metsien käsittelyyn, on se otta-
massa metsiä haltuun muun sääntelyn 
varjolla ja kautta. Yhteistä näille hank-
keille on valmistelun olematon metsä-
asiantuntijuus ja se, että metsänomis-
tajat ja suomalainen kestävä metsäta-
lous on häviäjän ja maksajan rooleissa.
 
Taksonomia

Kestävän rahoituksen (taksonomia) 
kriteerien avulla pyritään määrittä-
mään kohteet vihreälle rahoituksel-
le. Vihreä rahoitus on huomattavasti 
edullisempaa kuin muu rahoitus. Siksi 

käytännössä esimerkiksi pääomaval-
taisella metsäteollisuudella ei kansain-
välisessä kilpailussa ole muuta mah-
dollisuutta kuin pyrkiä saamaan toi-
minnalleen kriteerien mukainen edul-
linen rahoitus. 

Kuluvan vuoden aikana päätetään 
ilmastotaksonomiasta. Suomen kanta 
tähän on kielteinen, kuten myös esi-
merkiksi Ruotsin kanta. Syy tähän on 
ilmastokriteerien voimakas puuttumi-
nen metsien käsittelyyn ja metsätalo-
uden harjoittamiseen. Komission esi-
tys ei ota millään tavalla huomioon 
suomalaisen kestävän metsätalouden 
tuottamia ilmastohyötyjä ja -mahdol-
lisuuksia. Lisäksi esitys on lisäämässä 
metsänomistajien hallinnollista taak-
kaa. Yli 13 hehtaarin tiloille esitetään 
käytännössä pakollista ilmastoanalyy-
siä ja toimenpiteiden raportointivel-
vollisuutta 30 vuodeksi. 

Myöhemmin on tällä tietoa tulossa 
lisäksi esitys kestävän rahoituksen bi-

odiversiteettikriteereiksi. Niiden luon-
nokset ovat metsätalouden kannatta-
vuudelle lähes murskaavia: 20% koko-
naan pois talouskäytöstä, 30m + 30m 
suojakaistat vesistöihin. Yksistään 
näiden metsien arvoksi on arvioitu 12 
miljardia euroa. Metsänomistaja mak-
saa! Jäljelle jäävälle 80 prosentille tilan 
metsistä saisi harjoittaa metsätalout-
ta kriteerein, jotka sopivat suomalai-
siin metsiin erittäin huonosti. Kaikki 
tämä johtaisi siihen, että suomalainen 
metsätalous laskettaisiin kokonaisuu-
dessaan kestämättömäksi ja metsäta-
louden kannattavuus laskisi merkittä-
västi. Kokonaisuudessaan taksonomia 
näin myös romuttaisi metsien mahdol-
lisuuksia ilmastokriisin torjunnassa.

Biodiversiteettistrategia

Luonnon monimuotoisuuden vähene-
miseksi esitettävä biodiversiteettistra-
tegia on tavoitteiltaan varmasti jokai-

EU pyrkii Suomen metsiin
Mikko Kriikku I kenttäpäällikkö

Metsänhoitoyhdistyksestä saat kaiken
tarvitsemasi palvelun yhdestä paikasta. 

www.mhy.fi

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry 
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
03 4864 551, pohjois-pirkka@mhy.fi 
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
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sen metsänomistajan kannattama. Mo-
nimuotoinen metsä tuo meille leivän 
pöytään. Piru piilee jälleen kerran yk-
sityiskohdissa. Ohjelma määrittää 
suojeltavaksi 30 prosenttia maa- ja me-
ripinta-ala. Tästä vähintään 10% olisi 
toteutettava tiukalla suojelulla. Otta-
en huomioon, että Suomalaisen suo-
jelun keinovalikoima on painottunut 
voimakkaasti tiukkaan suojeluun, on 
tavoitteiden saavuttaminen ja erityi-
sesti keinovalikoiman laajentaminen 
vähemmän rajoittavaan suuntaan ko-
van työn takana. 

Strategian toimeenpanossa on mui-
takin haasteita. Strategia ei lähtökoh-
taisesti ota millään tavalla huomi-
oon jo nyt normaalissa metsänhoidos-
sa tehtäviä lukuisia luonnonhoidon 
toimenpiteitä. Myös esimerkiksi kir-
jaus turvemaiden tiukasta suojelus-
ta on erityisen haasteellinen Suomel-
le, koska turvemaita meillä on metsä-
alasta noin neljännes. Niin ikään jäl-
jellä olevien vanhojen metsien suojelu 
ja ”luonnonläheisen metsätalouden” 
käyttöönotto ovat kirjauksina hyvin 
epämääräisiä ja siksi suuria riskejä si-
sältäviä. Tällaiset käsitteet kun voivat 
tarkoittaa melkein mitä tahansa. 

Biodiversiteettistrategian linjauk-
set eivät näy metsänomistajien arjessa 
käytännön tasolla heti, vaan toimeen-
pano vie aikaa. MTK metsänomista-
jat painottaa kansallisen päätösvallan 
puolustamista metsään liittyvissä ky-
symyksissä. Metsänomistajien oikeuk-
sien kunnioittaminen, vapaaehtoisuu-
den periaate ja kustannusten selvittä-
minen ja niiden oikeudenmukainen ja-
kaminen ovat edunvalvontatyön kes-
kiössä.

RED III

RED II:sta, eli biomassan kestävyys-
kriteerejä ollaan niin ikään päivittä-
mässä. Tämä koskee uusiutuvan ener-
gian tuotannossa käytettävää biomas-
saa. Komission esitys uudeksi asetuk-
seksi on kirjoitettu yhtä heikolla met-
säosaamisella ja -ymmärryksellä val-
misteltu kuin esitys taksonomiastakin. 

