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Viime aikoina on kuultu metsäsektoril-
ta Suomen osalta useampia isoja, posi-
tiivisia uutisia, kuten Äänekosken bio-
tuotetehtaan rakentamispäätös ja use-
at investointiuutiset esim. Varkauden ja 
Kymin tehtailla. Juuri tuli julkisuuteen 
tieto myös Kuopion sellutehdashank-
keen etenemisestä ympäristölupapro-
sessiin. MTK on luvannut sijoittaa Kuo-
pion Finnpulp -hankkeeseen jo heti al-
kuvaiheessa. Monien selvitysten mu-
kaan puun riittävyys suunniteltuihin 
investointeihin ei ole ongelma. Met-
sänhoitoyhdistykset ovat innolla mu-
kana omalta osaltaan huolehtimassa, 
että puuta saadaan tarvittava määrä 
liikkeelle.

Lisääntyvä puun käyttö ja biotalou-
den kasvu antaa uskoa metsätalouden 

kannattavuudelle ja tulevaisuudelle. Kan-
nattavuuden paraneminen lisää varmas-
ti metsänomistajien uskoa ja motivaatio-
ta metsänhoitoon.

 
Kemerasta vihdoin päätös

Huhtikuussa EU komissio hyväksyi Suo-
men kestävän metsätalouden tukijärjes-
telmän, Kemeran. 

Valtioneuvoston asetukset tukijärjes-
telmästä pitää saada mahdollisimman 
nopeasti voimaan, tavoitteena kesäkuun 
alku, että saadaan Kemera-kelpoisten 
metsänhoitotöiden toteuttaminen pysy-
mään mahdollisimman hyvässä vauhdis-
sa ja vailla katkoja.

Uuden Kemeran suurimpana hallinnol-
lisena kankeutena on, että kaikista työla-

jeista on tehtävä rahoitus-
hakemus Metsäkeskuksel-
le ennen työn aloittamis-
ta.

Mhy:n jäsenyys

Metsänhoitoyhdistyksen 
uusimuotoinen jäsenyys 
on otettu hyvin luottavai-
sesti vastaan.  Jäsenmak-
sunsa maksaneiden met-
sänomistajien määrä on 
ennakoidun mukainen. 
Jäsenyydestä eronneiden 
määrä on pieni, alle 5%.

Jäsenyyttään miettivi-
en kannattaa muistaa, et-
tä metsänhoitoyhdistyk-
set eroavat muista toimi-
joista siinä, että ne ovat 
ainoita, joiden pääasialli-
nen tarkoitus on ajaa met-
sänomistajien etua, mm. 
puun mittauksen oikeelli-
suudessa, siinä, onko kat-
konta tehty kaupassa sovi-
tun mukaisesti. 

Tiedotusvälineistä on 
saatu kuulla, että Keski-
Suomessa on käynnissä 
selvitys tapauksista, jois-
sa sovitun käytännön mu-

kaisia mittaustietoja ei ole puunosta-
jan taholta annettu. Sellainen toimin-
ta heikentää luottamusta. Puukauppa 
on kautta aikojen perustunut luotta-
mukseen, ja niin pitää olla myös tule-
vaisuudessa.

Edunvalvonnassa on monia tasoja. 
Taloudellisesti merkittävintä on puu-
kaupallinen edunvalvonta. Mhy:n toi-
mihenkilö miettii yhdessä metsän-
omistajan kanssa, mikä kohde on se-
kä metsänhoidollisesti, että markki-
natilanteen mukaan kannattavin hak-
kuukohde juuri sillä hetkellä. Leimikoi-
den kilpailutus ja tukin, sekä erikois-
puutavaralajien ja erikoispuiden tark-
ka talteenotto tuo viimeisimmän ta-
loudellisen näkökulman edunvalvon-
taan, suoraan metsänomistajan raha-
pussiin.

Näkymätöntä edunvalvontaa on se, 
että jo asioiden valmisteluvaiheessa 
ollaan puolustamassa metsänomista-
jien etuja. Muutoin muut tahot päät-
tävät asiat pelkästään omasta näkö-
kulmastaan ja lähtökohdista, on sit-
ten kysymys metsätalouden rajoituk-
sista, kaava-asioista, riista-asioista, ve-
rotuksesta, suojelusta, lakivalmisteluis-
ta, tukijärjestelmistä tai vaikkapa Brys-
selistä tulevista rajoitusesityksistä met-
sätalouteen. 

Edunvalvonta on metsänomistajien 
ja omistamisen puolustamista, että 
metsänomistajat saavat itse vapaasti 
päättää metsäomaisuudestaan ja toi-
mia metsissään kuten parhaaksi näke-
vät. 

Tätä kirjoittaessani ei maahamme 
vielä ole muodostettu uutta hallitus-
ta. Toivottavasti vaalilupaukset maa-
seudun kaikinpuolisesta huomioon-
ottamisesta pidetään, niin metsineen, 
maineen, asumisineen kuin elinkeinoi-
neenkin. 

Hyvää kesää kaikille!

Antero Unkila
hallituksen puheenjohtaja

Mhy Pohjois-Pirkka
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Puukaupassa on nyt selviä piristymisen 
merkkejä. Piristynyt kysyntä ja hintata-
son vahvistuminen ovat puukaupan osal-
ta positiivisia asioita. Tukkipuun ostoha-
lukkuus heijastuu nopeasti yleiseen puu-
kaupan ilmapiiriin. Etenkin kelirikko- ja 
kesäkorjuukelpoisia päätehakkuuleimi-
koista on kysyntää, mutta myös kesäkor-
juukelpoiset harvennusleimikot kiinnos-
tavat ostajia. Metsäteollisuuden puuntar-
ve pysyy tänä vuonna samalla tasolla kuin 
viime vuonna, joten puuta tarvitaan. 

Metsäkäynti

Metsän kasvu voi yllättää. Aika-ajoin on 
hyvä käydä tarkastamassa mitä metsäl-
le kuuluu ja tehdä vuosikatselmus. Met-
sänhoitoyhdistys tarjoaa metsänomistajil-
le maksutonta metsäkäyntiä, jonka aikana 
kartoitetaan metsän mahdollisuudet ja tar-
peet. Jollei metsänomistaja itse halua mu-
kaan, niin yhteydenotto riittää ja metsäasi-
antuntijamme hoitaa tarkastuksen ja rapor-
toi metsän tilanteesta. Palvelu sisältyy yh-
distyksen jäsenmaksuun. 

Mhy työllistää

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan liike-
vaihto oli noin 8 miljoonaa euroa vuon-

Puukauppa piristynyt

na 2014. Suoraan ja välillisesti metsän-
hoitoyhdistys työllistää noin 100 henki-
löä metsänhoitotöissä, puunkorjuussa ja –
kuljetuksessa, metsäteiden rakentamises-
sa, ojituksissa ja asiantuntijapalveluissa. 
Olemme alueellamme merkittävä työnan-
taja. 

Metsänhoitoyhdistykset metsäasiantun-
tijat auttavat niin puukauppa kuin metsän-
hoitoasioissa. Nyt on hyvä aika suunnitel-
la hoitotyöt ja hakkuut valmiiksi. Ota yh-
teyttä omaan metsäasiantuntijaasi!

Hyvää alkavaa kesää!

Harri Katajamäki
toiminnanjohtaja

Saappaat jalkaan ja metsään. 
Miten metsä on kasvanut? Pitäisikö siellä tehdä jotain?  
Onko tullut tuhoja? Mistä voisin myydä puuta ja miten?

Meiltä saat metsäasiantuntijan maksutta mukaasi metsään. Metsäkäynnillä 
saat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä sekä puunmyyntimahdollisuuk-
sista. Maksuttoman metsäkäynnin voit tilata myös etänä ja sopia yhteydenpi-
dosta.

Soita ja sovi metsäkäynnistä oman metsäasiantuntijan kanssa.  
Yhteydenottotiedot löydät lehden sivuilta 24 - 25 tai  
www.mhy.fi/pohjoispirkka tai soittamalla toimistoomme p. 03 4864 551.

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Edistämistoiminta 33876
 
KULUT 
Henkilöstökulut -626702
poistot -2044
Muut kulut -257461
Kulut yhteensä -886207
Vars.toiminnan  
kulujäämä -852331
 
LIIKETOIMINTA 
Tuotot 6994584
Kulut -6925080
Liikevoitto 69504
Tulovero -12225
Mh-maksut 848617
Korko- yms. tuotot 13751
Tilikauden ylijäämä 67316

Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkka ry 
TULOSLASKELMA  
1.1.–31.12.2014 € 
 
VARSINAINEN TOIMINTA 
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Teija Lindell on ollut mukana Metsän-
hoitoyhdistyksen hallituksessa vuodesta 
2012. Valtuustossa hän aloitti pari vuotta 
aiemmin. Lindell asuu kotitilallaan Ruove-
dellä Väärinmajassa luonnonkauniissa ym-
päristössä Mäkelänjärven rannalla.

Hallitus työskentelyn Lindell on koke-
nut mielenkiintoisena ja haastavana. Eri-
tyisesti viimeisen vuoden aikana on ollut 
toiminnan kannalta isoja asioita käsiteltä-
vänä. Naisellista näkökulmaa asioihin on 
pyritty tuomaan esille miesvaltaisella alla.

Lindell on kiinnostunut metsänhoidos-
ta ja metsätaloudesta. Varsinaista koulu-
tusta hänelle ei alaan ole, mutta alaan liit-
tyvästä kirjallisuudesta on tieto-taitoa kar-
tutettu. Lindellillä on kertynyt myös käy-
tännön kokemusta metsätöistä, mm. pysty-
karsinnasta ja hakkuutöistä. Viime kevää-
nä Lindell kertoo laittaneensa moottorisa-
han laulamaan ja saattaneensa hankintasa-
votan päätökseen, tilan isännän joutuessa 
sairauslomalle. 

Lindell on pyörittänyt Mäkelän tilaa 
vuodesta 1981 yhdessä miehensä kanssa. 
Lehmiä on ollut tilalla alusta asti. Karjan 
määrää on kasvatettu hiljalleen tilan pi-
don alettua. Nykyisin navetassa on päälu-
kua yhteensä nelisenkymmentä, lypsäviä 
ja muuta karjaa. Viimeisin isompi uudis-
tus tilalla on ollut pihaton valmistuminen 
2012. Vuonna 2011 tila muutettiin yhty-
mäksi, nuorimman tyttären, Tiinan, lähti-
essä mukaan tilan toimintaan.

Maatilamatkailu on nykyään iso osa ti-
lan toimintaa. Mäkelän lomatuvat aloitti 

toimintansa vuonna -94, muutaman vuok-
ramökin voimin. Palveluita matkailun ym-
pärille on kehitetty kysynnän mukaan, ku-
ten aamiais- ja lounaspalvelut. Vuokra-
käytössä olevia rakennuksia tilalla on täl-
lä hetkellä jo kahdeksan. Viimeisin näistä 
on valmistunut huhtikuussa 2014, erityi-
sesti isompien ryhmien illanviettojen ky-
syntään vastaamaan rakennettu sauna. 

Metsän merkitys ja mhy

Metsä merkitsee Lindellille tulonlähteen 
ohella virkistysmahdollisuutta. Syksyiset 
sieni- ja marjaretket ovat syyspäivien ko-
hokohtia. Toisinaan kun aikataulu antaa 
periksi myös kävelylenkit metsässä ren-
touttavat arjen kiireistä.

Lindell pitää metsänhoitoyhdistyksessä 
tärkeänä sitä, että metsänomistajat saavat 
apua ja neuvontaa nopeasti. Paikalliset toi-
mijat mhy:llä ovat myös tärkeä osa koko-
naisuutta. Lindellin mielestä paikallistietä-
mys ja käytännön työt on Metsänhoitoyh-
distyksessä hyvin hallinnassa. Lindell ke-
hottaakin metsänomistajia luottamaan pai-
kalliseen toimijaan, Metsänhoitoyhdistyk-
sessä kuunnellaan metsänomistajaa!

