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Kemera-tuet ovat puhuttaneet metsä-
alan toimijoita kuluneena keväänä. Vii-
me vuonna tullut uusi Kestävän metsä-
talouden rahoituslaki toi tullessaan jo-
tain hyvää ja paljon hankaluutta ja by-
rokratiaa. Kemeran hyödyntäminen on 
mennyt metsätaloudessa todella vai-
keaksi. Suurimpana ongelmana on ol-
lut byrokratian lisääntyminen ja hank-
keiden läpimenon katastrofaalinen hi-
dastuminen. Kaiken huipuksi Maa- ja 
metsätalousministeriön päätti touko-
kuun alussa, että Kemera-tuki keskey-
tetään loppuvuoden ajaksi. Tämä kes-
keytys koskee taimikon varhaishoidon, 
nuoren metsän hoidon ja terveyslan-
noituksen tukea. Tällä päätöksellä tulee 
olemaan vaikutusta alan työllisyyteen. 

Metsänomistajapuolella ihmetystä 
on herättänyt myös järjestelmän hal-
linnointiin kuluva euromäärä, joka tun-
tuu suhteettoman suurelta verrattuna 
kentälle tuleviin euroihin. Olisiko mah-
dollista siirtää hallinnon ja byrokrati-
an pyörittämisestä oikeasti vaikutta-
vaan työhön? Voisiko esimerkiksi vero-
helpotuksin saada yksinkertaisemman 
ja toimivamman järjestelmän kannus-
tamaan metsänomistajia metsänhoi-
toon ja kasvun turvaamiseen sekä ties-
tön ylläpitoon. Metsistä toimeentulon-
sa hankkivat tervehtisivät varmasti ilol-
la verohelpotuksia tai vähennyspohjaa, 
sillä tällä hetkellä metsäverotus on to-
si kovaa. 

Käytännön metsätaloudessa pitää 
kuitenkin muistaa, että tuki on suh-
teellisen pieni verrattuna koko metsä-
talouden rahavirtoihin. Yksittäisen met-
sänomistajan metsätalouden kannatta-
vuuden vinkkelistä katsottuna metsäty-
öt kannattaa aina tehdä ajallaan.

Kohti vaaleja

Tänä vuonna metsänhoitoyhdistyksissä 
on jälleen vaalivuosi. Vaaliteema nou-
see myös valtakunnallisesti jatkossa yhä 
tihenevästi esille, mutta jo nyt kannat-

taa metsänomistajien keskuudessa avata 
keskustelu hyvien ehdokkaiden löytämi-
seksi. Metsänhoitoyhdistyksen hallintoon 
on hyvä saada kattava läpileikkaus met-
sänomistajista. Vaaleihin tarvitaan ehdok-
kaita monipuolisesti ikään, sukupuoleen, 
metsätilan kokoon ja asuinpaikkaan kat-
somatta. Metsänhoitoyhdistyksen val-
tuustossa on aito mahdollisuus vaikut-
taa metsänhoitoyhdistyksen asioihin.

Kuluvan valtuustokauden aikana met-
sänhoitoyhdistyskenttä on ollut suuressa 
murroksessa. Muutoksia on tapahtunut 
lainsäädännössä. Suurin muutos yhdis-
tysten toiminnassa koettiin viime vuon-
na, kun metsänhoitomaksusta luovuttiin 
ja siirryttiin vapaaehtoiseen jäsenyyteen. 
Tähän prosessiin varauduttiin jo vuosia 
ja mielestäni onnistuimme muutokses-
sa hyvin. Palvelujamme olemme moni-
puolistaneet metsänomistajien tarpei-
ta kuunnellen. Edunvalvonta on tärkein 
toimintamme yhdistyksessämme. Kaik-
ki muu toiminta perustuu siihen, että pi-
dämme metsänomistajan puolta. 

Kemera puhuttaa
Metsänomistajien etujen valvonnal-

le on tarvetta, koska toimivillakin puu-
markkinoilla ostajien ja puunmyyji-
en tarpeet ovat usein erilaiset. Myös-
kin maankäytön edunvalvontaa tarvi-
taan, sillä entistä useammin eteen tun-
tuu tulevan tilanteita, joissa joku tai jot-
kut intressiryhmät haluavat kertoa met-
sän tai pellon omistajille, mitä toimin-
taa kyseisillä alueilla saa harjoittaa. Tär-
keää on, että me metsänhoitoyhdistyk-
sen hallinnossa toimivat henkilöt se-
kä yksittäiset jäsenetkin pidämme sil-
mät ja korvat auki ja olemme kiinnos-
tuneita oman alueemme maankäytöl-
le suunnitelluista rajoituksista. Oikea-ai-
kainen, oikean tiedon kulku turvaa par-
haiten mahdollisuuden vaikuttaa. Mei-
dän luottamushenkilöiden tehtävä on 
miettiä, mikä on sitä parasta ja tarpeel-
lista edunvalvontaa.

Hyvää kesää kaikille!

Antero Unkila
hallituksen puheenjohtaja
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Kuusitukki kysytyintä
Tämän hetken kysytyin puuta-
varalaji on kuusitukki. Kiina-
laisten kova kuusentarve hei-
jastuu myös Suomeen ja saha-
teollisuus on siirtänyt sahaus-
taan kuuselle. Kuusitukin hy-
vä kysyntä on vauhdittanut al-
ku vuoden puukauppaa. Kuu-
situkin hinta on myös vahvis-
tunut talvikaudesta. Mäntytu-
kin kysyntä on laantunut, kos-
ka merkittävimmissä mänty-
sahatavaran ostajamaissa ra-
hat ovat loppu öljynhinnan las-
kun ja epävakaiden olojen ta-
kia. Useissa leimikoissa selke-
ät mäntykohteet jätetäänkin nyt 
hakkaamatta ja hakataan vasta 
myöhemmin.

Havukuidun kysyntä on jatku-
nut vakaana ja koivukuidun ky-
syntä on taittunut. Kokonaisuu-
tena kuitupuulla on ylitarjon-
ta tilanne. Vaikka kuiduttava 
teollisuus käy täysillä, niin sil-
ti Suomessa on kuitupuuta lii-
kaa tarjolla. Kuitenkin metsäte-
ollisuus tiedottaa jatkuvasti, et-
tä puuta pitää saada lisää mark-

kinoille. Todellisuudessa puun 
kysyntä ja tarjonta eivät koh-
taa, koska tarjontaa on liiaksi-
kin kysyntään nähden. Kuitu-
puun tilanne paranee vasta kun 
investoinnit toteutuvat.

Energiapuun kysyntä on 
heikko ja hinta matala. Lauho-
jen talvien ja valtion energia-
tukipolitiikan johdosta energia-
puut ovat polttamatta ja varas-
toja on kertynyt kaikille toimi-
joille enempi kuin tarpeeksi.

Puukauppaa suunnitelles-
sa kannattaa ehdottomasti ot-
taa yhteyttä metsänhoitoyhdis-
tyksen metsäasiantuntijaan ja 
teettää hänellä leimikko. Sa-
malla saa ajantasaista tietoa 
puumarkkinoista. Kun on val-
mis leimikko, siitä on helppo 
pyytää tarjoukset eri yhtiöil-
tä. Jos haluaa jättää kilpailu-
tuksen yhdistyksen tehtäväksi, 
niin samalla hyötyy yhdistyk-
sen katkontatiedoista. Katkon-
nan merkitys kannattaa muis-
taa puukaupassa, sillä yksik-

köhintaan katkonnalla saattaa 
olla monien eurojen merkitys. 
Yhdistys tekee tarjousvertai-
lun huomioiden samalla yhti-
öiden väliset katkontaerot. Yh-
distyksen puukaupan kilpailu-
tuspakettiin kuuluu myös hak-
kuun valvonta, jolloin varmis-
tetaan, että hakkuu ja erityises-
ti katkonta suoritetaan sovitul-
la tavalla. 

Hoida puukauppa-asiat yh-
dessä metsänhoitoyhdistyk-
sen metsäasiantuntijan kanssa, 
niin varmistat puukaupan on-
nistumisen.

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

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

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

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

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

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.



