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Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys antaa 
etuja, joita muualta on vaikea saada. Yksi 
tärkeimmistä on, että paikallinen metsä-
toimihenkilö on tavattavissa puhelinyh-
teyden päässä tai tutussa toimistossa tai 
omalla tilalla. Häneltä saa vastauksia ja 
neuvoja jäsentä askarruttaviin kysymyk-
siin esim. metsäverotuksessa, kiinteistö-
kaupassa, puukaupassa, metsäsertifioin-
nissa, metsätuhoissa, metsänhoidossa tai 
Kemerassa. Tätä arvostetaan ja ymmär-
retään sen merkitys. Näitä palveluja voi-
daan todella kutsua lähipalveluiksi. 

Monet palvelut ovat kadonneet pi-
täjistä, mutta metsänhoitoyhdistyksen 
palvelut ovat edelleen lähellä. Verotta-

jaa, poliisia, Kelaa tai muita valtion pal-
veluita ei aina niin kaivattu tai arvostet-
tu, mutta niiden katoaminen paikka-
kunnalta on hankaloittanut monen ih-
misen elämää ja aiheuttanut lisäkustan-
nuksia.

Nykyaikainen metsänhoitoyhdistys 
on paikka, josta saa yhden luukun peri-
aatteella kaiken metsään liittyvän palve-
lun ja avun metsäomaisuuden hoitoon 
liittyviin tarpeisiin. Metsänhoitoyhdis-
tyksen tavoitteena ovat todelliset hyö-
dyt, eikä edunvalvonta jää vain etäisek-
si termiksi, vaan jäsenen etua valvotaan 
käytännön tasolla. Yhdistyksellä on käy-
tössään ajantasainen puun hinta- ja kat-

kontatieto. Puukaupan kilpailuttamisel-
la saadaan selville kullekin leimikolle pa-
ras hinta ja tätä kautta paras tuotto met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenen metsä-
omaisuudelle. Jäsenyyden kautta met-
sänomistaja on myös automaattises-
ti mukana ryhmäsertifioinnissa. Edun-
valvonta on metsänomistajien ja omis-
tamisen puolustamista, että metsän-
omistajat saavat itse vapaasti päättää 
metsäomaisuudestaan ja toimia met-
sissään kuten parhaaksi näkevät. Met-
sänhoitoyhdistyksen kautta rakentuu 
edunvalvonta paikallisista maakunnal-
lisiin, valtakunnallisiin ja koko EU-alu-
een kattaviin asioihin.

Palveluja kehitetään

Metsänhoitoyhdistyksen toiminta on 
jatkuvaa palvelujen kehittämistä, jotta 
pystyy parhaalla mahdollisella tavalla 
palvella jäsenistöään. Palvelujen on ol-
tava laadukkaita ja monipuolisia. Palve-
lujen tarjoaminen koko Pohjois-Pirkan 
metsänomistajakunnalle ei onnistu il-
man motivoituneita ja ammattitaitoisia 
toimihenkilöitä, metsureita ja yrittäjiä.  

Esitän koko hallituksen puolesta läm-
pimät kiitokset metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan henkilöstölle ja yhteis-
työtahoille kuluneesta vuodesta sekä 
toivotan aktiivista vuotta 2016.

Kirjoitan tätä loppuun kynttilänva-
lossa. Luonto on jälleen näyttänyt voi-
mansa. Runsas lumisade on painanut 
puita linjoille, ja sähköt ovat olleet tä-
hän mennessä kylältämme pois jo lähes 
kolme vuorokautta. Mielessä on useam-
man kerran käynyt, että miksi ei metsu-
reiden ja koneurakoitsijoiden raivaus-
apua käytetä tällaisissa poikkeukselli-
sen pahoissa tilanteissa.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta
Antero Unkila 

hallituksen puheenjohtaja
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Talvi tuli yhdessä päivässä - 
tai paremminkin sanottuna lu-
mi. Suuressa osassa metsänhoi-
toyhdistys Pohjois-Pirkan alu-
eella tuli vuorokauden aikana 
lunta 30 senttimetriä ja paikoin 
jopa yli 40 senttimetriä. Run-
saassa lumentulossa oli kaksi 
huonoa asiaa: tykkylumi ja lu-
metulo sulaan maahan. Tykky-
lumi jäi puihin kiinni, mikä ai-
heutti lumituhoja metsiin. Li-
säksi tykkylumen aiheuttamis-
ta puiden kaatumisista ja tai-
pumisista aiheutui sähkönja-
keluun monenkin päivän säh-
kökatkoksia. Lumentulo su-
laan maahan saattoi kariut-
taa monen metsätoimihenki-
lön unelman kunnon korjuuke-
leistä talvelle. Kahden heikon 
talven jälkeen kaikki toimi-
jat odottivat talventuloa siinä 
järjestyksessä, että ensin tulee 
kunnon pakkasjakso ja sen jäl-
keen hieman lunta.  Tämä oli-
si ollut kaikkien etu, niin met-
sänomistajien kuin metsäyhti-
öidenkin. Talvileimikot edel-
lyttävät reippaita pakkasia, jot-
ta metsänpohjat ja tiet jäätyvät 
kantaviksi. Nyt alkavan talven 
korjuukelit näyttävät pahoilta; 

Talvi yllätti
jos nyt tullut lumi jää maahan, 
niin koko talvena eivät met-
sänpohjat jäädy. Toisaalta, jos 
lumi sulaakin vielä pois, niin 
metsänpohjat vettyvät sellai-
seksi, ettei korjuu onnistu mo-
nellakaan kohteella ennen kun-
non pakkasia.  

Metsäteollisuus on jatkuvas-
ti ilmaissut huolensa vähäises-
tä puuntarjonnasta ja yrittänyt 
saada valtiovallalta apuja ja 
keinoja tarjonnan lisäämiseksi. 
Kuitenkin samaan aikaan on ol-
lut puuta tarjolla reilusti kysyn-
tään nähden. Metsänomista-
jat ovatkin ihmetelleet vaisua 
puunkysyntää, sillä kaikki osta-
jat eivät ole edes vaivautuneet 
tekemään tarjouksia myynnissä 
olleisiin leimikoihin.

Kaikesta huolimatta tukin 
kysyntä on pysynyt vakaana ja 
Kiinaan saadut sahatavarakau-
pat ovat tasapainottaneet tilan-
netta. Kuitupuun kysynnässä ei 
ole tapahtunut muutosta ja sitä 
on runsaasti tarjolla. Kuitupuun 
ylitarjontatilanne ei todennäköi-
sesti helpota ennen Äänekosken 
sellutehtaan valmistumista.  

Kahden huonon korjuutal-
ven johdosta osalla puunosta-

Hyvää Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta toivottaen

Harri Katajamäki
johtaja

Metsänho itoyhdistys Pohjois-
Pirkan valtuusto piti syysko-
kouksen Hyytiälän metsäase-
malla Juupajoella 19.11.2015. 
Kokouksessa valtuusto hyväk-
syi toimintasuunnitelman ja 
talousarvion vuodelle 2016. 
Toiminnan yleiskatsaukses-
sa todettiin, että yli 80% met-
sänomistajista on maksanut 
jäsenmaksunsa. Tämä osoit-
taa, että yhdistys on tehnyt oi-
keita ja tärkeitä asioita met-
sänomistajien eduksi. Met-
sänhoitoyhdistys koetaan tär-
keimmäksi palveluiden tuotta-
jaksi ja edunvalvojaksi. Kor-
keasta jäsenyysasteesta huoli-
matta on yhdistyksen jatketta-
va oman tekemisen hiomista 

jäsentensä toiveiden mukaisek-
si. Yhdistyksen laaja palvelu-
valikoima kattaa jo nyt metsän-
omistajan metsätaloudessa tar-
vitsemat palvelut. Valikoimaa 
ei tarvitse lisätä, mutta palvelu-
ja on edelleen parannettava, jot-
ta ne täyttäisivät jäsenistön eri-
laiset toiveet. 

Kokouksessa nostettiin puun 
katkonnan seuranta yhdeksi 
tärkeimmäksi edunvalvonnan 
kulmakiveksi. Valtuusto piti 
tärkeänä, että yhdistyksellä on 
käytössään ajantasainen puun 
hinta- ja katkontatieto. Tällä 
tiedolla saadaan puukauppati-
lanteessa paras tuotto metsän-
hoitoyhdistyksen jäsenen met-
säomaisuudelle.

Valtuuston päätöksiä

Valtuusto päätti pitää vuoden 
2016 jäsenmaksun samansuu-
ruisena kuin vuonna 2015. Jä-
senmaksu on 50 € perusmaksu 
+ 1,50 €/hehtaarimaksu. 

Jäsenmaksu on enintään 300 
€/jäsen. 

Valtuuston syyskokous Hyytiälässä

jista on jäänyt talvileimikoita 
korjaamatta, mutta markkinat 
eivät ole kuitenkaan kokonaan 
tukossa. Puunostajien välillä 
on erilaisia painotuksia talvi-
puunhankinnassa ja hinnoissa. 
Tästä syystä kannattaa kaikis-
sa puukauppaan liittyvissä asi-
oissa olla ensiksi yhteydessä 
metsänhoitoyhdistyksen met-
säasiantuntijaan, jolta saat 
ajantasaisimman tiedon puu-
markkinatilanteesta.

Valtuusto valitsi hallituk-
sen kaudelle 2016-2017. Uu-
sina henkilöinä hallitukseen 
valittiin Mika Nieminen Ku-
rusta ja varajäseniksi Aki 
Tuomola Vilppulasta ja Juha 
Leppälahti Kurusta.

Hallitus:
Heikki Hietalahti varajäsen Tapio Kahilaniemi 
Johanna Kallenautio varajäsen Jyrki Sojakka 
Sakari Keskinen varajäsen Aki Tuomola
Hannu Lemmetty varajäsen Tuomo Sulkunen
Teija Lindell  varajäsen Aimo Järvenpää
Mika Nieminen  varajäsen Juha Leppälahti 
Jukka Salin  varajäsen Hannu Joutsenjärvi 
Antero Unkila  varajäsen Simo-Pekka Kahilaniemi
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Hirsitalojen määrä on kuiten-
kin viime vuosina kasvanut se-
kä omakotitalo- että julkises-
sa rakentamisessa. Koulujen ja 
muiden julkisten rakennusten 
mittavat homeongelmat ovat 
lisänneet kuntien ja kaupun-
kien kiinnostusta hirsirakenta-
mista kohtaan. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on Pohjois-Pir-
kanmaalla Ruovedellä raken-
teilla oleva hirsinen seurakun-
takeskus ja Virroilla jo valmis-
tunut Koivurinteen päiväkoti. 
Nämä ovat paikallisten hirsi-
talovalmistajien taidonnäyttei-
tä, joiden positiivinen vaiku-
tus ulottuu pitkälle koko kun-
tasektorilla.

Tutkimustieto massiivipuun 
terveyttä edistävistä ominai-
suuksista, sisäilman optimaa-
linen kosteustasapaino ja puun 
ekologisuus puhuvat hirren 
puolesta. Hirsirakennuksen sa-
notaan usein hengittävän. Hen-
gittävyys viittaa siihen, miten 
hirsi tasaa sisäilman kosteus-
vaihteluja. Myös rakentami-
sen uudet energiatehokkuus-
säädökset ovat olleet myön-
teinen asia hirsirakennusteol-
lisuudelle.

Asuntomessujen suosio 
yllätti

Ihmisten kiinnostus hirres-
tä valmistettuja omakotitaloja 
kohtaan on jatkuvassa kasvussa 
ja hirsi tekee tuloaan myös kau-
punkiasuntojen rakennusmate-
riaaliksi. Tämä oli selvästi ha-
vaittavissa kesällä järjestetyillä 
Vantaan Asuntomessuilla.