Teija Lindellin terveiset metsänomis-
tajille kuuluu: ” Nautitaan metsistämme, 
kyllä näitä riittää!”

Ville Haavisto

Teija Lindell, Mäkelän Lomatupien 
emäntä ja mhy:n hallituksen jäsen 
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Kesän aikana Näsijärvellä liikkuvia vas-
taan voi tulla täydessä puulastissa seilaa-
va työntöproomu. Järven saarien metsän-
omistajat ovat päättäneet harventaa tai uu-
distaa metsiään. Proomun lastina on korja-
tut puut, jotka ovat matkalla UPM:n Joki-
laakson paperitehtaille, Korkeakosken sa-
halle tai Jyväskylän vaneritehtaalle jalos-
tettavaksi erilaisiksi meille kaikille hyö-
dyllisiksi tuotteiksi. 

”Saarihakkuu sinällään on normaali sa-
votta,” yrittäjä Antti Yijälä kertoo. ”Poik-
keavaa on vain se, että osan matkasta puut 
kuljetetaan proomulla.”

Antti Yijälän yhdessä veljiensä Heikin 
kanssa omistamalla Kone-Yijälällä on pit-
kä kokemus saarihakkuista ja he ovat ke-
hittäneet kalustoaan saarihakkuisiin sovel-
tuvaksi.

Huolellinen ennakkosuunnittelu

Saarileimikon suunnittelussa pätevät sa-
mat periaatteet kuin mantereella sijaitse-
van leimikon suunnittelussa. Maasto, mai-
sema ja arvokkaat kohteet huomioidaan 
suunnitelmaa tehtäessä. Saarihakkuis-

sa erityisen huomion kohteena on vesistö 
ja maisema. Saarien rantaan jätetään rei-
lut suojavyöhykkeet, jotta valumaa vesis-
töön saadaan minimoitua ja maisema jär-
velle säilytettyä puustoisena.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
metsäasiantuntijat ovat suunnitelleet suu-
rimman osan hakkuista Näsijärven saariin. 
Mhyn ja UPM:n asiantuntijat ovat tehneet 
yhteistyötä hakkuiden ennakkosuunnitte-
lussa. Hakkuut toteuttaa UPM.

Ensimmäinen tehtävä hakkuusuunnitel-
man tekoa aloitettaessa on tarkistaa alueen 
kaavoitusmääräykset. 

Lisäksi metsäasiantuntija käy kohteel-
la tarvittaessa yhdessä metsänomistajan 
kanssa katsomassa paikat ja sopia hänel-
le tärkeiden kohteiden rajaamisesta hak-
kuun ulkopuolelle. Samalla voidaan var-
mistaa myös mahdolliset arvokkaat luon-
tokohteet ja maisemalliset tekijät. Muu-
toinkin käynnin aikana voidaan katsoa ja 
sopia metsänhoitotyöt ja saarihakkuiden 
mahdolliset uudistamistyöt. 

Ennen hakkuun aloittamista, suunni-
telma tehdään niin valmiiksi, että yrittä-
jän on helppo aloittaa työ. Korjuukartal-

Näsijärvellä saarihakkuita 
le merkitään hakkuukuviot, suojavyöhyk-
keet ja muut säästettävät kohteet, ajoreitit 
sekä lastauspaikat. 

Myrskyssä ei vesille lähdetä

Turvallisuus on ykkösasia töitä tehtäessä. 
Vesillä liikkuminen vaatii erityishuomio-
ta, mistä johtuen ennakoinnin ja suunnit-
telun merkitys korostuu. Matkaan lähdet-
täessä mukana pitää olla miehistön lisäk-
si kaikki tarvittava kalusto, turvavälineet, 
riittävästi ruokaa ja juomaa ja kaikkia mui-
ta tarvikkeita. Tarviketäydennyksiä ei teh-
dä yhtä helposti kuin mantereella työsken-
neltäessä.

”Vaihtelevat sääolosuhteet tuovat oman 
lisänsä saarihakkuisiin,” Yijälä toteaa. 
”Sade ei haittaa, mutta kovalla tuulella 
jäämme mantereelle.”

Hakkuita Näsijärven saarissa tehdään 
koko kesän, joten puuproomu tulee tutuk-
si monelle siellä liikkuvalle. Saarista puut 
kuljetetaan mm. Vilppulassa, Visuvedellä, 
Jäminkipohjassa sekä Ylöjärvellä sijait-
seville lastauspaikoille, mistä ne jatkavat 
matkaa autokyydillä tehtaille.
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Pirkantie 22 Virrat  010 2711 200 

WWW.VIRHYDRO.FI

Parhaat sahatarjoukset!
543XPG

Ammattisaha

Lämpökahvasaha 

tavallisen hinnalla

629€
Mökkiläisen paras 

mottikaveri 135

Ketju- laippapaketti 

kaupan päälle!

279€

(59,90€) Alv 24%

Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1
Virrat:  Keskustie 7
avoinna: ma-pe 9-17
asiakaspalvelu: 03 486 4300
www.phpoy.fi

pohjois-hämeen puhelin oy

Palveluksessasi
Paikallinen yhtiö

Maatalouden pankki- ja 
vakuutuspalveluiden asiantuntija

Tule käymään Osuuspankissa tai lue lisää 
osoitteesta op.fi/maatalous. 

010 256 2901

Sadevesikaivot

Rumpu/valtaojaputket

Sadevesijärjestelmät

Salaojajärjestelmät

Kysy lisää: 03 475 6100
• KOTIMAINEN • KOKENUT • TOIMITUSVARMA •

www.jita.fi

Jitalta tarvikkeet 
peltoputkituksiin!

Meiltä löydät laajimman 
valikoiman muoviputkia.

http://www.mhy.fi
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Mänty- ja koivutukilla paras menekki 
– kuitumarkkinoilla odotetaan 
investointien valmistumista
Huhtikuun alussa saatiin uutta tietoa puu-
kaupan näkymistä, kun Pellervon talous-
tutkimus, PTT, julkaisi tuoreen metsäsek-
torin ennusteensa. PTT arvioi heikon ta-
louskasvun jarruttavan suomalaisen met-
säteollisuuden vientiä. Investoinnit nosta-
vat kuitenkin massa-, kartonki- ja sahateol-
lisuuden vientimääriä jo tänä vuonna. En-
si vuonna vienti kasvaa PTT:n arvion mu-
kaan voimakkaammin. Paperiteollisuuden 
tuotantomäärän PTT ennakoi putoavan 
huomattavasti sekä tänä että ensi vuonna.

Sahatavaramarkkinoilla alkuvuosi on 
ollut haasteellinen. Euron heikentyminen 
Ruotsin kruunuun nähden on heikentänyt 
Suomen viennin kilpailukykyä. Vientiky-
syntä on myös hiljentynyt, minkä johdosta 
viime vuonna kasvaneet lopputuotevaras-
tot ovat pysyneet ennallaan. Sahatavaran 
tuotanto laskee PTT:n mukaan tänä vuon-
na 3–4 prosenttia. Vientimäärä kasvaa vain 
niukasti koko vuoden osalta. Kotimaassa 
heikko rakentamisaktiviteetti vähentää sa-
hatavaran kysyntää. Sahatavaran keskivien-
tihinnan PTT ennustaa laskevan lievästi. 

Seurauksena vaisua puukauppaa

Metsäteollisuuden lopputuotteiden tuotan-
non notkahdus heijastuu PTT:n mukaan 
myös hakkuisiin ja puukauppaan. Viime 
vuoden alun nousuhuuma taittui vuoden 

loppua kohti. Siten tämän vuoden alku-
puolen vertailuluvut osoittavat puumark-
kinoilla ja hakkuissa melkoisia laskupro-
sentteja, mutta kehitys tasoittuu PTT:n en-
nusteen mukaan vuoden loppua kohti. 

Metsänhoitoyhdistysten mukaan tällä 
hetkellä parhaiten käy kaupaksi mänty- 
ja koivutukki. Kuusitukillekin on paikoi-
tellen kysyntää. Puun tarve vaihtelee kui-
tenkin ostajittain runsaasti. Kuitupuun me-
nekki on edelleen heikkoa. Ostoaktiivisuus 
on selvästi vilkastunut kuluvan vuoden en-
simmäisistä kuukausista, mutta huhtikuun 
alkuun mennessä puukauppaa oli tehty 28 
prosenttia viime vuotta vähemmän.

Puun tuonti on pysynyt melko tasaise-
na, eikä siinä tänä tai ensi vuonna PTT:n 
mukaan tule merkittäviä muutoksia. Han-
kintahakkuiden osuuden PTT arvioi nou-
sevan edelleen tänä ja ensi vuonna. Ko-
konaisuudessaan hakkuukertymä jää tä-
nä vuonna PTT:n ennusteen mukaan vii-
me vuotta pienemmäksi. 

Hinnoissa ei suurta muutosta

Mäntytukin nimellinen vuosihinta nousee 
PTT:n arvion mukaan hieman kuusitukin 
hinnan laskiessa, joten kokonaisuudes-
saan havutukkien keskimääräinen vuosi-
hinta pysyy vakaana. Kuitupuun vuotuisen 
keskihinnan PTT arvioi hieman laskevan. 

Metsähakkeen käyttötavoitteiden saavutta-
minen edellyttäisi tänä vuonna 1,7 miljoo-
nan kuutiometrin lisäystä, mikä vaikuttaa 
PTT:n arvion mukaan epätodennäköiseltä 
tällä hetkellä. 

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK uskoo vahvasti biotalouden 
kasvuun ja Suomen metsäsektorin kil-
pailukykyyn. Se lisää sijoituksiaan suo-
malaiseen biotalouteen ja lähtee Finn-
pulp Oy:n osakkaaksi. Yhtiö valmiste-
lee Kuopioon 1,4 miljardin euron tehda-
sinvestointia havusellun ja muiden bio-
tuotteiden tuotantoon. MTK:n ja kah-
den suomalaisen teollisen sijoittajan 
mukaantulo vahvistaa Suomen histori-
an suurimmaksi biotalousinvestoinnik-
si luonnehdittua hanketta. 

− Näemme, että globaalissa taloudes-
sa tapahtuu merkittävä murros ja siirty-
minen biotalouden aikaan. Maailma tar-

vitsee selvästi enemmän uusiutuvista luon-
nonvaroista kestävällä tavalla valmistettu-
ja tuotteita. Tässä vallankumouksessa ha-
luamme olla mukana, toteaa MTK:n pu-
heenjohtaja Juha Marttila.

MTK näkee kasvun mahdollisuuksia 
suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puuta 
on paljon reservissä, metsät kasvavat en-
nätystahtia ja alan osaaminen on maailman 
kärkeä. Uudet investoinnit puuta käyttä-
vään teollisuuteen kannustavat hyvään 
metsänhoitoon, tuovat työtä suomalaisille 
ja edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa.

− Puumarkkinoiden toimintaa on viime 
vuosina kehitetty määrätietoisesti. Sadat-
tuhannet metsänomistajat ovat vastanneet 

MTK lähtee Finnpulp Oy:n osakkaaksi 
haasteeseen ja markkinoilla on merkittä-
vä puun ylitarjontatilanne. Uuden tehtaan 
puuhuolto ei siten ole ongelma, Martti-
la sanoo.

MTK uskoo, että uusi hallitus valmis-
telee selkeän ohjelman puumarkkinoi-
den varmistamiseksi myös tulevaisuut-
ta ajatellen. Kun metsänomistajien suku-
polvenvaihdoksia edistetään ja metsäti-
lojen koko kasvaa maltillisesti, saadaan 
markkinoille lisää puuta Finnpulpin teh-
taan tarvitsema määrä.

