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Viime vuonna siirryttiin metsänhoito-
maksusta vapaaehtoiseen metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenyyteen. Metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkan metsän-
omistajat osoittivat luottamuksensa 
omaan metsänhoitoyhdistykseen. Yli 
80 % metsänomistajista maksoi jäsen-
maksunsa, joka osoittaa, että yhdistys 
on tehnyt ja tekee oikeita ja tärkeitä 
asioita metsänomistajien eduksi. Muu-
toksella ei ole ollut merkitystä, sillä lä-
hes kaikissa palveluissa päästiin mää-
rällisesti edellisvuotta parempiin tulok-
siin kuin edellisenä vuonna.

Tästä meidän on hyvä jatkaa työtä 
jäsentemme hyväksi. Metsänhoitoyh-
distyksen pitää olla jäsentensä luotta-
muksen arvoisia joka vuosi, sillä he te-
kevät vuosittain päätöksen jäsenyydes-
tä maksaessaan jäsenmaksun, jolla tuo-
tetaan kaikille jäsenille yhteisiä palvelu-
ja. Yhdistyksen liiketoiminnan painoar-
vo on kasvanut, mutta pitää kuitenkin 
muistaa, että yhdistys ei tavoittele suuria 
voittoja, vaan sitä, että palvelut voidaan 
tuottaa oikeaan hintaan jäsenistölle. Ai-
to jäsenyys tarkoittaa myös sitä, että ky-
sytään ensin omalta metsänhoitoyhdis-
tykseltä – tätä kautta palvelujen laajuut-

ta, laatua ja hintaa pystytään kehittä-
mään kilpailukyisiksi.

Metsäteollisuus 
halpuuttamassa 

puuta

Metsäteollisuus on 
esittänyt tukin lat-
valäpimitan nos-
tamista ja puuta-
varan mittaukses-
sa siirtymistä ny-
kyisestä kuoren-
päällisestä mitta-

uksesta kuorenalta mittaukseen. Äkki-
seltään ei kuullosta isoilta muutoksil-
ta, mutta käytännössä molempien yh-
teisvaikutus tietää isoja tappiota met-
sänomistajalle.  Molempien esitysten 
yhteisvaikutus on 1.000 m3 päätehak-
kuuleimikossa noin 8.000 euroa eli 20 % 
vähemmän tuloa puunmyyjälle. 

Lisäksi metsäteollisuus on ilmoittanut 
lisäävänsä tuontipuun käyttöä ja vas-
tustavansa uusien puupohjaisten ener-
gialaitosten rakentamista ja sitä kautta 
puun lisäkäyttöä energiantuotannossa. 

Syy moiseen käyttäytymiseen on kui-
tupuun ja samalla sahahakkeen hinta. 
Maahan on rakenteilla lisää puunjalos-
tuskapasiteettia. Sellutehtaat tekevät 
tulosta. Metsät kasvavat 30 % enemmän 
kuin niitä hakataan. Puuta pitää saada 
liikkeelle yli 10 milj. kuutiota vuodessa 
lisää.

Uusien investointien johdosta kuitu-
puusta ja sahahakkeesta syntyy niuk-
kuutta ja markkinataloudessa siitä seu-
raa kohoava hinta. Uudet investoinnit 
lisäävät puunkäyttöä ja hakkuureservit 
ovat nimenomaan harvennusmetsissä. 
Kun latvaläpimittaa nostetaan, tulee 
harvennustukkia vähemmän ja vastaa-
vasti kuitua lisää. Tuonnilla ja läpimitan 
muutoksella pyritään estämään kuitu-
puun hinnan nousu.

Kaikki tarvittava puu kuitenkin löytyy 
kotimaastakin, jopa edullisemmin kuin 
maailmalta. Miksi jättää hyödyntämät-
tä kotimainen puu ja kaikki sen hankin-
nasta tulevat työllistävät- ja muut ker-
rannaisvaikutukset.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
hallituksen puheenjohtajana toivotan 
metsänhoitoyhdistyksen jäsenille me-
nestyksekästä metsävuotta 2015.

Antero Unkila
hallituksen puheenjohtaja

Mhy Pohjois-Pirkka

Metsänomistajien luottamus
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Vuodenvaihde toi talven ja 
pakkaset jäädyttivät metsä-
pohjat paremmin kuin vuo-
siin. Puukaupassa on rauhalli-
sempaa, mutta metsissä on vil-
kasta toimintaa. Talvikorjuu-
kohteita hakataan kaikin ole-
massa olevin konein ja kaikki 
toimijat kirivät kiinni kahtena 

edellisenä leutona talvena syn-
tyneitä rästejä. Harvennushak-
kuita rajoittaa kuitenkin kuitu-
puun olematon kysyntä. 

Talousennusteiden mukaan 
tukin kysyntään odotetaan täl-
le vuodelle pientä piristystä. 
Alkuvuosi näyttäisi menevän 
odottavissa tunnelmissa. Tilan-
ne kirkastuu vasta keväämmäl-
lä rakentamissesongin alkaes-
sa. Rakentamisen odotetaan el-
pyvän Suomessa ja Euroopas-
sa, joten parempaan päin siis 
ollaan menossa mutta hitaasti. 

Investoinnit tarpeeseen

Kuitupuun heikkoon kysyntään 
löytyy syy puun käytön vähäi-
syydestä. Meillä ei vain ole riit-
tävästi jalostavaa teollisuutta ja 
tästä syystä on tärkeää, että in-
vestoidaan uutta jalostuskapa-
siteettia. Tämä lisää puun ky-
syntää ja vaikuttaa varmasti 
myös puun hintaan positiivi-

sesti. Havukuidun kysyntä pa-
ranee, kun metsäteollisuus al-
kaa hankkia puuta Ääneskos-
ken uuden sellutehtaan tarpei-
siin.  Lisääntyvä kysyntä hel-
pottaa havukuidun ongelmal-
lista ylitarjontatilannetta. Tällä 
hetkellä selluteollisuus tekee 
reilua voittoa ja siellä puun ky-
syntä ei ole rahasta eikä jalos-
teiden menekistä kiinni. Kui-
duttava teollisuus käyttää nyt 
vain tilaisuutta hyväkseen ja on 
alentanut puun hintaa. Tukki-
puolella alentuneeseen kysyn-
tään vaikuttaa etenkin sahata-
varan heikko menekki ja hinta.

 
Katse kesäleimikoihin

Erityisen suurta kysyntää puus-
ta ei tällä hetkellä ole.  Katseet 
kannattaakin kohdentaa keli-
rikko- ja kesäkorjuukelpoisiin 
päätehakkuuleimikoihin, joil-
la on aina kysyntää. Myös ke-
säkorjuukelpoiset harvennus-

Odottava tunnelma
leimikot kiinnostavat ostajia. 
Kesällä korjattavat leimikot on 
hyvä suunnitella ja valmistel-
la etukäteen odottamaan kas-
vavaa kysyntää. Puunmyyntiä 
suunnittelevien kannattaa teet-
tää markkinatilanteeseen so-
piva leimikko valmiiksi met-
sänhoitoyhdistyksen ammatti-
laisilla. Puunmyyntisuunnitel-
man eli leimikon teko on met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenel-
le maksuton. Samalla metsän-
omistaja saa ajankohtaista tie-
toa puumarkkinoista ja niiden 
kehittymisestä. 

Harri Katajamäki
johtaja
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
TULOSLASKELMA  1.1.–31.12.2015 €

VARSINAINEN TOIMINTA
Edistämistoiminta 75 272

KULUT 
Henkilöstökulut -470 987
poistot -2381 
Muut kulut -248 871
Kulut yhteensä -722 239
Vars.toiminnan kulujäämä -646 967

LIIKETOIMINTA
Tuotot 7 395 089
Kulut -7 269 720
Liikevoitto 125 369
Tulovero -25 474 
Jäsenmaksut 549 800
Korko- yms. tuotot 16 776
Tilikauden ylijäämä 19 504 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
Vuoden 2015 toiminnan tunnuslukuja

Puunmyyntisuunnitelmat 768 973 m3 
Päätehakkuut 1 595 ha 
Harvennushakkuut 3 348 ha
Ensiharvennukset 1 708 ha
Ylispuiden poisto 402 ha
Yhteensä 7 053 ha
Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 516 883 m3

Korjuuapalvelu 173 219 m3

Energiapuutoimitukset 41 000 m3

Maanmuokkaus 1 126 ha 
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 604 000 kpl
Taimen istutus 642 ha
Kylvöt 117 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän kunnostukset 2 190 ha
Metsäteiden rakennus- ja perusparannus 24 km
Metsäsuunnittelu 7 779 ha
Metsäarviot 5 390 ha
Henkilökohtainen neuvonta 4 850 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja asiakastilaisuudet 12 kpl
 1889 henkilöä
Liikevaihto 8,05 m€



Metsätilakauppa käy 
suhdanteista huolimatta
Alkuvuoden pakkaset 
eivät hidastaneet 
metsätilakauppaa. 
Metsätilojen kysyntä 
vuoden pimeimpään 
aikaan yllätti, -kaikki 
kohteet menivät 
kaupaksi. Kiivain 
ja paras aika alkaa 
nyt keväällä lumien 
sulaessa. Silloin on 
myös paras aika laittaa 
myyntiin rantatontit ja 
rakennetut kiinteistöt. 
Mutta metsätilakauppaa 
käymme toki ympäri 
vuoden.

Ei kuluja ellei kauppaa

Metsätilan myynnin lähtökoh-
ta on ammattimaisesti laadit-
tu metsäarvio. Metsäarvion 
pohjalta neuvottelemme myy-
jän kanssa metsätilan tavoite-
hinnan sekä laadimme kirjal-
lisen toimeksiantosopimuksen. 
Myynnissä vaihtoehtoina ovat 
myynti hintapyynnön pohjal-
ta tai myynti tarjousten perus-
teella.

Myynnistä menevä välitys-
palkkio sisältää kaikki kulut 
kuten asiakirjojen hankinnat, 
valmiin kauppakirjan, markki-
nointikulut, esittelyt jne. Myy-
jälle ei tule metsäarviota lu-
kuun ottamatta kuluja, ellem-
me pääse tavoiteltuun myyn-
tihintaan eikä kauppaa synny. 

Markkinointi on tärkeä 
osa kauppaa

Markkinoinnissa käytäm-
me alan parasta verkkopalve-
lua www.metsatilat.fi, alueel-
lisia ja paikallisia lehtiä sekä 
suoria asiakassuhteita. Suoril-

la kontakteilla on suuri merki-
tys. metsätilat.fi -sivujen tila-
vahtipalveluun on rekisteröi-
tynyt Mhy Pohjois-Pirkan alu-
eella noin 800–1200 metsäti-
loista kiinnostunutta ihmistä. 
Nämä saavat heti kohteen tul-
tua myyntiin henkilökohtai-
sen tiedon myytävästä tilasta.
Myytävästä kohteesta saa asi-
akas verkkosivuiltamme kartat 
ja puustotiedot. Välittämämme 
kohteet ovat aina kaikkien kiin-
nostuneiden tiedossa ja mark-
kinat määräävät hintatason.
 
Metsätilojen myynti 
yksi tapa hallita 
sukupolvenvaihdos

Kun ikääntyvällä metsänomis-
tajalla on mielessä tilan omis-
tuksen siirto seuraavalle suku-
polvelle, mutta seuraavasta su-
kupolvesta ei löydy kovin ak-
tiivista kiinnostusta metsän-
omistamiseen, on metsätilan 
myynti hyväksyttävä muoto 
tehdä sukupolvenvaihdos. Ra-
haa tai muuta omaisuutta on 
helpompi osoittaa seuraaville 

sukupolville. Kannattaa kysyä 
asiasta meiltä lisää.

Keskihinta yli 4700 
euroa hehtaarilta

Mhy Pohjois-Pirkan toimialu-
eella Länsi-Suomen Metsätilat 
välitti noin neljäkymmentä met-
sätilakohdetta uusille omistajil-
le viime vuoden aikana. Näiden 
lisäksi päälle olivat vielä ra-
kennetut kohteet ja tontit. Tilo-
jen keskihinta alueellamme oli 
yli 4700 euroa metsähehtaarilta.

Kysyntä vaihtelee yksittäis-
ten tilojen välillä monista eri 
tekijöistä johtuen. Metsätilan 
hyvä sijainti, hyvät tieyhteydet, 
runsaat hakkuumahdollisuudet, 
maapohjan rehevyys ja hyvä 
metsänhoidollinen tila lisäävät 
selkeästi kiinnostusta metsäti-
lamarkkinoilla. 

Miika Bucktman ja  
Janne Savilahti

kiinteistövälittäjät
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Aktiivinen ja innokas Pauliina 
pienpuuta liikuttamaan
Virroilta Ikkalan kylästä kotoisin oleva ja nyky-
äänkin lähellä kotimaisemiaan Soininkylässä asu-
va 27 vuotias metsätalousinsinööri Pauliina Salin 
aloittaa työt pienpuu liikkeelle –hankkeen projek-
tipäällikkönä. 