Suuri osa Suomessa käytettävästä 
metsäenergiasta tulee metsäteollisuu-
den sivuvirroista, kuten kuoresta, pu-
rusta ja mustalipeästä. Komission esi-
tys ei tunnista näitä sivuvirtoja lain-
kaan. Toinen ongelma tulee ns. No-
Go-alueista, joilta korjattu biomassa 

olisi aina kestämätöntä. Tällaisiksi alu-
eiksi laskettaisiin mm. vanhat metsät 
ja turvemaat. Siis myös päätehakkuilta 
kerättävä latvusmassa voitaisiin lukea 
kestämättömäksi, kuten myös turve-
maiden nuorten metsien kunnostuk-
sista saatava energiaranka. 

Toisin sanoen myös iso osa myös 
metsätalouden ”sivuvirtana” tulevas-
ta metsäenergiasta voitaisiin luokitel-
la kestämättömäksi. Tämä on kuiten-
kin epävarmaa, sillä termien määrit-
telyt ovat vielä niin epämääräisiä, et-
tä lopullisia tulkintoja ei voida vielä 
tehdä. Toisaalta hyvä niin, jotta niihin 
voidaan vielä vaikuttaa.

Edunvalvontatyötä näiden monien 
muidenkin asioiden parissa tehdään 
koko ajan eikä loppua näy. Paine suo-
malaista metsänomistajaa ja metsäta-
loutta kohtaan EU:n taholta on ennen-
näkemättömän kova. Tälläkin saralla 
tehtävä edunvalvonta ja vaikuttami-
nen on yksi metsänhoitoyhdistyksen 
jäseneduista, joita kukaan muu ei met-
sänomistajalle tarjoa. Mhy:n jäsenyys 
totisesti kannattaa!

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.

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

JOTKUT ARVOT MUUTTUVAT 
– TOISET SÄILYVÄT.
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Metsäalan yhteinen viestintä-
hanke tavoitti jälleen suuren 
osan suomalaisista ja kevään 
kampanjan teema talousmet-
sien luonnonhoidosta koettiin 
tärkeäksi.

Tekopökkelö, säästöpuu ja riistatiheik-
kö kävivät viime kesänä suomalaisil-
le tutuiksi televisiosta, radiokanavil-

ta, katukuvasta, verkosta ja sosiaali-
sesta mediasta. Luonnonhoidon käy-
tännön teot nostettiin esiin kertomaan 
siitä tärkeästä työstä, jota talousmet-
sissä tehdään osana jokapäiväistä met-
sänhoitoa.

– Suuri yleisö koki aiheet tärkeiksi ja 
kampanjaa pidetiin hyvin informatii-
visena ja selkeänä. Selvästi yli 60 pro-
senttia vastaajista suhtautui kampan-
jan ansiosta aiempaa myönteisemmin 

metsien käyttöön, Metsien Suomen 
projektipäällikkö Kaarina Aro kertoo 
kampanjan seurantatutkimuksen tu-
loksista. Likimain kaikki vaikuttavuut-
ta kuvaavat tunnusluvut paranivat.

Yli 80 prosenttia vastaajista ilmoit-
ti pitävänsä kampanjasta ja yli 65 pro-
senttia piti sitä sympaattisena. Sano-
ma Oy:n omilta kanaviltaan tekemän 
tutkimuksen mukaan alle 30-vuoti-
aat olivat tietoisimpia Metsien Suomi 
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Metsien Suomi sai suomalaiset suhtautumaan 
myönteisemmin metsien käyttöön

Anna Kauppi I johtava asiantuntija I Suomen Metsäyhdistys

Metsien Suomen televisiomainoksessa yhdysvaltalainen tutkiva journalisti raportoi työnantajalleen edistyksellisen luonnonhoidon 
käytännön teoista. Mainosta katsottiin YouTubessa parissa viikossa yli 80 000 kertaa. 
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Metsien Suomi sai suomalaiset suhtautumaan 
myönteisemmin metsien käyttöön

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa 
vuosittain merkittävän osan 
puukauppojen yhteydessä 
kerätyistä lahjoitusvaroista 
metsäviestintään. Metsien 
Suomen päärahoittajana 

Metsäsäätiö on mahdollistanut 
suuruusluokaltaan mittavan 

metsäviestintäkampanjan 
valtakunnallisesti. Tutustu 
Metsäsäätiöön somessa tai 

osoitteessa: metsasaatio.fi.

Metsien Suomen ansiosta yhä useampi suomalainen tietää, että luonnonhoito on tär-
keä osa talousmetsissä tehtävää työtä. 

Ku
va

: E
et

u 
Pu

nk
ka

-viestintähankkeesta. Nuoret aikuiset 
olivat myös innokkaimpia etsimään 
lisää tietoa: heistä runsas kolmannes 
oli vieraillut  Metsien Suomen verkko-
sivuilla.

Koko metsäalan yhteistä ääntä 
tarvitaan

Metsien Suomi -hankkeen taustalla on 
suuri joukko metsäalan organisaatioi-

ta. Yhteisen hankkeen avulla metsä-
keskusteluun halutaan tuoda metsä-
alan oma, monipuolinen metsien käy-
tön näkökulma. 

– Metsäelinkeinon hyväksyttävyys 
tarvitsee tuekseen säännöllistä viestin-
tää metsien kestävästä käytöstä suo-
raan suurelle yleisölle, toteaa hank-
keen päärahoittajan, Suomen Metsä-
säätiön, toimitusjohtaja Erno Järvinen.

MTK:n metsäjohtajan Marko Mä-
ki-Hakolan mukaan Metsien Suomen 
kaltainen viestintähanke auttaa par-
haimmillaan yleisöä oivaltamaan, mi-
ten metsä on meillä kaikessa mukana 
ja mitä se meille merkitsee. Hän myös 
kannustaa metsäalan toimijoita laajas-
ti mukaan viestintään.

– Tämä vuosi ilmastokeskustelui-
neen on osoittanut, että oikean tiedon 
tarve on todella suuri. Ollaan ylpeitä 
metsien mahdollisuuksista – kun ko-
ko kenttä puhuu samaa kieltä, kuul-
laan se varmasti, Mäki-Hakola sanoo.