MTK sijoittaa Finnpulp Oy:n osake-
pääomaan 500 000 euroa. Päätökset li-
säsijoituksista yhtiöön tehdään myöhem-
min.
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Huhtikuun lopulla metsänomistajat ja yh-
teiskunta sai mieluisia uutisia, kun Metsä 
Group varmisti, että yhtiö tekee Suomen 
suurimman ja nykyaikaisimman selluteh-
taan Äänekoskelle. Investointi on Suomen 
metsäteollisuuden historian suurin ja teh-
taasta tulee maailman nykyaikaisin ja oma-
varaisin.   Hankkeen kokonaisinvestointi 
on noin 1,2 miljardia euroa ja tehtaan on 
tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 loppu-
puolella.

Biotuotetehdas

Hanke kantaa biotuotetehdas nimeä, kos-
ka korkealaatuisen sellun ohella tehdas 
tuottaa sähköenergiaa runsaasti yli oman 
tarpeensa sekä esimerkiksi mäntyöljyä ja 
tärpättiä. Biotuotetehtaan kaikki puuraa-
ka-aine ja sivuvirrat on tarkoitus hyödyn-
tää tuotteina ja bioenergiana tehtaan ym-
pärille syntyvässä eri yritysten muodos-
tamassa kumppanuusverkostossa. Tehdas 

ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, 
vaan se tuottaa kaiken tarvitsemansa ener-
gian puusta. 

Kuitupuuta tarvitaan lisää

Uusi tehdas tuottaa vuosittain noin 1,3 mil-
joonaa tonnia sellua, josta 800 000 tonnia 
on havusellua ja 500 000 tonnia lehtipuu-
sellua. Sellun tuottamiseen tehdas käyttää 
vuosittain yhteensä 6,5 miljoonaa kuutio-
metriä puuraaka-ainetta, joka hankitaan 
pääasiassa Suomesta. Uusi tehdas lisää 
kuitupuun käyttöä Suomessa noin 4 mil-
joonalla kuutiometrillä eli noin 10 prosen-
tilla vuodessa. Lisäys on pääasiassa havu-
kuitupuuta ja vaikuttaa koko Suomen kui-
tupuun kysyntään.

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen pu-
heenjohtaja Martti Asunta kertoi inves-
toinnista: ”Ennen investointipäätöstä mo-
nen asian oli loksahdettava paikalleen. Yh-
tiö seurasi tarkkaan maailmantaloutta, ra-

Äänekosken biotuotetehdas toteutuu
hoitusmarkkinoita ja toimintaympäristöä. 
Lisäksi arvioitiin ympäristövaikutukset 
ja yhteistyötahot sekä hoidettiin kaavoi-
tus, luparumba ja logistiikka. Ja kun kaik-
ki palaset loksahtivat kohdalleen, niin yh-
tiön hallitus pystyi tekemään varsinaisen 
investointipäätöksen.” 

Ja Asunta jatkoi: ”Suomen eduskunta-
vaalien ajankohdalla ei ollut mitään te-
kemistä julkistuksen kanssa. Viimeisenä 
odotettiin japanilaisen Itochu Corporatio-
nin päätöstä antaa hankkeelle 150 miljoo-
nan euron osakaslaina.” 

Uuden tehtaan rakentaminen on erittäin 
positiivinen uutinen Suomelle ja metsän-
omistajille. Investoinnilla on merkittävää 
vaikutusta niin taloudellisesti kuin työlli-
syydenkin kannalta. Lisäksi se antaa us-
koa metsänhoitoon ja –kasvatukseen, kun 
puulle on kysyntää ja käyttöä tulevaisuu-
dessakin.   

Harri Katajamäki
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Taimikon varhaishoidosta tulee kemera-laissa tukikelpoinen työlaji ensi kesänä.

Uudistuva Kemera  
yksinkertaistaa tukijärjestelmää
Kemera-lain uudistuksen tavoit-
teena oli luoda metsätalouden 
tukijärjestelmästä kannusta-
vampi ja tehokkaampi sekä vä-
hentää byrokratiaa ja ylipäänsä 
yksinkertaistaa järjestelmää.

Uusi laki vastaa kohtuullisen hyvin näi-
hin tavoitteisiin. Miinuspuolelle jää se, et-
tä uudet EU:n määrittelemät valtiontuen 
suuntaviivat tuovat hieman lisäbyrokrati-
aa, sillä rahoituksen hakeminen jälkikä-
teen ei ole enää tulevaisuudessa mahdol-
lista. 

Uusia työlajeja mukaan -  
entisiä poistuu

Taimikon varhaishoito ja nuoren met-
sän hoito muuttuvat kahdeksi erilliseksi 
työlajiksi joihin molempiin voi hakea tu-
kea. Taimikon varhaishoidon tukea myön-
netään 0,7–3 metrisen taimikon hoitoon.

Uudesta laista on jätetty pois vähämer-
kityksellisiä työlajeja kuten pellonmetsi-
tys, kantojen nosto ja pystykarsinta. Met-
sän uudistamiseen ei myöskään enää saa 
tukea. Esimerkiksi myrskytuhojen varalle 
onkin hyvä olla vakuutus. Myös energia-
puun korjuun tuki poistuu, mutta rankojen 
keräilyä nuoren metsän hoitokohteilta tu-
etaan korotetulla hehtaarituella.

Voimaantuloa tavoitellaan  
kesäkuun alussa

Euroopan komissio hyväksyi uuden ke-
mera-järjestelmän 24.4. Uusi kemera-laki 
saatetaan voimaan valtioneuvoston ase-
tuksella. Maa- ja metsätalousministeri-
ön tavoitteena on saattaa laki voimaan tä-
män vuoden kesäkuun alusta. Yritämme 
MTK:sta vielä jouduttaa lain voimaansaat-
tamista, jotta katkos töissä jäisi mahdolli-
simman lyhyeksi.

Uusiutuneita tukia haetaan  
lain tultua voimaan

Metsäkeskuksen mukaan Uuden Kemera-
lain mukaista tukea voidaan hakea ja Met-
säkeskus voi myöntää tukea vasta sen jäl-
keen, kun laki on tullut voimaan. Tukea 
on uuden lain mukaan haettava kaikkiin 
työlajeihin ennen toimenpiteiden aloitta-
mista. Tämä koskee aiemmasta poiketen 
myös nuoren metsän hoitoa ja juurikää-
vän torjuntaa. Myös uutta taimikon var-

haishoidon tukea on haettava ennen hoi-
totyön aloittamista. 

Nuoren metsän hoidon, taimikon var-
haishoidon ja juurikäävän torjunnan työt 
voidaan aloittaa, kun niitä koskeva rahoi-
tushakemus on uuden lain voimaantultua 
jätetty metsäkeskukseen. Muiden erillistä 
toteutussuunnitelmaa edellyttävien työlaji-
en metsätien tekemisen, suometsän hoidon 
ja terveyslannoituksen työt voidaan aloit-
taa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on 
hyväksynyt rahoitushakemuksen ja toteu-
tussuunnitelman.

Minkään rahoitettavan toimenpiteen 
aloittaminen ei siis ole mahdollista ennen 
kuin uusi Kemera-laki on tullut voimaan 
ja rahoitushakemus on toimitettu Metsä-
keskukseen. Rahoitushakemuksia ei kan-
nata toimittaa Metsäkeskukseen ennen uu-
den lain voimaantuloa, koska niitä ei voi 
käsitellä vielä. 

Lea Jylhä 
metsäasiantuntija  

MTK

Kemera-tuettavat työlajit

- Taimikon varhaishoito
- Nuoren metsän hoito
- Terveyslannoitus
- Juurikäävän torjunta
- Suometsän hoito
- Metsätien tekeminen
- Metsäluonnon hoito
- Ympäristötuki  

(mm. kulotushankkeet)

Työlaji Tuki eteläi-
sessä Suomes-
sa

taimikon varhaishoito 160 €/ha
nuoren metsän hoito 230 €/ha
nmh + rankojen 
keräily

450 €/ha

terveyslannoitus 40%
juurikäävän torjunta 75 €/ha
suometsän hoito 70% (≥5 ha),  

40% (< 5 ha)
yksityistien perus-
parannus*

40%

uusi metsätie* 30%

* sillat + 10%
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Varatuomari, asianajaja Leo Lagerstam 
toimii liikejuridiikkaan erikoistuneessa 
Asianajotoimisto Borenius Oy:ssä Tam-
pereella ja Helsingissä. Vuodesta 2013 
lähtien hän on ollut myös metsänomista-
ja. Perheen sisäisissä omaisuusjärjestelyis-
sä hänen haltuunsa siirtyi noin 250 hehtaa-
ria metsää Laukon kartanosta Vesilahdelta. 

Leo Lagerstam pitää metsää yhtenä 
omaisuuden sijoitusmuotona muiden jou-
kossa. 

– Metsästä saa esimerkiksi osakkeisiin 
verrattuna turvallista tuottoa ja aikanaan se 
on hyvä siirtää omille lapsille, Emilille ja 
Ulrikalle, että hekin pääsevät nauttimaan 
metsien vihreästä kullasta, kuvailee La-
gerstam metsänomistamisen tavoitteitaan.

– Olen kasvanut metsän keskellä 20 
vuotta. Metsä alkoi heti oven ulkopuolel-
ta. Se on minulle tietynlainen itsestäänsel-
vyys ilman mitään eksotiikkaa. Mutta si-
sarusten keskeisissä järjestelyissä halusin 
ilman muuta myös metsää.

– Metsätalous on mielestäni mielenkiin-
toista. Mutta metsänhoidon osaamiseni on 
olematonta. Osaan kyllä käyttää raivaus-
sahaa ja muita koneita. En vain ehdi, jak-
sa tai viitsi opetella omatoimista metsän-
hoitoa.

Aluksi Lagerstamin yhteistyökumppani-
na metsien hoidossa jatkoi UPM, joka jo 
vuosikymmeniä on hoitanut Laukon karta-
non metsiä. Sitä ennen kartanolla oli pal-
kattuna oma metsänhoitaja.

Metsätermitkin hukassa 

– Ryhdyin tutkimaan metsäasioita netis-
tä ymmärtääkseni paremmin. Yritin oppia 
metsänhoitoa ja tutustuin eri toimijoihin. 
Luinpa jotain kirjallisuuttakin. Olen läh-
tenyt nollasta liikkeelle – ihan verrattavis-
sa kaupunkilaismetsänomistajiin, tunnus-
taa Lagerstam Tampereen ydinkeskustas-
sa sijaitsevassa Boreniuksen toimistossa, 
jonka ikkunoista näkyy keskipäivän vili-
nä Hämeenkadulla.

– Oma haasteensa on, että osaa edes pu-
hua metsäasioista ammattilaisten kanssa. 
Termistö on hyvin spesifiä. En tietänyt esi-
merkiksi, mitä sana leimikko tarkoittaa.

– Tutustuttuani metsäasioihin alkoi tun-

lisuusarvo säilyy. Yhteyshenkilöni Mark-
ku Uosukainen on ahkerasti jaksanut se-
littää, mitä mikäkin metsätermi tarkoittaa. 

– Tähän saakka olen ollut tyytyväinen. 
Hiljattain tehtiin iso hakkuu ja kaikki me-
ni, kuten pitikin. Ammattilaiset hoitavat 
asiat miten parhaaksi näkevät. Kun hak-
kuu alkoi, sain tekstiviestin. Näin on lu-
vattu ja toimittiin myös.

– Minusta on parasta, että ne ihmiset, 
jotka osaavat, hoitavat metsiäni. Maallik-
kojen ei mielestäni kannata hoitaa itse la-
kiasioitaankaan: tehdä kauppakirjoja, an-
taa valtuutuksia tai edustaa itseään oikeu-
dessa. Sitä varten on olemassa minun am-
mattikuntani, selittää Lagerstam. 