Pauliina on valmistunut Tuo-
marniemen metsäoppilaitok-
selta v. 2013 ja työskennellyt 
pari viimeisintä vuotta Virtain 
Urheilijoiden liikunnanohjaa-
jana ja seurakehittäjänä. Ko-
kemusta metsäalalta on kerty-
nyt mm. metsänparannuspalve-
lu Seppäkosken palveluksesta.

- Maatilan tyttönä luonto on 
ollut aina lähellä niin lapse-
na leikeissä kuin myöhemmin 
maatilan töissä, kertoo Paulii-
na.  Metsä ja luonto on alana 
kiinnostanut aina ja usko sen 
tulevaisuuteen on vahva. Ja 
isoveljen jalanjäljissä löysin it-
seni Seinäjoen ammattikorkea-
koulusta metsäalalta.

-Suhde metsään on alkanut jo 
pienenä, kun olin nalle kaina-
lossa isän mukana metsätöissä. 
Ja myöhemmin luonto on tul-
lut harrastusympäristönä todel-
la tärkeäksi. ”Mikään ei ole sen 
mukavampaa, kuin juosta lenk-
kiä metsäpolulla ihan omassa 
rauhassa.” Harrastuksista tär-
keimpinä Pauliina mainitsee 
juoksun lisäksi hiihdon, pyö-
räilyn, sisustamisen ja vanho-
jen huonekalujen entisöinnin. 
Omaa metsää Pauliinalla ei 
vielä ole, mutta mökki löytyy 
Toisveden rannalta Lahdenky-
lästä, ja oman metsän omistus 
on kuitenkin vahvasti haaveis-
sa tulevaisuudessa.

Uudelta työltään Pauliina 
odottaa mahdollisimman pal-
jon kontakteja metsänomis-
tajiin sekä  mielenkiintoisia 
haasteita. Tässä pääsee var-
masti tekemisiin erilaisten ih-
misten kanssa ja luomaan sosi-
aalisia suhteita mm. metsäalan 
ammattilaisten kanssa. Tavoit-
teena on tietysti projektin vie-
minen tehokkaasti eteenpäin ja 
sen tavoitteiden täyttäminen. 
Mikäli metsänomistajilla he-
rää kysymyksiä projektiin liit-
tyen voi lisätietoja kysyä suo-
raan Pauliinalta puhelinnume-
rosta 044 580 1042 helmikuun 
22. päivästä alkaen. 

Aurinkoista kevään odotusta 
ja tapaamisiin!

Sari Kaleva
korjuuesimies

Pienpuu liikkeelle –hankkeella 
harvennushakkuurästien purkuun
Pirkanmaan uudessa metsäoh-
jelmassa esitetään 5,3 miljoo-
nan kuutiometrin hakkuita vuo-
sittain. Tavoite on huomattavan 
suuri ja edellyttää metsiltä var-
sin hyvää tuottokykyä. Tuotto-
kyvyn ylläpitämiseksi metsän-
hoitosuositusten mukainen tai-
mikonhoitotarve on tuleval-
la 5-vuotiskaudella lähes kak-
sinkertainen verrattuna viimei-
sen viiden vuoden aikana to-
teutuneeseen työmäärään. En-
siharvennusten lisäystarve vas-
taavasti on 60 %. Lisäksi har-
vennuksissa riittää huomatta-
va lisäystarve. Tavoitteet ovat 
varsin vaativat, mutta tarjoa-
vat samalla metsänomistajalle 
hyvän mahdollisuuden metsi-
en täysimääräiseen hyödyntä-
miseen. Biotalouden kasvun ja 
uusien teollisuuden investointi-

en odotetaan varmistavan myös 
menekin markkinoille tulevalle 
puutavaralle. Kaavaillut mää-
rät edellyttävät aktivoitumista 
myös metsänomistajissa. Osal-
taan tähän työsarkaan Metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
on käynnistänyt Pienpuu liik-
keelle –hankkeen.

Pienpuu liikkeelle hanke pyr-
kii tiedotuksen ja neuvonnan 
kautta saamaan entistä enem-
män aktiivisuutta metsänomis-
tajakuntaan. Lisäämällä tietoi-
suutta metsien käyttömahdolli-
suuksista sekä käytössä olevis-
ta menetelmistä voidaan avus-
taa metsänomistajia kasvavi-
en tavoitteiden täyttämisessä. 
Samalla on tavoitteena tehdä 
tutuksi metsänkasvatuksen ja 
puukaupan mahdollisuuksia ja 
toimintamalleja. Metsänomis-

tajille tarjotaan run-
saasti erilaisia työnäy-
töksiä ja koulutustilai-
suuksia, missä toimi-
jat ja menetelmät tu-
levat tutuiksi. Metsän-
omistajien lisäksi hank-
keen tavoitteena on tukea 
metsäammattilaisten ja met-
säalan urakoitsijoiden osaa-
mista ja ammattitaitoa tarjo-
amalla koulutusta ja tiedotus-
ta myös alan osaajille.

Hankkeen tavoitteet ovat hy-
vin korkealla ja tekemistä riit-
tää. Tarpeen tämä onkin kun 
muistetaan, että metsänhoi-
dollisen tilan mukaan arvioi-
tuna Pirkanmaalla on myöhäs-
sä 36 000 hehtaaria taimikon-
hoitoja ja ensiharvennuksia 
27 000 hehtaaria! Tietoa ja tai-
toa jo on, hankkeen avulla nä-

mä saadaan toivottavasti entis-
tä paremmin metsänomistajien 
käyttöön. Pienpuu liikkeelle –
hankkeen vetämisestä vastaa 
projektipäällikkö Pauliina Sa-
lin ja kokonaistavoitteita tuke-
vat kaikki mhy Pohjois-Pirkan 
metsäasiantuntijat. Nyt startat-
tu hanke kestää vuoden 2017 
loppuun.

Vesa Kastari
metsäasiantuntija 
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Muista metsänhoitotyöt
Vaikka talvi on vielä parhaimmillaan, niin tulevan 
kevään ja kesän metsänhoitotyöt kannattaa lait-
taa alulle. Jos metsässäsi on tekemättömiä uudis-
tustöitä, taimikot kaipaavat hoitoa tai jos tunnis-
tat lannoitustarpeita metsäsi hyväksi, niin toimi 
nyt.

kannattavan ensiharvennuksen 
edellytys.

• Jos teet itse taimikonhoito-
töitä muista tehdä ennakkoil-
moitus Kemera kohteista

• Sovi oman metsäasiantun-
tijasi kanssa taimikonhoito-
töistä

• Varsinkin varhaisperkauksel-
la voit parhaiten turvata met-
säsi tulevaisuuden

• Tilaa ammattilainen mhy:n 
kautta ja saat takuulla laa-
dukkaan lopputuloksen. Met-
sänhoitoyhdistysten metsurit 
hoitavat asian ja koko hom-
ma on sinulle vaivaton.

Lannoitus

Yhteishankkeet ovat avainsana 
lannoituksessa. Lannoitteiden 
levityskustannukset pysyvät 
kohtuullisina, kun hankkeen 
kohteet sijaitsevat suhteellisen 
lähellä toisiaan ja pinta-alat 
ovat riittävän suuret. Metsän-
hoitoyhdistys hankkii lannoit-
teet sekä kuljetus- ja levityspal-
velun, valvoo levityksen ja hoi-
taa rahaliikenteen. Lannoittei-
den levittämiseen käytetään ta-
vallisesti helikopteria.

• Ota yhteys omaan metsäasi-
antuntijaasi, jos tunnistat lan-
noitettavia kohteita metsäs-
säsi:

• Lannoitushankkeille kerä-
tään laajempi aluekokonai-
suus lannoituskohteita, tämä 
varmistaa kilpailukykyisen 
hinnoittelun lannoitukselle.

Metsänviljely

Kaikki uudistamistyöt on syytä 
tehdä viipymättä hakkuun jäl-
keen. Uudistusala raivataan ja 
muokataan kasvupaikalle so-
veltuvalla menetelmällä. Näin 
voidaan jossain määrin vähen-
tää pintakasvillisuuden torjun-
nantarvetta. Samalla nopeute-
taan uuden, tuottavan puusu-
kupolven syntymistä

• Nyt on viimeistään se hetki 
kun metsänomistajien kan-
natta tehdä taimitilaukset

• Mikäli olet tehnyt jo tehnyt 
sopimuksen metsänhoitoyh-
distyksesi kanssa taimista ja 
istutuksesta niin sinun ei tar-
vitse huolehtia taimitilauk-
sista

• Jos et ole vielä sopinut met-
sänuudistamistöistä tai et ole 
tilannut taimia, niin nyt on 
hetki toimia. Varaathan tai-
mesi viimeistään helmikuun 
aikana

• Taimitilauksissa ole yhtey-
dessä oman alueesi metsäasi-
antuntijaan ja sovi asia pikai-
sesti

• Huomaa sivulta 21 
jäsenhintaiset 
metsänistutustarvikkeet!

Taimikonhoito

Taimikonharvennuksella sää-
dellään kasvatettavan puus-
ton puulajisuhteita ja tiheyttä. 
Parhaiden taimien kasvua au-
tetaan poistamalla etukasvui-
set ja huonolaatuiset puut. Tai-
mikon hoitaminen luo perustan 
tulevaisuuden hakkuumahdol-
lisuuksille. Oikea-aikainen tai-
mikonhoito on taloudellisesti 



Viime vuoden loppu puumark-
kinoilla sujui ennakoidusti. 
Vuonna 2015 puuta ostettiin 
yksityismetsistä kolme pro-
senttia edellisvuotta vähem-
män. Vuodelle 2016 puumark-
kinoiden näkymä on PTT:n ja 
LUKE:n ennusteiden perus-
teella aavistuksen viime vuotta 
positiivisempi. Markkinahak-
kuita tehtiin viime vuonna rei-
lun prosentin vuotta 2014 vä-
hemmän. Tänä vuonna hakkui-
den ennakoidaan kokonaisuu-
dessaan kasvavan parilla kol-
mella prosentilla. 

Puun kysyntä heikkoa

Metsänhoitoyhdistysten mu-
kaan kaikista puutavaralajeis-

Puun käytön kasvu ei näy 
puumarkkinoilla vielä
Sahatavaramarkkinat kituvat monista eri syistä johtuen, mutta kuitupuuta 
käyttävän teollisuuden kannattavuus on erinomainen.
Käytännön puukaupassa näyttää olevan ylitarjontaa kaikissa puutavarala-
jeissa, eikä katkottu puukaan kiinnosta.

ta on koivutukkia lukuun otta-
matta tällä hetkellä ylitarjontaa. 
Puukauppaa on kuluvan vuo-
den ensimmäisten viikkojen 
aikana käyty aavistuksen huo-
nommilla hinnoilla kuin viime 
vuoden lopulla. 

Ostotarjouksia jätetään erit-
täin valikoivasti ja valmiiksi 
katkottukaan puu ei kiinnosta. 
Heikko kysyntätilanne on eri-
tyisen hankala talvileimikois-
sa, joiden korjuu olisi kelien 
puolesta kerrankin mahdollis-
ta. P&K-sahateollisuudessa ti-
lanne on jonkin verran parempi 
ja ainakin osalla sahoista puun 
ostotarve on jatkuvaa.

Nykyisessä puumarkkinati-
lanteessa erityisen outoja ovat 
metsäteollisuuden jatkuvat 

vaatimukset puun tarjonnan 
nopeasta vahvistamisesta. Ai-
kaa, jolloin metsäteollisuusyri-
tysten ja heidän etujärjestöjen-
sä puheet puun tarpeen kasvus-
ta erityisesti kuitupuussa rea-
lisoituvat käytännön puumark-
kinoille, saadaan ainakin vielä 
odottaa. 

Puun ostajat ovat viime ai-
koina kiihtyvään tahtiin esit-
täneet vaatimuksia tukin mi-
nimilatvaläpimitan nostami-
sesta, uusia tukin hintaluokit-
teluja ja juurikäävän torjunnan 
kustannusten siirtämistä met-
sänomistajien maksettavak-
si. Kaikki edellä mainitut, se-
kä myös muut mahdolliset puu-
kauppaan liittyvät uudet ehdot, 
tulee tarkkaan huomioida ver-

tailtaessa eri puun ostajien tar-
jouksia.

Sahatavaran kauppa 
vaikeaa  – sellu ja 
kartonki vedossa

Vuonna 2015 sahatavaran tuo-
tanto Suomessa putosi aavis-
tuksen vuodesta 2014. Ruotsis-
sa tuotanto puolesta nousi hie-
man. Sahatavaran varastot ovat 
edelleen erittäin korkeat huoli-
matta kuusisahatavaran hienoi-
sesta vahvistumisesta viime ai-
koina. Mäntysahatavaran tilan-
ne on erityisesti Pohjois-Afri-
kan huonontuneen markkina-
tilanteen vuoksi huolestutta-
va. Öljyn hinnan laskulla on 
suotuisia vaikutuksia, mutta se 
leikkaa myös talouskasvua mo-
nissa suomalaisen sahatavaran 
viennin kannalta keskeisissä 
maissa. 