Taimikonhoidon tukien maksatus 
takkuaa ja myöntövaltuudet loppu
Valtion metsiin osoittamat tu-
kirahoitus on ollut muutoksen 
tilassa viimeisen vuoden. Pelot 
järjestelmän toimimattomuu-
desta, hankkeiden käsittelyby-
rokratiasta ja rahoituksen vii-
västymisestä ovat toteutuneet 
liiankin hyvin. Maatalouden 
puolelta olemme lukeneet vas-
taavia viestejä jo vuoden ajalta. 
Maatilat ovat joutuneet kestä-
mättömään tilanteeseen luvat-
tujen tukimaksatusten viiväs-
tyessä kuukausia.

Ennakkosuunnitelma lisä-
si byrokratiaa ja metsänomis-
tajan kustannuksia. Nyt nä-
mä paperilla laaditut ennakko-
suunnitelmat odottavat hyväk-

syntää. Varsinainen toteutus-
selvitys odottaa taas uutta hy-
väksyntää ja tukien maksatusta. 
Useat hankkeet ovat olleet vii-
me elokuusta saakka Metsäkes-
kuksessa odottamassa päätöstä.

Tukien haku on 
keskeytetty

Viime vuonna hätäisesti koot-
tu laki vaati jo tänä keväänä 
muutoksia. Huhtikuussa lain 
muutosta edelsi suunnitelma-
vyöry. Tämä johti rahojen no-
peaan vähenemiseen. Ministe-
riön antama määräys tukihake-
musten keskeyttämisestä joh-
ti uuteen hankevyöryyn tou-

kokuun alussa. Nyt tukihank-
keita on hyväksytty tai odot-
tamassa hyväksyntää ainakin 
kahden vuoden rahojen ver-
ran, mitkä syövät myöntöval-
tuutta eli valtion budjettiin va-
raamaa rahasummaa. Uusia tu-
kihakemuksia taimikonhoidos-
sa ja nuoren metsän hoidossa ei 
voi jättää, jos lisätalousarviossa 
ei lisävaroja myönnetä. 

Loppuvuodesta rahat 
käyttämättä

Olettamukseni on, että loppu-
vuodesta merkittävä summa tu-
kivaroja on käyttämättä, koska 
suunnitelmia ei ole toteutettu. 

Suunnitelmia on laadittu vain 
”jemmaan”, jos aikaa, rahaa 
ja kiinnostusta toteuttaa suun-
nitellut hankkeet löytyy. Rahat 
ovat kuitenkin sidottu suunni-
telmiin.

Nyt pitää vain aloittaa tuki-
en maksatus hankkeiden val-
mistumisjärjestyksessä ja siir-
tää rahojen loputtua loput ensi 
vuodelle. Jos ratkaisuja ei löy-
dy, syksyllä metsurit ovat työt-
töminä ja joulukuussa rahat 
käyttämättä.

Aki Haapaniemi
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Metsäasiantuntija Ville Haa-
visto jää pois metsänhoitoyh-
distyksen palveluksesta heinä-
kuun alussa ja kesäkuun hän on 
kesälomalla. Villeltä vapautu-
valta alueelle siirtyy metsä-
asiantuntijan tehtäviä jatkos-
sa hoitamaan Antti Sarva-
na. Entiselle Antin alueelle tu-
lee metsäasiantuntijan tehtä-

Hanke on rullannut yli kolme 
kuukautta eteenpäin.  Huhti-
kuulla pääsin aloittamaan ti-
lakäynnit Ruoveden päässä. 
On ollut mukava huomata, et-
tä olette ottaneet suoraan mi-
nuun yhteyttä ja olette kiin-
nostuneita metsänhoidosta ja 
valmiita satsaamaan siihen. 
Tilakäynnit ja yhteydenotot 
ovat saaneet hyvän vastaan-
oton. Kiitos siitä!

Yksi korjuunäytös oli maa-
liskuussa Kurussa. Siellä vä-
keä oli mukavasti liikkeel-
lä aamusta iltapäivään asti. 
Toukokuun aikana olemme 
järjestäneet metsäpäiviä niin 
Virtain kuin Ruoveden ala-
kouluilla. Olen siis päässyt 
tapaamaan myös innokasta 
metsästä kiinnostunutta pik-
kuväkeä.

Tulevalle kesälle on tie-
dossa tapahtumia missä pro-

jekti on mukana: Visuveden 
Teollisuusalueen Markkinat, 
Rönnin kesäpäivä ja Met-
säiltamat Vehkakosken tans-
silavalla. Kesäkuussa järjes-
tämme Virroilla raivaussaha-
kurssin, elokuussa Ruovedel-
lä ja naisten metsäpäivä on 
suunnitteilla alkavaan syk-
syyn. Tapahtumista lisäinfoa 
mhy:n nettisivuilla ja Face-
bookissa.
Tapaamisiin ja lämmintä ke-
sää kaikille Metsä-Pirkan lu-
kijoille!

Pauliina 

Kuulumisia Pienpuu 
liikkeelle -hankkeelta!

Toimihenkilömuutoksia
viä hoitamaan Pienpuu liik-
keelle –hankkeen projektipääl-
likön tehtäviä hoitanut Paulii-
na Salin. 

Aluemuutokset tulevat voi-
maan 1.6.2016 alkaen. Jatkos-
sa Antti Sarvanan tavoittaa pu-
helinnumerosta 044 776 4555 
ja Pauliina Salinin puhelinnu-
merosta 044 776 4554.

Hankkeelle haetaan uutta 
projektipäällikköä, kun han-
ketta vetänyt Pauliina Salin 
siirtyy metsäasiantuntijan 
tehtäviin. Pauliina on luvan-
nut hoitaa hankkeelle sovitut 
tehtävät siihen asti, kun uusi 
hankevetäjä on löytynyt.



Kulotus lisää metsän monimuotoisuutta

Kulotus
Hakkuutähteiden, pintakasvillisuuden ja humuk-
sen pintaosan polttaminen avohakkuualalta uu-
distamistuloksien parantamiseksi tai luonnon-
hoitotoimenpiteenä. Myös säätöpuuryhmiä voi-
daan kulottaa, jotta uudistusalalle saadaan hiil-
tyneestä puuaineksesta riippuvaista palolajistoa.

Kulotusmäärät ovat romahta-
neet 50 vuodessa kymmenis-
tä tuhansista hehtaareista rei-
lusti alle tuhanteen hehtaa-
riin. Luonnonhoidollinen ku-
lotus edistetään talousmetsien 
monimuotoisuutta. Luonnon-
hoidollinen kulotus mahdollis-
taa tulen ja hiiltymisen säilyt-
tämisen osana metsäluontoa.  
Metsäpaloilla ja kulotuksella 
on tärkeä merkitys metsäluon-
nolle. Myös metsäsertifioinnis-
sa on määrätty vähimmäismää-
rä kulotuksille. 

Kulotuksella on monia hyö-
tyjä metsälle. Kulotus edis-
tää taimikon kasvua ja ylläpi-
tää metsälajiston monimuo-
toisuutta. Uudistusalan kulo-
tus luo suotuisat olosuhteet tai-
mille vapauttamalla ravinteita, 
vähentämällä happamuutta ja 
nostamalla maan lämpötilaa, 
sekä vähentämällä pintakasvil-
lisuuden kilpailua.

Myös metsän terveydellis-
tä tilaa voidaan parantaa, sil-
lä kulotus voi vähentää tuho-
hyönteisiä ja juurikääpää. Pol-
tetut säästöpuuryhmät houkut-
televat paikalle kaarnakuoriais-
ten luontaisia vihollisia. Polte-
tut alat houkuttelevan paikalle 
myös vaateliasta palosta riip-

puvaista hyönteislajistoa ja 
myös uhanalaisia lajeja. Moni-
puolinen lajisto ylläpitää met-
sän luontaista toimintaa, ja en-
naltaehkäisee tuhohyönteisten 
massiivista lisääntymistä.

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkka toteutti Orivedellä 
kulotuksen, jonka tavoitteena 
on edistää talousmetsien mo-
nimuotoisuutta. Noin 3 heh-
taarin avohakkuualalta poltet-
tiin pystyyn säästöpuuryhmä, 
joka on jäänyt tuottamaan la-
hopuuta sitä tarvitseville eliöla-
jeille. Luonnonhoidollisen ku-
lotuksen tavoitteena on tuottaa 
talousmetsään kustannustehok-
kaasti järeää kuollutta ja hiilty-
nyttä puuta. 