Messuille osallistuneen Ol-
likaisen Hirsirakenteen kohde 

Villa Kapee sai valtavasti myön-
teistä julkisuutta ja menestystä. 
Villa Kapee oli toisella sijalla 
Paras Kohde –äänestyksessä ja 
menestyi ylivoimaisesti parhai-
ten hirsikohteista. Lisäksi koh-
teen piha valittiin messujen toi-
seksi parhaaksi ja sisustus kol-
manneksi parhaaksi. Villa Ka-
peen menestys Asuntomessuil-
la voidaan nähdä merkkinä sii-
tä, että tulevaisuudessa kaupun-
kiympäristöön tulee nousemaan 
yhä enemmän hirsitaloja.

Ollikaisen Hirsirakenteen 
toimitusjohtaja Tero Ollikainen 
kertoo menestyksen Suomen 
suurimmassa rakennusalan ta-
pahtumassa olevan pienelle 
perheyritykselle suuri asia.

Hirsitaloteollisuus kokee 
uutta nousua

Messutalossa kokeiltiin lukuisia ratkaisuja, joita tullaan näkemään myös rakenteilla ole-
vassa Ruoveden seurakuntakeskuksessa. Näitä ovat muun muassa maalauskäsittelyt, 
isot ikkunapinnat, citynurkka ja moderni nurkkaliitos.

Villa Kapee valmistettiin Ollikaisen 270-millisestä lamelli-
höylähirrestä. Lamellihöylähirsi on tällä hetkellä suosituin 
hirsivaihtoehto valmistajan materiaalivalikoimasta.

Puu on uusiutuvana luonnonmateriaalina yleises-
ti tunnustettu kaikkein ekologisimmaksi raken-
nusmateriaaliksi. Massiivipuun pitkäikäisyys, ko-
dinomaisuus ja rakennusten hyvä sisäilman laa-
tu kiinnostavat yhä enemmän nykypäivän raken-
tajia. 

– Osallistuminen messuille 
oli pienelle organisaatiollem-
me suuri ponnistus. Tätä vas-
ten menestys ja positiivinen pa-
laute tuntuvat hienolta, Ollikai-
nen sanoo.

Odotettavissa on nousevaa 
kysyntää myös pääkaupunki-

seudulla, mutta lopputulos näh-
dään vasta muutaman vuoden 
kuluttua.

Sari Kaleva
korjuuesimies
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Vierailun järjestäjänä oli Mhy 
Pirkanmaa, joiden toimihen-
kilöistä asiaa oli esittelemäs-
sä energiapuuasiantuntija Rai-
mo Kauppila. Hän kertoi hei-
dän työllistävän tällä hetkellä 
kaksi kappaletta Fixteri-paa-
laimella varustettua hakkuu-
konetta. Yhden koneen vuo-
tuinen hakkuumäärä on noin 
12 000 m3. Hehtaareissa tä-
mä tarkoittaa noin 170 ha eli 
250 jalkapallokentän kokoista 
aluetta. Montaa yksittäistä työ-
maata tähän vuoden kokonais-
määrään ei kuitenkaan sovi, sil-
lä ihan pieniä kohteita ei kan-
nata lähteä tällä koneella teke-
mään. Leimikon koko tulisi ol-

la vähintään kolme hehtaaria 
tai enemmän.

Fixteri-paalain niputtaa 
kokopuurungot 
paaleiksi

Puut korjataan ns. kokopuu-
menetelmällä, jossa runko kat-
kaistaan tyveltä ja sen jälkeen 
se syötetään paalaimeen sel-
laisenaan. Runkoja ei siis kar-
sita lainkaan. Paalain katkoo 
rungoista noin 2,6 metriä pit-
kiä rankoja, jotka se niputtaa 

Fixterillä nuoret metsät 
kasvukuntoon
Uutta nuorten metsien 
hoitomenetelmää esi-
teltiin syyskuussa Val-
keakoskella. Siinä hoi-
tamattomia noin 25-40 
vuotiaita metsiä har-
vennetaan koneellises-
ti ja samalla korjataan 
energiapuuta ns. Fixte-
ri-paalaimella. 

siistiksi paaliksi ja sitoo sen 
lopuksi ohuella verkolla kah-
desta kohdasta. Valmiin paalin 
kone pudottaa ajouran varteen, 
josta ajokone kerää ne tienvar-
teen kuivamaan. Vaihtoehtoi-
sesti paalit voidaan kuivattaa 
myös metsässä, jossa ne kuiva-
vat huomattavasti tehokkaam-
min kuin pinossa tienvarressa. 
Ei ole harvinaista että ne odot-
tavat ajoa tienvarteen jopa vuo-
den. Parhaimpana aikana kes-
kikesällä paalin paino kevenee 
3-4 viikossa jopa 100 kg, ker-
too Raimo Kauppila.

Sopiva kohde on 
huonosti hoidettu 
pusikko

Tämä menetelmä soveltuu koh-
teille, joissa taimikonhoito tai 
nuoren metsän raivaus on jää-
nyt tekemättä ja puusto on sel-
västi ylitiheää ja riukuuntunut-
ta. Ennakkoraivausta ei yleen-
sä tarvita. Korjuun jälkeen kan-
not ovat hieman pitkiä ja pien-
tä risua voi olla melko runsaas-
tikin. Tarkoituksena ei ole kui-
tenkaan tehdä esteettisesti kau-
nista jälkeä, vaan saattaa met-

Energiapuupaaleja kuivumassa pinolla tienvarressa. Yksi 
paali painaa tuoreena 350-400 kg ja sen tilavuus on noin 
0,45 m3.

Hyvän korjuujäljen takaa ammattitaitoinen koneenkuljettaja, sillä kone on varsin isoko-
koinen ja painava. 

sä kasvukuntoon mahdollisim-
man vähillä kustannuksilla. 
Mikäli puusto on riittävän jä-
reää, voi metsänomistajalle jo-
pa jäädä muutama euro kanto-
rahatuloakin.

Hakkeen 
toimitusvarmuus 
paranee

Kun paalit ovat kuivaneet riit-
tävästi, yleensä vähintään vuo-
den, ne ajetaan terminaaliin 
haketettavaksi. Kuljetukses-
sa käytetään erikoisvalmisteis-
ta puutavara-autoa, johon mah-
tuu vetoauton ja peräkärryn yh-
distelmään kerralla noin 100-
110 paalia. Valmis hake varas-
toidaan joko kasalle tai peitet-
tävään aumaan, josta se toimi-
tetaan energian tuotantolaitok-
sille. Kauppilan mukaan tämä 
toimintamalli mahdollistaa su-
juvat toimitukset vuoden ym-
päri viikon jokaisena päivänä, 
eivätkä kelirikko, lumisateet tai 
pitkät kuljetusmatkat tuota on-
gelmia.

Sari Kaleva
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Riistametsänhoidon 
ohjeet saatavilla

Monesta puulajista koostuva vaihteleva ja kerroksellinen 
säästöpuuryhmä tarjoaa riistalla suojaa ja ravintoa. 

Suomen riistakeskus julkaisi työohjeet riistamet-
siin. Ohjeet sopivat tavallisen talousmetsän hoi-
toon. Riistan voi ottaa huomioon metsänhoidossa 
läpi metsikön kiertoajan, ja menetelmät ovat hy-
vin kustannustehokkaita. Useimpien ohjeiden so-
veltaminen onnistuu omatoimiselta metsänomis-
tajalta. 

Ravintoa ja suojaa

Riistametsä tarjoaa metsäka-
nalinnuille ravintoa ja suojaa. 
Kanalinnut menestyvät moni-
muotoisessa sekametsässä, jos-
sa puuston koko ja tiheys vaih-
televat. Ihanne on vähintään 
kolmen puulajin metsä, jon-
ka vaihtelevuutta tuetaan riis-
tatiheikköjä ja säästöpuuryh-
miä jättämällä tai metsän peit-
teisyyttä ylläpitävää jatkuvaa 
kasvatusta suosimalla. 

Mustikka on metsäkanalin-
tujen tärkein ravintokasvi. Yh-
tenäiset mustikkavarvikot ovat 
erityisen tärkeitä poikueille, 
jotka tarvitsevat varvikon suo-
jaa ja mustikan lehdillä elävää 
hyönteisravintoa. Mustikan 
menestymistä edistetään luon-
taisilla uudistamismenetelmil-
lä ja toteuttamalla harvennus-
hakkuut ajallaan. 

Erikoiskohteilta 
lisätehoa

Riista viihtyy hyvin erilaisilla 
vaihettumisvyöhykkeillä. Tär-
keitä ovat metsän ja suon puus-

Riistametsänhoito lyhyesti 
- Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin
- Suosi sekapuustoisuutta
- Raivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä
- Säästä varvustoa ja pensaskerrosta
- Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumis-

vyöhykkeet metsäpeitteisinä
- Käytä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä sopivilla koh-

teilla
- Kunnosta vähäpuustoisia ojitusalueita riistasoiksi
- Käytä yläharvennusta ja pidempiä kiertoaikoja – ainakin 

rakenteellisesti monimuotoisemmissa metsissä
- Jätä säästöpuut ryhmiin

toltaan kerrokselliset vaihettu-
misvyöhykkeet, mutta myös 
pellon reunat ja rantametsät. 
Niiden hoidossa tavoitteena 
on peitteisyyden säilyminen ja 
maanpinnan rikkomisen välttä-
minen.

Puuntuotannollisesti vähä-
tuottoisia ojitettuja soita kun-
nostamalla voidaan palauttaa 
riistan elinympäristöjä. Käy-
tännössä kunnostaminen tar-
koittaa puuston poistamista ja 
vesitalouden palauttamista ojia 
tukkimalla.

Lisää neuvoja riistametsän-
hoitoon löytyy www.riistamet-
sa.fi tai kysymällä Mhy Poh-
jois-Pirkan metsäasiantuntijoil-
ta. Metsäasiantuntijamme pys-
tyvät suunnittelemaan kohteesi 
olosuhteet huomioiden riistan 
kannalta oikeat toimenpiteet.

Mirja Rantala 
Suomen riistakeskus
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Sahateollisuuden heikko kan-
nattavuus johtuu huonosta ky-
synnästä vienti- ja kotimarkki-
noilla sekä suurista sahatavara-
varastoista. Edellä mainitut te-
kijät ovat alentaneet sahatava-
ran hintaa. Sahatavaran vienti-
määrät ovat kuitenkin korkeal-
la tasolla, mikä ennakoi, että 
sahateollisuudessa on puun os-
totarvetta myös lähikuukausi-
na. Osavuositulosten julkaisun 
yhteydessä annetut kommentit 
lähiajan näkymistä tietävät ku-
takuinkin nykyisenlaisen tulos-
kehityksen jatkumista. 

Puun käyttö on kuluvan 
vuoden tammi-syyskuun aika-
na kokonaisuudessaan hieman 
supistunut. Sahatavaran tuotan-
to ja tukin käyttö on laskenut 
neljä prosenttia. Kuitupuuta on 

jalostettu viime vuoden tahtiin. 
Sellun ja kartongin tuotanto on 
kasvanut, mutta paperin tuotan-
to on odotetusti supistunut. 

Syyskuussa tehtiin 
kauppaa
ja hakattiin vilkkaasti

Puukaupassa itsenäisen saha-
teollisuuden markkinaosuus 
on syksyn aikana ollut tavan-
omaista suurempi. Kuukausi-
ostomäärät, joissa on mukana 
myös merkittäviä PK-sahate-
ollisuusyrityksiä, olivat syys-
kuun jälkeen neljä prosenttia 
vuotta 2014 pienemmät. 

Yksityismetsien puukaupas-
sa tämän vuoden syyskuuta 
vilkkaammin puuta myytiin 
edellisen kerran lokakuussa 

2013. Puukaupan luottamusta 
syksyn aikana on valitettavas-
ti nakertanut tiettyjen puunos-
tajien ylimielinen suhtautumi-
nen valtakirjoihin sekä puu-
kaupan mittausasiakirjojen luo-
vuttamiseen. 