Borenius Oy:ssä Leo Lagerstam hoitaa 
työkseen yritysten lakiasioita: konkursse-
ja, fuusioita, saneerauksia, työsuhdeasioi-
ta työnantajan näkökulmasta yms. yhtiön 
palveluksessa on noin 150 lakimiestä, jois-
ta parikymmentä on osakkaana yhtiössä. 
Leo Lagerstam on Specialist partner, eli 
myös osakas.

Heli Mutkala-Kähkönen
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

Leo Lagerstam ulkoisti metsiensä 
hoidon metsänhoitoyhdistykselle
Metsän kestävä hoito vaatii asiantuntijuutta ja suunnitelmallista 
toimintaa. Ammattitaitoa tarvitaan niin metsänhoidossa kuin 
lakiasioissa. Molemmissa ammattilaiset pärjäävät parhaiten.

Borenius Oy on suomalainen yhtiö, 
vaikka sillä on toimintaa jopa New 
Yorkissa ja Pietarissa. Tampereen toi-
miston ovi huokuu perinteitä.  

Leo Lagerstamin mielestä on parasta, että metsiä 
hoitavat ne henkilöt, jotka osaavat ja ovat saaneet 
siihen koulutuksen. Sama pätee lakiasioihin.

tua, että metsänhoitoyhdis-
tys olisi mun juttuni. Viime 
vuodenvaihteen lakimuu-
toksella ei ollut merkitys-
tä asiakassuhteen syntymi-
sen kanssa. Halusin vain et-
siä vaihtoehtoa toimintata-
voille ja metsänhoitoyhdis-
tys tuntui vastaavan enem-
män omia intressejäni. Ko-
en, että metsänhoitoyhdis-
tys on riippumattomampi 
toimija ja saan vaikutteista 
vapaata tietoa metsieni kä-
sittelystä.   

Suutari pysyköön 
lestissään

Leo Lagerstam tilasi Pirkan-
maan metsänhoitoyhdistyk-
seltä metsäsuunnitelman ja 
liittyi jäseneksi. Siitä kehit-
tyneessä asiakassuhteessa on sovittu, että 
yhdistyksen metsäasiantuntija kiertää met-
säalueen vähintään kerran vuodessa ja kes-
kustelee omistajan kanssa tulevista hoito-
töistä ja hakkuista.    

– Haluan, että metsiäni hoidetaan hy-
vin, asiantuntevasti korkealla ammattitai-
dolla ja täydellä valtakirjalla. Olen ulkois-
tanut metsien hoidon metsänhoitoyhdistys 
Pirkanmaalle ja odotan että metsän varal-
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Edunajajia jonossa, joukkueilla on eroja
Metsänomistajalla uskoisi olevan lokoisat 
oltavat. Puuraaka-aineelle on luvassa hur-
jaa kysyntää tulevina vuosina ja julkisuu-
dessa kehutaan kilpaa, miten metsänomista-
jien asemaa halutaan parantaa. Metsänomis-
tajan valitessa joukkuettaan on hyvä raaput-
taa hieman pintaa syvemmältä. Mikä met-
sänomistajan kaveriksi lyöttäytyvä tahon 
pääasiallinen pyrkimys on?

Biotalousyhteiskuntaa rakennettaessa 
pääosa poliitikoista, etenkin ennen vaaleja, 
vannovat uusiutuvan luonnonvaran eteen. 
Vaalitenteissä kaikki lähes poikkeukset-
ta puhuvat esimerkiksi puurakentamisen 
ja uusiutuvan energian puolesta. Kiinteis-
töveron ulottamista metsämaahan ei halu-
ta nostaa esille ennen vaaleja. Varovaisuus 
on viisautta, koska joka viides suomalainen 
on metsänomistaja. Metsänomistajia on yli 
puoluerajojen. Poliitikkoja tavatessa met-
sänomistajan kannattaa korostaa toimintan-
sa elinkeinomahdollisuuksia. Puun käyttöä 
on hankala lisätä esimerkiksi metsänomis-
tajan verotusta kiristämällä. 

Metsänomistajan kannustusta 
maksuilla

Kovimmalla voimalla metsänomistajan 
puolelle on viime aikoina ilmoittautunut 
metsäteollisuus, etenkin keskusjärjestön-
sä Metsäteollisuus ry:n suulla. Metsäteol-
lisuus kertoo haluavansa edistää aktiivisen 
metsänomistajan asemaa. Samalla metsän-

omistajille on kuitenkin tarjottu kiinteistö-
veron kaltaista ennakkoveromallia puun 
myynteihin pakottamiseksi. Tämä malli 
tuotiin esille välittömästi sen jälkeen, kun 
metsänomistajien mahdollisuuksia myydä 
puuta energiakäyttöön saatiin heikennet-
tyä. Metsänomistajan on hyvä muistaa, et-
tä metsäteollisuuden tavoitteena ei ole met-
sänomistajan edun ajaminen. Vaikka asian 
ympärille laitettaisiin kauniit kääreet, on 
teollisuudelle pääasia puun saaminen teh-
taille mahdollisimman varmasti ja halvalla. 

Metsänomistajan kannattaa myös seurata, 
mitä metsäteollisuus tekee Euroopassa. Esi-
merkiksi googlaamalla sana cascade selviää 
nopeasti, että teollisuus pyrkii saamaan Eu-
rooppaan säädökset, joilla puu rajataan sel-
keästi metsäteollisuuden omaan käyttöön. 
Muu käyttö olisi käytännössä sallittua vain 
heidän luvallaan. 

Suomessa Metsäteollisuus ry edustaa kol-
mea isoa konsernia. Eräässä näissä eli met-
sänomistajien omassa Metsäliitossa on me-
neillään edustajiston vaalit. Olisi mukava 
tietää, mitä mieltä Metsägroupissa ollaan 
esimerkiksi Metsäteollisuus ry:n esittämästä 
ennakkoverosta tai Brysselissä lobattavasta 
cascade-periaatteesta. Tietävätkö edustajis-
ton jäsenet osuuskunnan linjaukset?

Kannata kotijoukkuetta

Metsänomistajan onneksi metsänomista-
jien oma etujärjestö on tiivistänyt toimin-

taansa ja parantaa edelleen palveluaan ja 
edunvalvontaansa. Metsänhoitoyhdis-
tysten jäsenöityminen MTK:hon vuoden 
alusta mahdollistaa entistä tehokkaamman 
metsänomistajan puolustamisen puun juu-
relta Brysseliin. Metsänomistajajärjestö on 
metsänomistajan oma kotijoukkue ja ero-
aa kaikista muista toimijoista siinä, että 
järjestön ei tarvitse tuottaa voittoa osak-
keenomistajille tai hyötyä muille ryhmil-
le.  MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten pää-
tavoite on metsänomistajan aseman paran-
taminen ja elinkeinoedellytysten turvaami-
nen. Jokainen mukana oleva metsänomis-
taja tekee joukkueesta entistä vahvemman.

Marko Mäki-Hakola
elinkeinopäällikkö

MTK metsälinja 
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Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät taustajoukot. 
Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää vain ja 
ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta saat kattavat 
jäsenedut ja palvelut.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK
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Metsän taloudellinen tuotto  
tasa- ja eri-ikäisrakenteisissa metsissä

Tasaikäisenä tai eri-ikäisenä 
kasvatettavien metsien talou-
dellisen tuoton ja puuntuotan-
non paremmuudesta käydään 
tieteen parissa jatkuvaa keskus-
telua. Tähän mennessä varmaa 
on, että molemmissa vaihtoeh-
doissa on hyvät ja huonot puo-
lensa, ja vaihtoehtojen parem-
muus riippuu metsästä ja met-
sänomistajasta.

Tasaikäisrakenteinen metsänkasvatus on 
Suomessa vallitseva tapa. Siinä metsikkö-
kuviota kasvatetaan niin, että suurin osa 
puista on aina samaa ikä- ja kokoluok-
kaa. Metsää harvennetaan kiertoajan aika-
na muutamia kertoja, ja lopuksi alue haka-
taan paljaaksi. Sen jälkeen maa muokataan 
ja uudet puuntaimet joko istutetaan tai kyl-
vetään. Kiertoaika on noin 60–140 vuotta 
riippuen puulajista ja kasvupaikasta.

Metsän kasvattaminen eri-ikäisraken-
teisena perustuu poimintahakkuisiin, jois-
sa poistetaan suurimpia, jo kasvunsa lopul-
la olevia puita ja pienemmistä puista vi-
kaiset tai selvästi kasvussaan muista jää-
neet. Metsässä pyritään säilyttämään sekä 
havu- että lehtipuita. Metsää kasvatetaan 
melko harvana, jotta uusia taimia pääsee 
syntymään metsän pohjalle ja mahdollisiin 
pienaukkoihin, joissa valoa on enemmän.

Tulot muodostuvat eri logiikalla

Tutkimus ei pysty asettamaan eri kasvatus-
malleja yksiselitteisesti paremmuusjärjes-
tykseen taloudellisen tuoton tai puuntuo-
tannon suhteen. Kasvatustapaa valittaessa 
olennaista on, haluaako metsästään tuloja 
useammin vähän kerrallaan, vai vain har-
voin, mutta silloin enemmän.

Eri-ikäiskasvatuksessa uudistamiskus-
tannuksia ei juuri synny. Hakkuun kustan-
nukset voivat olla suuremmat, mutta poi-
mintahakkuussa aina saatava tukki nos-

taa hinnallaan myyntituloja. Tasaikäisessä 
metsässä saadaan kiertoajan lopussa suu-
ri tulo tukin myynnistä, mutta alkupäässä 
koituu kuluja uudistamisesta ja taimikon-
hoidosta, eikä tuloja tule lainkaan.

Eräiden tutkimusten mukaan eri-ikäise-
nä kasvaneen metsän puu on laadultaan pa-
rempaa, jolloin hintakin voi olla korkeam-
pi. Puun kokonaistuotanto eri-ikäismetsi-
kössä on keskimäärin tasaikäistä matalam-
pi, koska isoja puita kasvatetaan harvem-
massa, mutta tukin kokonaistuotannos-
sa ero on vähäisempi. Eri-ikäiskasvatuk-
sessa metsänomistaja saa tuloja säännöl-
lisesti noin 10–15 vuoden välein, ja met-
sän uudistumisesta ei pääsääntöisesti tule 
kustannuksia.

Nykytilanne määrittää kannatta-
vuuden

Lähitulevaisuuden tulojen kannalta olen-
naisinta on metsän nykyinen tilanne. Lä-
hes päätehakkuukypsän metsikön kevyt 

Piirros/Heidi Hallongren

Tasaikäisen metsän eri kasvu-
vaiheet ovat selvästi erilaisia. 
Eri-ikäisrakenteisena kasvatet-
tava metsä säilyy puolestaan 
koko ajan melko  
samankaltaisena. 
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poimintahakkuu ei ole taloudellisesti yhtä 
järkevää kuin nuoremmassa, nopeasti kas-
vavassa metsässä.