Suoritettava luonnonhoidol-
linen kulotus tehtiin metsän-
hoitoyhdistyksen työnä. Ta-
vanomaisesta poiketen koh-
teella ei ole kaivettu vesimont-
tuja sammutusvettä varten vaan 
vettä löytyi riittävästi aukossa 
olevista ajourista ja montuista. 
Säästöpuuryhmän ympärille on 
siirretty metsäkoneella hakkuu-
tähdettä jotta poltettavaa puuai-
neista on riittävästi ja tuli saa-
daan palamaan puuryhmissä 
riittävän voimakkaana. 

Pauliina Salin
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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.

Kiinnostaako sinua vaikuttaa 
metsänhoitoyhdistyksesi tarjo-
amiin palveluihin? Syksyllä

pidetään maan suurimmat 
metsävaalit, joissa valitaan met-
sänomistajien edustajat metsän-
hoitoyhdistysten valtuustoihin. 
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan valtuustoon valitaan 25 
valtuutettua ja 12 varavaltuu-
tettua.  

Valitsemansa valtuuston kaut-
ta metsänomistajat päättävät, 
mitä palveluita yhdistys tarjoaa 
jäsenilleen. Kaikkien yhdistys-
ten tarjoamat peruspalvelut kat-
tavat metsänhoito-, puukaup-
pa- ja neuvontapalvelut. Nyky-
ään usein myös kokonaisvaltai-

set metsäomaisuuden palvelus-
opimukset, metsäsuunnitelmien 
laatiminen, metsäteiden raken-
taminen sekä metsäluonnon hoi-
topalvelut kuuluvat yhdistysten 
palveluvalikoimaan. Metsänhoi-
toyhdistykset myös työllistävät 
merkittävän osan alueidensa ny-
kyisistä metsureista sekä tarjo-
avat erilaisille yrittäjille työti-
laisuuksia puutavarankorjuusta 
uudistamistöihin ja bioenergian 
hankintaan.

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkalle valitaan valtuusto 
nyt seitsemännen kerran. Mhy 
Pohjois-Pirkka oli ensimmäisten 
valtuustoperiaatteella toimivien 
yhdistysten joukossa vuonna 
1994. Tämän kertaiseen vaali-
toimikuntaan kuuluvat puheen-
johtaja Toivo Paloneva Ylöjär-
veltä, varapuheenjohtaja Jussi 
Korhonen Virroilta, Raimo Al-
honen Jämsästä, Teija Lindell 
Ruovedeltä ja Antti Tarkkala 
Orivedeltä.

Vaalitoimikunnan puheen-
johtaja Toivo Paloneva toi-
voo: – Jotta metsänomistajien 

erilaiset tarpeet tulevat huomi-
oiduksi on tärkeää, että yhdis-
tysten hallinnossa on monenlai-
sia metsänomistajia. Tavoittee-
na on, että hallinnossa on niin 
naisia kuin miehiä eri ammatti- 
ja ikäryhmistä. Erityisesti nais-
ten, nuorten ja muualla asuvien 
esiinmarssi olisi suotavaa. Val-
tuustovaaleihin pyritään löytä-
mään ehdokkaita niin runsaas-
ti, ettei sopuvaaleihin jouduttai-
si. Lähde ja innosta naapurisikin 
mukaan ”yksityismetsätalouden 
näköalapaikalle”!

Ehdokasasettelu 
käynnissä

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan valtuustoon valitaan seu-
raavalle nelivuotiskaudelle 25 
valtuutettua ja 12 varavaltuutet-
tua. Valtuuston sääntömääräisiä 
tehtäviä ovat muun muassa va-
lita yhdistyksen hallitus,

päättää vuotuisesta toiminta-
suunnitelmasta ja talousarvios-
ta sekä vahvistaa hehtaarikoh-
taisen metsänhoitomaksun suu-

Metsänomistajilla vaikuttamisen paikka
ruus. Valtuusto käyttää jäsenten 
ylintä päätösvaltaa ja päättää yh-
distyksen toiminnan suuntaami-
sesta ja palvelulinjauksista.

Tie valtuustoon kulkee ehdo-
kasasettelun ja postiäänestyksen 
kautta. Ehdokkaaksi voi asettua 
kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen, 
jota ehdottaa vähintään kaksi 
yhdistyksen jäsentä. Ehdokas-
hakemus ei edellytä määrämuo-
toa, mutta siinä on mainittava 
ehdokkaan nimi, syntymäaika, 
ammatti ja kotipaikka sekä eh-
dottajien nimet. Lisäksi ehdok-
kaan tulee antaa suostumus eh-
dokkuuteen. Erillisen kirjallisen 
suostumuksen asemesta riittää, 
että ehdokas allekirjoittaa hake-
muksen ehdottajien kanssa.

Ehdokasasettelua helpotta-
vat valmiit ehdokashakemuslo-
makkeet. Lomakkeita saa met-
sänhoitoyhdistyksestä. Ehdo-
kashakemukset pitää toimittaa 
Metsänhoitoyhdistys

Pohjois-Pirkan vaalitoimi-
kunnalle 14.10.2016 mennessä 
os. Kuruntie 12, 34600 Ruovesi.



Puukaupassa on ostajan markkinat

Helsingin pörssissä noteeratut 
metsäteollisuusyhtiöt julkaisi-
vat ensimmäisen vuosineljän-
neksen tuloksensa. Tuttu meno 
jatkuu. Kuitupuun jalostus kan-
nattaa, tukilla tehdään niukin 
naukin positiivista tulosta. Va-
nerin teko tosin kannattaa erin-
omaisesti. Liiketulosprosen-
tit ja sijoitetun pääoman tuotot 
ovat metsäfirmoilla erinomai-
sia, varsinkin kun niitä peilaa 
muihin toimialoihin. 

Tuloksista isoin siivu ker-
tyi suhdanneherkästä sellusta. 
Havusellun markkinanäkymä 
on edelleen vähintäänkin koh-
talainen. Lisäksi kartongin te-
ko kannattaa tasaisen varmas-
ti. Kapasiteetti massa- ja pape-
riteollisuudessa on EK:n suh-
dannekyselyn perusteella ko-

konaisuudessaan täyskäytös-
sä. Puutuoteteollisuuden tilan-
netta pörssifirmat kommentoi-
vat niukasti. Mäntysahatavaran 
tuottajat kärvistelevät Pohjois-
Afrikan vaikean tilanteen kans-
sa. Kuusisahatavaran osalta ti-
lanne on onneksi paljon suotui-
sampi. EK:n suhdannebaromet-
rissä puutuoteteollisuus arvioi 
seuraavan neljänneksen mark-
kinanäkymän kohtuulliseksi.

Tuonnin kasvu heikentää
kotimaisen kuitupuun 
kysyntää

Yksityismetsien puukauppa on 
kokonaisuutena edelleen käy-
nyt selvästi viime vuotta vilk-
kaammin. Toukokuun puolivä-
liin mennessä puuta oli myyty 

lähes viidennes viime vuoden 
vastaavaa ajankohtaa enem-
män. Tosin vuoden 2015 alus-
sa puun ostot kävivät poikke-
uksellisen hitaasti. 

Markkinahakkuita tehtiin 
tammi-maaliskuussa hieman 
viime vuotta enemmän. Maa-
liskuun hakkuukuukausi oli 
kolmanneksi vilkkain markki-
nahakkuutilaston 35-vuotises-
sa historiassa. Ostojen ja hak-
kuiden erotuksena yksityismet-
sien pystypuuvarastot ovat al-
kuvuonna kasvaneet. 

Tuontipuulla halutaan taas 
hämmentää kotimaan puu-
markkinoita, tammi-helmikuun 
tuontimäärä oli vajaan kym-
menyksen viime vuotta suu-
rempi. Tuonnin kasvu on ollut 
ennen kaikkea kuitupuuta, jo-
ta on kotimaassakin ollut tarjol-
la selvästi kysyntää enemmän. 
Ruplan poikkeuksellinen heik-
kous tekee venäläisestä puus-
ta valitettavan hintakilpailuky-
kyistä. 

Kuusitukilla on 
paras menekki

Puumarkkinoilla vallinnut yli-
tarjontatilanne on metsänhoi-
toyhdistysten arvion mukaan 
hieman helpottanut. Kesäkor-
juuseen soveltuvien kuusituk-
kileimikoiden kysyntä näyttää 
ylivoimaisesti suotuisimmal-
ta. Tämä on sahatavaramark-
kinoiden osalta odotettua. Kui-
tupuun käyttöä lisäävät inves-
toinnit eivät toistaiseksi ole 
näkyneet millään tavoin kuitu-
puun kysynnässä, ylitarjonta ei 
muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta ole poistunut mihin-
kään. Puun ostajien tarjouksis-
sa on tällä hetkellä poikkeuk-
sellisen isoja eroja. Minimi-
latvaläpimittojen sekä tukkipi-
tuuksien lisäksi ostajakohtaiset 
erot kantokäsittelykustannuk-
sissa tulee huomioida jokaisen 
puukaupan vertailussa. 