Kesän kampanja oli jo Metsien Suo-
men kolmas. Metsien Suomi näkyy 
jatkossakin ja sen omilta metsiensuo-
mi.fi-verkkosivuilta voi lukea uutisia 
ja faktoja metsistä ja niiden kestäväs-
tä hoidosta ja käytöstä – ja jakaa tietoa 
ja jatkaa keskustelua omissa kanavis-
saan ja kohtaamisissaan.

– Erityisen hienoa on ollut huoma-
ta, että Metsien Suomi tunnetaan. Sosi-
aalisessa mediassa tunniste #metsien-
suomi ei enää viittaa vain itse hank-
keeseen, vaan se liitetään yleisesti 
muuhunkin metsäkeskusteluun, Aro 
sanoo.
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Mallisopimus luo hyvän pohjan

Hirvijahdissa olevat metsästysporukat 
ovat tuttu näky monen maanomistajan 
mailla syksyisin. Vaikka metsästysoi-
keus kuuluu lain mukaan maanomista-
jalle, moni vuokraa maansa muille met-
sästyskäyttöön. Käytössä oleva metsäs-
tysvuokrasopimusten joukko on varsin 
kirjava ja moni sopimus on jo auttamat-
tomasti vanhentunut. Tällainen sopi-
mus jättää ilmoille paljon kysymyksiä 
ja pahimmillaan maanomistajan yk-
sin vahingonkärsijän asemaan, mikä-
li kannanhallinta ei alueella ole riittä-
vää ja hirvien aiheuttamia taimikkotu-
hoja syntyy. 

Maanomistajajärjestö on vaikutta-
nut riistahallinnossa hirvikantatavoit-
teiden asettamiseen. Lisäksi kannan-
hallintaan ja sen kautta myös hirvitu-
hoihin on mahdollista vaikuttaa maan-
vuokrasopimusten avulla. Ajantasaisil-
la metsästysvuokrasopimuksilla kye-
tään parhaiten takaamaan kumman-
kin sopijapuolen sitoutuminen tehok-
kaaseen kannanhallintaan ja sen kaut-
ta välillisesti myös hirvituhojen tor-
juntaan metsästyskäyttöön vuokratul-
la alueella. Nyt onkin oivallinen hetki 
päivittää metsästysvuokrasopimukset 
tulevia metsästyskausia varten. 

MTK, SLC ja Suomen Metsästäjäliitto 
ovat neuvotelleet mallisopimuksen, jo-
ka tarjoaa hyvän lähtökohdan sopimi-
seen. On suositeltavaa päivittää vanhat 
sopimukset mallisopimuksen mukai-
siksi. Mallisopimuspohjan voi ladata 
MTK:n jäsensivuilta osoitteesta: www.
mtk.fi (edellyttää kirjautumista). Mal-
lisopimus mahdollistaa sen, että sopi-
mukseen voi tarvittaessa kirjata tilan-
teen mukaan myös muita sopimuskoh-
taisia ehtoja. Kannanhoidolliset tarpeet 

voivat erota alueiden kesken merkittä-
västi toisistaan. Sopimuskohtaisille eh-
doille voi näin ollen olla tarvetta.

Viime kädessä eurot puhuvat 

Metsästysvuokrasopimuksiin ei yleen-
sä ole sisältynyt rahallista vastiketta, 
koska hirvikannan säätelyä pidetään 
sopimuksen keskeisenä vastikkeena.  
Mikäli kannansäätely alueella ei kui-
tenkaan toteudu tavoitteiden mukai-
sesti ja hirvivahingot nousevat maan-
omistajan kannalta kestämättömälle 
tasolle, joutuu maanomistaja harkitse-
maan euromääräisen korvauksen käyt-
töönottoa. Jos nimittäin käykin niin, et-
tä alueellinen kannanhallinta metsäs-
tyksen keinoin epäonnistuu, maan-
omistajalla on rahallisen vastikkeen 
turvin paremmat edellytykset ennal-
taehkäistä hirvien aiheuttamia tuhoja 
muilla metsästystä täydentävillä kei-
noilla.

Sopimus vain määräajaksi 

Silloin kun yhteistyö metsästäjien ja 
maanomistajien välillä sujuu hyvässä 
hengessä ja myös maanomistajan etu 
sekä oikeudet huomioiden, on suositel-
tavaa käyttää toistaiseksi voimassa ole-
via sopimuksia yhteistyön jatkuvuu-
den turvaamiseksi. Jos maanomistajan 
etuja ei sopimuksissa kuitenkaan huo-
mioida riittävällä tavalla, maanomis-
taja voi lisätä vaikutusmahdollisuuk-
siaan tekemällä toistaiseksi voimassa 
olevan sopimuksen sijaan yhden vuo-
den pituisia määräaikaisia sopimuk-
sia, jolloin tarve rahallisen vastikkeen 
käyttöönotolle tai sen käytön jatkami-
selle tulee arvioitua nykyistä useam-
min ja tarkemmin. Määräaikaiset sopi-

mukset ohjaavat reagoimaan alueelli-
sissa kannanhoidollisissa tarpeissa ta-
pahtuviin muutoksiin tehokkaasti. Pit-
kään määräaikaisuuteen sopimusta ei 
kuitenkaan tule sitoa. Myös toistaisek-
si voimassa oleva sopimus on muutet-
tavissa irtisanomisajan puitteissa, joka 
on mallisopimuksessa määritetty hir-
vieläinten metsästyksen osalta kuuden 
kuukauden pituiseksi. Tällaisen sopi-
muksen päivittäminen vaatii kuitenkin 
maanomistajalta enemmän omaa aktii-
visuutta. Joka tapauksessa ajantasai-
silla sopimusehdoilla pyritään turvaa-
maan sitä, että seurat metsästävät aktii-
visesti riistahallinnon asettamien kan-
nanhoidollisten tavoitteiden mukaan, 
minkä tulisi lopulta näkyä onnistunee-
na kannanhallintana metsästyskäytös-
sä olevalla alueella. 