Metsän kasvatustapaa päätettäessä myös 
metsän virkistyskäytöllä tai maisemal-
la voi olla väliä, ja marjastus- tai metsäs-
tyspaikoillekin voi laskea arvoa. Peitteis-
tä metsämaisemaa arvostava hyötyy eri-
ikäisenä kasvatettavasta metsästä avohak-

Metsänkasvatusmallien erot pääpiirteissään 

Tasaikäinen metsä  
(jaksollinen kasvatus)

Eri-ikäinen metsä  
(jatkuva kasvatus)

Yksi pääpuulaji, yksi pääasiallinen ikä- ja kokoluokka Puulajeja voi olla useampia, kaikkien ikä- ja 
kokoluokkien puita yhtä aikaa

Puusto pidetään tasakokoisena poistamalla 
pienemmät puut (raivaus ja alaharvennus) 

Metsää kasvatetaan ja uudistetaan samanaikaisesti 
(poimintahakkuut painottuen isoihin puihin ja 
pienaukot)

Kiertoaika n. 60–140 vuotta Ei selvää kiertoaikaa metsiköllä

Avohakkuu ja uudistaminen viljelemällä tai 
luontaisesti

Hakkuu 10–15 vuoden välein, pyrkimys luontaiseen uu-
distumiseen

Hakkuu- ja tulokertymää harvoin, mutta kerralla pal-
jon

Hakkuu- ja tulokertymää säännöllisesti ja useammin, 
mutta vähemmän kerralla

kuin käsiteltävää enemmän. Näitäkin teki-
jöitä voi tarkastella, kun miettii, mikä on 
itselle sopivin metsänkasvatuksen tapa, ja 
millaisia tavoitteita metsänomistukselleen 
asettaa.

Tämä artikkeli pohjautuu pääasiallisesti 
Pellervon Taloustutkimuksen (Hietala, J. 
ym. 2014) raporttiin ”Metsätalouden ta-
loudellinen tulos eri kasvatustavoissa”.

Sari Pynnönen
tutkija

MTK metsälinja

Me hoidamme sijoitustasi.
Metsänhoitoyhdistys auttaa saamaan metsästä hyvää tuottoa 
sukupolvesta toiseen. Oma metsänhoitoyhdistyksesi kertoo, 
miten saat metsäsi tuottamaan ja teet kannattavaa puukauppaa. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta www.metsänomistajat.fi.

Metsänomistajat

TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

www.tapio.fi 

Hyvistä siemenistä
  kasvaa tuottava metsäHyvistä siemenistä

kasvaa 
tuottava metsä
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Metsänhoitoyhdistykset merkittäviä 
työllistäjiä Pirkanmaalla

Metsänhoitoyhdistyksillä on maamme kat-
tavin verkosto metsäammattilaisia. Pirkan-
maan yhdistyksissä toimii 130 ammatti-
laista – työsuhteessa on yli 70 toimihenki-
löä ja liki 60 metsätyöntekijää. Lisäksi yh-
distykset työllistävät satoja yrittäjiä ja ura-
koitsijoita. Luku kestää vertailun suuriin-
kin yrityksiin. Biotalousyhteiskunnan tar-
vitsemia uusiutuvia materiaaleja ei saada 
metsistä jalostukseen ilman työtä tekeviä 
käsiä ja koneita. 

Neljä viidestä markkinoille tulevasta 
puusta saa alkunsa metsänhoitoyhdistyk-
sen tekemän puun myynnin suunnittelun 
kautta. Metsähoitoyhdistysten tekemän 
puunkorjuun määrä kasvaa vuosi vuodel-
ta. Yhdistysten merkitys aluetalouksissa 
on paljon suurempi kuin pelkkä yhdistys-
ten oma liikevaihto. Puuta jalostavat lai-
tokset sijaitsevat usein maaseudulla ja jo-
kainen metsänhoitoyhdistyksen avustama-
na markkinoille tullut kuutiometri työllis-
tää ketjussa edetessään lisää muita ammat-
tilaisia.

Metsänhoitoyhdistysten työ ei liity pel-
kästään puukauppaan, vaan ne työllistävät 
Pirkanmaallakin lukuisia tie- ja ojaraken-
nuksen ammattilaisia, metsäsuunnittelijoi-
ta, kiinteistönvälittäjiä ja metsänhoitotöi-
den tekijöitä. Työtä tehdään nykyaikaisil-
la välineillä. Mobiililaitteet ja tietokoneet 
löytyvät niin hakkuukoneen hytistä kuin 
metsäneuvojan taskusta. 

Elinvoimainen maaseutu  
ja etätyö luovat mahdollisuuksia

Pirkanmaan menestys vaatii koko maa-
kunnan elinvoimaisuudesta huolehti-
mista. Kunnossa oleva infrastruktuuri ja 
tiedonsiirto yhdistettynä maaseutuelin-
keinoja ja maaseudulla asumista edistä-
vään kaavoitukseen turvaa alueen menes-
tymistä. Pirkanmaan menestys edellyttää 
ennen kaikkea työpaikkojen luomista ja 
työn tekemistä koko maakunnan alueella. 
Metsänhoitoyhdistysten tarjoamat sadat 
työpaikat luovat hyvän pohjan maaseu-
dun menestykseen. 

Työn tekeminen saattaa kokea lähivuo-
sina suuren murroksen. Yhä useammalle 
perheelle voi tarjoutua mahdollisuus teh-
dä työtä maaseudulla. Tiedon siirron kehit-
tyminen antaa aivan uudenlaisia mahdolli-
suuksia vaikkapa etätyön tekemiseen siel-
lä, missä työntekijälle on parhaiten sopi-

va työskentelypaikka. Olisiko kaupungis-
tumisen asemasta mahdollisuus maalais-
tua uudelleen? 

Digitalisaatio pienentää välimatkoja 
yhteiskunnassamme, tarjoten mahdolli-
suuksia perheen molemmille vanhemmil-
le työskennellä maaseudulta käsin.  Puun 
käytön lisääntyminen tulee joka tapaukses-
sa synnyttämään uusia työmahdollisuuk-
sia maaseudulle, usein juuri metsänhoi-
toyhdistyksiin. 

Biotalousyhteiskunta  
tarvitsee metsäammattilaisia

Lehteä lukiessa, lautaa sahatessa tai pah-
vilaatikkoa avatessa ei yleensä pysähdy 
miettimään, kuinka pitkän tien tuote on 
käynyt ennen kuluttajalle tuloaan. Kau-
punkien kaukolämpöverkon lämmöstä 
nautittaessa harvemmin tiedostaa, että pat-
terista hohkaava lämpö on lähtöisin maa-
seudun metsistä. 

Suomesta ollaan kovaa vauhtia rakenta-

massa biotalousyhteiskuntaa. Entistä use-
ammin yhteiskunnan tarvitsema ratkaisu 
pohjautuu uusiutuviin luonnonvaroihin. 
Äänekosken tuleva biotuotetehdas on hy-
vä esimerkki investoinnista, jonka vaiku-
tukset leviävät monilla aloille. Biotalous-
yhteiskunta rakentuu tulevina vuosina in-
vestointi kerrallaan.

Biotaloutta rakennettaessa on välttämä-
töntä, että kansalaiset ja päättäjät tiedos-
tavat sen työn, mitä tehdään esimerkiksi 
kuitupuun saamiseksi sellutehtaalle, tukin 
saamiseksi sahalle sekä metsäenergian toi-
mittamiseksi energiantuotantoon. Jokainen 
jalostukseen hankittu puu vaatii aktiivisen 
metsänomistajan lisäksi myös metsäam-
mattilaisia – työtä lähellä metsiä.

Marko Mäki-Hakola
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Metsänhoitoyhdistysten puunkorjuupalvelussa käytetään paikallisia yrittäjiä. 
Näin saadaan maakuntaan työpaikkoja ja tuloja.
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Oriveden Siitamassa asuva Unkilan tilan 
isäntä Jussi Unkila asensi Mhy:n Metsä-
selain ohjelman omaan älypuhelimeensa ja 
hän on ollut tyytyväinen ohjelman käyttä-
jä jo muutaman kuukauden. 

Jussi tykkää Metsäselaimesta koska se 
on helppo ja yksinkertainen käyttää. ”Oh-
jelman asennus oli helppoa ja sujui todel-
la nopeasti. Paperinen metsäsuunnitelma 
karttoineen ei ole aina mukana niin kuin 
puhelin on. Luurin näytöltä on helppo vil-
kaista oman metsän kuviokohtaiset tiedot 
ja varmistaa puhelimen GPS:llä millä ku-
violla kulloinkin saapastelee. Eikä välttä-
mättä eksy niin helposti.” toteaa Jussi. 

Metsäsuunnitelma aina taskussa 

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset (Kih-
niö-Parkano, Pirkanmaa ja Pohjois-Pirkka) 
tarjoavat metsäselaimen jäsenetuna kaikil-
le jäsenilleen. Metsäselain perustuu suosit-
tuun Karttaselain -nimiseen maastokartta-
sovellukseen, joka tarjoaa metsänomista-
jalle mahdollisuuden metsäsuunnitelma-
tietojen tarkastelemiseen omalla mobiili-
laitteella, sekä tarkat maastokartat kiinteis-
törajoineen koko Suomessa.

Mobiilimetsäsuunnitelma vaatii met-
sänhoitoyhdistyksen järjestelmässä ole-
vat metsäsuunnitelman kuviotiedot. Ellei 
tietoja ole, saat palvelun jatkossa käyttöö-
si tilaamalla uuden metsäsuunnitelman tai 
päivityksen vanhaan metsäsuunnitelmaan 
metsänhoitoyhdistyksestä.

Tilaa uusi metsäsuunnitelma tai metsä-
suunnitelman päivitys omalta metsäasian-
tuntijaltasi nyt!

Metsäselain sisältää:
• Metsäsuunnitelmat, kuviotiedot ja asi-

ointi-palvelut metsänomistajille ja asian-
tuntijoille.

• Tarkimmat ja ajantasaisimmat maasto-
kartat ja ilmakuvat koko Suomesta kiin-
teistörajoineen. Hinta erikseen ostettaes-
sa 39,99 euroa/12 kk.

• Teemakartat hakkuu- ja hoitotöistä.
• Hakkuutuloarviot sekä hoitotöiden kus-

tannusarviot.
• Oman sijainnin tarkka näyttö kartalla.
• Toimii myös ilman verkkoyhteyttä (of-

fline-tila)
• Android-, Windows Phone- ja iOS-käyt-

töjärjestelmillä varustetuissa älylaitteis-
sa.

Tulossa olevia ominaisuuksia:
• Reitin, valokuvien ja muistiinpano-

jen tallennus
• Lisää teemakarttoja ja esim. hak-

kuu- ja hoitotöille
• teemoitus kiireellisyyksien mukaan
• Yhteydenpito metsänhoitoyhdistyk-

seen Metsäselaimen kautta
• Metsäsuunnitelmatietojen päivitys 

sovelluksessa

Unkilan Jussi tykästyi Metsäselaimeen

Jäsenetu
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Laadukas istutus takaa hyvän 
taimikon
Istutus on varmin ja nopein tapa saada ai-
kaan uusi metsä. Jotta muutamassa vuo-
dessa saadaan aikaan miehenmittainen, 
pintakasvillisuuden kilpailusta voittajana 
selvinnyt taimikko, on istutustyö tehtävä 
huolellisesti ja ohjeita noudattaen. Lähes 
kaikki Suomessa nykyisin käytettävät tai-
met ovat paakkutaimia.

Taimien kuljetus ja varastointi

Parhaan lopputuloksen saamiseksi materi-
aalista on pidettävä hyvää huolta. Pakaste-
tut kuusen ja männyn taimet on pakattu tai-
mitarhalla pahvilaatikoihin syksyllä ja va-
rastoitu talven ajan -4 asteen lämpötilassa.

Kun taimet saapuvat, laatikot puretaan 
kuormalavoilta ja asetellaan varjoisaan 
paikkaan väljästi, korkeintaan kaksi laa-
tikkoa päällekkäin. Samalla avataan laati-
koiden tuuletusaukot. Taimien tulee sulaa 
hitaasti, noin viikon kuluessa.

Ennen istutusta taimien on oltava riittä-
vän kosteita. Paakusta pitää irrota vettä kä-
dessä kevyesti puristettaessa. 30x40 cm:n 
pahvilaatikko taimineen painaa tällöin 4-5 
kg. Jos painoa on vähemmän, taimia pitää 
kastella - laatikko kestää muutaman kas-
telukerran.