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö MTK ry 

Metsäteollisuudella menee kokonaisuutena vä-
hintäänkin kohtuullisesti. Kuusitukilla on hyvä ky-
syntä tällä hetkellä, mutta kuitupuukauppa takel-
telee osittain tuontipuun takia.
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Vuonna 2010 Matti Kotiran-
ta, koneasentaja Valkeakosken 
Pyörönmaasta, hankki silloisen 
avovaimonsa kanssa metsä-
palstan kaupungin pohjoislai-
dalta. Tilalle on tämän jälkeen 
noussut kaunis keltainen oma-
kotitalo ja melkein yhtä kau-
nis konehalli. Ikkunat ja tiili-
kattokin ovat samanlaiset mo-
lemmissa. 

Paljon muutakin on tilalla ta-
pahtunut, vaikka Kotiranta on 
päivätöissä Tervasaaren teh-
taan kunnossapidossa. Kaikes-
ta päätellen hän on melko lailla 
työhullu. Vaikka omassa luon-
nehdinnassaan jättääkin sanan 
työ edestä pois. 

Matti on kotoisin Valkeakos-
ken eteläosasta. Kotona ei ole 
ollut maata eikä metsää, mut-

ta sisarensa appiukon maatilal-
la hän vietti aikaa ja viihtyi pie-
nenä. Haave puulämmitykses-
tä ja suunnaton innostus kai-
kenlaisiin koneisiin oli kipinä-
nä omakotitalon rakentamises-
sa Pyörönmaahan. Iso kone-
halli on vielä viimeistelemättä, 
mutta siellä on jo korjattu mo-
nenlaista isoa ja pientä vem-
painta. Eikä pelkästään korjat-
tu, vaan myös tehty itse konei-
siin tarvittavia varaosia, kuten 
esim. kääntöakseli metsäkuor-
maimeen. 

– Kun rakastaa työtä ja ko-
neita ei ole vapaa-ajan ongel-
mia. Viime vuonna tein nor-
maalin palkkatyön ja vähän 
ylitöitäkin. Kaikki muu valoi-
sa aika meni hakkuussa, puu-
tavaran ajoin pimeällä ja lisäksi 

vanhaa puutavarakuormainta ja 
-kärryä piti korjata, kun ne oli-
vat niin huonot, kertoilee nuori 
mies iloisesti.

Työ tekijäänsä opettaa
ja Youtube

Varsinaisena tee se itse -mie-
henä Matti aloitti talonraken-
nusprojektin hankkimalla ton-
tin jälkeen kaivinkoneen. Kai-
vutyöt hoituivat omatoimi-
sesti ja mies oppi uuden hyö-
dyllisen taidon, kaivinkoneen 
käytön. Vaikka oma kone me-
ni myyntiin rakennusprojektin 
päätyttyä, taidolla on käyttöä. 
Työmaallakin sitä on tarvittu ja 
kun metsänlaikuttaja oli viime 
syksynä kovin kiireinen, Mat-
ti vuokrasi vain kaivurin ja te-
ki mättäät itse. 

Puolen hehtaarin päätehak-
kuun hän teki hankintana moot-
torisahalla. Suurten 60-sent-
tisten haapojen kaatoa varten 
Matti löysi oppia Youtubes-
ta. Ruotsalaisen metsäkoulun 
opetusvideoiden avulla puut 
kaatuivat haluttuun suuntaan.

Hakkuusta tuli kuusitukkia 
37 mottia ja lahoa kuusta perä-
ti kaksinkertainen määrä. Haa-
patukit sahautettiin pelkkahir-
reksi. Ne on ajatuksena käyt-
tää pihasaunan rakentamiseen.

Talon takana odottaa käsit-
telyä hiukan nuorempi sekalai-
nen kuusikko. Siinä on ensi tal-
vena tarkoitus kokeilla jatku-
vaa kasvatusta. Kirjoista luke-
malla ja netistä etsimällä met-
sätietonsa hankkinut Kotiran-
ta on ehtinyt tehdä myös tai-
mikonhoitotöitä. Noin kolmen 
hehtaarin ala oli jäänyt enti-
seltä omistajalta uudistamat-
ta ja hoitamatta. Syntyneessä 
pöpelikössä ei päässyt eteen-
päin kuin raivaussahan kanssa. 

Niinpä ensin piti ottaa kaikki 
huonot pois ja sen jälkeen vas-
ta katsoa harvennuspuolta. 

Työintoa ja koneita
isompaankin metsään

Matti Kotirannan tavoite on 
kasvattaa metsäpinta-alaa. Ko-
nekalustoa ja intoa metsätöi-

Tee se itse -mies 
haaveilee lisämetsästä
Nuorten aikuisten uusavuttomuus on kaukana 
Pyörönmaantieltä. Siellä rakennetaan, koneet 
käyvät, metsää hoidetaan ja syntyy tukkia ja kla-
pia iltamyöhään.

 Koneet kiinnostavat, niin suuret kuin pienetkin.
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Matti Kotiranta tähyilee lisämetsiä ja pienimuotoista ura-
kointia, jossa voi olla avuksi muille.

Kun hallitsee kaivinkoneen käytön, onnistuu puutavaran kuormaaminenkin.

hin olisi suuremmallekin met-
säpinta-alalle, seitsemän heh-
taarin tila ei ihan riitä. Suunni-
telmissa olisi tehdä pientä sivu-
toimista koneurakointia ja polt-
topuun myyntiä. 

Paljon heikommin kuin työn-
teko, on kuitenkin onnistunut 
metsäalan lisääminen. Naapu-
ritiloilta on kyselty tuloksetta. 
Kaupunki omistaa rajalla 6,5 
hehtaarin hoitamattoman pals-
tan. Mutta sitä ei myydä, koska 
Valkeakosken kaupungin suun-
nitelmissa pohjoinen on asu-
tuksen laajenemissuunta. Mo-
nia muita hoitamattomia met-

siä on naapurustossa. Reippaa-
na miehenä Matti on lähestynyt 
omistajia ostohaluineen suo-
raan, mutta turhaan. Netistä ei 
ole sopivalta etäisyydeltä koh-
tuuhintaista löytynyt, vaikka 
monet tilat on tullut kierrettyä. 

– Niin että jos joku ei jak-
sa hoitaa metsäpalstaansa, ot-
takoon yhteyttä minuun, täältä 
metsä saisi hyvän kodin ja hoi-
tajan, virnuilee Matti Kotiran-
ta ihan tosi mielessä.

Heli Mutkala-Kähkönen
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Hoidettu metsä vai hoitamaton metsä

Puuntuotannon ja metsätalou-
den kannattavuuden näkökul-
masta katsottuna huonoin vaih-
toehto on jättää taimikonhoito 
ja harvennukset kokonaan te-
kemättä. Taimikonhoito ja en-

siharvennus vaikuttavat puus-
ton laatuun enemmän kuin 
myöhemmin tehtävät harven-
nukset. Jos taimikon perkaus-
ta laiminlyödään, tuloksena on 
usein lehtipuuvesakko. Myö-
hemmillä harvennuksilla on 
mahdollisuus hieman korjail-
la tilannetta, mutta kaikkia va-
hinkoja ei pystytä korjaamaan. 
Hoidetun metsikön taloudelli-
nen tulos voi olla hoitamatto-
maan verrattuna jopa kaksin-
kertainen.

Metsänhoitoon 
kannattaa sijoittaa

Meillä on hyvät mahdollisuu-
det lisätä puun kasvua ja käyt-

Hoitamaton istutuskoivikko.

töä. Kasvu edellyttää investoin-
teja metsänhoitoon. Tärkeässä 
roolissa ovat jalostettu siemen- 
ja taimimateriaali, oikeaan ai-
kaan suoritettavat hoitotyöt ja 
mahdolliset ojitustyöt. Kasvu-
paikan maaperällä ja ravintei-
suudella, on myös suuri merki-
tys, mutta tähänkin voidaan tar-
vittaessa vaikuttaa lannoituksi-
en avulla.