Onnistunut lopputulos edellyttää 
yhteistyötä

Onnistunut hirvikannanhallinta on su-
juvan ja hyvän yhteistyön tulos. Kan-
nansäätelyn osalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että maanomistajat tarjoavat 
maitaan jatkossakin kattavasti vuok-
ralle metsästyskäyttöön. Ilman met-
sästäjien ja maanomistajien välistä yh-
teistyötä kannanhallinta käy mahdot-
tomaksi. Metsästysvuokrasopimusten 
tulee olla ehdoiltaan sellaiset, että ne 
kannustavat kumpaakin sopijapuol-
ta sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. 
Vain tällä tavoin sopimuksilla voidaan 
tukea hyvän yhteistyön rakentumis-
ta, sekä turvata metsästyksen jatkumi-
nen, vaarantamatta kuitenkaan maan-
omistajan mahdollisuuksia taloudelli-
sesti kannattavan metsätalouden har-
joittamiseen.

Päivitetyllä 
metsästysvuokrasopimuksella 
kaivattua jämäkkyyttä 
sopimusehtoihin
Laura Harjunpää I kenttäpäällikkö, lakimies I MTK
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– Kiva olla vuoristossa, iloitsee Perttu 
Hyvärinen vastatessaan puhelimeen 
maajoukkueen harjoitusleiriltä Poh-
jois-Italiasta. - Kesällä oltiin pari viik-
koa Livignossa ja nyt kolme viikkoa 
täällä Dolomiittien maisemissa. Ihan 
kiva nähdä pitkästä aikaa myös mui-
ta maajoukkueita ja missä siellä men-
nään. Italian vuoristoleirillä Suomen 
maajoukkue leireilee yhdessä Venä-
jän maajoukkueen kanssa ja ohjelmas-
sa on mm. yhteisiä rullahiihtovetohar-
joituksia.

– Kevät meni superhyvin ja olin 
varmasti paremmassa kunnossa kuin 
ikinä. Sitten heinäkuussa taas tun-
tui, että ei mene mihinkään, Hyväri-
nen kertoo. Nytkin hänestä tuntuu, 
että ihan parhaassa terässä ei olla.  
- Mutta sellaistahan tämä on, kun tu-
lee rankempia harjoituksia ja harjoi-
tuskuormaa, niin meno huononee ja se 
vaikuttaa myös mielialaan. Joka päivä 
ei olla huippukunnossa. 

Hyvärisen heinäkuu meni aika pit-
kälti kotona ja muutenkin on rauhoi-
tettu tilannetta. - Vuokatissakaan en 
tänä kesänä ollut treenaamassa ollen-
kaan. Nyt syksyllä lokakuussa seuraa-
van kerran lähdetään korkean paikan 
leirille.

Korkean paikan leireilyä onkin nyt 
tavallista enemmän ohjelmassa. - Tal-
ven päätavoite on tietenkin Pekingin 
olympialaisissa helmikuussa ja siel-
lä kun ollaan korkealla, hapenotto on 
oleellisempaa kuin suorituskyky. Si-
tä silmällä pitäen harjoittelussakin on 
menty, Hyvärinen kertoo.

Metsänhoitohommia 
peruskunnoksi 

– Metsätöistä en ammattiurheilijana 
uskalla tehdä kuin raivausta, istutus-
ta ja tietokonehommia, Hyvärinen ker-
too. Tietokonepuolella hän on tutustu-
nut metsänhoitoyhdistysten OmaMet-
sä.fi -palveluun ja on ollut siihen oi-

kein tyytyväinen. Mutta ei siitä oikein 
treeniksi ole.

Nuoren metsän hoidosta sen sijaan 
on. - Tänä keväänä ns. ylimenokaudel-
la, eli kisakauden jälkeen tuli raivat-
tua aika paljon. Tai ei sitä pinta-alaa ol-
lut kovin paljon, mutta kyllä siinä ai-
kaa kului ja ihan kävi treenistä, Hyvä-
rinen kertoo.

– Kaksi viikkoa siellä pyörin huhti-
toukokuun vaihteessa. Yhteensä viiti-
sen hehtaaria työmaata oli, mutta niin 
hidasta hommaa, että kymmentuntisia 
päiviä sai sen pari viikkoa tehdä.  

– Sen verran se kävi treenistä, että 
paino tippui neljä kiloa, Hyvärinen 
naureskelee. Ja kehuu samalla työ-
rupeamaa keväisessä metsässä aivan 
upeaksi, terapeuttiseksi luontokoke-
mukseksi. – Kun aikaisin aamulla me-
nee metsään, sahaa ensimmäisen tan-
killisen ja sitten juo rauhassa aamu-
kahvit, kuuntelee linnunlaulua ja kat-
selee kevääseen heräävää metsää… 
On se kyllä sanoinkuvaamattoman 
hienoa ja nautinnollista!

Ja tosiaan hyvää treeniä. Sykemitta-
ridatan mukaan keskimääräinen päi-
vän kalorikulutus oli 5900 kcal ja kes-

kisyke 105. Kilometrejä kertyi mitta-
rin mukaan noin pari päivässä, mut-
ta eihän se nyt ihan tarkkaan joka as-
kelta mittaa. – Siitä gps-jäljestä pystyi 
myös hyvin katsomaan, oliko se rai-
vattu reitti optimaalinen ja että loppui-
ko tankillinen sopivasti bensakaniste-
rin luona vai ei, Hyvärinen vinkkaa.

– Todella optimaalista peruskunto-
harjoitteluahan tuo siis oli, siellä syke-
rajojen ala-alueella. Hyvärinen muis-
telee, että silloin kun edellisen kerran 
keväällä oli viettänyt paljon aikaa rai-
vaussahan kanssa, oli seuraavana syk-
synä hiihtänyt parhaat hiihtonsa.

– Sen huomasi, että vaikka kisakau-
si oli ohi niin todella hyvin tuo harjoit-
telu ”puri”. Eli iltaisin ei 10 tunnin rai-
vauspäivän päätteeksi tarvinnut juuri 
muuta kuin syödä, naureskelee hiih-
täjä.