Jäisiä taimia ei saa istuttaa, eikä jäiseen 
maahan saa istuttaa. Molemmissa tapauk-
sissa todennäköinen seuraus on taimien 
kuivuminen. Sulat, sopivan kosteat taimet 
ja lämmin, hyvin muokattu maa takaavat 
hyvän lopputuloksen.

Kunnollinen muokkaus ja oikea 
istutuspaikka

Istuttamista ilman maanmuokkausta ei voi 
suositella juuri missään tilanteessa. Kuu-
selle soveltuvia muokkaustapoja ovat eri-
laiset mätästykset: normaaleilla kivennäis-
mailla laikkumätästys ja erilaisilla veden-
vaivaamilla mailla kääntömätästys tai oji-
tus- eli naveromätästys. Hyvä mätäs on 
korkeudeltaan 10-20 cm, leveyttä ja pi-
tuutta on 50-60 cm. Pinnalla on 5-10 cm 
paksu, yhtenäinen kivennäismaan kerros, 
joka suojaa mättään sisällä olevaa humus-
kerrosta kuivumiselta.

Kuusen taimi istutetaan mättään päälle. 
Pintakerroksen kivennäismaa suojaa tainta 
mm. tukkimiehentäituhoilta. Syvemmällä 

mättäässä oleva kunttakerros taas on kuu-
sen juuristolle paras mahdollinen kasvu-
paikka. Tainta ei missään nimessä saa is-
tuttaa mättään vieressä olevan laikun poh-
jalle, raakaan kivennäismaahan. 

Männyn taimia käytetään karummil-
la mailla ja siksi uudistusala useimmi-

ten äestetään tai laikutetaan. Muokkauk-
sen tarkoituksena on toisin kuin mätästyk-
sessä, paljastaa kuntan alta kivennäismaa-
ta, johon taimen saa istutetuksi. Mänty is-
tutetaan laikkuun korkeimmalle kohdalle 
kuitenkin vähintään 20 cm päähän laikun 
reunasta. 

ÄESTYS
Istuta muokkausjälkeen noin 20 cm humuksen reunasta. Paakun päälle 
kivennäismaata vähintään 2–4 cm. Älä istuta laikun syvimpään kohtaan.

LAIKKUMÄTÄSTYS
Istuta mättääseen, paakun alareuna humukseen. Tiivistä istutuskohta 
tarvittaessa. Paakun päälle kivennäismaata vähintään 3–5 cm. Tiivistä 
maata taimen ympäriltä.

NAVEROMÄTÄSTYS
Istuta mättään keskelle korkeimpaan kohtaan. Tiivistä istutuskohta 
tarvittaessa. Paakun päälle kivennäismaata vähintään 3–5 cm. Tiivistä 
maata taimen ympäriltä. Älä istuta mättäiden väliin.
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• Yli 30 vuoden koke-
muksella!

• Kotimaiset, tehok-
kaat, luontoystä-
välliset ja edulliset 
pesula- ja metsäke-
mikaalit!

• Lasinpesunesteet, 
koneen- ja kuljetus-
kaluston pesuaineet 
helposti ja nopeasti 
uudesta verkko- 
kaupastamme.

www.jl-tuotteet.fi

Tauskonkatu 29
33720 Tampere

Suomen metsäyhdistyksen nuorisohank-
keen iskulause - metsien käyttö pelas-
taa maailman – on osuva vastaus maail-
maa polttaviin haasteisiin. Öljy, hiilen ja 
maakaasun käyttöön perustuva maailman-
järjestys tikittää viimeistä suoraa.  Kasvi-
huonekaasujen voimakas lisääntyminen il-
makehässä ja valtameriin kertyvä muovi- 
ja muu tekokuitupohjainen jäte aiheutta-
vat maailmanlaajuisia ympäristöongelmia. 
Maailma on hukkumassa muovijätteeseen. 
Kaikkialla merissä on jo mikroskooppisen 
pieneksi hajonnutta muovia. Suurin jäte-
pyörre on USA:n ja Japanin välissä. Se on 
EU:n kokoinen jätelautta. Kaikki öljypoh-
jaiset tuotteet on jo korvattavissa puupoh-
jaisilla tuotteilla. Jopa autoteollisuus saat-
taa mullistua nanosellukuitujen ansiosta. 
Muutos uusiutuvien biomassojen laajem-
paan hyödyntämiseen on käynnissä. Suo-
melle se on suuri mahdollisuus. Meillä näi-
tä resursseja on neljänneksi eniten maail-
massa kansalaista kohden. 

Rakentaminen tuottaa 40 % kaikista kas-
vihuonekaasuista. Betoni, teräs ja lasi ku-
luttavat voimakkaasti energiaa valmistus-
prosesseissa. Puurakenteet toimivat ener-
giatehokkuuden lisäksi myös parhaina hii-
linieluina. Kun rakennetaan, pitäisi sen jat-
kossa perustua yhä vahvemmin puuhun 
niin Suomessa kuin muuallakin. Puuraken-
tamisen edistäminen pitää nostaa Suomen 

EU politiikan kärkiteemaksi. Paikallisesti-
kin voidaan olla viisaita: Pudasjärven hir-
sikoulukampus on hieno esimerkki tästä.

Biotaloudessa on myös kysymys politii-
kan suunnan muutoksesta. Ei ole viisasta 
rakentaa Suomea uudestaan. Pitää olla re-
surssiviisas. Biotalous vaatii hajautetum-
pia rakenteita kuin fossiilitalous. Luon-
nonvarat ovat maaseudulla ja biojalosta-
mot maakunnissa ympäri Suomea metsi-
en ympäröiminä. Politiikalla pitää huoleh-
tia, että meillä on riittävästi innovaatioi-
ta, mutta myös riittävää työvoimaa ja kou-
lutusta maaseutualueilla. Valtakunnan re-
sursseja ei pidä tuhlata yritykseen raken-
taa Suomi uudestaan. Suomi kansakunta-
na voi omilla päätöksillään tehdä biotalou-
desta kansantalouden veturin – sen kuului-
san uuden Nokian. Meille globaalit ongel-
mat ovat iso mahdollisuus kansakuntana.

Miten uudet äänekosket varmistetaan? 
Puuta meillä tutkitusti on, eikä maail-
maa pelasteta museoimalla metsiä suoje-
lualuiksi. Puumarkkinoilla kannattaa us-
koa markkinatalouteen: lisätä avointa kil-
pailua, kehittää kauppatapoja ja tilastointia 
sekä lisätä kaikin keinoin markkinainfor-
maatiota ja uusia kauppatapoja. Nämä ovat 
alan sisäisiä tehtäviä eikä siihen tarvita po-
litiikkoja. Politiikkatoimilla pitää kannus-
taa aktiiviseen metsien hoitoon – uutta ke-
meraa ei pidä kuohita, kun laaditaan leik-

kauslistoja. Sukupolvenvaihdosten edis-
täminen ja yrittäjämäisen metsätalouden 
verotuksen keventäminen ovat välttämät-
tömiä toimia. Verotuksen kiristäminen tai 
pakkomaksujen kehittäminen johtaisivat 
päinvastaiseen kehitykseen. Politiikka-
päätöksiin pitää jatkossa tehdä maaseutu- 
ja elinkeinovaikutusten arviointi ympäris-
tövaikutusten arvioinnin lisäksi. Huonoja 
säädöksiä pitää purkaa. Liikennerahat on 
suunnattava alempiasteiseen tieverkkoon 
ja perusväylänpitoon. Uusiin pisaroihin ei 
ole varaa. Eduskunnan pitää olla myös jä-
meränä kansainvälisissä ilmastoneuvotte-
luissa. Metsien käyttöä – joka siis voi pe-
lastaa maailman ohessa myös Suomen ta-
louden – ei pidä kahlita panemalla minis-
terien nimiä papereihin, jotka museoivat 
metsät. Eväät ovat tiedossa. Tulevan hal-
lituksen politiikalla ratkaistaan, pelastaako 
biotalous Suomen ja maailman?   

Mikko Tiirola, 
metsävaltuuskunnan pj, MTK r.y.

Metsien käyttö pelastaa
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Nyt metsään voi sijoittaa rahaston kautta suoremmin kuin koskaan ennen: 
OP-Metsänomistaja ostaa metsää suoraan suomalaisilta metsänomistajilta. 
Rahasto kerryttää tietenkin myös OP-bonuksia*. Tervetuloa metsänomistajaksi 
osoitteessa op.fi/metsanomistaja tai numerossa OP 0100 0500.

MIKSI TYYTYÄ YHTEEN
JUHANNUSKOIVUUN,

KUN VOI OSTAA
 KOKO METSÄN.

SIJOITA NYT
OP-METSÄNOMISTAJA -RAHASTOON

OP
OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Rahaston rahastoesite ja avaintietoesite ovat saatavissa suomeksi ja ruotsiksi OP-Pohjola-ryhmän toimipaikoista, internetistä 
osoitteesta op.fi ja OP 0100 0500 -puhelinpalvelusta. *OP-bonuksia kertyy Osuuspankin asiakasomistajalle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen 
yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Yhdessä hyvä tulee.
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Tuulivoima askarruttaa

Kysymyksiin vastasi kenttäpäällikkö Mar-
kus Nissinen MTK:n metsälinjalta 

1. Miten paljon tuulivoima-alueita on 
toteutunut käyttövalmiiksi  viime 
vuosina?

– Tuulivoiman lisärakentaminen on pääs-
syt kovaan vauhtiin. Kolme, neljä vuotta 
sitten Suomessa oli tuulivoiman tuotantoa 
alle 200 MW, nyt on toiminnassa noin 650 
MW ja tämän vuoden loppuun mennessä 
jo 1000 MW. Pitkään suunnitellut hank-
keet alkavat viimein konkretisoitua ener-
giantuotannossakin.

2. Entä kaatuneet hankkeet, mitkä ovat 
olleet tärkeimmät syyt toteutumatta 
jäämiseen?

– Tuulivoimapuistojen kaavoja varten teh-
dyt selvitykset ovat vaikuttaneet useiden 
hankkeiden toteutukseen. Luontoarvot, 
kuten liito-oravan elinympäristöt, lintujen 
muuttoreitit ja varsinkin suurten petolin-
tujen pesät ovat pienentäneet useita hank-
keita. 

Luonnon lisäksi tuulivoiman oletetut 
vaikutukset ihmiseen ovat muokanneet 
tuulipuistojen kokoa ja muotoa. Maisema, 
voimalan lapojen aiheuttama välke aurin-
gossa sekä melu ovat olleet pääasiallisia 
syitä. Jos hanke on kariutunut kokonaan, 
on maanvuokrasopimisessa todennäköi-
sesti ollut isoja erimielisyyksiä. Puolus-
tusvoimien tutkat ja lentokenttien suoja-
alueet ovat kuitenkin vaikuttaneet enem-
män joidenkin hankkeiden kaatumiseen 
kokonaan.

3. Voitaisiinko tuulivoimaloita miten-
kään maisemoida?

–Tuulivoimala näkyy itse asiassa kauko-
maisemassa paljon paremmin kuin läheltä. 
Varsinkin metsässä puut piilottavat valta-
vat rakennelmat läheltä katsoen tehokkaas-
ti. Kaukomaisemassa voimaloita on lähes 
mahdoton hävittää; lavat pyörivät suurim-
missa myllyissä liki 250 metrin korkeu-

dessa. Voimalat myös rakennetaan usein 
maaston korkeimmille kohdille, koska mi-
tä ylemmäs voimala saadaan, sitä enem-
män on tuulta ja siten myös tuottoa.