Markkinahakkuita ei syys-
kuussa ole tehty koskaan niin 
paljon kuin tänä vuonna. Osal-
taan tähän varmasti vaikutti 
suotuisa sää. Kokonaisuudes-
saan puuta on tänä vuonna ha-
kattu hieman viime vuotta vä-
hemmän eli puun käytön mu-
kaan. Hintakehityksen perus-
teella puuta on ollut hyvin tar-
jolla kysyntään nähden. Kuitu-
puun hintakehitykseen sellute-
ollisuuden erinomaisella kan-
nattavuudella ei ole ollut mi-
tään vaikutusta. Tilanne kor-
jaantunee ainoastaan uusien 
investointien myötä. Energia-
puustakaan ei tällä hetkellä ole 
vetoavuksi kuitupuun ylitarjon-
nassa. 

Kesällä korjattavat 
tukkileimikot 
kysytyimpiä

Metsänhoitoyhdistysten tieto-
jen mukaan nyt ovat kysytyim-

Sellutuotannon kannattavuus ei näy 
puumarkkinoilla

piä kesäkorjuuseen soveltuvat 
tukkileimikot. Tosin niidenkin 
kysynnän ja tarjonnan arvioi-
daan olevan hyvin lähellä ta-
sapainoa. Osalla sahoista on 
jatkuvaa puun ostotarvetta ei-
kä heillä toisaalta ole mahdol-
lisuuksia ostaa tukkia pitkäk-
si aikaa varastoon sahatavara-
kaupan epävarmuuden vuoksi. 
Harvennusleimikoiden ja kui-
tupuun myyminen on huomat-
tavasti takkuisempaa.

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
metsänomistajien omia yh-
distyksiä. Metsänomistajat 
hallinnoivat metsänhoitoyh-
distyksiä ja päättävät niiden 
toiminnasta. Metsänhoitoyh-
distyksen jäsenten päätösval-
taa käyttävät jäsenten ehdot-
tamat ja vaaleilla valitsemat 
valtuutetut, jotka muodosta-
vat valtuuston. Valtuutettu-
jen määrästä säädetään met-

sänhoitoyhdistyksen säännöis-
sä.

Vuoden 2016 lopulla vali-
taan metsänhoitoyhdistyksiin 
jälleen uudet valtuustot posti-
vaaleilla vuosiksi 2017 - 2020. 
Äänioikeutettuja vaalissa ovat 
1.1.2016 metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenenä olevat. Ääni-
oikeusrekisterit ovat nähtävil-
lä metsänhoitoyhdistysten toi-
mistoilla 12.8. alkaen.

Ehdokasasettelu tapahtuu 
15.8 - 14.8. välisenä aikana. 
Ehdokkaiden tulee olla yhdis-
tyksen jäseniä tai jäseninä ole-
vien oikeushenkilöiden ehdot-
tamia henkilöitä. Jos haluat ol-
la mukana metsänhoitoyhdis-
tyksen hallinnossa vaikutta-
massa metsänhoitoyhdistyksen 
toimintaan tai tiedät hyvän eh-
dokkaan tähän tehtävään, kan-
nattaa ehdottomasti asettua tai 

Mhy valtuustovaalit 2016
asettaa ehdolle. Omasta met-
sänhoitoyhdistyksestäsi saat 
tarkempaa tietoa ehdokas-
asettelusta.

Vaalien viimeinen äänes-
tyspäivä on 25.11. ja äänes-
tystulos on selvillä 2.12.2016. 
Tulemme tiedottamaan tii-
viisti valtuustovaaleista.

Metsäteollisuus on julkaissut kolmannen vuosi-
neljänneksen tuloksensa. Tuttu tahti jatkuu. Kui-
tupuuta jalostavan teollisuuden kannattavuus 
on erinomainen. Tukin jalostuksessa on vaneria 
lukuun ottamatta vaikeampaa. Sahojen kannat-
tavuudessa on vaihtelua, mutta kokonaisuudes-
saan sahateollisuuden kannattavuus ja mahdolli-
suudet investoida ovat heikot. 
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Veljensä ja poikiensa kans-
sa Ruoveden Mustajärvellä 
Kangaspeskan tilaa yhtymä-
nä omistavan Erkin kiinnostus 
metsään alkoi jo nuorena poi-
kana 1950-luvun alussa. Al-
kusysäyksenä toimivat pikku 
ferkku ja Korean suhdanne. 
Syksyllä 1952 Ahlströmin po-
mo tuli Tampereelta asti teke-
mään kauppaa, kun hinnat oli-
vat korkeimmillaan. Pian sen 
jälkeen hinnat sitten laskivat-
kin. Silloin tieto puukaupasta 
ja hinnoista kulki talosta toi-
seen puhelinsoitoilla. 

Innokkaana traktorimiehenä 
Erkki esitti isälleen, että teh-
dään tarjous puiden juonnos-
ta tienvarteen. Puiden juonto 
jäi talolle ja samalla Erkiltä jäi 
traktorihommien vuoksi luki-
oon meno. Hakkuiden aikaan 
oli pitkään yli 20 asteen pakka-
sia ja kuorimamiehillä oli ko-
va urakka saada kuuset kuorit-
tua. Siinä hakkuussa kun tukit 

ja massapuut kuorittiin ja tukit 
hakattiin seitsemän tuuman lat-
valäpimittaan.

Taimikonhoito 
Kangaspeskan tapaan

Kangaspeskan mailla taimikot 
ovat tiheitä. Ne syntyvät män-
tykankailla luontaisesti sie-
menpuiden ja reunametsien 
vyörytyksen avulla. Ellei luon-
to hoida taimettumista, täyden-
nysistutetaan. 

Ensimmäisellä hoitokerral-
la poistetaan lehtipuut. Sen jäl-
keen pitkän ajan kuluttua pois-
tetaan mahdollisesti syntynyt 
lehtipuusto ja hieman männyn-
taimia. Tavoitteena on laatu-
puun kasvatus - mäntyjen ala-
oksat kuivuvat ja syntyy ok-
satonta tyveä. Kemera-varoja 
ei tällaiseen taimikonhoitoon 
saa, eikä niitä ole montaa ker-
taa haettukaan. Mutta ensi ke-
sän taimikon varhaisperkaus- 

ja taimikonhoitokohteet ovat 
jo selkeinä Erkin mielessä. Yli 
60 vuoden metsäinnostus ei ole 
laantunut.

Erikoispuuta joka 
tarpeeseen

Erkki Kangaspeskan lempilap-
si on erikoispuun kasvatus. Ti-
lalta on kysytty vuosien varrel-
la erikoispuuta hirsirakentami-
seen ja oksattoman tyven sahu-
reille sekä pylvästeollisuuteen. 
Aina on löytynyt. Erikoispuuta 
on myyty mittatilaustyönä. Os-
tajalle etsitään halutun laadun 
ja mitan täyttäviä puita. Eri-
koispuut pitää kaataa metsuri-
työnä, ettei puun pintaan tule 
jälkiä, ja että mahdollinen ym-
päröivä taimikko säästyy.

– Kerran 90-luvulla tarvittiin 
Virroille kolme huvilaraken-
nuksesta puuttumaan jäänyttä 
puuta. Pölkkyjen vaatimusta-
so oli tavanomaista korkeam-

pi, 12-metrisiä ja latvaläpimit-
ta 35-36 cm. Nekin pölkyt löy-
dettiin, kertoilee Kangaspeska.

Parhaana vuonna vuositu-
hannen vaihteessa erikoispuu-
ta meni 15 eri lajia ja kaikki eri 
henkilöille.

Kangaspeskan tilalla on teh-
ty kolme laajaa lannoitusta ja 
kokemukset ovat olleet hyviä. 
Ensimmäisen lannoituksen te-
ki oululainen Typpi Oy vuon-
na 1965. Typpilannoituksen an-
siosta latvukset ovat hyväkun-
toisia, vaikka osa lannoitetuista 

Metsänhoitoa Korean suhdante  esta tähän päivään
Erkki Kangaspeska Ruovedeltä on metsänhoitomies henkeen ja vereen. Rai-
vaussaha pysyy käsissä edelleen vaikka 80 vuotta tuli täyteen alkuvuodes-
ta. Taimikonhoito ja erikoispuun kasvatus ovat lähellä sydäntä kuten myös 
lämpimät muistot luottamustehtävistä. 

Kangaspeskan männikkö-
kankailla humisee erikois-
puuta.

Metsäasiantuntija Antti Sarvana ja Erkki Kangaspeska tutkivat ikäkairan lastusta lannoi-
tuksen vaikutuksia.
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Metsänhoitoa Korean suhdante  esta tähän päivään

Luontaisesti syntyneet taimikot ovat tiheitä, eikä lehti-
puuvesakoita suvaita. 

Erkki Kangaspeskan palo 
metsänhoitoon on kestänyt 
jo yli 60 vuotta. 

männiköistä on vanhaa. Puus-
to kasvaa ja järeytyy – syntyy 
laatupuuta.

Metsänomistajien 
edusmies

Erkki Kangaspeskan ura met-
sänomistajien edustajana alkoi 
1970-luvulla piirimetsälauta-
kunnan johtokunnan varajäse-
nenä, 80-luvulla hän eteni var-
sinaiseksi jäseneksi ja puheen-
johtajaksi. Piirimetsälauta-
kunta muuttui metsälautakun-
naksi ja Pirkanmaan metsä-
keskukseksi, mutta Erkki py-
syi puheenjohtajana aina vuo-
situhannen vaihteeseen saak-
ka. Maakunnan metsäasioiden 
ajaminen vaati lukuisia Hel-
singin reissuja ja valtakunnal-
lisiakin edustustehtäviä siu-
naantui. Metsänhoitoyhdistyk-
sen hallitukseen Kangaspeskaa 
ei muiden luottamustehtävien-
sä vuoksi voitu valita, mutta 
valtuuston kyllä.  

Metsänhoitoyhdistyksen tar-
peellisuudesta Kangaspeska on 
varma.

– Sen näkee jo siitä, että 80-
90 prosenttia metsänomistajista 
haluaa olla jäseninä, vaikka se 
nyt onkin vapaaehtoista.

– Toiminta on monipuolistu-
nut, palveluksessa on erikois-
tehtäviä hoitavia henkilöitä ja 
hyvin johdetaan. Nykyisin se 
on ihan eri hommaa kuin jos-
kus aikoinaan, sen kyllä näki 
mhy:n kokouksissa.

Kangaspeskan metsissä on 
käytetty metsänhoitoyhdistyk-
sen palveluja. Yhteyshenkilö-
nä yhdistyksessä toimii metsä-
asiantuntija Antti Sarvana. 

– Antti on hoitanut pape-
rityöt. Ajellaan autolla näitä 
kankaita ja pysähdellään. Mi-
nä sanon, mitä tehdään - Antti 
kirjaa ja laittaa hommat eteen-
päin, kuvailee Erkki Kangas-
peska nykytilannetta. 

Harri Katajamäki ja 
Heli Mutkala-Kähkönen
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Metsäsuunnitelma on metsän-
omistajan avuksi tehtävä käsi-
kirja, johon kootaan tieto puus-
tosta, metsänhoitotarpeista ja 
puunmyyntimahdollisuuksis-
ta. Se kertoo, paljonko metsäs-
tä voi saada tuloja ja paljonko 
metsänhoitoon pitää panostaa, 
jotta metsä tuottaa hyvin.

Metsänomistajan 
tarpeet huomioon

Pirkanmaan metsänhoitoyhdis-
tykset ovat alueensa johtavia 
metsäsuunnitelmien tekijöitä. 
Suunnitelmat uusitaan yleensä 
10 vuoden välein.

– Metsänomistajalähtöisesti 
asiaa lähdetään viemään eteen-
päin, kertoo Mhy Pirkanmaan 
metsäsuunnittelija Jukka Poh-
jonen. 

– Metsänomistajan omat ta-
voitteet ovat tärkeimmässä roo-
lissa. Toimeksiannoissa paino-

tetaan yleensä metsän tuotta-
vuutta. Lähes jokaiselta met-
sätilalta löytyy yleensä jotain 
spesiaalia, jota metsänomista-
ja haluaa painottaa suunnitel-
massa. Esimerkiksi pihapiirin 
läheisyys tai nätit paikat, karut 
kalliot tai suot.