– Juotavaa tarvi tosi paljon ja eväi-
tä kului, vaikka työrytmi oli kuitenkin 
rento. Hyvärinen pohti myös, että rai-
vatessa sen metsän todella oppii tun-
temaan, harvoin sitä metsää muuten 
niin tarkkaan tulee skannattua, mutta 
nyt on joka kohta kävelty läpi. Ja tu-
li muuten kyllä tosi nätti mettä siitä!

Raivaussahan puikoista vauhtia 
Pekingin olympialaisiin

Anne Rauhamäki
I viestinnänsuunnittelija I MTK
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Ensimmäisenä maakuntana Suomessa 
Pirkanmaalle ollaan laatimassa moni-
muotoisuusohjelmaa. Ohjelman tavoi-
te on kääntää luonnon monimuotoisuu-
den väheneminen. Hankkeen vetäjinä 
ovat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkan-
maan Liitto, joiden tilaamana Suomen 
ympäristökeskus selvitti uhanalaisten 
lajien ja luontotyyppien tilaa ohjelma-
työn pohjaksi. Tämä selvitys valmistui 
viime keväänä. 

Monimuotoisuusohjelma on metsän-
omistajien kannalta merkittävä, koska 
sillä tullee olemaan vaikutusta maan-
käytön suunnitteluun. Jo pohjaksi teh-
ty selvitys on maankäytön ja luonnon-
hoidon hankkeiden suunnittelun käy-
tettävissä. Monimuotoisuusohjelmas-
ta on tarkoitus tehdä kunnianhimoi-
nen ja on esitetty, että ohjelmaa voitai-

siin käyttää pohjana muiden maakun-
tien vastaaviksi ohjelmiksi. 

Monimuotoisuusohjelman laatimi-
sesta vastaa ohjausryhmä. Metsän-
omistajien edustajana ohjausryhmäs-
sä on MTK:n metsälinjan kenttäpääl-
likkö, ympäristöasiantuntija Markus 
Nissinen. Edelleen on asetettu neljä 
asiantuntijatyöryhmää. Metsänomis-
tajille keskeisimmässä metsät ja suot 
-asiantuntijatyöryhmässä ovat met-
sänomistajien edustajina Anna-Rosa 
Asikainen (MTK ympäristölakimies), 
varalla Mikko Kriikku (kenttäpäällik-
kö, MTK metsälinja) sekä Pekka Tuo-
misto (metsäasiantuntija, Mhy Pirkan-
maa). Lisäksi ohjelman valmistelussa 
on pidetty sidosryhmien työpajoja, joi-
hin on myös huolehdittu metsänomis-
tajien edustajat.

Mikko Kriikku 

Pirkanmaan 
monimuotoisuusohjelma etenee

Metsänomistajien edustajat ovat pai-
nottaneet kaikissa yhteyksissä omai-
suuden suojaa ja vapaaehtoisuutta. Uu-
sia rajoitteita ei enää metsätaloudelle 
pidä asettaa. Jo nyt tehdään paljon mo-
nimuotoisuuden eteen normaalien met-
sätalouden toimenpiteiden yhteydessä, 
kuten säästöpuut, lahopuiden lisäämi-
nen, suojakaistat, riistatiheiköt jne. Li-
säksi metsänomistajat ovat olleet ak-
tiivisia tarjoamaan kohteita mm. Met-
so ja Helmi -ohjelmiin. Näkemyksem-
me mukaan kokonaiskestävyyden nä-
kökulma on pidettävä keskeisenä myös 
biodiversiteettiohjelmaa laadittaessa.

Alun perin valmista piti tulla tänä 
vuonna, mutta aikataulu on viivästy-
nyt. Monimuotoisuusohjelman on tar-
koitus tulla lausunnoille alkuvuodesta 
ja valmistua lopullisesti keväällä.

sänhoitoyhdistyksestäsi, johon kan-
nattaakin olla heti yhteydessä. 

Sopimuksien voimassaoloaika on 
kymmeniä vuosia ja lukuisia asioi-
ta pitää ottaa huomioon. Siksi asian-
tuntija-avun käyttäminen on kannat-
tavaa ja yleensä välttämätöntä. Met-
sänhoitoyhdistyksen kautta saat apua 
myös tarvittavan avun löytämisek-
si. Usein tuulivoimayhtiöt maksavat 
maanomistajien neuvotteluista synty-
neet kulut. 

Älä hätäile tuulivoima-alueiden 
vuokrasopimusten kanssa!
Mikko Kriikku 

Meneillään on valtakunnallinen tuu-
livoiman rakentamisbuumi. Suunnit-
telussa on hankkeita yli 20000 MW:n 
edestä. Myös pian käynnistyvän Pir-
kanmaan vaihemaakuntakaavatyön 
yhtenä teemana on tuulivoima. Odo-
tettavissa on siis tuulivoimarakenta-
mista enenevissä määrin myös Pir-
kanmaalle.

Jos alueelle on hankkeita tulossa 
suunnitteluun, ovat tuulivoimayh-
tiöiden tai hankeselvittäjien edusta-
jat maanomistajiin yhteydessä. Usein 

heillä on valmiit ehdotukset voima-
la-alueiden vuokrasopimuksiksi. Eh-
dotettuja sopimuksia ei pidä mennä 
suin päin allekirjoittamaan. Kiirettä ei 
ole, vaikka näin saatetaan antaa ym-
märtää. Hankkeet kun ovat aina vuo-
sia kestäviä.

Maanomistajien välinen yhteistyö 
on ensiarvoisen tärkeää tuulivoima-
hankkeiden kanssa. Mikäli hanke tu-
lee vireille, pitää ensiksi koota alueen 
maanomistajat yhteen neuvotteluja 
varten. Tähän saat apua omasta met-
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Metsänomistajan on tärkeää olla sel-
villä omistamisensa metsien kaavoi-
tustilanteesta. Kaavoituksella voi, ja 
usein onkin vaikutuksia metsänomis-
tajan mahdollisuuksiin tehdä metsäta-
louden toimenpiteitä tai saada kemera-
tukia metsän poistuessa metsälain pii-
ristä. 