Kun metsä on terve ja hoi-
totyöt tehdään ajallaan, val-
taosa uudistushakkuuikäises-
tä puustosta on arvokasta tuk-
kia. Puuston 80 - 90 prosen-
tin tukkipuuosuus tuo selvästi 
enemmän tuloa kuin hoitamat-
toman metsän 40 prosentin tuk-
kiosuus. 

Suomessa on jääty 
jälkeen yleisistä 
harvennus - ja 
taimikonhoito 

tavoitteista, nämä 
tekemättä jääneet 
hoitorästit näkyvät 

viimeistään 
päätehakkuusta 

saatavissa tuloissa. 

Vaikka taimikon- ja nuoren-
metsänhoito tuntuu usein pel-
kältä kustannuserältä, on se si-
joitus joka kasvaa korkoa!

Pauliina Salin
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Hoidettu metsä vai hoitamaton metsä

1000€/ha

400€/ha

Hoidettu

Metsänhoitotöiden vaikutus metsän tuottoon €/ha

Hoitamaton

Raivattu istutuskoivikko eli harvennus tehdään vielä myöhemmin.

Palkit kuvaavat hehtaarikohtaista tuloeroa ensiharvennus 
vaiheessa. Hoidetussa metsässä on tehty kaikki tarvitta-
vat hoitotoimenpiteet ajallaan: taimikon varhaishoito, rai-
vaukset ja harvennukset. Hoitamattomassa osa tai kaikki 
toimenpiteet on jätetty tekemättä. 

Taimikonhoidon vaikutus puustoon:

• Kasvu nopeutuu 
• Laatu paranee suosimalla arvokkaita ja kasvupaikalle so-

pivia puita 
• Tuhoriskit pienenevät (lumi- ja hirvituhot)
• Puusto pysyy elinvoimaisena
Harvennusten vaikutus puustoon:
• Kasvu nopeutuu
• Puusto järeytyy nopeammin
• Poistetaan sairaat ja huonolaatuiset ja jätetään kasvamaan 

terveet ja hyvälaatuiset puut, joista kehittyy arvokkaita ja 
järeitä tukkipuita

• Harvennuksista saadaan hakkuutuloja
• Päätehakkuusta enemmän tuloja ja päätehakkuu voidaan 

tehdä aikaisemmin

(Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Luke: Saija 
Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen)

Faktoja 
metsänhoidosta
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Metsänhoito on myös vesistöjen hoitoa

Kun metsänhoitotöitä tehdään vesistöjen lähel-
lä, pitää olla erityisen tarkkana. Rikkoutunees-
ta maanpinnasta saattaa valua maa-aineksia ve-
sistöön, jolloin vesi voi samentua tai rehevöityä. 
Kunnostusojituksissa ja maanmuokkauksissa on-
kin otettu käyttöön erilaisia vesiensuojelumene-
telmiä.

pintaa ei rikota. Rikkomaton 
maanpinta sitoo maalta tule-
van aineksen ja siten pidättää 
myös ravinteita. 

– Vesien vaivaamilla kiven-
näismailla voi olla uudistami-
sen yhteydessä tarpeen tehdä 
vesitalouden järjestelyjä. Joh-
dettaessa vesiä uudistusaloilta 
vaikkapa laskuojaan, tehdään 
maanmuokkauksen yhteydes-
sä tarkoituksenmukaiset ve-
siensuojelutoimenpiteet, Kata-
jamäki valottaa.

Kunnostusojituksessa 
pidätellään 
maa-aineksia  

Kunnostusojituksessa voidaan 
kaivamalla tehdä erilaisia ra-
kenteita hidastamaan veden 
juoksua ja sitomaan maa-ai-
neksia. Vesiä ei johdeta suo-

raan vesistöön vaan ojien ja ve-
sistön väliin jätetään mahdolli-
suuksien mukaan käsittelemä-
töntä maata, johon vesi ja ve-
teen irronnut maa-aines pysäh-
tyvät.
– Yleisimmin käytetään kaivu-
katkoja, laskeutusaltaita ja suo-
jakaistoja. Vaikeammille alu-
eille tehdään rakenteellisesti 
vaativampia pohja- tai putkipa-
toja ja pintavalutuskenttiä. Eri 
menetelmiä sopivasti yhdiste-
lemällä saadaan maa-aineksen 
pidätykseen ja vedenvirtauk-
sen hallintaan lisää tehoa, ker-
too Jari Hemminki.

Metsänhoitoyhdistys tekee 
ja toteuttaa kunnostusojitus- 
ja vesiensuojelusuunnitelmat, 
hoitaa tarvittavat ilmoitukset 
sekä hakee rahoituksen met-
sänomistajan puolesta.  Kun-
nostusojituksia ei tehdä kitu-
kasvuisilla suoalueilla, joilla 
aiempi kuivatuskaan ei ole luo-
nut riittäviä edellytyksiä puus-
ton kasvulle.

Metsänhoitoyhdistykset to-
teuttavat myös luonnonhoito-
hankkeita, jotka ovat valuma-
aluetasoisten kokonaisuuksien 
hallintaa. Niissä yhteistoimin-
ta kaikkien maankäyttömuo-
tojen edustajien välillä on tär-
keää.

– Metsänhoitotöistä kunnos-
tusojitus ja maanmuokkaus 
ovat menetelmiä, joissa riko-
taan maan pintaa. On olemas-
sa riski, että veden mukana läh-
tee liikkeelle myös maa-aines-
ta. Hyvin suunnitellen ja koh-
dentamalla alueelle sopivia ja 
oikein mitoitettuja rakentei-
ta voidaan kuivatusvesiä halli-
ta ja ohjata, kertoo metsänpa-
rannusesimies Jari Hemmin-
ki metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkasta.

Metsänhoitoyhdistys 
huolehtii 
vesiensuojelusta

Metsäalan toimijat ja metsän-
omistajat ovat sitoutuneet nou-
dattamaan PEFC-metsäsertifi-
oinnin kriteereitä. Metsätalo-
uden vesiensuojelusta huoleh-

ditaan; luonnontilaisia soita ei 
ojiteta ja vanhojen ojien kun-
nostusten yhteydessä tehdään 
vesiensuojelusuunnitelma. 

– Metsänhoidossa tehdään 
jatkuvaa työtä vesiensuoje-
lun hyväksi. Myös alueellisis-
sa metsäohjelmissa on vesien-
suojeluun kiinnitetty huomio-
ta. Vesiensuojelua vaativia toi-
menpiteitä suunnitteleville ja 
työntekijöille järjestetään kou-
lutusta uusista ohjeista ja me-
netelmistä, kertoo mhy Poh-
jois-Pirkan johtaja Harri Ka-
tajamäki.

Hakkuissa 
huomioidaan 
vesistöt 

Hakkuiden yhteydessä vesistö-
jen ja pienvesien varteen jäte-
tään suojakaista, jonka maan-
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Eräjärvelle vesiensuojelurakenteita 
luonnonhoitohankkeena

Eräjärven tilaa on tar-
koitus parantaa luon-
nonhoitohankkeella. 
Veden ravinnepitoisuu-
den takia järvessä on 
runsaasti leväkukintoja, 
vesi on sameaa ja monet 
matalat alueet ovat kas-
vamassa umpeen. Valu-
ma-alueesta 70 prosent-
tia on metsää. 

Perhojärven Sulkulahdessa on 
yksi hankkeen kolmesta koh-
teesta, jonka toteuttaa metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkka. 
Perhojärvi laskee Eräjärveen, 
jonka vedet edelleen Längel-
mäveden Enonselälle. Valuma-
alueen kuormitus pitää saada 
kuriin. Vesiensuojelutoimenpi-
teitä tehdään kolmessa eri koh-
teessa. Kaksi kohteista on poh-
japatosarjoja ja yksi laskeutus-
altaiden tyhjennys ja kunnos-
tus. 

Tarkoituksena on parantaa 
Perhojärven veden laatua. Jär-
ven rannassa olevat laskeutus-
altaat tyhjennetään ja suuren-
netaan ja laskuojiin tehdään 
pohjapatoja. Altaita on kaksi. 

Isomman tilavuus on 80 kuu-
tiometriä ja sille valuu vettä 60 
hehtaarin alalta eri omistajien 
tiloilta. Pienempi allas on 20 
kuutiometrin suuruinen. 

Hankkeesta on hyötyä

Yksi maanomistajista on Sep-
po Siltanen Sulkulahden ran-
nalta. 