Ensin luonnollisesti pitää 
jalkautua metsään. Maasto-
työn jälkeen koostetaan raaka-
versio. Sitä hiotaan maanomis-
tajan kanssa porukassa. Työ-
pöydän äärellä maanomistajan 
avulla syntyy täydennetty ja 
hiottu suunnitelma. Yhdistyk-
sen metsäasiantuntija luovut-
taa valmiin suunnitelman met-
sänomistajalle.  

Laadusta kannattaa 
maksaa

Pohjonen pitää erittäin tärkeä-
nä, että suunnitelmat ovat laa-
dukkaasti tehtyjä. Tiliotteen pi-

tää olla ajan tasalla. Luotettava 
metsäsuunnitelma on hintan-
sa väärti. Markkinoilla on tänä 
päivänä polkuhintaisia suun-
nitelmia, joita ei välttämät-
tä ole laadukkaasti tehty. Toi-
mistotyönä ei synny laadukasta 
suunnitelmaa. Esimerkiksi, jos 
unohtaa laittaa suunnitelmaan 
taimikkokuviolle perkauseh-
dotuksen ja työ jää tekemät-
tä, voi loppupuustoon syntyä 5 
000 euron tappio. 

Tommi sai mitä tilasi

Hämeenkyröläinen metsän-
omistaja Tommi Yrjölä sai 
käteensä uunituoreen metsä-
suunnitelman. Suunnitelman 
tekemisestä sovittiin keväällä 
ja hänen kanssaan käytiin läpi 
metsien hoitotavoitteet. Luovu-
tustilaisuudessa Yrjölä kehui 
suunnitelmaa selkeälukuisek-
si. Ennakkoon sovitut asiat oli 
otettu huomioon. Hän koki tär-
keäksi taloudellisen metsänhoi-
don. Uuden suunnitelman myö-
tä tuli mietittäväksi ehdotukset 
seuraaviin metsänhoitotöihin ja 
harvennuksiin. 

Sain, mitä tilasin, iloitsi Tom-

Metsäsuunnitelma, sinun tiliotteesi
Luotettava metsäsuunnitelma on hintansa väär-
ti. Markkinoilla on nykyisin polkuhintaisia suunni-
telmia, joita ei välttämättä ole tehty laadukkaas-
ti. Tupatyönä ei laatua synny.

Metsänomistaja Tommi Yrjölä selaa tyytyväisenä uutta metsä-
suunnitelmaansa Timo Harjuntaustan (vas.) ja Jukka Pohjosen 
seuratessa.

mi tutustuessaan uuteen suun-
nitelmaan metsäasiantuntija Ti-
mo Harjuntaustan kanssa.

Tekniikka tuo uusia 
ulottuvuuksia

Ilmakuvat, uusi laserkeilaus-
aineisto ja GPS antavat tukea 
suunnitteluun. Laserkeilausai-
neisto on uutta kehittyvää tek-
niikkaa. Aineisto antaa melko 
hyvän kuvan yli 10-metrisissä 
selkeissä metsissä puumääräs-
tä ja keskipituudesta. 

Metsäselain, mobiilimetsä-
suunnitelma, antaa uuden ulot-
tuvuuden metsänomistajille. 
On helppoa ja suorastaan haus-
kaa kulkea metsässä kännykän 
kanssa GPS:n avulla ja tarkas-
tella omaa suunnitelmaa puhe-
limen näyttöruudulta. Jokainen 
maanomistaja saa uuden met-
säsuunnitelman mukana mak-
suttomasti käyttöön metsäse-
laimen.

Juha Koivu
metsäasiantuntija

Mhy Pirkanmaa

Metsäsuunnitelma 
sisältää mm. 
seuraavia tietoja:
• metsän kasvupaikat
• puustotiedot
• hoitotyöt ja niiden aikataulut, kustannukset
• hakkuut ja niiden aikataulut, tulot
• puutavaralajien osuudet
• kehitysluokat
• tiedot arvokkaista luontokohteista
• sään kestävät kartat ja ilmakuvat
• kuvioittaiset tiedot metsästä
• havainnolliset teemakartat ja yhteenvedot
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Maankäyttö- ja rakennusla-
ki ohjaa kaavoitusta ja maan-
käyttöä. Maakuntakaavojen 
vahvistamisesta Ympäristömi-
nisteriössä luovutaan, koska 
vahvistus on viivyttänyt kaavo-
jen voimaantuloa keskimäärin 
vuodella. Jatkossa maakunta-
kaavat hyväksyttäisiin suoraan 
maakuntavaltuustoissa. Muu-
toksen myötä paikallinen päät-
täminen tehostuu. Tämä muu-
tos on jo eduskunnassa. 

ELY-keskusten roolia kaa-
voituksessa muuttuu neuvoa-
antavaksi. Käytännössä esi-
merkiksi ELY:jen valitusoike-
utta yleiskaavoissa rajataan ja 
kuntien oma päätäntävalta kas-
vaa. ELY-keskus on voinut oh-
jata viranomaisneuvotteluis-

sa kaavoja haluamaansa suun-
taan. Lakimuutoksen jälkeen 
kunta tai maakuntaliitto päät-
täisi laajemmin kaavan sisäl-
löstä ja ELY:n rooli olisi lähin-
nä kommentoiva.

 
Valitus- ja poikkeuslupa-
käytännöt kunnissa

Kuntakaavojen valituskäytän-
töä uudistetaan laajemminkin. 
Nykyisin käytettävä kunnallis-
valitus antaa kenelle tahansa 
oikeuden valittaa valmistelta-
vasta kaavasta, mutta vain, mi-
käli kaava ei ole lainmukainen 
(ns. laillisuusperiaate). Sen si-
jaan pohditaan hallintovalituk-
sen käyttöönottoa. Sen voivat 
jättää vain tahot, joita kaava 

Maanomistajan oikeuksiin parannusta 
lakiuudistuksilla

suoraan koskettaa. Valituksen 
perusteluksi riittäisi tarkoituk-
senmukaisuus: onko suunnitel-
tava kaava, tai jokin sen mer-
kinnöistä ja aluerajauksista, ai-
dosti tarpeellinen. 

Poikkeuslupien myöntämis-
tä sujuvoitetaan: niiden käsit-
tely siirretään kokonaisuudes-
saan ELY-keskuksilta kunnille. 
Tämä muutos käsitellään edus-
kunnassa nähtävästi jo tämän 
vuoden puolella. Pienimuotoi-
nen rakentaminen pyritään sal-
limaan pelkällä ilmoitusme-
nettelyllä, eikä esimerkiksi pi-
havajaan tai vastaavaan raken-
nukseen tarvittaisi enää raken-
nuslupaa kunnalta. 

Lakimuutokset saataneen 
voimaan vuoden 2017 alusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja lunastus-
laki (LunL) uudistetaan hallitusohjelman mukai-
sesti. Mikäli uudistukset toteutuvat suunnitellus-
ti, ne tukevat maanomistajan omaisuuden suojaa 
ja auttavat byrokratian purkutalkoissa. Lakimuu-
toksia odotetaan voimaan jo reilun vuoden kulut-
tua.

Lunastuskorvaukset 
Ruotsin mallin mukaan

Laki kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuk-
sesta, eli ns. lunastuslaki, uu-
distetaan hallitusohjelman kir-
jauksen ”omaisuuden suojaa 
parannetaan” toteuttamiseksi. 
Tärkeintä on korottaa korva-
usten vanhentuneet tasot. Täl-
lä hetkellä maanomistaja saa 
parhaan korvauksen tekemällä 
sopimuksen ennakkohaltuun-
otosta lunastajan kanssa. Täl-
löin maanomistaja voi neuvo-
tella sopimuksen, jossa sitou-
tuu nopeaan toteutukseen ja lu-
nastushintaa korotetaan 10-15 
prosentilla. MTK:n tavoitteena 
on, että lunastuskorvaukset oli-
sivat kuten Ruotsissa aina lu-
nastushinta + 25 %.

Lakiuudistuksen selvitys val-
mistuu Oikeusministeriössä ke-
väällä 2016. Sen jälkeen laki-
uudistukselle perustetaan työ-
ryhmä. Uusi laki voisi tulla 
voimaan ehkä vuoden 2017 ai-
kana.

Markus Nissinen
kenttäpäällikkö/

ympäristöasiantuntija
MTK metsälinja

Ote Pirkanmaan kaavakartasta.
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Tieverkon kunnosta-
mista on Suomessa lai-
minlyöty jo pitkään.  
Teiden kuntoonsaat-
taminen on miljardien 
urakka. Tulevaisuudes-
sa uusiutuvaa raaka-ai-
netta käytetään entis-
tä enemmän, joten kun-
nostaminen on välttä-
mätöntä. 

Puun tien metsästä tehtaalle on 
oltava kunnossa. Suomen halli-
tus päätti onneksi tarttua ongel-
maan seuraavan kolmen vuo-
den aikana. Väylien korjaa-
miseen osoitetaan 600 miljoo-
naa euroa. Summa riittää juu-
ri ja juuri siihen, ettei tilanne 
enää pahene. Jos rahoitus pi-
detään seuraavat 15 vuotta täl-

lä korkeammalla tasolla, lähes-
tyy tiestö jo hyvää kuntoa.

Nyt linjattu teiden korjaus-
velkaraha kohdistuu etenkin 
seututeihin ja siltoihin. Yksi-
tyistiemäärärahoihin on lupail-
tu myös lisäystä tulevina vuo-
sina. Tieurakka onkin mei-
dän kaikkien yhteinen. Ties-
tön kunnon parantamiseen voi 
osallistua jokainen.

Korjauskohteita 
kartoitetaan

Tällä hetkellä kartoitetaan sitä, 
mitkä tiet kannattaa valtion ra-
hoituksella laittaa kuntoon seu-
raavan kolmen vuoden aikana. 
Myös metsänhoitoyhdistykset 
ovat tässä työssä aktiivisia. Ne 
käyvät läpi alueensa liikenne-
verkkoa tavoitteena löytää met-
sätalouden kuljetusten kannal-

ta kohteet, joihin panostamalla 
saadaan suurin hyöty irti. Alu-
eelliset MTK-liitot tekevät sa-
maa työtä maatalouden puolel-
la.  Järjestössä tehtävän kartoi-
tuksen ansiosta valtiolle pysty-
tään tämä vuoden aikana an-
tamaan kokonaiskuva, miten 
maaseudun tiestöä kannattai-
si kehittää. Metsänomistajat 
voivat kertoa omia vinkkejään 
metsänhoitoyhdistykselleen.

Metsätiet kuntoon

Parannettavaa löytyy myös yk-
sityis- ja metsäteistä. Yksityis-
teillä ensimmäisenä on syy-
tä varmistaa, että tiekunta on 
toimintakykyinen ja ymmär-
tää kunnossa olevan tien mer-
kityksen. Yksityisteilläkin pä-
tee lainalaisuus, että tie kan-
nattaa pitää jatkuvasti hyvässä 

kunnossa. Jos korjauksen jättää 
liian myöhään, voi kustannus 
kasvaa kohtuuttoman suureksi.

Erityisen suuri painoarvo tu-
levina vuosina on metsäteillä. 
Mitä paremmassa kunnossa tie 
on, sitä paremmalta puukaup-
pakohde näyttää ostajan silmis-
sä. Hyvässä kunnossa oleva tie 
lisää metsänomistajan mahdol-
lisuuksia saada puustaan hyvää 
hintaa. Metsäteiden kunnossa-
pitoon on tulevaisuudessakin 
saatavilla kestävän metsätalo-
uden rahoitusta. Metsätieasi-
oissa metsänomistajan paras 
kumppani on oma metsänhoi-
toyhdistys.

Marko Mäki-Hakola
elinkeinopäällikkö

MTK Metsälinja

Puun tie tehtaalle on kuoppainen
Ja
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Nykyiset sertifiointikriteerit 
tulivat käyttöön vuonna 2011. 
Tämän jälkeen tehdyissä tar-
kastuksissa eli auditoinneis-
sa Pirkanmaalla on vuosittain 
havaittu 5-8 poikkeamaa kri-
teerien mukaisesta toiminnas-
ta. Positiivista oli, että vesis-
töjen suojakaistoissa ja ener-
giapuun kestävässä korjuussa 
ei nyt havaittu puutteita, tote-
si pääauditoija Martti Kuusi-
nen DNVGL:stä. 