Sahatavaran vientimäärät 
ovat kasvaneet, mutta hinnat 
ovat edelleen aavistuksen las-
keneet. Kotimaan rakentami-
sen heikko suhdanne heijastuu 
puutuotteiden kysyntään. Va-
nerinkin osalta markkinatilan-
ne on aikaisempaa heikompi. 
Kuitupuuta käyttävässä teol-
lisuudessa erityisesti sellulla 
ja kartongilla markkinatilan-
ne on säilynyt hyvänä, vaikka 
molempien hinnat ovat jonkin 
verran viime aikoina laskeneet. 
Kannattavuus kuitupuuta käyt-
tävässä teollisuudessa on jatku-
nut erinomaisena.

Erno Järvinen, 
tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto MTK ry
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Aivan Parkanon kaupungin 
keskustassa Jukka Vesanto 
isännöi yhdessä enonsa Pekka 
Virranhaaran kanssa vanhaa 
Kanan sukutilaa. Tila on ollut 
suvun hallinnassa jo 1600-lu-
vulta. Ikäeroa miehillä on vain 
kaksi vuotta, vaikka eri suku-
polveen kuuluvatkin. 

– Olemme harjoittaneet ”bis-
nestä” yhdessä jo yli 50 vuot-
ta. Omistamamme tilat sijaitse-
vat valtaosin Parkanon alueel-
la, mutta myös Ylöjärvellä ja 
Ikaalisissa. Tilamme on alueen 
tyypillinen maatila. Valtaosa 

on metsää ja peltoala pienem-
pi suhteessa metsään. Nykyisin 
viljelemme noin 150 hehtaaria, 
josta omaa on reilu kolmannes, 
kertoilee Jukka Vesanto.

Ylioppilastutkinnon jälkeen 
Jukka opiskeli ekonomiksi 
Tampereen yliopistossa, mutta 
vuosien varrella karttui miele-
kästä tekemistä maa- ja metsä-
talouden piirissä.

– Aloitin opiskelujeni ohel-
la maatalouden yritystoimin-
nan Pekan kanssa 1979 ja tila 
siirtyi meille 1986. Ensimmäi-
set lisämaakaupat tehtiin seu-

raavana vuonna. Sen jälkeen 
metsäalaa on laajennettu mää-
rätietoisesti.

Maanviljelystä 
ja ratsastusleirejä

Tilalla viljellään nurmea omil-
le poneille ja myyntiin, lisäksi 
luomupelloilla kasvaa rehuvil-
jaa. Kotieläiminä on ollut he-
voskarjaa vuodesta 1979 al-
kaen, lukuunottamatta lyhyttä 
jaksoa, jolloin pidettiin myös 
lihakarjaa. Ratsastusta ja ke-
säleirejä lapsille ja nuorille on 
järjestetty jo 36 vuoden ajan. 
Monta vuotta leiritoiminnas-
ta on pääasiassa vastannut Ve-
santojen Elina-tytär. Vesan-
non perheeseen kuuluvat vai-
mo Pirjo ja pois kotoa muut-
taneet aikuiset tytär ja poika. 
Poika Aleksi perheineen asuu 
Nokialla.

Metsätöissä
pienestä pitäen

Metsä kiinnosti Jukkaa pikku-
pojasta lähtien. Hän vietti pal-
jon aikaa mummulassa, äitin-
sä kotitilalla. Jukasta oli tärke-
ää päästä miesten kanssa hak-
kaamaan puskia omalla pienel-
lä kirveellä. 

– Metsään en päässyt varsi-
naisesti tekemään mitään en-
nen kuin kahdeksan vuoden 
iässä. Ensimmäiset kokemuk-
seni risusavotasta sain isoiso-
isäni Jooseppi Lampisen kans-
sa. Hän oli hankkinut mainet-
ta esimerkillisellä metsien hoi-
dolla ja sai tunnustukseksi mm. 
Tapion hopeakirveen.

Jukka Vesannon tavoittee-
na on saattaa metsät parhaa-
seen mahdolliseen tuottokun-
toon. Puuttomat kuviot istute-
taan, vesitalous laitetaan kun-
toon, samoin tiestö; ja taimikot 

ja nuoret metsät harvennetaan 
oikea-aikaisesti. 

Istutukset, taimikonhoidot 
ja ennakkoraivaukset pyritään 
tekemään omin voimin. Oji-
tushankkeet ja metsätiet hoi-
taa metsänhoitoyhdistys, ai-
kaisemmin myös Metsäkes-
kus. Oman metsän sisäiset tie-
hankkeet suunnitellaan ja teh-
dään omatoimisesti paikallisia 
tekijöitä hyödyntäen.

– Metsien hoitotoimet pyri-
tään tekemään vallitsevia ke-
liolosuhteita hyväksi käyttä-
en. Tälläkin hetkellä on hyväs-

Metsänhoitoa, ratsastusleirejä ja luomu  peltoja Parkanon keskustassa
Vanhalla talonpoikaistilalla on kesällä ja loma-ai-
koina ratsastusleirien tuomaa vilskettä ja vipinää. 
Talvella aktiivisempaa toimintaa on tilan metsis-
sä. 

Vaarin kanssa on turvallista kulkea. Väinö ja Jukka palaa-
vat metsästä. 
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Metsänhoitoa, ratsastusleirejä ja luomu  peltoja Parkanon keskustassa
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Talvisena viikonloppuna suvun miehistä Väinö, Aleksi, Pekka ja Jukka (takana) kävivät tarkastelemassa korjuutyömaa-
ta. Hyvältä näytti, ja maakin oli jäässä.

tä talvesta johtuen meneillään 
isohko harvennussavotta peh-
meäpohjaisilla alueilla.  

 
Järjestötyö on 
kiinnostavaa ja tärkeää

Jukka Vesanto on toiminut met-
sänhoitoyhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtajana jo vuo-
desta 2001 alkaen. Ensin Par-
kanon, ja sittemmin yhdisty-
neen Kihniö-Parkanon yhdis-

tyksessä.
– Yhdistymisessä oli vähän 

”vääntöä”, mutta lopulta kaik-
ki meni hyvin ja yhdistymistä 
on kiitelty vielä viime aikoina-
kin, toteaa Vesanto. 

– Olen aina ollut kiinnostu-
nut asioista pelkän tekemisen 
lisäksi vähän järjestölliseltäkin 
puolelta. Tästä taas on poikinut 
monia lisähommia, kuten maa-
taloustuottajayhdistys, pank-
ki, metsästysseura, jopa talo-

yhtiöitä.
Vesannon mielestä kuulumi-

nen metsänhoitoyhdistykseen 
on jokaisen sellaisen metsän-
omistajan asia, jolle metsällä 
on vähäistä suurempaa talou-
dellista merkitystä. Metsänhoi-
toyhdistys on ainoa taho, joka 
valvoo metsänomistajan etua. 

– Metsä kannattaa pitää kun-
nossa, vaikka siihen tehtävät 
taloudelliset uhraukset tuntui-
sivatkin tuottavan vasta pit-

kän ajanjakson jälkeen. Met-
sänhoitoyhdistyksestä asiois-
ta tietämätön metsänomista-
ja saa kaipaamaansa tietoa, ja 
kokeneempikin metsänomista-
ja saa näkemystä asioihin - jo-
ko erilaista tai omia näkemyk-
siä vahvistavaa, valaisee Jukka 
Vesanto.

Heli Mutkala-Kähkönen
kenttäpäällikkö
MTK, metsälinja
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MTK:n verojohtaja Timo Si-
pilä toteaa, että puun myynti-
tulon verotukseen ei verovuo-
den 2015 osalta ole tullut mi-
tään merkittävää sisällöllistä 
muutosta. Pienempiä käytän-
nön muutoksia kuitenkin on.

– Arvonlisäverotukseen 
liittyen Verohallinto ei 

enää postita kausiveroil-
moituksia ohjeineen. 
Asiakkaan onkin muis-
tettava antaa kausive-
roilmoitus aina, vaik-
ka ei olisi ollut toi-
mintaa.  

– Metsätalouden 
tuloveroilmoitusta 
ei tarvitse palauttaa, 
jos vuoden aikana 
ei ole ollut metsäta-
louden harjoittami-
seen liittyviä tuloja, 
vähennettäviä meno-
ja tai metsävähennyk-

sestä ja varauksista il-
moitettavia seurantatie-

toja, selvittää Sipilä. 
Sipilän mukaan metsän-

omistajien kannattaa kui-

Metsäverotukseen tarkkuutta ja 
suunnittelua

tenkin muistaa, että metsätalo-
uden harjoittajan etu on ilmoit-
taa metsätalouteen kohdistuvat 
kustannukset sellaisinakin vuo-
sina, joina tuloja ei metsätalou-
desta ole. 

Timo Sipilä haluaa erityises-
ti muistuttaa veroilmoitustaan 
täyttäville metsänomistajille, 
että on erittäin tärkeää paneu-
tua myös esitäytettyyn veroil-
moitukseen, kun se keväällä tu-
lee verovelvolliselle, ja tarkas-
taa, että Verohallinto on huomi-
oinut ilmoitetut tulot ja vähen-
nykset oikein. 

Mitä tarkoittaa 
verosuunnittelu?

Verosuunnittelulla pyritään jär-
jestämään verotus lain sallimis-
sa rajoissa optimaaliseksi vero-
velvollisen kannalta, määritte-
lee Sipilä. 

– Tärkeä verosuunnittelu-
mahdollisuus sisältyy metsä-
vähennykseen. Sukupolven-
vaihdostilanteessa voi olla pe-
rusteltua metsän osalta maksaa 
kauppahintaa, jonka perusteel-
la uusi metsänomistaja saa teh-
dä vähennyksen puun myynti-
tulosta, Sipilä kertoo. 

– Luonnollinen henkilö, 
kuolinpesä ja näiden muodos-
tama verotusyhtymä sekä yh-
teisetuus voivat tehdä metsävä-
hennyksen metsätalouden pää-

Helmikuu on metsänomistajille veroilmoitusten 
täyttöaikaa. Muutoksiin on totuttu lähes vuosit-
tain. Vähintään lomakkeita on viilailtu pikkuisen. 
Eduksi on huomioida tarkasti kaikki metsätalou-
den menot verotuksessa. Jonkun verran kannat-
taa panostaa myös verosuunnitteluun.

Timo Sipilä

omatulosta. Metsänomistajalla 
oikeus vähentää 60 % 1.1.1993 
tai sen jälkeen vastikkeellises-
ti hankitun metsän hankintame-
nosta. 

Toinen huomioitava asia on, 
että vuoden 2016 alusta pää-
omatulon veroprosentti on 30 
ja 30 000 euron vuotuisen ve-
rotettavan pääomatulon ylittä-
vältä osalta 34. Näin ollen on 
hyvä ajoittaa puun myyntitu-
lon tilitykset useammalle vuo-
delle siten, ettei osa tulosta jou-
du pääomatulon korotetun ve-
roprosentin piiriin.  

Myös menovarausta voi 
käyttää verosuunnittelun vä-
lineenä. Sillä siirretään saatu-
ja tuloja verotettavaksi tulevi-
na vuosina, kun esim. metsän 
uudistamisesta syntyy kuluja. 
Yhtä hyvin sitä voi rajatapauk-
sissa käyttää siirtämään tulo-
ja seuraavalle vuodelle säästy-
äkseen maksamasta korotetun 
veroprosentin mukaan lasket-
tavaa veroa.

Hallitusohjelmassa lupailtiin 
metsätilojen sukupolvenvaih-
doksiin huojennusta. Sipilä to-
teaa, että hallituksen kaikki ve-
rolupaukset metsätalouden har-
joittajille ovat edelleen valmis-
telussa, niin myös sukupolven-
vaihdoshuojennus. 

Heli Mutkala-Kähkönen
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Alkutuottajat, eli siis myös 
metsänomistajat, ilmoittavat 
saamansa ja maksamansa ar-
vonlisäverot kausiveroilmoi-
tuksella. 

Tänä vuonna verottaja ei 
enää toimita verolomakkeiden 
mukana kausiveroilmoitukseen 
käytettävää paperilomaketta. 
Tällä ilmeisesti pyritään oh-
jaamaan verovelvollisia käyt-
tämään sähköisiä palveluja.

Huomattavaa on, että kausi-
veroilmoitus pitää jättää, vaik-
ka ilmoitettavaa ei olisikaan. 
Eli vaikka ei olisi tehnyt ainut-
takaan arvonlisäveroa sisältä-
vää hankintaa tai puukauppaa, 
jossa alv:ia olisi maksettu, pi-
tää kuitenkin oma-aloitteisesti 
jättää kausiveroilmoitus asian-
omaisella lomakkeella tai säh-
köistä palvelua käyttäen verot-
tajalle.