Hanke sai alkunsa, kun Erä-

järven maataloustuottajayhdis-
tyksen kokouksessa oli Suo-
men metsäkeskuksen henkilö 
esittelemässä vesienhoitoa ja 
luonnonhoitohankkeita. Silta-
nen otti puheeksi myös Sulku-
lahden huonon tilan. Tällaiset 
kohteet ovat Siltasen mielestä 
tärkeitä rahoitettavia. Hän osal-
listui itsekin työhön poistamal-
la puuston kaivualueilta.

Metsäkeskus laati alustavan 

Kiintoaineet painuvat suurennetun ja tyhjennetyn laskeutusaltaan pohjaan ennen kuin 
vesi jatkaa matkaansa Perhojärveen. 

Seppo Siltanen ja Jari Hemminki toivovat vesiensuojelurakenteiden parantavan Perho-
järven veden tilaa nopeasti.

suunnitelman Eräjärven ve-
siensuojelusta. Maanomistaji-
en hyväksynnän jälkeen se jär-
jesti lokakuussa 2015 tarjous-
kilpailun ja metsänhoitoyhdis-
tys tuli hyväksytyksi Sulku-
lahden osion toteuttajaksi. Tar-
kempien suunnitelmien jälkeen 
hankkeelle saatiin rahoituspää-
tös tämän vuoden maaliskuussa 
ja osa töistä tehtiin heti. Teke-
mättä on vielä pohjapadot, jot-
ka rakennetaan syksyllä sadon-
korjuun jälkeen. Niiden tarkoi-
tus on hidastaa veden virtaus-
ta ja kerätä kiintoainetta poh-
jan porrastuksen avulla.

Jari Hemminki kertoo, että 
Mhy Pohjois-Pirkka tekee vuo-
sittain 25–30 kilometriä met-
säteitä ja 25 km ojien kunnos-
tuksia. Kunnostusojitusalueil-
la pystytään hakkuut tekemään 
samalla kertaa.

– Luonnonhoitohanke on 
tuonut vaihtelua työnkuvaan. 
Tämä on niin erilaista kuin ta-
loudelliselta pohjalta tehtävät 
ojitukset ja tiet. Toivotaan, et-
tä tuloksetkin näkyvät nopeas-
ti, myhäilee Hemminki. 

Heli Mutkala-Kähkönen
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja 
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Luonnonarvopankki liito-oravalle?
Joka viides metsänomistaja kiinnostunut 

si vapaaehtoi-
seen luonnon mo-
nimuotoisuuden  
turvaamiseen.

Pankki ohjaisi kompensaa-
tiomarkkinan kysyntää ja tar-
jontaa kohtaamaan toisensa. 
Sen kautta luonnon monimuo-
toisuutta heikentävät toimijat 
voisivat ostaa vastaavan 
parannuksen monimuo-
toisuuteen toisaalta.

Jos esimerkiksi liito-ora-
van pesimäalue olisi jäämäs-
sä moottoritien alle, mootto-
ritien rakentaja voisi kompen-
soida luonnon monimuotoisuu-
den heikkenemisen hankkimal-
la tai ennallistamalla liito-ora-
valle mieleistä metsää jossakin 
toisaalla.

Pellervon taloustutkimus 
PTT julkaisi vuonna 2014 tut-
kimuksen luontoarvopankkien 
hyödyistä ja haitoista. Tutki-
mus huomauttaa pankkien eko-
logisista ja taloudellisista ris-
keistä. Monimuotoisuus saat-
taa olla liian monimutkainen 
mekanismi kaupallistettavak-
si. Huolellisella suunnittelulla 
pankkien avulla voitaisiin kui-
tenkin estää tai hidastaa luon-
non monimuotoisuuden vähe-
nemistä myös Suomessa.

Luontoarvopankkeja on käy-
tössä muun muassa Saksassa, 
Yhdysvalloissa ja Australiassa. 
Euroopan unionin jäsenmaissa 
on käytössä erilaisia, usein ta-
pauskohtaisia kompensaatio-
mekanismeja.

Suomi maailman 
kärkimaita

PTT:n tutkimuksessa todetaan, 
että Suomi on maailman kär-
kimaita luonnon monimuotoi-

suuden turvaamisessa sekä ta-
lousmetsissä että suojelualueil-
la. Suomessa tähänastisia kom-
pensaatiomekanismeja ovat 
muun muassa kestävän met-
sätalouden rahoituslain Keme-
ran sekä Metso-ohjelman kaut-
ta saatavat rahoitukset.

Myös gradukyselyyn vastan-
neet metsänomistajat pitivät ra-
hoituslain tukea saavia vapaa-
ehtoisia luonnonhoitohankkei-
ta hyvinä. Kiinnostavimpana 
metsänomistajat pitivät kuiten-
kin kohteen määräaikaista suo-
jelua valtion maksamaa korva-
usta vastaan 10–20 vuodeksi.

– Keinovalikoimamme pitäi-
si olla mahdollisimman laaja, 
jotta jokaiselle löytyisi sopiva 
vaihtoehto turvata luonnon mo-
nimuotoisuutta, Tapio sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, et-
tä pelkkä vapaaehtoisuus riit-
tää luontoarvopankissa muo-
dostamaan riittävän kysynnän 
luontoarvoille, vaan ekologi-
nen kompensaatio pitäisi huo-

mioida myös lainsäädännössä. 
Tällä hetkellä kompensaation 
mahdollisuus huomioidaan ai-
noastaan Natura-alueilla, mut-
ta se tulisi mahdollistaa muu-
allakin.

– Ilman sitä kompensaatioi-
den ostajat eli yritykset eivät 
lähde riittävästi mukaan, vaik-
ka metsänomistajat tarjoaisi-
vatkin maata kompensointiin, 
sanoo Tapio.

Tapion tutkielma perustuu 
sähköpostikyselyyn saatuihin 
580 vastaukseen Lounametsän 
ja Päijät-Hämeen metsänhoi-
toyhdistysten jäseniltä. Hän va-
litsi kohteeksi liito-oravan sen 
tunnettuuden takia: liito-orava 
on Euroopan unionin luonto-
direktiivin tiukasti suojelema 
mutta Suomessa melko laajal-
le levinnyt laji, joka on estänyt 
lukemattomia hakkuita ja ra-
kennushankkeita.

Anna Kauppi 
Forest.fi

Joka viides suomalainen met-
sänomistaja ottaisi liito-oravan 
huomioon pakollisten suojelu-
alueiden sijasta koko metsänsä 
hoidossa, jos hän saisi siitä tu-
loja luonnoarvopankin kautta. 
Tällä hetkellä liito-oravan pesi-
mä- tai levähdyspaikkojen löy-
tyminen johtaa aina niiden pak-
kosuojeluun.

Etenkin suurempien metsä-
tilojen omistajat osallistuisi-
vat luonnonarvopankin toimin-
taan, jos sellainen Suomeen pe-
rustettaisiin, selviää Helsingin 
yliopiston metsätieteiden lai-
toksella asiaa tutkineen MTK:n 
kenttäpäällikön Lauri Tapion 
pro gradusta.

Yli puolet kiinnostuneista 
omisti yli 50 hehtaarin metsä-
tilan. Joka kolmannella oli met-
sää yli 100 hehtaaria.

Kiinnostuneet olivat kes-
kimääräistä metsänomistajaa 
nuorempia ja koulutetumpia. 
Heistä oli eläkeläisiä vain joka 
kymmenes, vaikka eläkeläisten 
osuus Suomen metsänomista-
jista on lähes puolet.

– Iäkkäämpiä metsänomista-
jia mietityttää sukupolvenvaih-
dos. Metsää ei haluta sitoa mi-
hinkään ennen sitä, jottei ase-
teta turhia rajoitteita tuleville 
omistajille, Tapio sanoo.

Habitaattipankki 
suunnitteilla

Suomessa selvitetään parhail-
laan luonnonarvopankin edel-
lytyksiä. Helsingin yliopiston, 
Suomen ympäristökeskuksen 
ja Jyväskylän yliopiston hanke 
on nimetty habitaattipankiksi.