Taimikonhoito kunniaan 

Perinteiseen metsänhoitoon 
kuuluvaa taimikonhoitoa on 
tehty liian vähän.  Tehtyjen tai-
mikonhoitojen pinta-ala jäi al-
le kriteerin tavoitteen. Sen mu-
kaan vuosittaisesta taimikon-
hoitotarpeesta pitäisi hoitaa vä-
hintään 60 prosenttia. Pirkan-
maalla jäätiin hiukan alle, eli 
57 prosenttiin. Saattaa olla, et-
tä määrien tilastoinnissakin on 
puutteita. Mutta asia on metsi-
en kehityksen kannalta vaka-
va. Metsällisten toimijoiden pi-
tää yhdessä pohtia, miten mää-
riä saadaan selkeästi nostettua.

Liikaa korjuuvaurioita  

Sertifioinnissa vaaditaan, et-
tä puuston terveydestä huo-
lehditaan. Tähän kuuluu juuri-
käävän torjunta kesäaikaisissa 
hakkuissa ja hyvä korjuujälki. 

Kriteeri asettaa enimmäisra-
jat puunkorjuun aiheuttamille 
urapainumille ja runkovauri-
oiden, eli kolhiintuneiden pui-
den, määrälle. Syynä poikkea-
maan oli runkovaurioiden lii-
an suuri määrä Suomen Met-
säkeskuksen tarkastamilla kor-

juutyömailla. Viime vuodes-
ta korjuujäljen laatu oli onnek-
si kääntynyt hiukan parempaan 
suuntaan. 

Metsätaloudessa halutaan es-
tää harmaata taloutta. Siksi ser-
tifioiduissa metsissä vaaditaan 
työnantajavelvoitteiden nou-
dattamista. Tässä ei onnistut-
tu täydellisesti, vaan tarkasta-
jat tekivät havaintoja puutteista 
urakointisopimuksissa. Työn-
tekijöiden työturvallisuudessa 
epäiltiin olevan puutteita. Asi-
oita selvitellään ja niihin mie-
titään korjaavia toimenpiteitä. 

 
Laaja tarkastus

Monipuoliseen tarkastusohjel-
maan sisältyi käynti 31 maas-
tokohteella: käynnissä olevilla 
hakkuu- ja taimikonhoitotyö-
mailla, muokkausalalla sekä 
kannonnostokohteella, arvok-
kaissa elinympäristöissä, liito-
oravan elinympäristössä, mui-
naismuistokohteella ja metsä-
keskuksen luontolaatuarvioin-
tikohteilla.

Neljän päivän kuluessa ar-
vioitiin 12 toimijan ja heidän 
yrittäjiensä toimintaa. Alueel-
linen tarkastus tehtiin Urjalas-
sa ja Pälkäneellä, missä tar-
kastuksen kohteeksi voi jou-
tua mikä tahansa alueen toi-
mijoista. Tarkastajina toimivat 
DNVGL:stä pääauditoija Kuu-
sisen lisäksi Aki Jouhiaho ja 
Janne Levula.

   
Heli Mutkala-Kähkönen

Länsi-Suomen 
metsäsertifiointitoimikunta

puheenjohtaja

Viisi poikkeamaa tänä syksynä
Pirkanmaalla tarkastettiin syyskuussa, täyttääkö 
alueen metsätalous PEFC-sertifikaatille asetetut 
vaatimukset. Hyväksyttyyn toimintaan tuli viisi 
lieviksi luokiteltua poikkeamaa. Metsänhoidon 
kannalta merkittävimmät olivat taimikonhoito-
määriä ja korjuujälkeä koskevat poikkeamat. 

Tämän erikoisen koivun olisivat tarkastajat suoneet jää-
vän kokonaisena säästöpuuksi.  

Pälkäneellä oli hakkuualalle jätetty säästöpuuryhmä suo-
sitelluista järeistä haavoista.
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Aarne Lehtosaari
Metsäpäällikkö

1. Kesän ja alkusyksyn puu-
kauppa on käynyt hyvin ja 
leimikoita on ollut hyvin tar-
jolla. Parin viime viikon aika-
na leimikot ovat olleet har-
vennuspainotteisia. 

2. Kysytyimpiä leimikoita ovat 
tällä hetkellä kelirikko- ja ke-
säkorjuukelpoiset kuusituk-
kipainotteiset päätehakkuu-
leimikot.

3. Sahatavaramarkkina on hei-
kentynyt kesän jälkeen mer-
kittävästi, mutta tuotanto 
pyörii vielä normaalisti.

4. Toivomme puuntarjonnan 
säilyvän tasaisena ja pääte-
hakkuupainotteisena. Pääte-
hakkuu- ja harvennusleimi-
kot kannattaa laittaa myyn-
tiin erillisinä leimikoina.

Heikki Vesteri
Metsäpalvelupäällikkö

1. Ostamme tasaiseen tahtiin 
energiapuuvaltaisia leimi-
koita ympärivuotiseen kor-
juuseen

2. Energiapuuvaltaiset koko-
puu/rankakohteet sekä kuu-
sikoiden päätehakkuuleimi-
koiden hakkuutähteet ->eri-
koiskalustollamme myös 
suokohdeleimikot kesäkor-
juuseen

3. Tällä hetkellä on lievä ylituo-
tantotilanne osassa maa-
kuntia, mutta kysynnän jat-
kuvuudella hyvät näkymät 
energiapuusektorilla

4. Leimikkokohteiden tasai-
nen tarjonta tasapuolisesti 
alueen toimijoille.

Puumarkkinatilanne
Pirkanmaalta puuta ostavil-
ta metsäyhtiöltä kysyttiin: 
1. Mikä on puukauppatilan-

ne?
2. Millaiset leimikot ja puu-

tavaralajit ovat kysytyim-
piä?

3. Millainen näkymä on lop-
putuotemarkkinoilla?

4. Mitä muuta tulisi puu-
markkinoilla huomioida?

Uusi sähköinen puukauppapaikka perusteilla
Puunmyyjät ja -ostajat perustavat yhteisen säh-
köisen puukauppapaikan. Kaikille avoimen pal-
velun uskotaan vahvistavan koko Suomen met-
säsektorin kilpailukykyä ja saavan aikaan puuhun 
perustuvan tuottavuushypyn. Puukauppapaikas-
sa biotalous ja digitalisaatio yhdistyvät käytän-
nön toiminnassa. 

Yhtiön perustajaosakkaina ovat 
kaikki merkittävät puun myy-
jä- ja ostajatahot. Puun ostajia 
on mukana lähes kokonaan ko-
timaiset puumarkkinat kattava 
kokoonpano ja puun myyjistä 
tahot, jotka käytännössä vas-
taavat koko yksityismetsäta-
louden kenttää. Tasapainoisen 

kokonaisuuden varmistami-
seksi yhtiön omistus jakaantuu 
puoliksi puun myyjien ja osta-
jien kesken.

Puukauppapaikan pohjana 
on nykyisin metsänhoitoyh-
distysten kautta käytössä oleva 
Puumarkkinat.fi -tarjontapor-
taali.  Se siirtyy yhtiön omis-

Hannu Juurakko
Hankintapäällikkö

1. Puuta on ollut tasaisesti tar-
jolla, pystyvaranto on ajan-
kohtaan nähden normaali.

2. Sahaamme Kinnaskoskella 
pelkkää kuusta, joten luon-
nollisesti kuusivaltaiset pää-
tehakkuut kiinnostavat. Täl-
lä hetkellä kiinnostaa eni-
ten kesä- ja kelirikkoleimi-
kot. Talvivarantoa on melko 
hyvin tulevan talven tarpei-
siin olemassa.

3. Kuusisahatavaran kotimai-
nen kysyntä on alhaisella 
tasolla. Vienti vetää parem-
min, mutta hintakilpailu on 
todella tiukkaa.

4. Tukin käyttäjänä pyrimme 
maksimoimaan leimikolla 
tukin saannon. Tällä on mer-
kittävä vaikutus puukaupan 
lopputulokseen. Paikallise-
na ja suhteellisen pienenä 
toimijana pystymme myös 
huomioimaan hyvin met-
sänomistajan toiveita, ja toi-
mimaan sen mukaan.
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Heikki Vuorinen
Metsäpäällikkö

1. Puuta on tullut kohtuulli-
sesti markkinoille, mutta li-
sää tarvitaan. Olemme val-
miita ostamaan myös pää-
tehakkuu talvileimikoita tu-
levan talven korjuuseen.

2. Kuusitukki on nyt eniten ta-
petilla. Emme kierrä mänty-
leimikoitakaan, mutta kuus-
ta haetaan mieluummin.

3. Lopputuotemarkkinat ovat 
heterogeeniset: Kiinaan saa 
myytyä hyvin, jos pystyy py-
symään toimitusehdoissa ja 
hyväksyy heikohkon hin-
nan. Egyptin mäntymarkki-
na meni viimeistään ”ISISin 
terrori-iskun” jälkiseurauk-
sissa sekaisin (turistien tuo-
mat rahat jäävät vieläkin vä-
häisemmiksi ja vaikeuttavat 
sahatavaran ostoa). Euroo-
passa ei selviä kasvun merk-
kejä vielä näy, mm. Saksa on 
ollut pettymys.

4. Tarjonnan pitäisi olla tasais-
ta ja jatkuvaa. Pienikin kat-
kos luo tilanteeseen epävar-
muutta ja heijastuu pitkälle 
eteenpäin.

Hannu Leppäjärvi 
Piiripäällikkö
Matti Sorri
Piiripäällikkö

1. Puukauppa on tänä syksy-
nä käynyt hyvin ja ostam-
me jäseniltämme puuta se-
kä pystykaupalla että han-
kintakaupalla.

2. Ostamme kaikkia puutava-
ralajeja. Pystyleimikoiden 
osalta olemme kiinnostu-
neita kaikista päätehakkuu-
leimikoista ja sulanmaan ai-
kana korjattavista harven-
nusleimikoista. Talvella kor-
jattavia harvennuksia os-
tamme tässä vaiheessa ai-
noastaan sopimusasiakkail-
tamme johtuen aiemmista 
leudoista talvista. Talvihar-
vennusten oston tulevalle 
talvelle suunnittelemme sit-
ten, kun tiedämme milloin 
talvikelit alkavat ja saamme 
korjuuseen aiempina vuosi-
na korjaamatta jääneitä tal-
viharvennuksia.

3. Lopputuotemarkkinoilla sa-
hatavarasta on ylitarjontaa 
ja varastot tuottajilla alka-
neet kasvaa, mutta sellu ja 
kartonki vetävät hyvin

4. Säännöllisyys puumarkki-
noilla olisi kaikkien etu, niin 
puunmyyjien kuin puunja-
lostusteollisuuden.

Jussi Torpo
Metsäpäällikkö

1. Puita ostetaan normaaliin 
tapaan ja toivotaan aikais-
ta, vanhanajan kunnon tal-
vea. Valitettavasti jo pidem-
pään tukkileimikoiden tar-
jonta on ollut liian niukkaa 
kysyntään nähden.

2. Ostamme tällä hetkellä eri-
tyisesti kesäkorjuukelpoisia 
tukkileimikoita, koska tal-
ven tulosta ei ole vielä tie-
toakaan. Toki myös talvella 
korjattavista päätehakkuu-
leimikoista olemme kiinnos-
tuneita. Versowood käyttää 
sekä mänty- että kuusituk-
kia ja mäntypylväitä, joten 
niitä sisältäviä leimikoita ha-
emme.

3. Sahatavaran hinnat ovat va-
litettavan alhaalla raaka-ai-
neen hintaan nähden. Nä-
kymä on tällä hetkellä ko-
vasti mollivoittoinen, mutta 
työtä tehdään hartiavoimin 
kannattavuuden parantami-
seksi.