Tällä hetkellä yksi eniten puhututtava 
asia on, mitä tapahtuu maanvuokrasopi-
misen päätyttyä. Jollei uutta sopimusta al-
lekirjoiteta, ovat tuulivoimayhtiöt velvol-
lisia sopimusten mukaisesti purkamaan ra-
kennelmat omalla kustannuksellaan pois ja 
maisemoimaan alueen. Maisema tarkoittaa 
hyvässä sopimuksessa sitä, että voimalan 
perusta murskataan metrin syvyydeltä, ja 
kuoppa täytetään maalla. Maahan kaivetta-
vien voimajohtojen osalta noudatetaan sen 
hetkistä lainsäädäntöä. 

– Jos tuulivoimayhtiö ajautuu konkurs-
siin, on konkurssipesän hoitajan tehtävä 
saattaa voimalat, joko uudelleen tuotta-
viksi tai purkaa kaikki rakennelmat. Suo-
men Tuulivoimayhdistyksen selvityksen 
mukaan voimaloiden purkaminen ei käy-
tännössä voi langeta maanomistajan ongel-
maksi. Hyvässä vuokrasopimuksessa so-
vitaan kuitenkin purkurahaston perustami-
sesta. Yhden voimalan purkaminen mak-
saa noin 100 000 euroa.

4. Saavatko kaikki pyörivät voimalat 
valtion tukea?

– Valtio tukee maksimissaan 2500 MW 
edestä tuulivoiman tuotantoa. Vain uu-
det ja vähintään 0,5 MW voimalat voivat 
päästä valtion tuki-, eli syöttötariffijärjes-
telmään mukaan. Tuulivoimayhtiö voi ha-
kea syöttötariffiin pääsyä sen jälkeen, kun 
voimaloille on myönnetty rakennuslupa, ja 
tuulipuistosta ulos johtava voimajohtolin-
ja on saanut toteutusluvan Energiamark-
kinavirastolta.

Hankkeita on suunnitteilla kaikkiaan yli 
10 000 MW:n edestä. Näin ollen nyt aloi-
tettava aivan uusi hanke ei todennäköises-
ti ehdi nykyiseen syöttötariffiin mukaan. 
Tällä vauhdilla tukimäärä on varattuna ko-
konaisuudessaan vuoden 2018 kieppeillä. 

5. Kuka hyötyy taloudellisesti eniten 
tuulivoimasta?

– Syöttötariffin myötä tuulivoiman tuo-
tanto on erinomaista bisnestä itse yhtiöl-
le. Hyvästä hankkeesta on kuitenkin hyö-
tyä laajalti aluetalouteen. Maanomistajat 
saavat hyvän sopimuksen myötä oikein 
mukavaa vuosittaista vuokraa, kunta saa 
kiinteistöveroa ja kokonaisuus luo tietys-
ti myös valtavasti työpaikkoja ja siten ve-
rotuloja.

6. Minkälaisia korvauksia maanomis-
tajille on maksettu?

– Vuokrasopimuksissa on kaksi päälinjaa. 
Kiinteissä vuokrissa hinnat ovat nousseet 
15 000 € vuodessa voimalaa kohden. Voi-
maloiden tuottoon sidotuissa sopimuksis-
sa 20 000 € voimalaa kohden ei ole ollen-
kaan mahdoton luku. Nämä luvut ovat rei-
lun vuoden takaista historiatietoa. 
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Kevään myrkyllinen herkku
Korvasieniaika alkaa olla kohta käsillä. Herkullisena pidetty sieni 
on käsittelemättömänä erittäin myrkyllinen. Korvasienen myrkyis-
tä noin 90 prosenttia on gyromitriiniä, joka on hengenvaarallinen 
solumyrkky, mutta herkästi haihtuva ja vesiliukoinen. Alla EVIRAn 
ohje, jolla myrkyistä pääsee eroon.

Korvasienipiiras 
(Lähde: Arktiset aromit)

Pohja:
1 prk rahkaa
1/2 dl ruokaöljyä
172 dl kauraleseitä
1,5–2 dl hiivaleipä- tai sämpyläjauhoja
Täyte:
3 dl käsiteltyjä korvasieniä
1 rkl ruokaöljyä
1 pieni purjo
1 pieni sipuli
1 valkosipulinkynsi
2 dl ruokakermaa
1 tl suolaa
1/2 kasvisliemikuutio
1/2 tl mustapippuria myllystä
Ripaus cayennepippuria
1 dl juustoraastetta

Korvasienen käsittely alkaa hiekan har-
jaamisella. Jalan tyvi leikataan pois. Sie-
net halkaistaan, sillä etanat viihtyvät on-
tossa lakissa.

Korvasienet on keitettävä kahteen ker-
taan runsaassa vedessä (1 osa sieniä ja 
3 osaa vettä) vähintään viisi minuuttia ja 
huuhdeltava hyvin molempien keittoker-
tojen jälkeen runsaassa vedessä.

Korvasieniä voidaan säilöä kuivaamalla 
ne rapeiksi. Kuivattuja korvasieniä on lio-
tettava vähintään kaksi tuntia ennen käyt-
töä (10 g sieniä ja 2 dl vettä). Liotuksen 
jälkeen korvasienet keitetään kahteen ker-
taan kuten tuoreet korvasienet.

Korvasieniä kuivattaessa tai keitettäes-
sä on tuuletettava hyvin. Korvasienten lio-
tus- tai keittovettä ei saa käyttää ruoanval-
mistuksessa.

Korvasienen kuljetuksessa ja käsittelys-
sä on otettava huomioon, että siitä haihtuu 
myrkyllisiä kaasuja.

Vaiva kannattaa, sillä korvasieni sopii 
erinomaisesti keittoihin ja kastikkeisiin. 
Siinä on hieno ja tunnistettavan voima-
kas aromi ja ravunlihaa muistuttava koos-
tumus. Väkevän maun vuoksi korvasientä 
ei kannata käyttää ruoassa ylenpalttisesti, 
varsinkin jos syöjät ovat herkkävatsaisia.

Sekoita pohjan ainekset kimmoisaksi 
taikinaksi ja laita hetkeksi jääkaappiin. 
Hienonna käsitellyt korvasienet, purjo se-
kä kuoritut sipuli ja valkosipuli. Kuullota 
niitä hetki öljyssä pienessä kattilassa ja li-
sää ruokakerma ja mausteet. Anna muhia 
hetki hiljaisella tulella, lisää mausteet. Tar-
kista maku. Lisää juustoraaste ja sekoita 
tasaiseksi.

Voitele piirakkavuoka ja ripottele siihen 
hieman kauraleseitä. Painele pohjataikina 
öljyttyyn piirasvuokaan tasaisesti. Kaada 
täyte päälle ja tasoita. Paista 180 asteessa 
uunin keskiosassa 30–45 minuuttia kun-
nes pohja on kypsä ja täyte saanut kau-
niin kullanruskean värin. 

Voit tehdä myös pieniä annospiiraita 
leivosmuoteissa tai muffinipellillä. 

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat met-
säomistajina mukana sertifioinnissa met-
sänhoitoyhdistyksensä kautta. Kaikkien 
heidän metsissään toimivien yritysten pitää 
noudattaa metsäsertifioinnin vaatimuksia. 

Ryhmäsertifiointiin osallistuvat orga-
nisaatiot sitoutuvat hankkimaan sertifioi-
duissa metsissä käytettävät palvelut PEFC-
ilmoitetuilta yrityksiltä.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi met-
sänhoitoyhdistysten käyttämät yrittäjät 
ovat myös sertifiointiin sitoutuneita. 

Yritykset osoittavat sitoutumisensa il-
moittautumalla mukaan PEFC-sertifioin-
tiin. Ilmoittautuneista yrityksistä pidetään 

Sitoutuminen sertifiointiin 
– mitä se on?

yllä valtakunnallista internetpohjaista tie-
tokantaa. Tätä yrittäjärekisteriä pääsee tar-
kastelemaan PEFC Suomen nettisivuilta. 
Jos yritys on mukana PEFC-sertifioinnis-
sa, tieto siitä löytyy Y-tunnuksen tai yrityk-
sen nimen perusteella. Yrit-
täjä voi olla mukana serti-
fioinnissa joko suoraan tai 
esim. Koneyrittäjien liiton 
kautta sen jäsenenä.  

Pelkkä ilmoittautuminen 
ei kuitenkaan riitä, vaan 
yrittäjien pitää myös tutus-
tua sertifiointijärjestelmän 
asettamiin vaatimuksiin ja 

sitoutua niiden noudattamiseen. 
Yrittäjärekisteri löytyy PEFC Suomen 

nettisivuilta osiosta Metsien sertifiointi/
PEFC-yrittäjärekisteri. 
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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

Taimitapion toimittamiin männyn ja kuu-
sen taimiin on mahdollista saada pitkä-
vaikutteinen ja ympäristöystävällinen
Tukki-Tapio-käsittely tukkimiehentäin
torjuntaan.
Kysy lisätietoa Tukki-Tapiosta ja mah-
dollisuuksista sen käyttöön jo nyt.
Tukki-Tapio-käsittelyn taimille saa vain
Taimitapiolta.

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

http://www.mhy.fi
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Taimikonhoidolla säädellään kasvatettavan 
puuston puulajisuhteita ja tiheyttä. Taimikonhoi-
don tavoitteena on, ettei kasvatettavan puuston 
kasvu pääse taantumaan lehtipuiden varjostuk-
sen tai muun puuston liiallisen tiheyden vuoksi.

Jos taimikon annetaan kasvaa hoitamattomana:
• puut jäävät ohuiksi ja laadultaan vaatimattomiksi
• vähäarvoisen lehtipuuston osuus voi kasvaa suureksi
• hoitamattomuus vaikuttaa puuston koko kiertoaikaan
• kantorahatuloa saadaan vähemmän ja merkittävästi myöhem-

min

Taimikonhoidossa poistetaan ensisijaisesti:
• vahingoittuneet ja huonolaatuiset puut
• liian tiheässä kasvavista laadultaan samanarvoisista puista pie-

nemmät

Mäntyvaltainen taimikko
• kylvömänniköissä varhaisperkaus on yleensä tarpeen jo alle 

metrin valtapituudessa
• istutustaimikossa varhaisperkaus on yleensä tarpeen 1 - 2 -met-

risessä männyn taimikossa
• jos vesoittuminen on lievää, hoitoa voidaan viivästyttää 2 - 3 

metrin pituusvaiheeseen asti (perkaus tällöin kuitenkin työ-
läämpää)

• tiheimpiä männyntaimituppaita voidaan myös harventaa ja su-
sipuita poistaa

Kuusivaltainen taimikko
• varhaisperkaus on yleensä tarpeen jo noin metrin pituusvai-

heessa, varsinkin rehevimmillä kasvupaikoilla
• voidaan harkita reikäperkausta, jossa lehtipuusto poistetaan 

noin metrin säteellä kuusentaimen ympäriltä
• vesasyntyinen lehtipuusto on syytä poistaa kokonaan

Koivuvaltainen taimikko
• etukasvuinen, vesasyntyinen lehtipuusto poistetaan

MYÖHEMPI TAIMIKONHOITO

Mäntyvaltainen taimikko
• pyritään harventamaan 3 - 6 metrin valtapituudessa
• harvennetaan tiheyteen 2000 - 2500 puuta hehtaarilla
• mitä varhemmin taimikko hoidetaan, sitä suuremmaksi tiheys 

jätetään
• turvemailla taimikonhoitotiheys voi olla em. tiheyksiä hieman 

alhaisempi

Kuusivaltainen taimikko
• pyritään harventamaan 3 - 5 metrin valtapituudessa
• harvennetaan tiheyteen 1800 - 2200 puuta hehtaarilla (mutta ei 

istutustiheyttä harvemmaksi)
• taimikonhoitoa aikaistetaan, jos taimikko on selvästi ylitiheä
• verhopuut poistetaan hallanaroilla kasvupaikoilla taimikon ol-

lessa 4 - 5 –metrinen

Koivuvaltainen taimikko
Rauduskoivikot
• harvennetaan yleensä 4 - 7 metrin valtapituudessa
• harvennetaan tiheyteen 1600 - 1800 puuta hehtaarilla
Hieskoivikot
• harvennetaan yleensä 5 - 8 metrin valtapituudessa
• harvennetaan tiheyteen 2000 - 2500 puuta hehtaarilla

TYÖN JÄLJEN SEURANTA

Kasvamaan jätetyn taimikon tiheys
Kasvamaan jätetyn puuston mittaus tehdään koealasäteellä 4 met-
riä.