Verkossa asia hoituu käyttä-
mällä Verotili-palvelua. Verot-
tajan nettisivuilta löytyy myös 
linkit ja ohjeet muihin sähköi-
sen lähettämisen vaihtoehtoi-
hin. Palveluntarjoajia on useita.

Jos haluaa pitäytyä perintei-
sessä paperilomakkeessa, se 
pitää noutaa verotoimistosta. 
Myös metsänhoitoyhdistysten 
toimistot palvelevat tässäkin 
asiassa. Verottaja tähdentää, et-
tä pitää käyttää vain alkuperäi-
siä lomakkeita, ei kopioita ei-
kä pienennettyjä versioita, jot-
ta optinen lukupalvelu toimi-
si. Lomake palautetaan Vero-
hallinnon Kausiveroilmoitus-
ten optiseen lukupalveluun os. 
PL 5000, 00053 VERO helmi-
kuun loppuun mennessä. Täl-
löin on myös viimeinen päivä 
maksaa tilitettävät arvonlisäve-
rot valtiolle.

Arvonlisäverot ilmoitetaan 
kausiveroilmoituksella

HUOMIO! 
• Kausiveroilmoituspakettia ei lähetetä verovelvollisille vuo-

denvaihteessa 2015-2016.
• Kausiveroilmoitus täytyy antaa vaikka ilmoitettavaa ei oli-

sikaan.
• Verotili on kätevin ilmoituskanava. 
Metsätalouden veroilmoituksesta

Metsätalouden veroilmoituslomakeasiat ovat ihan päinvas-
toin kuin kausiveroilmoituksen. Kaikki metsää verovuoden 
2015 aikana metsää omistaneet luonnolliset henkilöt, vero-
tusyhtymät ja kuolinpesät saavat postitse esitäytetyn veroil-
moituslomakkeen. Tällä 2C-lomakkeella ilmoitetaan metsäta-
louden tulot ja metsään kohdistuneet menot. Lomakkeessa 
on ilmoitettu sen viimeinen palautuspäivä ja -osoite.

Mutta metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, 
jos metsänomistajalla ei ole vuoden aikana ollut lainkaan 
metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettä-
viä menoja tai metsävähennykseen ja varauksiin liittyviä seu-
rantatietoja. 

C

VEROHALLINTO
TUNNUS 5019832
00003 VASTAUSLÄHETYS

Viimeinen palautuspäivä

2
METSÄTALOUDEN  
VEROILMOITUS

Verovelvollisen nimi ja osoite
Kaikki maatilat yhteensä

Kotikunta 31.12.2014

Y-tunnus tai henkilötunnus 

Puolisoiden osuudet metsäomaisuudesta % 600 Oma erillinen 
ilmoitus

601 Verovelvollinen 602 Puoliso

euro snt

I  Laskelma metsätalouden pääomatulosta

1. Puun myyntitulot

 2 C 1.1. Pystykaupat 1.2. Hankintakaupat 1.3. Poltto- ja joulupuukaupat

603 604 613
+

2015
2. Hankintatyön arvo 2.2. Poltto- ja joulupuukaupat

2.1. Hankintakaupat

605 625
-

3. Vakuutus- ja hirvivahinkokorvaukset, metsätalouden tuet  

3.1. Vakuutuskorvaukset 3.2. Hirvivahinkokorvaukset 3.3. Metsätalouden tuet 

607 608 609
+

4. Omasta metsästä otettu puutavara
614

4.1. Maatalouskäyttö 4.2. Elinkeinokäyttö 4.3. Yksityiskäyttö 

+

5. Metsävähennys ja varaukset 5.3. Tuhovaraus
5.1. Metsävähennys 5.2. Menovaraus

30
43

1

615 616 617
-

6. Muut pääomatuloksi luettavat erät 
6.1. Varausten tuloutus 6.2. Muut

619 620
+

7. Vuosimenot
7.1. Palkkausmenot 7.2. Matkakulut 7.3. Muut vuosimenot

623 624
622 -

Selvitys poistoina vähennettävistä menoista
Koneet ja kalusto Rakennukset  Ojat ja tiet

8. Menojäännös 1.1.2015

9. Lisäykset verovuonna
645 646

10. Luovutukset verovuonna
2 642 643 644

-

11. Poistot 626 627 628

12. Menojäännös 31.12.2015 630

13. Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot
-
634

14. Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet muun toiminnan menot

14.1. Maatalouden menot 14.2. Elinkeinotoiminnan menot 14.3. Yksityismenot

+
635
=

15. Metsätalouden puhdas pääomatulo 636

tai =

16. Metsätalouden tappiollinen pääomatulo

VEROH 3043  4.2015 C

Tyhjennä lomake

Seuraava sivu

Lomake palautetaan osoitteeseen:
VEROHALLINTO
Kausiveroilmoitusten optinen lukupalveluPL 5000
00053 VERO

KAUSIVEROILMOITUS K
Jos korjaatte aiemmin ilmoitettuja tietoja, ilmoittakaa vain muutosten määrät.
Kausiveroilmoitukseen ei saa liittää mitään liitteitä.

Verovelvollisen nimi (arvonlisäverovelvollinen / työnantaja) 010 Y-tunnus tai henkilötunnus

ARVONLISÄVERON TIEDOT TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT
050 Ilmoitusjakso

050 Ilmoitusjakso 052 Kohdekausi 053 Vuosi 052 Kohdekausi 053 VuosiKuu-
kausi

Neljän-
nesvuosi Vuosi

Kuukausi Neljännesvuosi
46

euro snt
euro snt

Vero kotimaan myynnistä 
verokannoittain

601 Ennakonpidätyksen alaiset 
palkat ja muut suoritukset

301 24 %:n vero

602 Toimitettu ennakonpidätys
302 14 %:n vero

605 Lähdeveron alaiset palkat 
ja muut suoritukset

303 10 %:n vero
305 Vero tavaraostoista 

muista EU-maista
606 Lähdevero palkoista yms.306 Vero palveluostoista 

muista EU-maista 609 Sosiaaliturvamaksunalaiset 
palkat318 Vero rakentamispalvelun 

ostoista
(käännetty verovelvollisuus)

610 Maksettava työnantajan 
sosiaaliturvamaksu

Ei palkanmaksua
Kohdekausi
-alku

307 Kohdekauden 
vähennettävä vero Kohdekausi

-loppu

054 056055 Vuosi 057 VuosiK
317 Alarajahuojennuksen määrä

Maksettava vero  / 
Palautukseen 
oikeuttava vero (-)

308

309 0-verokannan alainen 
liikevaihto

311 Tavaroiden myynnit 
muihin EU-maihin

312 Palveluiden myynnit 
muihin EU-maihin

313 Tavaraostot muista 
EU-maista

314 Palveluostot muista 
EU-maista

319 Rakentamispalvelun myynnit
(käännetty verovelvollisuus) Arvonlisäveron alarajahuojennukseen oikeutettu täyttää

euro snt
Rakentamispalvelun ostot
(käännetty verovelvollisuus)

320

315 Alarajahuojennukseen
oikeuttava liikevaihto

Ei alv-toimintaa
Kohdekausi
-alku Kohdekausi

-loppu
054 056 316 Alarajahuojennukseen

oikeuttava vero

055 Vuosi 057 Vuosi

Alarajahuojennuksen määrä 
(siirretään kohtaan 317)

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys 042 Puhelin

VEROH 4001/1  1.2016

K

Tyhjennä lomake

Tulosta lomake Tyhjennä lomake
Käytä vain alkuperäistä lomaketta(ei lomakkeesta otettua kopiota eikä pienennettynätulostusalueeseen,
muutoin lomakkeen optinen luku ei onnistu).
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Runkokelirikosta aiheutunut vaurio.

Talven tulo viipyi aina tammi-
kuulle asti. Tammikuu toi tul-
lessaan reilut pakkaset, joka 
jäädytti maapohjat. Pakkas-
ten myötä puunkorjuut saatiin 
vauhtiin täydellä kapasiteetillä. 
Hakkuuohjelmaan voitiin ottaa 
hiukan pehmeimmilläkin pai-
koilla olevia kohteta. Nyt ele-
tään helmikuuta ja kovimmat 
pakkaset ovat hellittäneet. Toi-
vottavasti kelit pysyvät edel-
leen talvisina, jotta tammikuus-
sa jäätyneet metsänpohjat kes-
täisivät vielä maaliskuussakin.

Kun talvi loppuu ja kelirik-
ko alkaa, puunkorjuu siirtyy 
pikiteiden varteen kevyesti pe-
rustetuilta metsä- ja talviteiltä.  
Kelirikko jaksottaa puunkor-
juuta eri maastokohteissa. Kun-
nolliset metsätiet ovat metsäta-
louden perusedellytys, ja teiden 

kunnossapito kannattaa. Ke-
lirikkokausi katkaisee puun-
korjuun siellä, missä maaston 
kantavuus ja tiestö kestää vain 
talvella, kun maa on roudas-
sa. Kevään eteneminen mää-
rää siis hakkuukohteiden valin-
taa ja puunkorjuun rytmitystä. 
Ennen kelirikkoa pyritään aja-
maan kaikki puuvarastot heik-
kojen teiden varsilta tyhjik-
si. Kelirikkoaikaan hakkuut 
ohjautuvat hyvien, kelirikkoa 
kestävien teitten varsiin, joista 
puuta voidaan ajaa ympäri vuo-
den myös sulanmaan aikana. 

Kelirikko vaikuttaa myös 
metsänuudistamistöihin, koska 
maanmuokkaukset ja istutuk-
set pyritään aloittamaan mah-
dollisimman aikaisin, jolloin 
pystytään varmistamaan istu-
tettavien taimien kasvuun läh-

tö. Märät ja routivat tiet rajoit-
tavat muokkauskoneiden kul-
jetuksia. 

Metsätie on kannattava 
sijoitus

Metsien käyttö ja hyvä hoi-
to edellyttävät käyttökelpoi-
sia metsäteitä. Hyvät kuljetus-
olot takaavat sen, että metsäte-
ollisuudelle voidaan toimittaa 
hyvälaatuista ja tuoretta puuta 
ympäri vuoden.

Samalla metsätiet palvele-
vat myös lähialueiden asuk-
kaita parantaen ja monipuolis-
taen elinolosuhteita. Metsätie-
tä pääsee mukavasti myös sie-
neen, marjaan, metsästämään 
ja samoilemaan. Yhä useam-
min metsätie palvelee myös ke-
sämökki liikennettä. 

Yksityiselle metsänomista-
jalle tien rakentaminen on kan-
nattava investointi, kun ote-
taan vielä huomioon yhteis-
kunnan myöntämä rahoitus. 
Hyvät kuljetusolot mahdollis-
tavat paremman kantohintata-
son puukaupassa ja hakkuun 
piiriin saadaan myös syrjäi-
set metsäpalstat. Lyhentyneet 
matkat tuovat kustannussääs-
töjä myös metsänhoitotöissä ja 
vaikeakulkuiset hakkuualueet 
saavutetaan helpommin. Met-
sätilan arvo nousee, kun pals-
talle on tie kunnossa.

Tiet pidettävä kunnossa

Säännöllinen laadukas kun-
nossapito ei päästä metsätei-
tä rappeutumaan. Kunnossapi-
dossa huolehditaan, että met-

Kelirikko rytmittää puunkorjuuta
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Tienhoito unohtunut.

Pintakelirikko alkanut. Roudan sulamisen etenemistä 
seurattava.

sätien ojat ja rummut pidetään 
kunnossa. Vuosittain tehtävil-
lä lanauksilla pidetään tienrun-
ko pyöreänä, jotta vesi ei pää-
se imeytymään tien runkoon. 
Tienvarsivesakoiden säännölli-
nen niittäminen on erittäin tär-
keää. Pahoin puskittunutta tie-
tä on hankala kulkea autolla. 
Runsas pusikko haittaa myös 
tienrungon kuivumista, jol-
loin tien kantavuus heikkenee. 
Säännöllinen kunnossapito tu-
lee kaikkineen edullisemmak-
si, kuin huonoon kuntoon pääs-
tetyn tien perusparannus. Myös 
yksityisteiden kunnossapitoon 
pitäisi panostaa. Tiekuntien tu-

lisikin pitää säännöllisesti ko-
kouksia, joissa päätetään tien-
pitoon liittyvistä asioista.

Hyvällä kunnossapidolla-
kaan ei tietä saada sellaiseksi, 
että se vastaisi nykyajan kul-
jetuskaluston vaatimuksia, täl-
löin on tarpeen tehdä peruskor-
jaus. 1960- ja 1970-luvulla ra-
kennetut metsätiet eivät raken-
teiltaan vastaa tämän päivän 
vaatimuksia. Puutteita on eten-
kin päällysrakenteiden mää-
rässä, myös kääntöpaikat ovat 
liian pieniä nykyisille puutava-
ra-autoille.