4. Tärkeää olisi saada tarjon-
taa lisää, sillä metsäteol-
lisuus on investoinut ko-
vasti maahamme. Mieles-
täni metsäalalle pitäisi olla 
kunnia-asia varmistaa, et-
tä Suomessa olevat tehtaat 
käyttäisivät pelkästään ko-
timaista raaka-ainetta. Sil-
lä olisi erittäin suuret vaiku-
tukset kansantalouteen niin 
kantohintojen kuin työtulo-
jen muodossa.

Juha Mäki
Metsäpäällikkö

1. Puukauppatilanne on hyvä. 
Metsäomistajat ovat teh-
neet kauppaa toukokuulta 
asti. Ostamme normaalisti ja 
kauppaa tehdään joka päivä. 

2. Ostamme kuusi- mänty-
tukkivaltaisia päätehakkui-
ta. Energiapuu asiat huomi-
oidaan kauppaa tehdessä.  
Harvennuksia mahtuu myös 
aina mukaan. Pirkanmaalla 
talvileimikoiden osalta on 
erilainen tilanne kuin muu-
alla hankinta-alueellamme. 
Voimme edelleen ostaa lei-
mikoita talven korjuuseen.

3. Hiljaista on. Sahatavaraa on 
paljon varastoissa ja kauppa 
käy verkaisesti. Kuusisahata-
varan tilanne on mäntyä pa-
rempi 

4. Metsänomistajat jotka myy-
vät tasaisesti puuta pärjää-
vät taloudellisesti parhaiten. 
Tukin katkonnan onnistumi-
nen varmistaa kannattavan 
puukaupan. Kuitupuun ja 
tukin hinta ero on melkoi-
nen. Westas katkoo tukit tar-
kasti talteen.

tukseen ja jatkaa toimintaan-
sa nykymuodossaan siirtymä-
vaiheen ajan. Toisen sukupol-
ven sähköinen puukauppapaik-
ka käynnistetään vuoden 2016 
jälkipuoliskolla. 

– Puunkäytön kasvupotenti-
aali on yksityismetsissä. Puu-
kauppapaikka tarjoaa modernin 
tavan kehittää metsänhoitoyh-
distysten puukaupallisia palve-
luita ja edelleen lisätä kilpailul-

lisuutta puumarkkinoilla kai-
kille puunmyyjätahoille. Bio-
talouden kasvutavoitteiden saa-
vuttamiseksi on rohkaisevaa, 
että yksityiset metsänomistajat 
sekä heidän omistamansa met-
sänhoitoyhdistykset sitoutuvat 
vahvasti tähän toimintaan”, to-
teaa MTK:n puheenjohtaja Ju-
ha Marttila.

– Sähköinen puukauppapaik-
ka on konkreettinen osoitus 

keskeisten puumarkkinaosa-
puolten kyvystä tehdä yhteis-
työtä puumarkkinoiden toimi-
vuuden vahvistamiseksi. Tämä 
on merkittävä käytännön toi-
menpide, jolla tuetaan hallitus-
ohjelmaan kirjattua 15 miljoo-
nan kuution puunkäytön lisäys-
tä. Toivomme sähköisen puu-
kaupan houkuttelevan vaivat-
tomuudellaan ja mahdollisuuk-
sillaan myös uusia puun myy-

jiä ja siten vahvistamaan koti-
maisen puun tarjontaa voimak-
kaasti kasvavan kysynnän vas-
tapainoksi”, sanoo Metsäteolli-
suus ry:n toimitusjohtaja Timo 
Jaatinen.

Yhtiömuotoinen sähköinen 
puukauppapaikka soveltuu hy-
vin hallituksen kärkihankeko-
konaisuuteen ja perustajat toi-
vovat sen toteutukseen kohden-
nettua valtion rahoitusta.
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Uudet PEFC-kriteerit tulevat 
voimaan vuonna 2016. Uu-
distuksessa on otettu huomi-
oon lainsäädännön ja organi-
saatioiden muutokset. Luon-
non monimuotoisuus on edel-
leen tärkeässä asemassa, mutta 
metsänhoidon ja puunkorjuun 
laadun seurantaa sekä työnan-
tajavelvoitteiden noudattamis-
ta painotetaan enemmän. 

Uusia kriteerejä ovat metsän-
hoitotöiden laadun varmistami-
nen, metsien roskaamisen es-
täminen ja muinaismuistolain 
mukaisten kiinteiden muinais-
jäännösten säilyttäminen met-
sätalouden toimenpiteissä.

Vaatimus metsänhoitotöiden 
laadun varmistamisesta takaa 
metsänomistajalle mahdolli-
suuden saada hyvälaatuista pal-
velua. Toimijoiden pitää pystyä 
laadun seurannallaan osoitta-
maan, että työn laatu täyttää 
asetetut vaatimukset. 

Roskaamista koskeva kri-
teeri kuuluu: Metsiä ei roska-

ta metsätalouden toimenpiteis-
sä. Sen mukaan metsiin ei saa 
jättää muovi- tai metallijätteitä 
metsätalouden toimenpiteissä. 
Lisäksi organisaatioiden yleis-
ohjeissa pitää olla ohjeet jät-
teiden asianmukaisesta käsit-
telystä.

Säästöpuukriteeri muuttuu. 
Uusituissa kriteereissä on eri-

telty säästöpuut ja runkolaho-
puut. Näitä pitää joka leimikos-
sa jättää yhteensä vähintään 10 
kpl/ha. Säästöpuut voi ja kan-
nattaa keskittää ryhmiksi. Van-
hoissa kriteereissä säästöpuita 
oli jätettävä 5-10 kpl/ha.

Kriteereissä on mainittu nyt 
myös riista-asioita. Kasvatus-
hakkuiden energiapuun kor-

Sertifiointikriteerit uudistuvat 
vuodenvaihteessa

juussa pitää jättää riistatiheik-
köjä. Avosoiden ja vähätuot-
toisten turvemaiden reunoille 
taas 5-10 metrin levyiset suo-
jakaistat.

Heli Mutkala-Kähkönen
kenttäpäällikkö
MTK, metsälinja

1. Milloin juhla nimeltä joulu tuli 
Suomeen?

a) 1100-luvulla
b) 1300-luvulla
c) 1500-luvulla

2. Entä milloin joulukuusi yleisem-
min levisi meillä käyttöön?

a) 1550-luvulla
b) 1750-luvulla
c) 1800 ja 1900 -lukujen vaihteessa

3. Missä sijaitsi Suomen ensimmäi-
nen sähkökynttilöin valaistu ul-
kokuusi vuonna 1930?

a) Helsingin Senaatintorilla
b) Turun Tuomiokirkon edessä
c) Tampereen Keskustorilla 

4. Mikä on joulukuun 
aikaisempi nimi?

a) Kekrikuu
b) Talvikuu
c) Jölkuu

5. Miten jatkuu joululoru: 
Tule tule Tuomaskulta, 
tuo joulu tullessas,
oluttynnöri olallas…
a) viinaleili viitassas
b) siankoipi sivussas
c) piimäjuusto pivossas

Joulupähkinöitä purtavaksi

Oikeat vastaukset: 1.a, 2.c, 3.a, 4.b, 5.c

Hyvää Joulua
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Kesäkuun alussa voimaan tul-
leen Kestävän metsätalouden 
rahoituslain tukia ollaan jo 
muuttamassa. Hallitusohjel-
masta johtuva budjettileikka-
us vähentää myös metsätalo-
uden rahoitusta ensi vuodesta 
alkaen. Vuonna 2016 leikkaus-
tarve on noin 12 miljoonaa eu-
roa. Muutosten on tarkoitus as-
tua voimaan huhtikuussa 2016.

Nykylain nojalla tukea on 
voinut lain asettamin edel-
lytyksin saada taimikon var-
haishoitoon, nuoren metsän 
hoitoon, terveyslannoitukseen, 
juurikäävän torjuntaan, suo-
metsien hoitoon, metsäteiden 
rakentamiseen ja perusparan-
nukseen, metsien biologisen 
monimuotoisuuden ylläpitämi-
seen ja metsäluonnon hoitoon. 

Maa- ja metsätalousminis-
teriön ehdotuksessa Kemeraa 
muutettaisiin säästöjen aikaan-
saamiseksi. Terveyslannoituk-
sen ja juurikäävän torjunnan 
tuesta luovuttaisiin. Terveys-
lannoituksen sijaan tuettai-
siin tuhkalannoitusta suomet-
sän hoitohankkeena. Nuoren 
metsän hoidon tukea myön-
nettäisiin vain selkeästi enin-

Kemera-tukia leikataan ensi vuonna

tään 2-kehitysluokkaa oleviin 
metsiin. 

Vaikka juurikäävän torjun-
nan tukemisesta luovuttaisiin, 
ministeriö pitää tärkeänä met-
sien hyvän terveydentilan tur-
vaamista. Siispä metsätuhola-
kiin ollaan säätämässä velvoi-
tetta juurikäävän torjunnasta. 

Joulukuusi tai -kuuset löy-
tyvät koordinaattien osoitta-
masta paikasta lauantaiaamu-
na 19.12. Paikalle ensimmäi-
senä ehtinyt saa pitää kuusen 
löytöpalkkiona. Kuusikätkö-
jen koordinaatit julkaistaan 
maakunnittain/alueittain jao-
teltuna lauantaina 19.12. noin 
klo 8 osoitteessa www.metsa-
nomistajat.fi/joulukuuset. Li-
säksi tapahtumaan osallistu-
vien yhdistysten sivuilla on 
tieto koordinaateista.

Kuusen lisäksi paikalla on 
kätköpurkki lokivihkoineen. 
Toivomme kaikkien paikan 
löytäneiden kirjaavan käyn-
tinsä. Purkissa on yllätys vie-
lä muutamalle ilman kuusta 
jääneelle.

Tällä tempauksella metsän-
omistajien järjestö haluaa toi-
vottaa kaikille hyvää joulua 
ja kiinnittää huomiota siihen, 
että joulukuusen hakeminen 

metsästä ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin. Poikkeuksen teke-
vät nämä joulukuusikätköilyn 
kuuset, jotka on merkiksi ko-
risteltu punaisella metsänhoi-
toyhdistys-kuitunauhalla.

Kuusikätköt voivat sijaita 
yksityisten henkilöiden, kunti-
en tai valtion omistamilla mail-
la, joten toimikaa vastuullises-
ti häiriötä tai vahinkoa aiheut-
tamatta kusia etsiessänne.

Onnea geokuusten etsintään!

Jos joulukuu helistää niin tu-
lee leuto talvisydän. Mutta jos 
joulukuu on leuto, niin se tietää 
maaliskuulle pakkasia.

Jos joulupäivä on perjantaina, 
niin tulee kireä ja vakaa talvi ja 
hyvä kevät. Suvesta tulee epä-
tasainen, mutta syksystä hyvä 
ja kaunis. Saamaksilla on hyvä 
heinä- ja viljavuosi.

Vanhat ennustajat ovat sa-
noneet, että joulupäivänä on 
enimmäkseen samanlainen il-
ma kuin tulevana tammikuuna 
tulee olemaan.

Tapanin elikkä toisen joulupäi-
vän ilma merkkaa helmikuun 
ilmat.

Kolmannen joulupäivän ilma 
merkkaa maaliskuun ilmat.

Neljännen joulupäivän, elikkä 
viattomien lasten päivän ilma 
merkkaa huhtikuun ilmat, vii-
dennen joulupäivän ilma merk-
kaa toukokuun ilmat ja sitä teh-
den eteenpäin, joten loppiaise-
naaton ilma merkkaa joulu-
kuun ilmat. 

Lähde: 
Erkki Evert Koipijärvi; 

Isä, poika ja linnunrata

Ennustetaan 
joulunajan säistä 
tulevalle vuodelle 
asti

Metsänhoitoyhdistykset järjestävät geokät-
köilyä mukaillen joulun alla tempauksen, jos-
sa maastosta voi karttakoordinaattien perus-
teella etsiä joulukuusen. Kuusikätköily järjes-
tetään Pirkanmaalla jo viidettä kertaa. 

Perinteinen 
joulukuusikätköily 
tulee taas
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Sotshin olympialaiset olivat 
Vieremän Koiton Kerttu Nis-
kaselle menestys. Kahden ho-
peamitalin ja kahden muun kär-
kisijan lisäksi kisoista jäi näl-
kää hiihtäjän uralle. 