Etelä-Suomen alueella tehdyn tut-
kimuksen (Mattila & Korhonen 2010) 
mukaan suojelusta johtuvia käyttöra-
joituksia oli kaikkiaan 0,7 prosentil-
la metsäalasta. Kaavamerkinnät nosti-
vat osuuden 5,5 prosenttiin. Rajoituk-
set kohdistuvat pääosin päätehakkuu-
kohteisiin. Periaatteessa kaavoituksen 
metsänomistajalle aiheuttamat vahin-
got pitäisi korvata, mutta käytännös-
sä kaavoista puuttuvat arviot metsäta-
louden menetyksistä. Tulkinta on, et-
tä korvausvelvollisuutta ei synny, kun 
alue säilyy metsätalouskäytössä. 

Kunnissa tehtävät yleiskaavat vai-
kuttavat yleensä eniten metsätalouden 
harjoittamiseen. Maakuntakaavaa ei 
kuitenkaan kannata jättää huomioitta. 
Sen päivitystyö on alkanut myös Pir-
kanmaalla. Metsätalouden näkökul-
masta huomiota kannattaa kiinnittää 

erityisesti maakuntakaavan mahdolli-
siin viheryhteyksiin.

Miten osallistua ja vaikuttaa?

Kaavatyön alussa kunta tai maakunta 
tiedottaa kaavan vireille tulosta ja laa-
tii osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man. Metsänomistajan on tärkeää pe-
rehtyä tähän suunnitelmaan. Asiakirja 
sisältää mm. kaavan tavoitteet ja raja-
uksen, tehdyt selvitykset ja sen miten 
osalliset voivat osallistua kaavoitus-
prosessiin. Suunnitelmasta kannattaa 
antaa myös palautetta, sillä mitä var-
haisemmassa vaiheessa vaikutat, sitä 
enemmän voit vaikuttaa.

Valmisteluvaihe on kaavan laadin-
nan keskeisin vaihe. Siinä tarkenne-
taan kaavan tavoitteet, laaditaan tar-
vittavat selvitykset, tehdään vaikutus-
ten arviointia ja vaihtoehtojen valinta. 
Kun kaavaluonnos valmistuu, se laite-
taan nähtäville. Kiinnitä huomiota alu-
eesi kaavamerkintöihin ja -määräyk-
siin. Rajoittavatko ne metsien käyttöä 
tai aiheuttavatko muuta harmia? Var-
sinkin S ja Luo -merkinnät voivat olla 
hankalia, koska näillä tehdyn ”kaava-

suojelun” korvauskäytännöt ovat haas-
tavia ja epäselviä. Myöskään epämää-
räisiä merkintöjä ja määräyksiä ei tu-
le hyväksyä. Lausu kaavaluonnoksen 
kaikista havaitsemistasi epäkohdista ja 
puutteista!

Luonnosvaiheessa saadut palautteet 
sovitetaan yhteen kaavaehdotuksen 
laadinnassa. Ehdotusvaiheessa kaava-
ehdotus asetetaan nähtäville, jolloin 
osalliset voivat esittää mielipiteensä eli 
tehdä muistutuksen. Tarkista, onko pa-
lautteesi johtanut toivottuihin muutok-
siin. Jos näin ei ole, on tarpeen tehdä 
muistutus. Tyypillisiä muistutuksen ai-
heita ovat kaavamääräykset, aluevara-
ukset ja kaavan aiheuttama kohtuuton 
haitta.

Maanomistajalta edellytetään omaa 
aktiivisuutta. Yleisötilaisuuksiin kan-
nattaa osallistua ja lausunnot sekä muis-
tutukset tehdä. Ne muodostuvat tär-
keiksi, jos päädytään valittamaan kaa-
vasta tai hakemaan korvauksia kaavan 
aiheuttamasta kohtuuttomasta haitasta 
tai menetyksestä esimerkiksi kielteisen 
maisematyölupapäätöksen jälkeen. Tie-
toa meneillään olevista kaavoista löy-
dät kunnan ja maakunnan kotisivuilta. 

Metsänomistaja, vaikuta 
kaavoitukseen!
Mikko Kriikku

Kunkin yrityksen 
tarjoaman edun saat 

näyttämällä jäsenkorttia
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2021: 

   

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

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

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

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

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

Cafe Virtainportti 
Vaskivedentie 1415, 34710 Vaskivesi
- 10% alennus normaalihintaisista kahvilatuotteista
- 10% alennus normaalihintaisista ruoka-annoksista
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~~Me välitämme
alueellasi

Poimintoja kohteistamme | www.metsatilat.fi

Miika Bucktman, 040 557 3947

Maan kattavin
markkinapaikka.
Meillä metsätilakauppa käy!

Virrat, Vasivesi, metsämääräala 62 ha/
7420 m³. Paljon varttuneita kasvatus-
metsiä ja hyvät tieyhteydet. Tarj. 17.12.

Tampere, Teisko, metsätila 53 ha/
10 000 m³. Rehevät pohjat ja painottuu
kasvatusmetsiin. Tarj. 16.12.

Ruovesi, mökkitontti Isojärvellä 4140 m²,
80 m rantaa länsilounaaseen. Rakennus-
oikeus 175 m², sähkö edullisesti ja kunnan
vesi saatavissa. Hp. 38 000 €

Orivesi, Lauttakulma, kaksi valmiiksi
lohkottua rantatonttia Vähä-Ukonjärven
rannalla. Tie perille ja sähkö saatavissa.
4090 m² ja 4390 m². Hp. 37 000 € /
tontti

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

Tilavahti valvoo
Kohteet sähköpostiisi.
www.metsatilat.fi

Janne Savilahti
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

Maaseudun kiinteistöjen
ammattilaiset palveluksessasi,

ollaan yhteydessä!
Janne Savilahti, 044 760 7788

Vaihtuva valikoima metsätiloja.
Kauppa käy nopeasti.
www.metsatilat.fi

Länsi-SuomenMetsätilat Oy LKV
c/o Mhy Pohjois-Pirkka, Virtaintie 40 A, 34800 Virrat | c/o Mhy Pohjois-Pirkka, Keskustie 38, 35300 Orivesi
www.metsatilat.fi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