Peruskorjauksessa tien runko 
muotoillaan uudelleen, sivuojat 

perataan, rikkoontuneet rum-
mut korjataan ja päällysraken-
nekerroksia vahvistetaan. Pe-
rusparannuksen yksikkökustan-
nukset ovat noin puolet uuden 
metsätien rakentamiskustan-
nuksista. Metsänomistajien on 
mahdollista saada perusparan-
nushankkeisiin kestävän metsä-
talouden rahoituslain mukaista 
rahoitusta, jos tien valmistumi-
sesta on kulunut yli 20 vuotta. 
Tuki on tällä hetkellä 40% ra-
kentamiskustannuksista.

Metsäteiden 
routavaurioista 

Rospuutto eli kelirikko on se 
aika, jolloin kuljetusolosuh-
teet ovat huonoimmillaan. Sil-
loin pitäisi välttää kulkemis-
ta huonoilla metsäteillä. Tie-
laitos antaa yleisille teille oh-
jeita liikennemerkein, milloin 
raskaalla kalustolla ei tiellä saa 
kulkea. Tiekunnat voivat lait-
taa yksityis- ja metsäteille pai-
norajoituksia ja kulkurajoituk-
sia. Mahdollisesta kuljetukses-
ta kelirikon aikana on sovitta-
va tiekunnan edustajan kanssa. 

Painorajoitusten oikea-ai-
kaisella asettamisella huoleh-
ditaan tien kunnossa pysymi-
sestä ja toisaalta tienkäytölle 
aiheutuvat katkokset eivät ole 
tarpeettoman pitkiä.

Pintakelirikko vai 
runkokelirikko

Pintakelirikon aikaan tien pinta 
on sulanut ja tie on pinnaltaan 
pehmeä ja märkä.

Vaikka tie vaikuttaa huonol-
ta ja pehmeältä ei raskaskaan 
liikenne aiheuta tielle pysyviä 
vaurioita, koska runko on vie-
lä jäässä. Yöpakkasen jälkeen 
tie kestää puukuljetusten aihe-
uttaman rasituksen. Pintakeli-
rikon vaivaamalle tielle ei ole 
tarpeen asettaa painorajoituk-
sia, kun raskaat kuljetukset hoi-
detaan pakkasaamuina. Muuta-
man sentin painumat saadaan 
tasoitettua kevätlanauksen yh-
teydessä.

Rungon sulaessa syvemmäl-
tä alkaa runkokelirikko. Täl-
löin tien pinta on usein jo kui-
vunut ja kovettunut, mutta sy-
vemmältä tien runko on erit-
täin pehmeä. Mikäli runkoke-
lirikon aikaan sallitaan raskas 
liikenne, voi tielle aiheutua pa-
hojakin vaurioita. Tien runko 
leviää, sivuojat tukkeutuvat ja 
pohjamaa sekoittuu päällys-
rakennekerroksiin. Edessä on 
kallis korjaus. Runkokelirikko 
vaihe kestää muutaman viikon 
ajan maalajista riippuen. Run-
kokelirikon aikaan on painora-
joitusten käyttäminen tarpeen. 

Tyypillisimpiä routavaurioi-
ta lienevät roudan runtelemat 
tierummut ja roudan nostamat 
kivet. Roudan sulaessa näihin 
kohtiin tulee tiehen reikiä. Si-
nällään routa on hyvä asia ja se 
mahdollistaa puunkorjuun mo-
nessa paikassa, jonne muuten 
ei pääsisi.

Oikea-aikaisella painorajoi-
tusten käyttämisellä tiet pysy-
vät kunnossa. Painorajoitustau-
lu menettää merkityksenä, mi-
käli sitä pidetään koko kesän, 
pahimmassa tapauksessa vuo-
den ympäri.

Tällöin on turha ihmetellä, 
miksi merkkiä ei noudateta. 
Vastuu painorajoitustaulun tai 
muiden varoitustaulujen asen-
tamisesta ja poisottamisesta on 
tiehoitokunnalla. Routamonttu-
jen, syöpymien ja muiden vau-
rioiden merkitsemisestä vastuu 
on kaikilla tienkäyttäjillä.

Jari Hemminki
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Ei mene päivääkään, ettei met-
säteollisuus vaatisi puun tar-
jonnan vahvistamista välittö-
mästi. Tilanne on metsänomis-
tajan näkökulmasta eriskum-
mallinen. Puuta on jatkuvasti 
tulossa markkinoille miljoonia 
kuutiometrejä kysyntää enem-
män. Lienee paikallaan pohtia, 
mitä lähivuosien puumarkki-
noilla on tapahtumassa.

Tilanne näyttää metsäteolli-
suuden ja metsänomistajien nä-
kökulmasta lupaavalta. Pöyryn 
tuoreen selvityksen mukaan 
puu riittää metsissämme kaik-
kiin suunnitteilla oleviin inves-
tointeihin. Ensimmäiset inves-
toinnit eivät tule vielä haasta-
maan puumarkkinoiden toi-
mintaa. Lähtötilanteessa puusta 
on ylitarjontaa. Lisäksi kasvava 
puun kysyntä lisää tarjontaa en-
tisestään. Haasteet puumarkki-
noille syntyvät vuosien myötä, 
jos esillä olleet investoinnit li-
säävät puun tarvetta jopa 15–20 
miljoonaa kuutiometriä. 

Hätä ei ole tämän näköinen. 
Esillä olleiden investointien 
toteuttaminen tapahtunee vä-
hitellen peräjälkeen seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Tä-
mä puun kysynnän asteittainen 
kasvu antaa myös hyvät eväät 
puukauppamäärien portaittai-
selle nousemiselle. Työkalut 
haasteeseen vastaamiseen ovat 
jo tiedossa.

Eli ensimmäiset lisämiljoo-
namotit tulevat markkinoil-
ta ilman suurempia ongelmia, 
teollisuuden ostohalukkuus on 
ainoa tarvittava toimenpide. 
Seuraavien miljoonien kuutio-
metrien liikkeelle saantia hel-
pottaa sarja toimenpiteitä. En-
simmäisenä hallitusohjelmas-
sa on luvassa metsätilojen su-
kupolvenvaihdos ensi vuoden 
alussa. Tällä on runsaasti hy-
viä vaikutuksia. Suunnilleen 
samaan aikaan myös valtion 
panostukset tiestön korjausve-
lan purkamiseen alkavat purra. 
Puuta saadaan kuljetettua ym-
päri vuoden.

Tällä hallituskaudella toivon 
mukaan metsätalousyrittäjyyt-
tä, sekä sitä kautta myös puu-
kauppaa, edistää verotusta huo-
jentava yrittäjävähennys. Muu-
taman vuoden tähtäimellä pien-
tä apua puukaupan lisääntymi-

seen on odotettavissa myös 
metsävaratietojen käytöstä ja 
sähköisistä markkinapaikoista. 

Biotalousyhteiskunta raken-
tuu byrokratiaa purkamalla ja 
ohjaamalla päätöksentekoa lä-
hemmäs maaseudun yrittäjiä. 
Paremmat yrittäjyyden edel-
lytykset parantavat väistämät-
tä myös puukaupan edellytyk-
siä. Hallitus tullee purkamaan 
säädöksiä ja uudistamaan alue-
hallintoa samaa tahtia. Näiden 
uudistusten vaikutukset alkavat 
toden teolla näkyä joidenkin 
vuosien jälkeen. Ehkäpä siinä 
vaiheessa, kun Savoon suun-
niteltu sellutehdas olisi valmis 
starttaamaan.

Myös kansainvälinen poli-
tiikka vaikuttaa metsien käy-
tön mahdollisuuksiin. Nyt Dur-
banin järjettömyyksien jälkeen 
näyttäisi siltä, että Pariisin il-
mastoneuvotteluissa oivallet-
tiin myös metsien käytön lisä-
mahdollisuudet.

Hitaammin vaikuttavia kei-
noja ovat panostukset metsän-
hoitoon ja lisääntyvään puun 
kasvuun. Esimerkiksi vasta val-
mistuvissa alueellisissa metsä-

ohjelmissa on hyvä eväät met-
sähoidon kautta edistää metsi-
en kasvun lisääntymistä. Tätä 
kautta tehdään tilaa myös tu-
levien vuosien puun käyttöä li-
sääville investoinneille. 

Suomessa kaikkien olisi syy-
tä erottaa toisistaan tämän het-
ken puumarkkinatilanne ja kei-
not tulevaisuuden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tavoitteita ei 
saavuteta äkkinäisillä vaati-
muksilla, vaan pitkäjänteisellä 
kehittämisellä.

Marko Mäki-Hakola 
elinkeinojohtaja 

MTK ry

Puukaupat kasvuun hallitusti, 
akuuttia hätää ei ole

Valtakunnalliseen Metsävisaan 
osallistuu peruskoulun kah-
deksas- ja yhdeksäsluokkalai-
sia vuosittain lähes 30 000. Yli 
puolet maan yläkouluista on 
mukana.

Ensimmäinen kilpailu käy-
tiin vuonna 1982. Tänä vuonna 
osaa ottaa miljoonas suomalai-

nen. Kilpailuun voi osallistua 
myös ruotsiksi ja tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa myös eng-
lanniksi.

”Englanninkielisiä osallistu-
jia onkin yli 300 kansainväli-
sistä kouluista Helsingistä, Es-
poosta, Tampereelta ja Oulus-
ta. On mielenkiintoista nähdä, 

onko heillä erityisiä tapoja, ja 
miten metsäasioita käsitellään 
eri puolilta maailmaa tulevien 
oppilaiden kanssa”, Metsävi-
san järjestäjä Anne Turunen 
Suomen Metsäyhdistyksestä 
sanoo.

Turunen kertoo, että kilpai-
lukysymykset laatii kuukausia 
kestävän työrupeaman aika-
na neljän biologian opettajan 
ja kahden metsäammattilaisen 
työryhmä. Tavoitteena on mie-
lekäs, innostava, kiinnostava, 
ajankohtainen ja opetussuunni-
telmia tukeva kysymyspaperi.

Jokaisen koulun voittajaop-
pilas jatkaa kilpailua maakun-

tatason karsinnassa ja maakun-
nan voittajat kutsutaan loppu-
kilpailuun. Esimerkiksi vuonna 
2015 loppukilpailun 15 nuorta 
mittelivät taitojaan maastos-
sa Tuusulan Ruotsinkylän tut-
kimusmetsässä. He tunnistivat 
metsälajeja, mittasivat puun 
korkeutta ja pohtivat metsän-
hoidon toimenpiteitä.

Metsävisan 35. juhlavuoden 
voittaja selviää toukokuussa 
2016. Metsänhoitoyhdistykset 
tarjoavat tänäkin vuonna kah-
den viikon kesäharjoittelupai-
kan 15:lle Metsävisan osallis-
tujalle.

Lähes 30 000 osallistujaa peruskoululaisten Metsävisassa 
ympäri Suomen
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Etsi mahdolliset myrskytuhot ja tuulenkaadot. Yleensä niitä 
on avohakkuiden ja taimikoiden reunametsissä. Jos mah-
dollista, huolehdi tuulenkaadot pois metsästä. Mutta tarkoi-
tuksella jätettyihin säästöpuihin ei saa kajota. Ne on tarkoi-
tettu jäämään metsään pystyssä tai kaatuneina. Suojavyö-
hykkeiltä kaatuneiden puiden osalta kysy menettelyohjeet 
omasta yhdistyksestä.

• Tarkasta, etteivät pienten taimikoiden taimet ole tal-
ven aikana jääneet heinän alle. Taimet pitää vapaut-
taa heinistä, että ne pääsevät vapaasti kasvamaan pi-
tuutta kesän aikana.

• Tarkasta muutenkin taimikoiden kunto. Täydennysis-
tutusta tarvitaan, jos taimia on kuollut merkittävästi. 
Muista tilata täydennystaimet ajoissa! 

• Onko taimikoissa myyrätuhoja? Luonnontuhot katta-
vasta metsävakuutuksesta voi saada korvausta uusi-
en taimien hankintaan ja istutukseen.

• Tilan rajat on syytä käydä läpi. Onko raja kasvanut 
umpeen vai onko se näkyvissä vielä lehden tultua 
puuhun? Rajalinjan pitäisi olla 1,5 metriä leveä.

Muista myös hallinnolliset sisätyöt:
• Täytä metsäveroilmoitus ja tarkasta huhtikuussa tule-

va esitäytetty veroilmoitus. Onko metsätalouden tu-
los ilmoittamasi mukainen?

• Muista kausiveroilmoitus arvonlisäveroista helmi-
kuun loppuun mennessä. 

• Varmista metsävakuutustesi kattavuus ja harkitse va-
kuutusten päivittämistä. Myrskyt ovat lisääntyneet, 
eikä Kemera-varoista enää saa korvausta luonnon-
tuhojen aiheuttamiin metsityksiin.

Mitä hangen alta paljastuu?