– Monelle suomalaiselle hiih-
täjälle Lahden kotikisat ovat ti-
laisuus, josta toivoo huippuhet-
keä uralleen. Yhdet olympialai-
set olen päässyt hiihtämään, ja 
minulla on halu olla seuraavis-
sakin mukana, Niskanen hah-
mottelee tietä kohti vuoden 
2018 olympialaisia Etelä-Ko-
rean Pyeongchangissa.

Vuokatissa asuva 27-vuotias 
hiihtäjä uskoo, että hänen par-
haat vuotensa hiihtäjänä ovat 
vielä edessä. 

–Arvokisat kerrallaan ede-
tään.  

Yllätys: oma metsäpalsta 
palkinnoksi 

Sotshin kisojen menestys poiki 
Niskaselle ja tämän Iivo-veljel-
le erikoisen muistamisen. Vie-
remän kunta ja Ponsse Oyj 
hankkivat sisaruksille vierek-
käiset metsäpalstat Vieremän 
kirkonkylän tuntumasta.

– Siellä voidaan sitten joskus 
rajan yli morjestella, kun pai-
namme metsähommia, Niska-
nen nauraa.

Lahjoitus oli myönteinen yl-
lätys. 

– Se on hieno muistaminen, 
joka ei ikinä tule hukkumaan 
mihinkään. 

Viime kesänä Niskanen pääsi 
raivaussahan puikkoihin Met-
sänhoitoyhdistys Savotan opas-
tuksella. 

– Se oli hauskaa. Raivaamis-
ta voisi joskus tehdä oikeas-
tikin, kun sen aika on. On ki-
va tehdä asioita, joissa näkee 
oman käden jäljen. Taimikossa 
tuli tunne, että nyt on saanut jo-

takin aikaiseksi. 
Niskanen viihtyy metsässä 

muutenkin. 
– Mäntymetsä polkuineen on 

mahtava paikka liikkua. Kaik-
ki hyvin hoidetut metsät ovat 
hienoja.

Kiertue päättyy 
Kanadaan 

Tänä talvena ei kalenterissa ole 
arvokisoja. Kausi on kuitenkin 
tärkeä, kun urheilijat valmis-
tautuvat vuoden 2017 kotiki-
soihin. Harjoittelumäärää Nis-
kanen on tällekin vuodelle nos-
tanut ”napsun” verran. 

– Suunnitelmissa on 700-750 
harjoitustuntia. Lopullinen lu-
ku määräytyy sen perusteella, 
miten hyvin pysyy terveenä.

Niskanen uskoo, että voi ke-
hittyä kaikilla osa-alueilla. Yh-
tenä tavoitteena on saada lisää 
voimaa ylävartaloon ja paran-
taa sen avulla kirikykyä. 

–Tasatyönnön merkitys ei ole 
ainakaan vähenemässä, ja halu-
an pysyä kehityksessä mukana.  

Niskasen kyynärpää kipey-
tyi kesän alussa. Syynä oli ni-
menomaan tasatyöntöharjoitte-
lu. Muuten kesän harjoituskau-
si meni hyvin.  

Hiihtäjän tavoitteena tänä 
talvena on kivuta maailman-
cupissa mahdollisimman kor-
kealle.

Ensimmäistä kertaa järjes-
tettävä, kahdeksasta kilpailus-
ta koostuva Ski Tour Canada 
päättää cupin maaliskuun puo-
livälissä. Koko cupiin kuuluu 
37 starttia. 

– Jos kokonaistuloksissa mie-
lii pärjätä, pitää tehdä hyviä yk-
sittäisiä kisoja. Toureilla on iso 
merkitys, ja niillä pitää onnis-
tua. 

Heikki Hamunen

Lisää kirivoimaa!
Kerttu Niskanen haluaa hiihtää huipulla vielä pit-
kään. Lahden MM-hiihdot 2017 ovat metsänomis-
tajien kumppaniurheilijalla jo kirkkaana mielessä. 

Kerttu Niskanen
Syntynyt: 13.6.1988 Oulu
Seura: Vieremän Koitto
Lempinimi: Kepa
Asuu: Vuokatissa avopuolison 
kanssa
Saavutuksia: Kaksi olympia-
hopeaa ja MM-pronssi viesti-
hiihdossa. Yksi maailmancupin 
osakilpailuvoitto (Lenzerheide 
2014). Kaksi alle 23-vuotiaiden 
henkilökohtaista maailman-
mestaruutta. 
Harrastukset: Leipominen

Metsänomistajat-ketju on mukana Kerttu Niskasen 
tukijoukoissa.
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Metsäkeskusuudistuksessa 
päätettiin liiketoiminnan eri-
yttämisestä. Tätä varten perus-
tettiin OTSO metsäpalvelut, jo-
ka oli tarkoitus yhtiöittää jo ajat 
sitten. Yhtiöittäminen on kui-
tenkin osoittautunut poikkeuk-
sellisen vaikeaksi. Lähes joka-
vuotiseksi perinteeksi näyttää 
muodostuneen keskustelu OT-
SOn jatkoajasta ja tappioiden 
pääomittamisesta.

Tilanne on surkuhupaisa. 
Uudistuksen tavoitteena oli 
markkinalähtöinen toiminta ja 
OTSOn täysi erottaminen met-
säkeskuksesta. Nyt jälleen mie-
titään kuinka paljon rahaa OT-

Metsään menee OTSOlla

SOon tällä kertaa pitää pumpa-
ta. OTSOhan ei lähtenyt liik-
keelle tyhjällä kassalla. Kassa 
on kuitenkin jo hussattu. 

Veronmaksajan
lompsalla

Rahaa kerätään joko suoraan 
veronmaksajilta tai höylätään 
metsäkeskuksen julkisen puo-
len taseesta. Molemmat ovat 
huonoja vaihtoehtoja. Veron-
maksajien taakkaa ei pidä hei-
kon liiketoiminnan syystä lisä-
tä. Lisäksi biotalous tarvitsisi 
vahvan sektoria edistävän met-
säkeskuksen. Koko ala, mu-

kaan lukien OTSO, kärsii, jos 
metsäkeskuksen toimintaedel-
lytyksiä heikennetään. 

OTSO on keventänyt orga-
nisaatiotaan, mutta valtioval-
ta on edelleen toteamassa, et-
tei organisaatio kestä yhtiöit-
tämistä.  Rahaa pitäisi pumpa-
ta lisää ja lisäaikaa haluttaisiin 
edelleen.

Peli poikki
ja pian

Toivottavasti päättäjistä löytyy 
nyt tarpeeksi rohkea erotuoma-
ri viheltämään pelin poikki. Li-
säaika ei Otson tilannetta auta 

vaan ratkaisut tarvitaan nyt. 
OTSOlle puolestaan toivon ky-
kyä viilata toiminta kuntoon, 
koska metsäsektorilla tarvitaan 
toimijoita ja kilpailua. Markki-
naehtoinen kilpailija ei voi kui-
tenkaan käyttää valtion kirstua 
hätävarakassana.

Marko Mäki-Hakola

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
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Joitakin aikoja sitten oli Aamu-
lehdessä juttu, jonka mukaan oli 
löydetty liito-oravan papanoita 
raitiotien reitiltä. Ei sentään ol-
lut nähty itse otusta - papanoi-
ta voi kuulemma ostaa netistä. 

Lintuharrastaja Ilkka Kytö-
vuori on todennut: ”Jotta laji 
voisi olla uhanalainen, sen täy-
tyy olla niin yleinen, että joku 
on sen nähnyt.” 

Ennen Baltian liittymistä Eu-
roopan unioniin, oli suojelu-
vastuu Suomella. Levinneisyys 
ulottuu Venäjän Tyyneltämerel-
tä Japaniin. 

Vuoden 2006 tutkimuksen 
mukaan Suomessa oli 143 000 
liito-oravanaarasta. Missä urok-
set? Poikasia syntyy kahdes-
ta kolmeen; elinikä on viides-
tä kahdeksaan vuoteen. Urok-
sen reviiri on noin 60 ha ja naa-
raan kymmenen. Papanoita on 
siis useammassa paikassa. Läh-
teinä edellä ovat Wikipedia ja 
Juha Valsteen Nisäkkäät (WS-
OY 2001). 

Sadassa omassa varpuspöl-
lön pöntössäni alueella Alavus, 
Kuortane, Virrat ja Ruovesi on 
vuosina 1972 - 2015 ollut joko 

uros tai naaras poikasineen. Par-
haana vuotena asuttuna on ollut 
kaksitoista pönttöä. Näin pitkä-
aikaisen aineiston perusteella 
uskallan väittää, että liito-orava 
ei ole erityisen harvinainen. Yö-
eläintä on vaikea havaita. Täy-
tyy myös muistaa, että metsi-
en rakenne on täysin muuttunut 
1970-luvulta lähtien. 

Liito-oravalla - tai sen papa-
nalla - ovat erilaiset ekopölväs-
tit aiheuttaneet ja tulevat aihe-
uttamaan mittavia taloudellisia 
vahinkoja. 

Uskomaton on Suomen 

Liito-orava vastaan raitiovaunu 
Luonnonsuojeluliiton esitys, 
että pesäkolon ympärille pi-
tää jättää jopa kymmenen heh-
taarin suojavyöhyke. Jokai-
nen osaa laskea, mitä se rahas-
sa merkitsee. Onneksi laitta-
mieni pönttöjen ympäristöjä ei 
voi rauhoittaa, koska yksikään 
ELY-keskuksen virkamies ei 
tiedä niistä mitään.

Jaakko Härkönen 
HM 

Ruovesi

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
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Metsävarallisuuden asiantuntija 

Osuuspankki on maamme paras maatalouden pankki- ja vakuutuspalveluiden osaaja. Meiltä saat asiantuntija-apua 
kaikissa maatalouden rahoitusasioissa, pankkipalveluissa sekä vakuutuksissa. Astu siis tuttuun lähikonttoriisi ja totea 
itse: saat laajan tarjonnan kaikista finanssipalveluista sekä parhaan asiantuntemuksen - aina paikallisesti. 
Tarjontaamme kuuluvat mm. maksuliike, rahoitus, varainhoito, vahinkovakuutukset, lainopilliset palvelut sekä 
henkilövakuutukset. 
 
Tule käymään Osuuspankissa tai lue lisää osoitteesta op.fi/metsatalous. 

Yhdessä hyvä tulee. 

Metsänhoitohyhdistysten 
valtuustovaalit vuonna 2016 

-varmista äänioikeutesi
Maksamalla metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun vuonna 2015 
säilytät äänioikeutesi ja mahdollisuuden asettua ehdokkaaksi ensi 
vuoden valtuustovaaleissa.

Jäsenyys takaa myös kuulumisen helppohoitoiseen alueelliseen 
metsäsertifiointijärjestelmään.
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 JUUPAJOKI, Lyly, Ala-Lylyjärven rantatila 9,7 
ha/1100 m3. Talouskeskus, jossa asuinrakennus ja 
talousrakennuksia. Rantasauna mahdollista rakentaa.  
Hp 110 000 €

 JUUPAJOKI 11 ha/1200 m3, 2/3 alasta 
kasvatusmetsää. Tie palstan reunaan. Tarj. 7.12.

 MÄNTTÄ-VILPPULA, lähellä Juupajoen Lylyä 20 
ha/3300 m3, määräala, jonka raja Salmijärven tiessä. 
Tarj. 7.12.

 ORIVESI Onnistaipale, 41 ha/5500 m3, uudistettavaa 
2500 m3. Huhtarinteentie päässä. tarj. 7.12.

 ORIVESI Lauttakulma kaunis mökki Särkijärven 
tuntumassa. Hirsinen pieni talo noin 56 m2, muita 
rakennuksia. Tontin ala 1,4 hehtaaria, rantaa noin 90 
metriä. Hp 75 000 €

 MÄNTTÄ-VILPPULA, 95 ha/9100 m3. Lähellä 
Vilppulan taajamaa oleva määräala. Puustosta 
yli puolet uudistusikäistä. Rehevät pohjat ja uusi 
metsäsuunnitelma. Tarj. 11.12.