Lasketaan 4 metrin säteen sisällä kasvamaan jätettyjen kuus-
ten, mäntyjen ja koivujen runkoluvut, lasketaan ne yhteen. Kun 
luku kerrotaan 200:lla, saadaan hehtaarikohtainen taimimäärä.

Poistuman laskenta
Haluttaessa tietää työvaikeus, lasketaan koealasäteellä 1,78 m 
poistetun puuston määrä kannoista. Hehtaarikohtainen kantolu-
ku saadaan kertomalla tulos 1000:lla. Poistetun puuston keskilä-
pimitta on kolmen koealan keskipistettä lähimpänä olevan kan-
non läpimittojen keskiarvo.

Taimikonhoidon abc

Kuvion pinta-ala,  Mitattavia koealoja, 
ha    kpl 
0,5 – 1,9  5 
2 – 3,9  6 
4 – 5,9  7 
6 – 7,9  8 
8 – 9,9  9 
10 +  10

www.vinhankirjakauppa.fi

13.6. 112-v juhlapäivä
Tervetuloa kakkukahville
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

4

12Metsäasiantuntija 
Hannu Varjoranta 
0400  361 723

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

5

11

Metsäasiantuntija
Arto Leppämäki
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

31

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

7
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

6 Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

14

Metsäasiantuntija 
Niina Laivanen 
044 776 4550

9

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

13

Kenttäesimies 
Tomi-Pekka Heikkilä
 044 580 1046 
Alueet 9–14

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–5

Kenttäesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 6–8

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Metsäasiantuntija 
Vesa Kastari
044 776 4560

2Metsäasiantuntija
Eetu Suvanen
 044 580 1042.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
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10

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

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

Puhelinpäivystys 
metsään liittyvissä
lakiasioissa 
maanantaisin klo 9–16.
Puh. 0600 39 39 59
(4,01 e/min +pvm/mpm)

Metsäasiantuntija 
Rami Raittinen 
0400 131 340

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Toimihenkilömme lomailevat pääosin heinäkuussa. 
Päätoimistoltamme numerosta 03 486 4551 

saat koko heinäkuun ajan tietoa 
päivystävistä toimihenkilöistä.
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Lukijan palvelukortti

Muutokset voit tehdä myös 
osoitteessa 

www.mhy.fi/Pohjois-Pirkka

Myynti: 
Wolffintie 36,  Vaasa

Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

www.skogsplantor.fi

Se on geeneissä.

Jalostetut taimet on varmin ja kustannustehokkain ratkaisu puus-
ton laadun parantamiseen  ja metsän arvokasvun nopeuttamiseen.

Pakkasvarastoituja, jalostettuja taimiamme on saatavana nyt koko 
Suomesta. Kysy lisää paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Tutkitusti enemmän kasvuvoimaa 
ja jopa tuplasti tuottoa

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen

*Esimerkki perustuu Skogsforskin 17,9%:n kasvuerolaskelmaan kuu-
sitaimikossa, johon on istutettu Svenska Skogsplantor AB:n Ålbrunnan 
siemenviljelmillä tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa  
arvossa mitattuna

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nykyarvoon 3%:n 
korko-olettamalla.

Metsikkötaimi 
100%

Jalostettu taimi 

223%

Nyt 
entistäkin 
parempaa 

tuottoa!

Metsäiltamat

Uudenkyläntie 2, 34300 Kuru 
P. 0400 737 151

Palvelemme MA–PE klo 8.30–17
myös LAUANTAISIN klo 9–14

www.kurunpienkonehuolto.fi

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151

Palvelemme  MA–PE  klo 8.30–17
myös LAUANTAISIN klo 9–14

www.kurunpienkonehuolto.fi

Pohjaslahden Vehkakosken lavalla 
lauantaina 1.8.2015 klo 16.30–01.30.

Tervetuloa!
Järj. Virtain Urheilijat yhteistyössä
metsälan toimijoiden kanssa.

Puunveistäjät aloittavat klo 16.30
Riista- ja luontopaneeli klo 17.30–18.50

Metsäalan toimijoiden esittelyteltat klo 18.00–22.00
Metsäpaneeli klo 19.00–20.30

Metsätalouden tulevaisuuden näkymät ja uusi Kemera laki

Lisäksi tarjolla mm. halonhakkuunäytöstä, 
moottorisahaveistoa, puomilla juoksua ja 
traktorinvetoa.
Iltamien lopuksi tanssit tahdittaa 
Jorma Kääriäinen ja yhden tähden orkesteri
sekä Kimmo Yläjärven Trio, 
solistinaan Raita Ilomäki

PAINOTALO
M-PRINT 
PALVELEE

Katso 
tarjoukset

WWW.M-PRINT.FI

Puh. 03 471 1511 
www.m-print.fi
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Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

Noronkatu 20, 35820 Mänttä 
www.salmivirta-yhtiot.fi/
Metsävarusteista ja tarvikkeista -10% 
alennus ovh:sta

Pirkantie 22, 34800 Virrat
www.virhydro.fi/  :
-10% alennus normaalihintaisista Husq-
varna moottori- ja raivaussahoista 
-15% alennus normaalihintaisista muis-
ta metsuritarvikkeista ja välineistä

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan yhteistyö-
kumppaneiden edut vuonna 2015: 

Uudenkyläntie 2, 34300 Kuru
www.kurunpienkonehuolto.fi/ 
-8% alennus sahoista ja tarvikkeista 

Virtain Varaosa Oy
Keskustie 7, 34800 Virrat: 
www.virtainvaraosa.fi/ 
-15% alennus normaalihintaisista Bosch 
pyyhkijänsulista 
-15% alennus normaalihintaisista  
AmPro käsityökaluista 
-15% alennus normaalihintaisista Sonax 
autonhuoltotuotteista 

Kuoppamäentie 10, 33800 Tampere
www.pienkone.fi/ 
-15%  alennus normaalihintaisista  
Husqvarnan metsurin varusteista/  
tarvikkeista 

Mäntän Pihakone Center
Valtatie 54, 35800 Mänttä: 
www.pihakonecenter.com  
Metsävarusteista ja tarvikkeista -10% 
alennus ovh:sta
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Muutokset voit tehdä myös 
osoitteessa 

www.mhy.fi/Pohjois-Pirkka
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi

Nimi Gsm Vuosiloma
Aalto Jere 044 776 4557 22.6. - 11.7. ja 14. - 19.9.
Alanko Pentti 0400 238 590 22.6. - 18.7.
Bucktman Miika 040 557 3947 18. - 26.6.
Haavisto Ville 044 776 4555 1. 6. - 14.8. vanhempainvapaa
Heikkilä Tomi-Pekka 044 580 1046 
Hemminki Jari 044 776 4549 29.6. - 11.7. ja 27.7. - 8.8.
Kaleva Sari 044 557 8589 8. - 13.6. ja 6. - 31.7.
Kastari Vesa 044 776 4560 13.7. - 7.8.
Katajamäki Harri 044 776 4553 13.7. - 7.8.
Kinnunen Leo 044 776 4552 8. - 13.6. ja 6.7. - 1.8.
Kivi-Mannila Hannu 0400 159 151 22.6. - 18.7.
Korhonen Minna 0400 159 152 22.6. - 11.7. ja 7. - 12.9.
Koro Kerkko 044 580 1043 1. - 31.7.
Kotilainen Elina 044 580 1049 13.7. - 8.8.
Kujala Antti 044 580 1046 1.5. - 8.8. vanhempainvapaa
Laivanen Niina 044 776 4550 6. - 31.7.
Lehtimäki Markku 040 835 0239 3. - 29.8.
Leppämäki Arto 044 776 4555 
Leppämäki Jere 0400 159 153 13.7. - 8.8.
Moskari Katri 044 775 9866 13.7. - 1.8.
Mäkinen Jani 0400 745 715 13.7. - 8.8.
Puolitaival Tero 044 776 4558 13.7. - 1.8.
Raittinen Rami 0400 131 340 29.6. - 1.8.
Ruuska Juha 0400 131 337 13.7. - 8.8.
Sarvana Antti 044 776 4554 22. - 27.6. ja 13.7. - 8.8.
Savilahti Janne 044 760 7788 13.7. - 8.8.
Suvanen Eetu 044 580 1042 20.7. - 31.7.
Toijala Jaakko 044 776 4556 22.6. - 18.7.
Varjoranta Hannu 0400 361 723 6.7. - 8.8.

Toimihenkilöiden kesälomat

Jäsenpalvelulomake• Suostumus metsätiedon käsittelyyn. 1) ks. lisätiedot• Haluan saada lisätietoja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä• Osoitteeni on muuttunut/Omistajatiedot ovat muuttuneet

Metsätilan omistajan nimi, Hetu ja/tai Y-tunnus  .........................................................................................................................................

Uusi osoite, uusi postinro ja -toimipaikka ......................................................................................................................................................

Puhelinnumero, sähköpostiosoite ....................................................................................................................................................................

Metsätilan sijaintipaikkakunta Metsäpinta-ala, ha Metsätilan kiinteistötunnus

Omistusmuoto •Yksinomistus •Yhdessä puolison kanssa 
 •Yhtymä •Kuolinpesä                                •Liityn kannatusjäseneksi

Päiväys ______/______ 2015 Paikka __________________________________

Allekirjoitus 
1) Tällä asiakirjalla voit antaa suostumuksen metsätietojesi (esim. metsäsuunnitelma ja laserkeilausaineisto) käsittelyyn kaikilla omistetuilla tiloilla. Suostumuksen perusteella Suomen Metsäkeskuksen tietojärjestelmään sisältyvät metsä-
tietosi voidaan luovuttaa Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry:lle. Luovutuksensaaja voi käsitellä metsätietoja ja liittää ne omiin tietojärjestelmiin sekä tarjota metsätalouteen liittyviä palveluita kuten hoitaessaan sopimianne toimeksian-
tojanne ja antaessaan asiakassuhteeseen liittyvää neuvontaa. Tietojen luovutus voi tapahtua Metsäkeskuksen tarjoaman sähköisen palvelun kautta tai muulla välineellä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja säilytetään toistaiseksi ja an-
netun suostumuksen voi peruuttaa vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Ehtoja noudatetaan metsänhoitoyhdistyksen henkilötietolain rekisteriselosteen mukaan.
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Saappaat jalkaan ja metsään. 
Miten metsä on kasvanut? Pitäisikö siellä tehdä jotain?  
Onko tullut tuhoja? Mistä voisin myydä puuta ja miten?

Meiltä saat metsäasiantuntijan maksutta mukaasi metsään. Metsäkäynnillä 
saat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä sekä puunmyyntimahdollisuuk-
sista. Maksuttoman metsäkäynnin voit tilata myös etänä ja sopia yhteydenpi-
dosta.

Soita ja sovi metsäkäynnistä oman metsäasiantuntijan kanssa.  
Yhteydenottotiedot löydät lehden sivuilta 24 - 25 tai  
www.mhy.fi/pohjoispirkka tai soittamalla toimistoomme p. 03 4864 551.

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Tervetuloa