Lumet sulavat metsistä tuo-
ta pikaa. Talven jälkeen met-
sästä saattaa löytyä kaikenlai-
sia yllätyksiä. Sopivan aurin-
koisena kevätpäivänä on ai-
ka tehdä tarkastusretki omaan 
metsään. Pakkaa taukopaikal-
le mukaan kahvitermos ja hy-
vät eväsleivät, niin mielikin 
virkistyy. Stressihormonit vä-
henevät metsäisessä ympäris-
tössä. Mutta voi käydä toisin-
kin päin, jos vaikka löytää tai-
mikosta lumi-, hirvi- tai myy-
rätuhoja. Alla pieni muistilis-
ta, mitä metsäretkellä kannat-
taa tarkkailla. 

Kuka nelijalkainen on käynyt täällä?

Täällä ovat ainakin hirvet laiduntaneet.

Metsänomistajat 1/2016  15 



Hallitusohjelmassa metsätalo-
uden tukiin kohdennettiin yh-
teensä 15 milj. euron leikka-
us vuoden 2016 alusta lähti-
en. Kesäkuun 2015 alussa voi-
maan tullutta kemera-lakia 
joudutaankin hetimiten muut-
tamaan. Hallituksen esitys ke-
mera-lain ja siihen liittyvistä 
metsätuholain muutoksista an-
nettiin eduskunnalle joulukuun 
alussa. Esitetyt muutokset vai-
kuttavat rahoitettaviin toimen-
piteisiin, tukitasoihin, tukieh-
toihin ja hallinnollisiin menet-
telyihin.

Lakiesityksen mukaan tai-
mikon varhaishoidon tuki säi-
lyy ennallaan. Sen sijaan nuo-
ren metsän hoidon tukea oh-
jataan nykyistä selkeämmin 
riukuuntuneiden nuorten met-
sin hoitoon. Tuettavat kohteet 

saavat ennen harvennusta olla 
enintään nuorta kasvatusmet-
sää eli puuston keskiläpimital-
taan enintään 16 senttimetriä. 
Myös poistettavien runkojen 
lukumäärävaatimus kiristyy. 

Metsäteiden tukitasoa esi-
tetään alennettavaksi muualla 
maassa paitsi Pohjois-Suomes-
sa. Myös suometsän hoidon tu-
kitasoa laskettaisiin. Terveys-
lannoituksen tukea myönnet-
täisiin jatkossa vain boorilan-
noitukseen ja suometsien tuh-
kalannoitukseen.

Esityksen mukaan juuri-
käävän torjunnan tuesta luo-
vutaan. Samalla juurikäävän 
torjunta säädetään metsätuho-
laissa hakkuuoikeuden haltijan 
velvollisuudeksi sulan maan ai-
kana tehtävissä hakkuissa. Juu-
rikäävän leviämisen riskialu-

Hallitukselta säästöesitys 
– muutos uuteen Kemera-lakiin

eista, torjuntakohteista ja tor-
juntamenetelmistä säädetään 
tarkemmin asetuksella

Ympäristötukeen tarkoitet-
tujen varojen riittävyyden tur-
vaamiseksi esitetään hehtaa-
rikohtaisen peruskorvauksen 
alentamista. Puuston myynti-
tulojen menetykset sen sijaan 
korvattaisiin nykyisellä tavalla.

Lakiesityksen mukaan maa- 
ja metsätalousministeriöllä 
olisi toimivalta päättää myön-
tämisvaltuuden ja määrärahan 
jaosta eri työlajien kesken. Li-
säksi ministeriö voisi päätök-
sellään keskeyttää tukihake-
musten hyväksymisen, kun 
vuosittaista myöntämisvaltuut-
ta ei olisi enää riittävästi käy-
tettävissä. 

Tähän hallituksen esityksen 
yksityiskohtiin voi tietysti vie-

lä eduskuntakäsittelyssä tulla 
muutoksia. Tavoitteena on, et-
tä lakimuutokset astuisivat voi-
maan 1.4.2016. 

Lea Jylhä 
metsäasiantuntija 

MTK ry

Kemera-tuki, taimikon varhaishoito tulee tähän kohteeseen tarpeeseen.
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Metsäselaimen voit hakea maksutta lait-
teesi sovelluskaupasta ja saat heti käyt-
töösi koko maan kattavat maastokartat se-
kä oman tilasi tiedot kuviotietoineen. 

Toimi näin: 
1. Ota yhteys omaan metsäasiantuntijaasi 

mhy:ssä.
2. Jonkin ajan kuluttua saat häneltä akti-

vointikoodin.
3. Hae sovellus laitteellesi, ja tiedot ovat 

käytettävissä.

Metsäselaimen käyttöön tarvitaan met-
sänhoitoyhdistyksen tekemä metsäsuun-
nitelma tai mhy:llä pitää olla pääsy tilasi 
metsävaratietoihin Metsään.fi-palvelussa. 
Palvelu toimii myös nettiversiona osoit-
teessa www.metsaselain.fi.

Jos metsäsuunnitelmaa ei ole tai se on 
vanhentunut, pyydä yhdistyksestä tarjous 
suunnitelman päivityksestä ja olet kartalla 
oman tilasi kuviotiedoista!

Metsäselaimen ominaisuudet 
kehittyvät koko ajan

Metsäselaimen ominaisuuksiin kuuluvat 
tarkimmat ja tuoreimmat kartat, tilanrajat 
sekä Maanmittauslaitoksen ilmakuvat ko-
ko Suomen alueelta. Muita ominaisuuksia 
ovat teemakartat hakkuista ja hoitotöistä, 
kuviotiedot, hakkuutuloarviot. 

Metsäselain näyttää käyttäjän sijain-
nin kartalla. Tulevaisuudessa on mahdol-
lisuus myös reitin, valokuvien ja muistiin-
panojen tallennukseen. Jatkossa Metsäse-
laimen kautta on mahdollista myös yhtey-

Sinulle, metsänhoitoyhdistyksen jäsen
Metsäselain on metsänhoitoyhdistyksesi tarjoama jäsenyyteen liittyvä maksuton jäsenetu. Mobii-
lisovellus, jolla voit selailla metsävaratietoa kätevästi kännykässä tai tabletissa. Se on kätevä apu 
myös vapaa-ajan harrastuksissa - koko Suomessa.

Metsäselain on nyt 
saatavilla Android- ja 
Windows Phone-laitteiden 
lisäksi sekä iOS:lle että 
tietokoneelle.
Tietokone-versio sisältää 
samat karttapohjat 
kuin mobiiliversiot eli 
peruskartat, ilmakuvat ja 
tilanrajat koko Suomesta.

Lisätietoja: 
mikko.eskola@mhy.fi

Mobiilimetsäsuunnitelma Metsäselain 
tukee nyt myös iOS-laitteita ja 
on saatavilla tietokoneellekin!

denpito metsänhoitoyhdistykseen ja met-
säsuunnitelmatietojen päivitys. Tulossa on 
myös useita muita hyödyllisiä ja hauskoja 
toimintoja, kuten omien paikkojen ja reit-
tien tallennus. Metsäselain on siis moni-
puolinen sovellus, joka kannattaa ottaa he-
ti käyttöön.

Hae metsäselain maksutta 
laitteesi sovelluskaupasta

Löydät sovelluksen laitteesi sovelluskau-
pasta hakemalla hakusanalla ”metsäselain”.  
Voit tutustua mobiiliin metsäsuunnitel-
maan heti kokeilemalla Metsäselaimesta 
löytyvää demometsäsuunnitelmaa. Selail-
laksesi sovelluksessa omaa metsäsuunni-
telmaasi, ota yhteyttä metsänhoitoyhdis-
tykseesi.
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Ihminen rentoutuu tehokkaim-
min luonnon rauhassa. Talvinen 
metsä ja luonto tarjoavat pal-
jon mahdollisuuksia ja elämyk-
siä. Talviharrastuksista monet, 
kuten hiihto, ovat hyvin perin-
teikkäitä harrastuksia. Tein pie-
nen tutkimusmatkan talviurhei-
luun panostavaan yritykseen ja 
sen tuotteisiin.

Hiihtämään ladulle tai 
umpihankeen

Hiihtäminen on säilyttänyt vankan suosion 
suomalaisten keskuudessa. Vaihtelevat tal-
vet kuitenkin uhkaavat tätä jaloa harrastus-
ta. Sportia-Pekan, asiantuntija Timo Hyt-
tinen kertoo, että kuntohiihtäjät hankkivat 
suksensa joka tapauksessa oli lunta tai ei, 
mutta satunnaiset harrastajat odottavat jo-
ka vuosi samaa ilmiötä, eli lunta. Kun lu-
mi saapuu maahan, niin ryntäys hiihtovä-
lineostoksille on taattu, tarinoi Hyttinen. 
Aloittelija pääsee ladulle hyvinkin huoke-
asti, 100 euroa ja paketti vaihtaa omista-
jaa. Niin kuin monessa muussakin lajissa 
myös hiihdossa välineistä voi maksaa isoja-
kin summia. Kaikki riippuu tietenkin siitä, 
kuinka aktiivisesti hiihtoa harrastaa. 

Pääsääntöisesti sukset valmistetaan hii-
likuidusta, mutta toki myös kuusesta val-
mistettavia suksia on edelleen markkinoil-
la. Sportia-Pekan hyllyistä löytyy muun 
muassa useampi malli eräsuksia, joilla um-
pihankihiihtäjät taittavat matkaa.

Pirkanmaalla on varsin kattava ja hyvä 
latuverkosto. Kunhan vain lunta saadaan, 
niin ladutkin ilmaantuvat varsin nopeasti 
laajalle alueelle. Tämän vuoden hittituot-
teeksi on noussut suksimarkkinoilla ”skini-
sukset”. Skinisukset tarkoittavat suksia joi-
den pohjaan laitetaan mohair-karva pitoalu-
eelle. Sukset ovat voiteluvapaat. 

Retkiluistimilla matka taittuu

Retkiluistelija saa jäällä viilettäessään naut-
tia samanaikaisesti sekä talvisen luonnon 
hiljaisuudesta ja kauneudesta, että vauh-
din hurmasta. Retkiluistelu on nostanut 
valtavasti suosiotaan. Retkiluistelun suo-
sion kasvaessa sisämaan järville on alettu 
aurata luisteluratoja, muun muassa Tampe-
reen Näsijärvellä löytyy oiva paikka retki-
luisteluun. 

Ylläpidetyllä luisteluradalla pärjää vä-
hemmillä varusteilla: luistimet, sopiva ul-

koiluvaatetus ja naskalit riittävät. Jäillä liik-
kumiseen liittyy aina riskejä, mutta oikein 
varustautuneena ja muutamaa perussääntöä 
noudattaen retkiluistelua voi harrastaa tur-
vallisesti. 

Lumikenkäily on rankkaa puuhaa

Lumikenkäilyssä tekniikan opiskelu ja vä-
lineiden valmistelu eivät vaadi paljon ai-
kaa tai erityisosaamista. Se, joka osaa kä-
vellä, oppii helposti myös lumikenkäilyn ja 
pääsee nauttimaan talviluonnosta: reitin va-
linta on vapaata hangella liikkuvalla. Kor-
keuserot, lumiolosuhteet ja etenemisnope-
us tarjoavat haasteita lumikenkäilijän omi-
en mieltymysten ja tavoitteiden mukaan. 
Jyrkkäpiirteinen ja vaihteleva metsä- ja tun-
turimaasto on kuitenkin lumikengin liikku-
van parasta ympäristöä. Retkelle voi lähteä 
myös vesistöjen äärelle tai avarille soille. 

Lumikenkäily on hieman hiipunut viime 
vuosien aikana, johtuen luonnollisesti keh-
noista lumitalvista. Tähänkin harrastukseen 
pääsee kiinni jo hyvinkin 100 euron panos-
tuksella.

Asusteista tärkein

Pukeutuminen on tärkeä osa luonnossa liik-
kumisessa. Nykyään tarjontaa riittää valta-
vasti. Tärkeimpänä asiana pukeutumisessa 
mainittakoon aluspukeutuminen. Sportia-
Pekan asiantuntijoiden mukaan merinovil-
laiset alusasut soveltuvat joka tilanteeseen. 
Merinovilla on erittäin lämmin kylmällä il-
malla ja kastuessaankin se tuntuu miellyt-
tävältä ja lämpimältä.

Juha Koivu

Talviset harrastukset luonnossa

Suksivalikoimaa riittää, toivottavasti hiihtokelit jatkuvat.

”Skinit” suksen pohjaan ja kyllä toi-
mii suksi.

Lumikenkäilyn harrastajat odottavat 
korkeampia hankia.

Retkiluistelusta vauhdin hurmaa.
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Metsiin alettiin jo viime vuo-
situhannella jättää hakkuissa 
säästöpuita. Metsäsertifiointi 
ja metsänhoitosuositukset oh-
jeistivat säästöpuuasiaa.

Säästöpuiden tarkoitus on 
ensisijaisesti toimia eliölaji-
en elinpaikkoina, ei niinkään 
maiseman kaunistajina tai lin-
nunlaulupuina, kuten usein aja-
tellaan. 