 VIRRAT Näsijärven vesistön kokonaisuus, jossa 
yleiskaavan mukainen tontti, saari tontin edustalla, jossa 
on 25 m2 mökki ulkorakennuksineen. 1,6 ha ja yhteensä 
500 metriä rantaa. Hp 95000 €

 VIRRAT Vaskivesi, yleiskaavan rantatontti 7900 m2. 
Rakennusoikeus 120 m2, rantaa 200 metriä. Hp 59 000 €

 VIRRAT pientila 2,97 hehtaaria. Siistissä kunnossa 
oleva 1991 valmistunut ok-talo lammenrantatontilla. 
Navettarakennus 150 m2, jossa 90 m2 kokoinen lämmin 
korjaamotila, varastotilat ja talli kahdelle hevoselle.  
Hp 99 000 €

 KIHNIÖ Nerkoonjärven rantatontti. Rakennusoikeus 
100 m2, rantaa 40 m. Tie perille. Hp 46 000 €

 URJALA Halkivaha, useita Vesilahden kunnan 
määräaloja. 1. 47 ha/3500 m3 2. 27 ha/3000 
m3 3. 8,7 ha/600 m3. Hyvät tieyhteydet ja 
metsästysmahdollisuudet peura-alueella.

 YLÖJÄRVI Itä-Aure, Aurejärvi, Järveläntie, 3 tilaa 
3,2 ha/m-tal arvo 32.000 euroa, 2,4 ha/vanhat rak., saa 
rakentaa rantasaunan, arvioitu arvo n. 75.000 euroa ja 
11,1 ha/m-tal arvo 66.000 euroa, tarj. 15.12.

 YLÖJÄRVI, Viljakkala,Iso-Pukuri, Vekarantie, 
metsätila n. 33 ha, m-tal arvo n. 95.000 euroa, 
Tampereelle n. 50 km, tarj.07.12.

 VALKEAKOSKI, Konho, metsää n. 6 ha ja peltoa n. 
2,9 ha, m-tal arvo n. 38.000/tarj. 15.12. mennessä.
 

 IKAALINEN, hyviä ranta-asemakaavan mukaisia 
rantatontteja useilla järvillä Luhalahden itäpuolisella 
hienolla erämaisella alueella. Vuorijärven tontti 2800 m2 
/ 50 metriä rantaa syyshintaan 29 500 euroa.

 IKAALINEN, käyttämätön valmismökki Juhtimäessä 
Aivusjärvellä lähellä Ylöjärven rajaa. Tontti 3000 m2, 
rantaa 50 metriä. Hp 75 000 €
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SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

METSÄNOMISTAJAN 
KAIKKI PANKKI- JA 
VAKUUTUSPALVELUT 
YHDESSÄ 

op.fi/metsa 

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

010 256 2901

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!

Metsäpirkka 4/2015  23 



Parkanon puutavaraterminaali 
valmistuu joulukuussa
Sonkajärveläinen perheyritys Komsor 
Oy on urakoinut Parkanon puutavarater-
minaalin laajennusta elokuun alusta läh-
tien. Tällä välin puutavara on lastattu ko-
konaan Kihniön asemalla. Toimitusjoh-
taja Jukka Komulainen tasoittelee tiekar-
hulla Parkanon aseman uutta puutavara-
terminaalia. Ei ollut kuskia tänään, niin 
täytyi itse mennä karhun puikkoihin muu-
taman vuoden tauon jälkeen, Komulainen 
naurahtaa. 

Yritys on toiminut 20 vuoden ajan ja 
erikoistunut rautatierakentamiseen. Urak-
ka on mennyt sen verran hyvin, että olem-
me kaksi viikkoa aikataulua edellä ja en-
simmäiset puutavara junat lastataan näiltä 
raiteilla joulukuussa, Komulainen toteaa.

Lastausmäärät kolminkertaistuvat

Ennen kunnostustöitä Parkanon asemalta 
lastattiin puuta noin 100 000 kuutiota vuo-
dessa. Remontin yhteydessä kuormaus-
aluetta on laajennettu, minkä tarkoitukse-
na on saada lastaustoiminta sujumaan alu-
eella jouhevammin.  Muutostöiden jälkeen 
vuotuinen puutavaran lastausmäärä kasvaa 
noin 300 000 kuutioon, mutta suunnitelmi-

en mukaan asemalla voitaisiin lastata vuo-
dessa jopa 500 000 kuutiota puuta. 

Tämän mahdollistavat 2 kuormaus-
raidetta, joiden päädyt on sähköistetty, jol-
loin junan liikuttelu onnistuu myös sähkö-
veturilla. Lastausraiteiden lisäksi käytös-
sä on yksi valmisteluraide, mihin täytetyt 
vaunut voidaan siirtää odottamaan. 

Kuljetusmatkat pitenevät
 
Uuden terminaalin vaikutukset ulottuvat 
myös mhy Pohjois-Pirkan toimialueelle, 
sillä lastaukset Kihniön asemalla loppu-
vat marras-joulukuun vaihteessa ja siirty-
vät kokonaan Parkanoon. Tämän johdosta 
kuljetusmatkat Kurun ja Virtain suunnas-
ta kuljetettaville kuitupuille pitenevät kes-
kimäärin 10-15 km. Tämä lisää väistämät-
tä myös kustannuksia, mutta toisaalta uu-
si isompi puutavaraterminaali tuo muka-
naan myös mahdollisuuksia isompiin las-
tausmääriin ja sujuvampaan logistiikkaan.

Timo Voimala
Jukka Komulainen vakuuttaa, että tä-
tä raidetta päästään käyttämään jou-
lukuussa.

Keli suosi töiden tekoa lokakuulla. Järeä ratatyölaite asentaa uusia kiskoja aurinkoisessa säässä Parkanon asemalla.
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Ruoveden toimistolla kävi tiis-
taina 17. marraskuuta antoisa 
keskustelun sorina, kun pari-
kymmentä metsänhoitoyhdis-
tyksemme muokkausyrittäjää 
kokoontuivat kenttäesimiesten 
kanssa viettämään koulutus-
päivää. Maanmuokkauskoulu-
tus on jatkumoa hakkuuyrittä-

jille järjestetystä tapahtumasta, 
joka järjestettiin aikaisemmin 
syksyllä. Muokkausyrittäjille 
koulutus järjestettiin ensimäis-
tä kertaa, mutta tästä lähtien ta-
pahtumasta tehdään joka vuo-
tinen perinne. Tervetulokahvin 
ja esittelyjen jälkeen siirryttiin 
päivän aiheisiin. Aamupäivän-

Ajatuksia muokkaamassa 
– Koulutuspäivä Ruovedellä kokosi yrittäjät ja 
toteuttajat yhteen

aikana tietoa, mielipiteitä ja 
kysymyksiä vaihdeltiin muun 
muassa työn omavalvonnasta, 
vesiensuojelusta, sertifioinnis-
ta ja sopimusasioista. Tietoa 
päivitettiin myös uudella kou-
lutusaineistolla, joka jaettiin 
kaikille. Päivän sisältö olikin 
erittäin antoisa, sillä ajatuksia 

vaihdettiin vilkkaasti puolin ja 
toisin, jonka myötä niin muok-
kausyrittäjämme kuin toteutta-
japuolemme saivat paljon uusia 
näkökulmia töihinsä.

Elina Kotilainen
kenttäesimies

Näkymiä 20.–21.11. lumimyräkästä. (kuva oik.) 
Maantie Koskeakoskelta Väärinmajaan perjantai il-
tana. Pikkukuvassa ”aurausmiehen unelmaa”.
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NOPEAMPI SKANNAUS JA  
ONGELMATON TULOSTUS. 
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www.mhy.fi/Pohjois-Pirkka

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut 
vuonna 2015: 
Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

OSAAVISTA METSÄAMMATTILAISISTA  
ON JATKUVA PULA  

- OLISITKO SINÄ YKSI HEISTÄ?

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 
12.1.2016 - 30.6.2017 (joustava aloitus) 
Koulutus on tarkoitettu metsänomistajille ja metsäpalveluyrittämisestä kiin-
nostuneille henkilöille. Mahdollista laatia metsäsuunnitelma omalle tilalle.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 
13.1.2016 - 13.1.2018 (joustava aloitus) 
Opiskele metsäalan osaajaksi monimuotokoulutuksena. Mahdollisuus suun-
tautua metsäkoneen kuljettajaksi tai metsuri/metsäpalvelujen tuottajaksi.

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO 
12.1.2016 - 31.8.2017 (joustava aloitus) 
Koulutus on laaja-alainen ja sopii monien alojen lisäkoulutukseksi ja 
sopii myös yrittäjille, jotka aikovat laajentaa toimintaa biotalouden alalla.

BIOKAASUKOULUTUS 1.-3.12.2015 
Aiheina mm. biokaasun tuotannon perusteet, kansalliset tavoitteet ja 
tuet, tekniset toteutusvaihtoehdot, märkä- ja kuivamädätystekniikat 
ja niiden vertailu, laitosten lupaprosessit ja kannattavuus.

Lisätietoja: www.seduaikuiskoulutus.fi

Sedu Aikuiskoulutus 
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri

Metsäveroillat

ORIVESI ke 10.2.2016 Cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6.
Ilm. viimeistään 5.2. puh. 046 840 3267  tai oriveden.seudun@op.fi

RUOVESI ke 17.2.2016 Ruoveden Osuuspankin 
kokoustilat, Ruovedentie 13.

Ilm. viimeistään 12.2. puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi

KURU to18.2.2016 Kurun Osuuspankin kokoustila, 
Kauppatie 11. Ilm. viimeistään 15.2. puh. 010 257 2301 tai kurun@op.fi

VIRRAT to 25.2.2016 Virtain Osuuspankin kokoustilat, 
Virtaintie 40. Ilm. viimeistään 22.2. puh. 010 257 3701 tai virtain@op.fi

Tervetuloa!

Tule kuulemaan viimeisimmät 
metsäverovinkit ja saamaan opastusta 
metsäveroilmoituksen täyttämisessä. 

Luennoitsijana Antti Kujala mhy Pohjois-Pirkasta. 
Maksuttomat tilaisuudet alkavat klo 17.30 

kahvitarjoilulla.

0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidolla

Pirkanmaan Pienkone 
Center Oy
Kuoppamäentie 10, 33800 
Tampere
www.pienkone.fi/ 
-15%  alennus normaalihin-
taisista Husqvarnan metsurin 
varusteista/ tarvikkeista

Mäntän Pihakone Center
Valtatie 54, 35800 Mänttä: 
www.pihakonecenter.com  
Metsävarusteista ja tarvik-
keista -10% alennus ovh:sta

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

Pirkantie 22, 34800 Virrat
www.virhydro.fi/  
-10% alennus normaalihintai-
sista Husqvarna moottori- ja 
raivaussahoista 
-15% alennus normaalihin-
taisista muista metsuritarvik-
keista ja välineistä

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

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

PAIKALLINEN
PAINOTALO PALVELEE
KATSO TARJOUKSET

www.m-print.fi

Puh. 03 471 1511 
www.m-print.fi
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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

Metsänhoitoyhdistyksen väki

Rauhallista joulua 
ja  onnellista uutta 
vuotta toivottaen!

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 

Metsänparannusesi-
mies
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
Niina Laivanen
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

Längelmäki
Aallontie 6

Metsäasiantuntija
Hannu Varjoranta
0400 361 723

Metsäasiantuntija
Pentti Alanko
0400 238 590

Tarjolla nokipannukahvia, glögiä, pullaa ja makkaraa

Tule tutustumaan miten pikkutukin ja parrun avulla 
saavutetaan metsänomistajan puille lisäarvoa.

KORJUUTYÖNÄYTÖS

TERVETULOA!

Kohde sijaitsee Ruovedeltä 8 km Oriveden suuntaan ja 3 km 
Jäminkipohjasta Ruoveden suuntaan. Opastus kantatie 66:lta.

Keskiviikkona 9.12.2015 kello 10 – 15
Ruovedellä Jäminkipohjassa