Habitaattipankin avulla py-
rittäisiin luomaan kompen-
saatiomarkkina. Se perustui-

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ovat 
kiinnostuneimpia nuoret ja koulutetut suurten 
metsätilojen omistajat.
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Metsänomistajien  
SM-metsätaitokilpailut 17.9.2016 
Metsänomistajien SM-metsätaitokilpailut järjes-
tetään tänä vuonna mhy Pirkanmaan alueella Sas-
tamalassa, Ellivuoressa. Metsätaitokilpailut alkoi-
vat vuosikymmeniä sitten leimauskilpailuina. Ny-
kyään kilpailutehtävät testaavat monipuolisesti 
metsänomistajan taitoa tunnistaa oman metsän 
hoitotarpeet.

Metsästä on monenlaisiin tar-
peisiin ja harrastuksiin. Yk-
si hauska tapa tutustua met-
sään on metsätaitokilpailu. 
Metsätaitokilpailussa kehite-
tään sellaisia taitoja, joita met-
sätaloudessa, metsien hoidos-
sa ja puun myynnissä tarvi-
taan. Tällaisia taitoja ovat esi-
merkiksi leimaaminen sekä eri-
laisten pituuksien ja tilavuuksi-
en arviointi. Vaikka et omistai-
sikaan metsää tai aikoisi met-
säammattilaiseksi, metsätaitoi-
lu on mukava harrastus. Siinä 
saat jumpata aivojasi ja nautis-
kella raikkaasta ulkoilmasta.

Koululutusta ja kilpailua 

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
ottaneet kilpailujen järjestä-
misen vastuulleen. On tärkeää, 
että metsänomistajat pystyvät 
omassa metsässään tekemään 
arvioita käsittelytarpeista ja 
toimenpiteiden oikeasta ajoi-
tuksesta. Kilpailussa kilpail-

puuston kasvua. Tehtävissä ar-
vioidaan myös yksittäisten pui-
den ominaisuuksia ja tunniste-
taan monimuotoisuuskohteita.

Perinteistä kilpailua 
uudistetaan

Maakunnallisia kilpailuja jär-
jestetään ympäri Suomea, par-
haimmillaan sm-kilpailuihin 
on osallistunut yli 500 met-
sänomistajaa. Kilpailutehtäviä 
uudistetaan odotettavasti jat-
kossa. Metsien käsittelyyn on 
tullut muutoksia, ja näin ollen 
normiston muuttuessa on myös 
kilpailutehtäviin tulossa muu-
toksia. Uusia tehtävärakentei-

Tarkasti harkiten hyvä tulee.

 LÄHDE MUKAAN!

laan neljässä sarjassa: miehet, 
naiset, nuoret alle 18 v ja jouk-
kue.

Kilpailu käydään 2–3 kilo-
metrin mittaisella radalla, jon-
ka varrelta merkatut koealat 
tehtävineen löytyvät. Pääsään-
tönä metsätaitokilpailussa on 
radan kiertäminen itsenäises-
ti ilman viestintä- tai mittavä-
lineitä. Relaskooppi on kuiten-
kin sallittu ja askelia saa käyt-
tää mittaamisen apuna. Muu-
ten mittaaminen perustuu sil-
mävaraiseen arviointiin, ei-
kä esimerkiksi kädellä mittaa-
mista tai muiden apuvälineiden 
käyttöä sallita. 

Tehtävät kartoittavat met-
sään liittyvien tunnusten arvi-
oimista: puuston iän ja mää-
rän arviointia, tietyn taimikon 
hoitotarvetta lähivuosina, met-
sikön käsittelyä seuraavan vii-
den vuoden aikana. Kilpailus-
sa kysytään myös runkolukua, 
puuston pohjapinta-alaa, ko-
konaistilavuutta kuorineen tai 

Metsätaitoilijan työvälineet.

ta pohditaan parhaillaan. Tule-
vaisuudessa mukana on mah-
dollisesti tehtäviä, joissa ar-
vioidaan metsää tai leimikkoa 
euroina. Uudistuksessa säilyte-
tään toki suurin osa perinteisis-
tä tehtävistä.

Haasta itsesi

Nyt sinulla on hyvä mahdolli-
suus lähteä tutustumaan metsä-
taitoilun SM-kilpailuihin Sas-
tamalaan. Mhy Pirkanmaa on 
valmis tekemään mielenkiin-
toisen metsätaitoradan, haas-
ta itsesi ja vaikka ystäväsi mu-
kaan ja tule testaamaan met-
sällisiä taitojasi. Nopeimmilla 
on mahdollisuus varata majoi-
tus kilpailukeskuksesta. Ilmoit-
tautuminen alkaa heinäkuussa 
www.mhy.fi/sm

Juha Koivu
metsäasiantuntija

Mhy Pirkanmaa
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Metsävaratieto julkiseksi, 
mutta kuinka kattavasti
Digitalisaation myötä metsävaratiedon saatavuus 
ja kiinnostavuus ovat lisääntyneet. Hallitusohjel-
maan linjattu metsätiedon parempi hyödyntämi-
nen on metsäomistajienkin näkökulmasta perus-
teltu tavoite. Keskustelussa metsävaratiedon jul-
kisuudesta on kuitenkin huolestuttavia piirteitä.

sävaratietoa voidaan luovuttaa 
metsäalan toimijoille ainoas-
taan metsänomistajan suostu-
muksella. Tähän liittyen met-
sänhoitoyhdistyksetkin ovat 
lähestyneet metsänomistajia 
suostumuspyynnöllä metsäva-
ratietojen selailuun ja siirtoon 
Metsään.fi-palvelun kautta. 

Metsänomistajat eivät 
suosi tietojenluovutusta

Selvä enemmistö yksityisistä 
metsänomistajista ei halua met-
sävaratietojaan käytettävän il-
man suostumustaan. Kevään 
2016 Metsätutkan mukaan 81 
% metsänomistajista edellyt-
tää, että metsävaratiedon anta-
minen pitää perustua metsän-
omistajan lupaan. MTK:n met-
sävaltuuskunta linjasi, että ns. 
hilatason tietoa voisi luovuttaa 

vapaasti. Hilatieto on kauko-
kartoittamalla hankittua metsä-
varatietoa, johon on yleistetty 
puusto- ja maaperätiedot 16x16 
metrin pinta-alalta. Hilatieto ei 
sisällä henkilötietoja.

Metsänomistajien järjestö halu-
aa olla mukana kehittämässä ja 
standardoimassa metsävaratie-
toa - tämä on kaikkien toimijoi-
den etu. Emme kuitenkaan ha-
lua luovuttaa kaikkea metsä-
varatietoa julkiseksi. Se ei ole 
metsänomistajan etu. On vali-
tettavaa, jos metsävaratiedon 
kehittämis- ja standardointityö 
kaatuu eipäs-juupas-väittelyyn 
aiheesta, jossa lainsäädäntökin 
tukee metsänomistajan näkö-
kulmaa. Koko metsäbiotalou-
den etu on löytää metsäomis-
tajien tietosuojaa kunnioittava 
ratkaisu. 

Metsävaratiedon kiinnosta-
vuutta kuvaa myös aiheeseen 
liittyvien hankkeiden suuri 
määrä. Niitä ovat muun mu-
assa:
• Metsäteho Oy:n Big Data –

hanke, jossa valmistaudu-

taan seuraavan sukupolven 
metsävara-tietojärjestelmiin

• Maa- ja metsätalousministe-
riön Metsätieto 2020 -hanke, 
joka määrittelee seuraavan 
sukupolven metsätiedon ta-
voitetilaa

• Metsäkeskuksen Metsään.fi-
palvelu, joka tarjoaa karke-
ahkoa, digitaalista metsäva-
ratietoa metsänomistajille

Kattavana tavoitteena on myös 
metsävaratiedon standardointi, 
joka käsittää mm. eri toimijoi-
den metsätietojärjestelmien tie-
donsiirron yksinkertaistamisen.

Samuli Kokkoniemi
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

Suomi sai EU:lta virallisen 
huomautuksen metsätietojär-
jestelmien tietojenluovutuk-
sesta. EU:n mukaan kyseiset 
tietojenluovutukset eivät ole 
ympäristödirektiivin mukaisia 
ja julkiset ympäristötiedot oli-
si luovutettava ilman peruste-
luvaatimuksia. Selvitys EU:n 
tarkemmista vaatimuksista jat-
kuu. Kuitenkin jo nyt osa toi-
mijoista tulkitsee, tarkoituk-
sella tai tietämättömyyttään, 
kyseisen vaatimuksen merkit-
sevän kaiken metsävaratiedon 
luovuttamista ilman perustelu-
vaatimuksia ja metsänomista-
jaa kuulematta. 