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

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €
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  Ä  A L A S  A R I T  L U U T A

  T Y K I T Y S  K O I R A S U S I

   D   V Y Ö T   N   S T E N

  L I I K E  K A A N A A  Ä  M  

  O N N I  R Ö N N I  N A R R I T

  L A T U R I  K O V I S  K Y N Ä

  A S T A  V I I V E  S U K S E T

  T E I S K O  T A L V I  Ä Ä N I

RIS-
TEYTYS
SÄILI-
ÖITÄ

SVE-
HOLM

REAK-
TIO-
AIKA

KONI

keula-
pai-

koilla

jatku-
vasti

tyyty-
väisyys

-PUHE

”8”

taiste-
lijoita

MEIJERI-
ALALLAVOI

KANA
MAA-
TA

HUIPPUKOKKI
HENRI

SAANKO
MAISTAA
TAIKINAA?

VOISIN PYYTÄÄ
METSÄ-PIRKALTA

KIINTEISTÖ-
ARVION...

VOIVAT
KIU-
KAAN
KYLJET
JOULU-
SAU-

NASSA

VUO-
RISTO

ETEI-
SIÄ

EI TAKA-
PIHALLE

SUMU-
SÄÄ

MONI-
KÄYT-
TÖINEN
AINE

LAI-
VAS-
TO

LEI-
KOLA

VAH-
VIS-
TAA

KIER-
RÄTET-
TÄVÄÄ

DIEETTI

JÄRVI

ROIS-
KUVIA

JULKI-
SUUTEEN

PENÄÄ-
MISTÄ
PÄÄTTÄ-
VÄKIN

STE-
RII-
LEJÄ

SAL-
VADOR
HAR-
HAA

TÄHTI-
KUVIO

LAS-
KELMA

TYKKI
HINTSA

KORVA

SAAPUA
EI

KOKO
PERUSTE

LÖYTYY
SUOMA-
LAI-

SELTA
ARVI-
OLTA

-PUSSI

DOUG-
LAS

IKÄVÄ
ÄÄNI

SIIMES

PERÄN-
PITÄ-
JÄ

LIEDELLÄ
PORISEVA

LUMI-
HUIP-

PUINEN

TUHO-
VOI-

MAINEN

MAAHAN

RIKKI

-1.

LEM-
MIKIN
KATSE

HO-
PEAA
PEKIN-
GISTÄ
SOU-

TANUT
SANNA

KELA

RIETAS

HAUS-
KUUT-
TAVIA

EI
PEH-
MOILE

ODU-
SOGAN
KAI-
MOJA

PIHI-
SEVÄ

KANNAT-
TAVIA

AR-
MEI-
JA

HYVÄÄ
JOULUA

KAIKILLE!

TÄHDELLÄ
MERKITYISTÄ

KOHDISTA LÖYDÄT
TUTTUJA PAIKKOJA!

www.sanaris.�/ laadinta Teemu Pallonen, toteutus Heli Kärkkäinen

Metsänomistajat Jouluristikko
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6 lehteä  
+ digitilaus  jäsenetu hintaan

59,00
VAIN

Aarteen tilausmaksu 

on vähennyskelpoinen 

metsä verotuksessa!
Psst..

.

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Tilaa Aarre ja tiedät 
enemmän metsäsi tuotosta 

ja hyvinvoinnista.

Katso kesto tilaajan monet 
edut ja tilaa lehti osoitteesta 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETUTarjoushinta voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

Metsänhoitoyhdistykset ovat kehittä-
neet kuluvana vuonna sähköisiä pal-
veluita rivakasti. Sähköiset kanavat 
ovat jatkossa yhä tärkeämpi osa vies-
tintää. Samalla viestintä kehittyy vuo-
rovaikutteisempaan suuntaan. Lisäksi 
Metsänomistajat -ketjun graafinen il-
me muuttui: logo ja kirjasintyypit uu-
distuivat sekä värit raikastuvat. Sa-
malla yhtenäistetään Mhy-palvelut: 
mhy.fi, OmaMetsä.fi ja Metsätilat.fi.  

Metsänhoitoyhdistysten palvelu 
Oy:n vetämä työryhmä on valmistel-
lut vuoden päivät uusia Mhy.fi-koti-
sivuja. Työryhmässä on ollut mukana 
monia kentän toimihenkilöitä. Kotisi-
vut julkaistaan vuoden vaihteen jäl-

keen. Uudistus selkeyttää ja helpottaa 
sivujen käyttöä. Huomiota on kiinni-
tetty tärkeiden tietojen löytymiseen 
sekä tavoitettavuuteen: palvelulo-
makkeisiin ja yhteystietoihin. Lisäksi 
sen on tarkoitus palvella metsänomis-
tajaa myös OmaMetsä -palvelun käy-
tön kannalta.

Kotisivujen lisäksi metsänomistajan 
kannalta tärkeä uudistus on uusi, ke-
väällä lanseerattu palvelumme Oma-
Metsä, jossa metsänomistajat näkevät 
metsävaransa ja niihin liittyvät metsä-
suunnitelmansa. Palvelu toimii myös 
yhteydenottokanavana omaan metsä-
asiantuntijaan ja sieltä on mahdollista 
myös tilata palveluja. Ensikokemuk-

set ovat hyviä ja käyttäjämäärät ovat 
nousseet vauhdilla. Kehitystyö pal-
velun osalta on vielä käynnissä ja sen 
merkitys myös toimihenkilöiden työ-
kaluna vahvistuu. 

Sähköisten palvelujen kehitys jat-
kuu edelleen ja uusia ominaisuuksia 
on siis tulossa. Metsänhoitoyhdistys-
ten jäsenille tämä näkyy käytettävyy-
den paranemisena ja sähköisten pal-
velujen monipuolistumisena. Lisäksi 
taustalla tehtävä kehitystyö antaa toi-
mihenkilöille mahdollisuuksia palvel-
la mm. etämetsänomistajia entistä pa-
remmin. 