Sertifiointi vaatii 
lisää säästöpuita

Metsäsertifioinnissa tuli tämän 
vuoden alusta voimaan uudet 
vaatimukset – standardi ja kri-
teerit. Säästöpuukriteeri muut-
tui oleellisesti. Nyt kriteerin 14 
mukaan metsätalouden toimen-
piteissä jätetään metsäluonnon 
monimuotoisuuden turvaami-
seksi pysyvästi säästö- ja run-
kolahopuustoa keskimäärin vä-
hintään 10 kappaletta hehtaa-
ria kohti. Säästöpuut ovat elä-
viä, maamme luontaiseen lajis-
toon kuuluvia puita, ja runko-
lahopuustolla tarkoitetaan rin-
nankorkeusläpimitaltaan yli 
20 cm paksuja keloja ja muita 
kuolleita pystypuita, pökkelöi-
tä ja maapuita.

Säästöpuita pitää jatkossa 
jättää joka hakkuualalle. Maa-

kunnallisesti laskettu keski-
määräinen lukumäärä ei enää 
riitä. Säästöpuut voidaan, ja 
kannattaakin, keskittää leimi-
kossa ryhmiksi. 

Säästöpuu aina ja 
ikuisesti

Säästöpuiden tehtävä on pitää 
yllä metsäluonnon monimuo-
toisuutta. Eli toimia elinym-
päristönä hyönteisille, käävil-
le, jäkälille ja pieneliöille. Ne 
voivat myös olla pesäpuita lin-
nuille tai pitää yllä niin sanot-
tua lahopuujatkumoa alueella. 
Niillä on toki oikein valittuina 
ja sijoitettuna myös maisemal-
lista arvoa.

Kerran säästöpuu – aina säästöpuu

Infolaatikko:
Säästöpuiksi jätetään
• petolintujen pesäpuut
• järeät katajat
• vanhat palokoroiset puut
• aiemman puusukupolven järeitä puuyksilöitä
• muodoltaan poikkeuksellisia puuyksilöitä
• jaloja lehtipuita
• kookkaita haapoja
• puumaisia raitoja, tuomia ja pihlajia
• tervaleppiä
• kolopuita.

Ellei lueteltuja tai järeää runkolahopuustoa ole, jäte-
tään säästöpuiksi biologisen monimuotoisuuden kan-
nalta hyödyllisiä, rinnankorkeusläpimitaltaan vähin-
tään 10 cm paksuja puita, joilla on hyvät edellytykset 
kehittyä vanhoiksi puiksi.

Hakkuualueen reunassa säästöpuuryhmän haavat ovat il-
meikäs väripilkku syksyisessä metsässä. 

Säästöpuilla on siis monen-
laisia tehtäviä, olivat ne sitten 
pystyssä tai kaatuneita. Sääs-
töpuita ei saa korjata alueelta 
pois milloinkaan. Ne on tarkoi-
tettu jäämään metsään aina ja 
ikuisesti. Ensin pystyssä, sitten 
kaatuneina, palvellen tilanteen 
mukaan eri eliöiden kotipuina.

Säästöpuuryhmä 
on suositeltava

Säästöpuuryhmät ovat muka-
vampia katsella kuin yksittäi-
set säästöpuut. Ryhmänä niillä 
on myös paremmat edellytyk-
set säilyä pystyssä tuulien tui-
vertaessa. 

Säästöpuuryhmät kannattaa 
sijoittaa metsätalouden kannal-
ta toisarvoisiin, mutta luonnon 
monimuotoisuutta edistäviin 
paikkoihin. Tällaisia ovat kalli-
ot ja kivikot, kosteat painanteet 
ja soiden sekä vesistöjen reu-
navyöhykkeet. Jos leimikossa 
on metsälain mukainen erityi-
sen tärkeä elinympäristö, sopii 
hyvin keskittää säästöpuut sen 
ympärille.

Säästöpuuryhmä pitää jättää 
kokonaan käsittelemättä. Sitä 
ei harvenneta, raivata, muoka-
ta, eikä istuteta ja ympärille jä-
tetään noin kahden metrin kos-
kematon vyöhyke. Ennakko-
raivaus tuottaa tässä suhteessa 
ongelmia.  Siinähän käydään 
yleensä raivaussahalla läpi ko-
ko alue. Ja jos raivaaja jättäi-
sikin jonkun alueen säästöpuu-
ryhmä mielessään raivaamat-
ta, mistä sen tunnistaa hakkuu-
koneen kuljettaja, joka nykyi-
sin käytännössä valitsee säästö-
puut. Kuitunauhan käyttö voisi 
olla avuksi.

Heli Mutkala-Kähkönen
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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

Metsänomistaja, asetu ehdolle!
Tule mukaan etulinjaan päättämään mm. palvelu-
valikoimastamme ja hinnoittelusta yhdessä 
muiden metsänomistajien kanssa. Asetu ehdolle 
heti tai viimeistään 14.10.2016 mennessä.

Lisätietoa metsänhoitoyhdistyksistä sekä vaaleista osoitteesta www.mhy.� .

ÄÄNESTÄ!

VALTUUSTO
VAALIT

4.–25.11.2016

Metsänhoitoyhdistysten

ASETU EHDOLLE!

Metsänomistajat

 TU   L
OSTA

 

 KO   P
IOI 

 S   K
ANNAA 

 

Tukos Oy  –  m
onito

imilaitte
iden myynti, v

uokraus, 

huolto
 ja

 ta
rvikkeet kaikkiin merkkeihin 

Tausta, leikkuuvarat

050 598 2379

050 543 2927
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HARVENNUKSEN LAATU TEHDÄÄN 
OIKEALLA PUUVALINNALLA
Sopivan, ketterän koneen avulla 
puuvalinta harvennuksessa voidaan 
tehdä parhaiden puiden hyväksi.1 2 3

TÄYSTIHEÄ JA TASAINEN 
PUUSTO - TUOTTAVA METSÄ
Ajouraverkosto voidaan tehdä puun 
tuottamista edistäväksi ja urien 
määrä pitää kohtuullisena.

TERVEET JA EHJÄT PUUT 
TUOTTAVAT PAREMMIN
Jäävä puusto säilyy ehjänä kun 
harvennuksen työkalut on 
mitoitettu puiden mukaan.

METSÄNOMISTAJA!
MIKSI SINUN KANNATTAA TEETTÄÄ HARVENNUS SAMPO ROSENLEW -METSÄKONEILLA?
METSÄNOMISTAJA!
MIKSI SINUN KANNATTAA TEETTÄÄ HARVENNUS SAMPO ROSENLEW -METSÄKONEILLA?

Lisätietoa aiheesta nettisivuiltamme www.sampo-rosenlew.fi

Kuvan harvesterin paino vain 9 tnKuvan harvesterin paino vain 9 tn

Pottiputki 55 mm/ 63 mm 95 €
Taimivakka 32 €
Kevytvakka 25 €
Hinnat sisältävät alv 24%.

METSÄNVILJELYVÄLINEET
PIRKANMAAN METSÄNHOITOYHDISTYSTEN 

JÄSENILLE

Tilaukset metsänhoitoyhdistyksille 31.03.2016 mennessä. 
Välineet voi noutaa metsänhoitoyhdistyksistä 2.5.2016 lähtien.

Mhy Kihniö-Parkano: 044 7393103 Timo Voimala
Mhy Pirkanmaa: 010 271 9100
Mhy Pohjois-Pirkka: 03 4864 551
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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!
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010 256 2901

Metsävarallisuuden asiantuntija

Osuuspankki on metsävarallisuuden asiantuntija - sitä mieltä ovat metsänomistajat kautta 
Suomen. Arvokas metsäsi on omaisuutta, jota kannattaa hoitaa hyvin. Metsää voi pitää myös 
sijoituskohteena. Metsävarallisuuden tehokkaalla käytöllä lisäät sijoituksesi tuottoa 
suunnitellusti. Meillä on asiantuntemus sekä laaja sijoitustuotteiden valikoima 
puukaupparahalle. 
 
Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso lisätietoja osoitteesta op.fi/metsa. 

Yhdessä hyvä tulee. 
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Armeijasta metsään

Työura luonnon helmassa
– 15-vuotiaana minä nämä hommat aloi-
tin, ja nyt olen 63-vuotias. Laskepa sii-
tä kuinka kauan minä näissä hommissa 
olen ollut, Tokaisee joulukuussa eläk-
keelle siirtynyt metsurimme Esa Häy-
rynen, kun häneltä kysytään metsä-
miesuran pituutta. Nopeasti laskien sii-
tä tulee 48 vuotta työntekoa. Kiitettävä 
määrä kaikkinensa.

Metsäala ja ennen kaikkea metsurin 
ammatti oli Esalle luontainen valinta sillä 
hänen isänsä oli metsuri. Lapsuuden kesät 
tuli oltua isän mukana metsätöissä apuna.  
– Isällä oli mopo jonka tarakalla pää-
simme velipoikien kanssa vuoron pe-
rään mukaan savotalle. Aikaan sai mi-
tä sai, mutta pääasia meille oli saada ol-
la mukana.

Varsinaisesti ura alkoi Visuvesi Oy:llä, 
jossa Esa oli muutaman vuoden hakkuil-
la ja keväisin istuttamassa. Tästä tie vei 
muun muassa Pohjan Sahalle, jossa aikaa 
vierähtikin kymmenkunta vuotta. Vä-
liin mahtuu muutamia muitakin firmoja, 
mutta Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pir-
kan tehtäviin Esa saapui vuonna 1996, 
jossa työvuosia ehti vierähtää lähes 20.

– Vedenpään Timo soitti meille vel-
jeksille, että tulkaahan hommiin. Tässä-

hän sitä ollaankin sitten oltu ja monenlais-
ta korpea, isäntää ja työnjohtoa on matkan 
varrelle mahtunut, Esa naureskelee.

Metsurin työssä parhaiksi asioiksi Esa 
mainitsee oman vapauden, luonnon rauhan 
ja sen kun metsänomistajilta tulee hyvää 
palautetta työn jäljestä. – Leppoisaa työ-
tähän tämä on ollut, vaikka vaatiihan tä-
mä omanlaistaan luonnetta. Työntekoa ei 
saa pelätä ja töihin pitää mennä kelillä mil-
lä hyvänsä. Erääksi mieleenpainuvimmak-
si tapahtumaksi Esa mainitsee sen, kun Ve-
denpään Timo soitti eräänä keväänä seitse-
män jälkeen illalla saapuvasta taimikuor-
masta. – Ei siinä auttanut muu kuin lähteä 
mukaan ja mennä jakamaan taimia isän-
nille. Siinä sitä aikaa meni ja yömyöhään 
tultiin takaisin.

Ensimmäiset eläkepäivät olivat Esan 
mukaan hieman hämmentäviä, kun ei enää 
tarvinnutkaan lähteä töihin. Nyttemmin 
eläkeläiseen elämään jo hieman tottunee-
na Esan päivät kuluvat lenkkeillen, kalas-
tellen ja muun muassa polttopuita tehden.

–Kunhan kesä tulee, niin eiköhän noi-
ta metsähommiakin ehdi taas ajattelemaan, 
Esa naurahtaa.

Elina Kotilainen

– Heti armeijan jälkeen minä nämä met-
surin hommat aloitin, hymähtää elokuussa 
eläkkeelle jäänyt metsurimme Taito Hon-
kanen. Yli 40 vuotta rehtiä työntekoa on 
kertynyt matkan varrelle monessa firmas-
sa. Talvet Taito vietti Jäminkipohjan sa-
halla, jonka jälkeen hän siirtyi Visuvesi 
Oy:lle. Kotvion sahalla vierähti pidempi 
tovi kunnes vuonna 1994 hän saapui Met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkkaan töihin 
viihtyen yli 20 vuotta.

Mutta miksi juuri metsäala ja metsurin 
hommat? – Töihin tuli mentyä sinne mis-
sä niitä töitä oli, ja siihen aikaan ne tuli-
vat metsästä. Hyvä valinta se kuitenkin 
oli, sillä ei näissä hommissa valittamista 
ole ollut.

Parhaimmiksi puoliksi metsurin töissä 
Taito mainitsee oman vapauden ja luon-
non rauhan. Lisäksi puheissa nousee esiin 
muuttunut työympäristö. – Aiemmin kaa-

dettavat puut leimattiin valmiiksi, nyky-
päivänä se piti tehdä itse. Onneksi nuo 
työvälineetkin ovat muuttuneet parem-
paan suuntaan. Ennen piti sahailla 10 ki-
lon motikalla, kun nykyään pärjää hyvin 
4 kilon sahalla.

Eläkkeelle siirtyminen ei ole irtaannut-
tanut Taitoa metsätöistä. Lisääntyneellä 
vapaa-ajalla hän on muun muassa raivail-
lut pellonreunoja. – Onhan tuo ollut ihan 
leppoisaa, kun on aamulla saanutkin jää-
dä kotiin. Mikäs sen mukavampaa kuin 
katsella pihalle silloin, kun räntää rop-
sottaa ja miettiä, että oma osa on jo teh-
ty, Taito naurahtaa.

Elina Kotilainen
kenttäesimies
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Kuorevedelle uusi 
metsäasiantuntija

Työt jatkuu eläkeiästä huolimatta

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkassa koettiin henki-
löstönmuutoksia Niina Lai-
vasen vaihtaessa työpaikkaa 
naapuriyhdistykseen. Tam-
mikuussa Niinan paikalle 
siirtyi Tomi-Pekka Heikki-
lä. Yhdistyksemme on Heik-
kilälle ennestään tuttu, sillä 
hän on suorittanut mm. har-
joittelunsa Orivedellä. Lisäk-
si sijaisuuksia hänelle on ker-
tynyt kenttäesimiehen ja met-
säsuunnittelijan toimista.

Kangasalta kotoisin oleva 
Heikkilä on suorittanut met-
sätalousinsinöörin tutkinnon 
Mikkelin ammattikorkeakou-
lussa. Nyttemmin Mäntäs-
sä asuva Heikkilä harrastaa 
pääasiassa metsästystä ja ka-
lastusta. Lisäksi hän on kun-
nostautunut liikkuvan maa-
lin ammunnassa, josta hän 
on saavuttanut muun muassa 
arvokisamitaleja.

Mhy Pohjois-Pirkan metsuri Pertti Vuo-
renmaa Virroilta täytti elokuun 68 vuot-
ta. Mutta koska ikä on Pertille vain nume-
ro, niin työt mhy:n palveluksessa jatkuvat 
kausiluontoisena metsurina samaan mal-
liin kuin tähänkin asti. 

Pertti aloitti työuransa Virtain metsä-
hoitoyhdistyksen palveluksessa jo vuon-
na 1964. Vuosien varrella on tullut tutuksi 
lähes kaikki metsätalouden työt aina istu-
tuksesta pystymittaukseen. Vuosien koke-
mus ja erittäin hyvä paikallistuntemus on 
Pertin kanssa työskenneltäessä tullut esille 
moneen kertaa. Viime vuosina uusille työ-
maille töihin komennettaessa Pertti on to-
kaissut ohi mennen – Jaa nytkös tämä rai-
vataan. Itsehän sen olen istuttanut jokunen 
vuosi sitten. Näin Pertin kädenjälki näkyy 
monessa Virtolaisessa taimikossa.

Vapaa-aikanaan Pertti tykkää pyöräil-
lä, ja kuulemma kunto on pysynyt hyvä-
nä vuosien saatossa vaikka ikää on tullut 
lisää. Syynä lienevätkin metsurin hyvää 

kuntoa vaativa työnkuva sekä aktiiviset 
elämätavat.

Pertin kunniaksi juotiin Virtain toi-
mistolla kakkukahvit tammikuun lopul-
la, jossa mukana oli yhdistyksen nykyi-
siä ja entisiä toimihenkilöitä sekä met-
sureita. Kahvien lomassa keskusteltiin-
kin kaikenlaisista sattumista ja tapahtu-
mista, joita Pertti ja muut metsämiehet 
olivat uransa varrella kohdanneet. Use-
asti tapahtumat saivat nyt hymyn kaikki-
en huulille vaikka osa asioista ei tapah-
tumahetkellä ole saattanut hymyilyttää.

Jatkossa Pertti tulee toimimaan edel-
leen luotettavana metsurina mhy Pohjos-
Pirkan palveluksessa mm. istutus ja rai-
vaussahatöissä.

Mhy Pohjois-Pirkka toivottaa Pertil-
le vielä runsaasti työvuosia rakkaan am-
mattinsa parissa.

Kerkko Koro
kenttäesimies

Heikkilä haluaa muistuttaa, 
että häneen saa olla rohkeasti 
yhteydessä metsäasioihin liit-
tyen.

– Hyvin hoidettu metsä luo 
pohjaa tulevaisuuteen. Yrite-
tään yhdessä löytää paras rat-
kaisu metsänhoitoon. Tomi-
Pekan tavoittaa numerosta 
044 7764 550.

Tämän voi vain jääkausi hävittää.
Hyvä metsätie nostaa tilasi arvoa. Kunnossa oleva metsätie mahdol-
listaa puiden kuljetuksen tienvarsilta kelillä kuin kelillä. Tällöin saat 
myös paremman hinnan puistasi ja metsänhoitotöiden toteuttami-
nen helpottuu.

Metsätien rakentaminen on pitkäaikainen investointi, siksi valtio tu-
kee metsäteiden rakentamista ja kunnostamista. Kysy lisää tukikelpoi-
suudesta ja töiden kustannusarviosta oja- ja tieasiantuntijaltamme:
Jari Hemminki, p. 044 776 4549, jari.hemminki@mhy.fi
Kuruntie 12 34600 Ruovesi

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

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

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan 
avuksi tehtävä käsikirja. 
Siihen kootaan tieto puustosta, metsänhoitotar-
peista ja puunmyyntimahdollisuuksista. 
Se kertoo paljonko metsästäsi voi saada tuloja 
tulevina vuosina ja paljonko metsänhoitoon 
pitää panostaa, jotta metsäsi tuottaa hyvin.

Pysy kartalla metsäsi 
tarpeista!

Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme!
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut:
• Maksuton PEFC-sertifiointi
• Maksuton puunmyyntisuunnitelma
• Maksuton neuvonta
• Alennusta 15 % kaikista metsäasian-

tuntijapalveluistamme
• Paikalliset jäsenedut

• Henkilökohtainen metsäasiantuntija
• Tiedotuslehti 4 krt/vuodessa
• Maaseudun Tulevaisuuden metsän-

omistajanumero 4 kertaa vuodessa
• Metsäselain, metsäsuunnitelma 

älypuhelimeen 

Valtakunnalliset jäsenedut mm.:

• AGA-kaasut: teollisuus- ja nestekaasut sekä pullovuokrat edullisin jäsenhinnoin.
• Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle

300-500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.
• Grolls työvaateliike: Björnkläder-työvaatteista -25 % ja muista tuotteista -10 %.
• Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä

metsuritarvikkeista alennus 10 %.
• K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiauton katsastus

päästömittauksineen 55 euroa.
• Kärcher: alennuksen ammattikäyttöön tarkoitetuille koneille (mm. pesurit ja imurit).

Alennuksen saat K-maatalousketjun myymälöissä.
• LähiTapiola: 10 %:n alennuksen metsä- ja kotivakuutuksesta.
• Ramirent: 35 %:n alennuksen voimassa olevasta vuokrahinnastosta.
• Restel hotellit:  20 %:n alennus päivän majoitushinnasta. Etu koskee torstain ja maa-

nantaiaamun välisiä majoittumisia kaikissa Restelin hotelleissa.
• Savotan puoti: Tehoheinäin jäsenhintaa 65,90 €.
• Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voiteluaineet, auto-

kemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.

Tarkemmat tiedot eduista löydät MTK:n jäsenverkosta mtk.fi/reppu.

Metsänomistajat
SAVOTAN PUOTI



Hyvinvointiverstas  
Relevo, Virrat
Kaikista normaalihintaisista 
hieronnoista -10% alennus 
Kymmenen kerran hieronta-
sarjakorteista -15% alennus

Kurun Pienkonehuolto, Kuru
www.kurunpienkonehuolto.fi 
Sahoista ja tarvikkeista -8% 
alennus 

Mäntän Pihakone Center
www.pihakonecenter.com  
Metsävarusteista ja tarvik-
keista -10% alennus ovh:sta

Paven Auto Oy, Orivesi
IKH Työkalut -5% alennus
Mobil voiteluaineet -5% alen-
nus
Moottorisahatarvikkeet -5% 
alennus
Valeo pyyhkijänsulat -15% 
alennus

Pirkanmaan Pienkone  
Center, Tampere
www.pienkone.fi 
Normaalihintaisista Husqvar-
nan metsurin varusteista ja
tarvikkeista -15% alennus

Salmivirta Yhtiöt Oy
Mänttä 
www.salmivirta-yhtiot.fi
Metsävarusteista   ja tarvik-
keista -10% alennus ovh:sta
Teräketjuöljy 3 litraa 5 €

Virhydro, Virrat
www.virhydro.fi
Normaalihintaisista Husqvar-
na moottori- ja raivaussahois-
ta -10% alennus
Normaalihintaisista muista 
metsurintarvikkeista ja väli-
neistä -15% alennus

www.mhy.fi/Pohjois-Pirkka

OSAAVISTA METSÄAMMATTILAISISTA 
ON JATKUVA PULA  

- OLISITKO SINÄ YKSI HEISTÄ?

METSÄPALVELUYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO         
Aloitus 15.3.2016 (joustava aloitus). Monimuotokoulutus 1,5 v. 
Koulutus antaa valmiudet metsäpalveluyrittäjyyteen sisältäen mm. 
metsäpalveluliiketoiminnan suunnittelemisen.

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO            
Aloituspäivä 15.3.2016 (joustava aloitus). Monimuotokoulutus 1,5 v. 
Koulutus antaa valmiuksia metsätilan hoitoon, talouteen ja puukauppaan.
METSÄALAN PERUSTUTKINTO      
15.3.2016-15.3.2018 (joustava aloitus). Opiskele metsäalan osaajaksi 
monimuotokoulutuksena. Mahdollisuus suuntautua metsäkoneen 
kuljettajaksi tai metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi.

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO
(joustava aloitus). Koulutus on laaja-alainen ja sopii monien alojen 
lisäkoulutukseksi ja sopii myös yrittäjille, jotka aikovat laajentaa 
toimintaa bitalouden alalla. Monimuotokoulutus 1,5 v.

METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO       
Aloitus 15.3.2016 ja 23.8.2016 Ähtärissä ja Jalasjärvellä. 
Monimuotokoulutus 1,5 v.

Lisätietoja: www.seduaikuiskoulutus.fi

Sedu Aikuiskoulutus 
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri

Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2016: 

Virtain Varaosa Oy, Virrat
www.virtainvaraosa.fi 
15% alennus normaalihintai-
sista Bosch pyyhkijänsulista 
15% alennus normaalihintai-
sista AmPro käsityökaluista 
15% alennus normaalihintai-
sista Sonax autonhuoltotuot-
teista 

VK-Motors Oy, Ruovesi
Moottorisahatarvikkeet -5% 
Normaalihintaisista Stihl 
moottori- ja raivaussahois-
ta -10% alennus sekä alku-
peräisistä normaalihintaisis-
ta Stihl metsuritarvikkeista 
-10% alennus

MHY POHJOIS-PIRKASSA
HOMMA LUISTAA!
Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät tausta-
joukot. Metsänomistajien puolta tässä maassa pitää vain 
ainoastaan metsänhoitoyhdistys. Meiltä saat hyvät ja 
kattavat palvelut.

KERTTU NISKANEN

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

Metsänomistajat 
POHJOIS-PIRKKA
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Mhy Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 • Faksi 03 486 4558
Toimisto avoinna 7.30 - 15.00
www.mhy.fi/pohjois-pirkka
etunimi.sukunimi@mhy.fi
pohjois-pirkka@mhy.fi

Ruovesi
Kuruntie 12

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
044 775 9866

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
0400 159 152

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589 

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Metsäasiantuntija
Ville Haavisto
044 776 4555

Kenttäesimies
Elina Kotilainen
044 580 1049

Kuru
Suittilahdentie 1

Metsäasiantuntija
Vesa Kastari
044 776 4560

Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Teisko
Terälahdentie 1095

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

Kuorevesi
Kotovainiontie  8 A 2

Metsäasiantuntija
Tomi-Pekka Heikkilä
044 7764 550

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Metsäasiantuntija
Jere Aalto
044 776 4557

Metsäasiantuntija
Tero Puolitaival
044 776 4558

Orivesi
Keskustie 35

Kiinteistöasian tuntija, LKV, 
KiAT, 
Kaupanvahvistaja
Miika Bucktman
040 557 3947

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Rami Raittinen
0400 131 340

Kenttäesimies
Antti Kujala
Kenttäesimies
044 580 1046

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

Metsäasiantuntija
Juha Ruuska
0400 131 337

Virrat
Virtaintie 40 A

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

Kenttäesimies
Kerkko Koro
044 580 1043

Kiinteistöasiantuntija, 
LKV, kaupan vahvistaja
Janne Savilahti
044 760 7788

Projektipäällikkö
Pauliina Salin
044 580 1042
Pienpuu liikkeelle -hanke

Längelmäki
Aallontie 6

Metsäasiantuntija
Hannu Varjoranta
0400 361 723

Metsäasiantuntija
Pentti Alanko
0400 238 590

Tarjolla nokipannukahvia ja makkaraa

KORJUUTYÖNÄYTÖS

TERVETULOA!

Kohde sijaitsee lähellä Kurun keskustaa Niemikyläntien 
varressa. Opastus kantatie 65:ltä.

Pienpuu liikkeelle -hanke

Lauantaina 12.3.2016 kello 10 – 15
Kurussa