Metsänhoitoyhdistysten sähköiset 
palvelut uudistuvat
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UUDISTA METSÄSI TUOTTAMAAN

METSÄNUUDISTAMISPAKETTI

Tilaa huoleton pakettiratkaisu!

Kokonaisuus sovitaan kirjallisesti. 

Pakettihinta, alk. xx e. 

• Metsänuudistamissuunnitelman laatiminen

• Maanmuokkaus

• Siementen ja taimien toimitus

• Kylvö ja istutus

• Metsänuudistamisen laadunvarmistus

• Ehdotus taimikon jatkohoitotöistä

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

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

JÄSENENÄ

VARMISTAT

EDULLISEMMAT

HINNAT!

Sovi pakettien tarkka sisältö ja tee sopimus metsänhoitoyhdistyksesi kanssa.

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

Valtakirjakaupassa sinun ei tarvitse
huolehtia yksityiskohdista.

 Puunmyyntisuunnitelma.

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

 Suosittelemme parasta tarjousta.  
Lopullinen päätösvalta on sinulla.

 I lmoitus puunkorjuun alkamisesta.

 Puunkorjuun valvonta.

 Puukaupan päättäminen. Hyväksymme 
 mittaustodistuksen ja toimitamme sen 
 sinulle.

Teemme suunnitelman sinun metsän- 
hoidollisten tavoitteidesi mukaisesti.

 Arvio myytävästä puumäärästä.

 Arvio puunmyyntitulosta.

 Metsänkäyttöilmoituksen teko  
 viranomaisille.

Suunnitelma metsän uudistamisesta.

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

Puunmyyntisuunnitelma Puukaupan toimeksianto

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

Luota kokemukseen

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja tilaa!
Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivulta 26.

PUUKAUPPA  
AVAIMET KÄTEEN 
-PERIAATTEELLA

www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Tammikuu on metsänomistajalle 
se hetki, kun on otettava 
metsätalouden kuitit esiin ja 
muisteltava kulunutta vuotta. 
Muutamalla oheisella vinkillä 
veroilmoituksen teko sujuu: 

1. Tositteet talteen.  
Talleta kaikki vuoden aikana kertyvät 
kuitit samaan paikkaan aikajärjestyk-
sessä. Tallennustapoja on monia. Va-
litse itsellesi mieluisin, olipa se sit-
ten sähköinen tallennus tai mapitus. 
Perinteinen tapa on säilöä tositteet 
mappiin. Jos sähköinen tallennus on 
mieluisampi vaihtoehto, ota kuiteis-
ta valokuvat tai skannaa ne talteen. 
Muista, että tositteita on velvollisuus 
säilyttää kuusi vuotta. Tallennuspai-
kaksi kannattaa valita ulkoinen tal-
lennustila tai pilvipalvelu, etteivät to-

sitteet katoa, mikäli tietokone sanoo 
työsopimuksen irti.

2. Täytä ajopäiväkirja heti. 
Kävitkö heinäämässä taimikkoa tai 
metsänhoitoyhdistyksen asiantun-
tijan kanssa suunnittelemassa puun 
myyntiä? Kirjaa metsätalouden mat-
kat heti muistiin palattuasi, kun yksi-
tyiskohdat ovat vielä kirkkaana mie-
lessä. Merkitse ylös: päivämäärä, reit-
ti, kilometrit, matkan tarkoitus sekä 
mahdolliset päivärahat. 

3. Luota ammattilaisen apuun. 
Jos et ehdi perehtymään metsäve-
rotuksen kiemuroihin tai jonkin asia 
mietityttää, ota yhteyttä metsänhoi-
toyhdistykseen. Meiltä löytyvät am-
mattilaiset, jotka voivat tehdä ilmoi-
tuksen puolestasi. 

4. Muista maksaa arvonlisäverot.  
Kun metsävero- ja arvonlisäveroil-
moitukset on jätetty verohallin-
toon, muista vielä maksaa mahdolli-
set arvonlisäverot eräpäivään men-
nessä. Puukaupan jälkeen arvonlisä 
on maksettava helmikuun loppuun 
mennessä.

Vinkkejä metsäverotukseen
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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

3

Metsäasiantuntija 
Tommi Leppänen
0400 238 590

13

Metsäasiantuntija
Viivi Järvinen
044 776 4556

7

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

8
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

9

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka 
Heikkilä 
044 776 4550

11 Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

12Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden hallinta- 
ja suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

6Metsäasiantuntija 
Antti Heikkilä
044 776 4560

Metsäasiantuntija 
Aleksi Kulmala
044 776 4552

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
044 580 1037

5Metsäasiantuntija
Pete Törmä
044 776 4554

Metsäasiantuntija 
Pauliina Salin 
Vanhempainvapaalla

2Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

4Metsäasiantuntija
Saara Hietala
044 776 4557
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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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Puukauppapalvelut
Puunmyyntisuunnitelman
laadinta
Valtakirjakauppa
Puunkorjuun, katkonnan
ja puutavaran mittauksen
valvonta
Ennakkoraivaus
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja välitys

Arviointipalvelut
Metsäsuunnitelman laadinta
ja päivitys
Metsäselain
Metsäarviot
Metsätuhojen arviointi

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

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

Omistuksenvaihdospalvelut  
Metsätilojen
sukupolvenvaihdokset
Kauppa- ja lahjakirjat
Perikunta yhtymäksi
Metsäveropalvelut

Tie- ja ojapalvelut
Metsätien rakennus ja
perusparannus
Kunnostusojitus
Suometsien hoito

Täyden palvelun 

METSÄTALO
Mitä metsässäsi tarvitsekaan, niin ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi. 

Yhteystiedot löydät tästä lehdestä sivuilta 26–27 tai osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajan palvelusopimus
Kokonaisvaltainen palvelu 
metsäasioiden hoidossa

Sertifiointi ja luonto
Metsien PEFC-sertifiointi
METSO- ja luontohankkeet