Voimassa olevat lait, mm. 
henkilötietolaki ja laki Suo-
men metsäkeskuksen metsätie-
tojärjestelmästä, rajoittavat jul-
kisenkin metsävaratiedon luo-
vuttamista. Tällä hetkellä met-

Tapahtumia metsänomistajille Pirkanmaalla
Kesäkuu    
11.6. Jäsenpäivä Pirkanmaa/ bussimatka Mhy Pirkanmaa Koivu 050 598 0126
16.6. Metsätaitokilpailut Seurakunnan leirimaja, Vehkajärvi MHY Punkalaidun Laitinen 0400 597 466
17.6. Raivaussahakurssi Virrat Mhy Pohjois-Pirkka  Salin 044 580 1042
Elokuu    
6.8. Metsäiltamat Vehkakosken lava, Pohjaslahti Virtain Urheilijat ja 
   metsälliset toimijat Katajamäki 044 776 4553
12.8. Raivausahakurssi Ruovesi Mhy Pohjois-Pirkka Salin 044 580 1042
25.–27.8. Metsäretki Pärnu, Viro Mhy Kihniö-Parkano Haapaniemi 044 739 3100
31.8. Metsätaitokilpailut Ikaalinen Mhy Pirkanmaa Pohjonen 050 540 4354
Syyskuu    
1.–3.9. Finnmetko 2016 Jämsä Mhy Kihniö-Parkano Haapaniemi 044 739 3100
10.9. Metsäiltamat Käenkoski Mhy Kihniö-Parkano Haapaniemi 044 739 3100
17.9. SM- Metsätaitokilpailut Ellivuori, Vuorihotelli Mhy Pirkanmaa Koivu 050 598 0126
27.9. Veroilta Ikaalinen Veronmaksajien Keskusliitto ja  Haapaniemi 044 739 3100
   Mhy Kihniö-Parkano

Lisätietoja
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Askartele lasten kanssa 

Veistä purjevene, soutuvene, rahtilaiva, 
kanootti, kajakki, jäänsärkijä, huvipursi, 
lautta, perinteinen vene tai aivan uusi ui-
va alus, jota kukaan ei ole vielä nähnyt. 
Käytä lisävarusteissa vain luonnonmateri-
aaleja. Helpoimmin saat kaarnaa kannois-
ta. Niissä kaarna on myös paksuinta. Kaar-
na on puun hyvinvoinnille tärkeä. Älä siis 
ota sitä kasvavasta puusta.

Tarvikkeet: kaarnaa, tuohta, puukep-
pi, narua, kankaanpala, puukko, sakset

1. Veistä kaarnasta ensin rosoinen pinta 
pois. Veistä aina itsestäsi poispäin. Jat-
ka veistämistä ja muotoile näin purtta-
si.

2. Vuole puukepistä masto. Tee puukon 
kärjellä mastoa varten reikä veneeseen.

3. Leikkaa tuohesta purje. Tee reiät pur-
jeen ylä- ja alareunaan. Pujota purje 
mastoon.

4. Leikkaa kankaasta lippu. Tee lipun toi-
seen päähän kaksi pientä reikää. Pujo-
ta naru rei’istä. Sido narun toinen pää 
maston päähän. Aseta lippu sopivalle 
kohdalle. Kieputa narua maston ympä-
rille ja vie se maston tyveen asti. Sido 
narun pää.

Saat näppärästi upean rannerenkaan tai 
helmet koivun tuohesta. Kuumassa vedes-
sä pienet tuohenpalaset menevät kippu-
raan ihan itsestään. Tuohi on puulle kuin 
iho ihmiselle. Se suojaa puuta vahingoit-
tumasta. Älä sen takia kisko tuohta kasva-
vasta puusta. Tuohta ei saa ottaa ihan mis-
tä tahansa. Tutustu jokamiehenoikeuksiin 
ja selvitä, mistä tuohta voi kerätä

Tarvikkeet: tuohta, pellavalankaa, par-
sinneula, kuumaa vettä, sakset

1. Leikkaa tuohesta noin 1 cm:n levyisiä 
kolmion ja suorakaiteen muotoisia pa-
lasia.

2. Päästä vesihanasta vatiin niin kuumaa 
vettä kuin sieltä tulee. Ole varovainen, 
ettet vahingossa kaada vettä päällesi.

3. Laita tuohenpalaset kuumaan veteen 
ja anna niiden olla siinä niin kauan, että 
ne käpristyvät (muutama minuutti). Jos 
tuohet eivät käperry helposti, ohenna 
niitä eli poista ohuita tuohikerroksia.

4. Pujota käpertyneet tuohihelmet pella-
valankaan ja solmi langan päät lopuksi 
yhteen.

kesäjuttuja 

Lisää askarteluohjeita ja  
muuta kivaa metsäistäkin 

tekemistä löytyy  
4H:n TOP-tehtävistä os.  

www.toptehtavat.fi

Kaarnavene Metsänneidon 
rannerengas
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Metsänhoitoyhdistysten 
valtuustovaalit ensi syksynä 

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.� .

VALTUUSTO
VAALIT

4.–25.11.2016

Metsänhoitoyhdistysten

ASETU EHDOLLE!

Metsänomistajat

Uudet metsänhoitoyhdistysten valtuustot vuo-
siksi 2017–2020 valitaan marraskuussa käytä-
villä postivaaleilla. Vaalien ehdokasasettelu on 
jo alkanut ja äänestys järjestetään 4.–25.11.  
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenten päätösvaltaa 
käyttää valtuusto, joka muodostuu jäsenten eh-
dottamista ja vaaleilla valitsemista valtuutetuista. 

teesta ja muista ajankohtaisis-
ta metsäasioista. 

Asetu tai aseta ehdolle

Jos olet kiinnostunut valtuus-
ton työskentelystä ja koet, et-
tä sinulla on siihen annettavaa, 
lähde rohkeasti ehdokkaaksi. 
Voit halutessasi kysyä koke-
muksia myös nykyisiltä valtuu-
tetuilta. Jos tiedät yhdistyksen 
jäsenen, joka mielestäsi sopisi 
edustamaan jäseniä valtuustos-
sa, kannusta häntä asettumaan 
ehdolle. Joka tapauksessa jäse-
nenä kannattaa käyttää äänioi-
keuttaan ja äänestää vaaleissa.

Lisätietoa vaaleista, ehdol-
le asettumisesta ja ehdokas-
lomakkeen saat omasta met-
sänhoitoyhdistyksestäsi tai 
MTK:sta. Ehdokaslomakkeet 
löytyvät myös MTK:n jäsen-
verkko Repusta (www.mtk.fi/

12.8. alkaen  Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa 
tilanteen metsänhoitoyhdistyksen 
äänioikeusrekisteristä.

2.9. mennessä  Mahdolliset oikaisupyynnöt ääni-
oikeusrekisteriin omaan metsän-
hoitoyhdistykseen.

14.10. viimeistään On jätettävä ehdokashakemukset 
metsänhoitoyhdistykseen.

4.11. mennessä Äänestysliput tulevat metsänhoi-
toyhdistysten jäsenille postitse. 

25.11. viimeistään Äänestysliput lähetettävä täytet-
tynä omaan metsänhoitoyhdistyk-
seen.

5.12. mennessä Vaalien tulokset julkaistaan.

reppu). Oheisessa taulukossa 
on vaalien tärkeitä päivämää-
riä.

Kaikkiaan valitaan 2 500 
valtuutettua

Koko maassa metsänhoitoyh-
distysten valtuustoihin vali-
taan yhteensä noin 2 500 val-
tuutettua ja varavaltuutettua. 
Valtuustojen koko vaihtelee 
metsänhoitoyhdistyksittäin yh-
distyksen säännöistä riippuen. 
Yleisesti valtuuston koko vaih-
telee 15 ja 40 valtuutetun vä-
lillä.

Tämän hetken valtuutetuis-
ta naisia on 12 prosenttia. Sa-
moin etämetsänomistajia. Val-
tuutettujen keski-ikä on 55 
vuotta. Naisten osuus kaikista 
metsänomistajista on noin kol-
mannes. Tavoitteena onkin saa-
da naisia myös metsänhoitoyh-

Valtuutetut päättävät, millaista 
edunvalvontaa ja millaisia pal-
veluita metsänomistajille tar-
jotaan. Kun vuoden 2015 alus-
ta voimaan tulleen lakimuu-
toksen myötä metsänhoitoyh-
distysten yhteiskunnalliset vel-
voitteet ja toiminnan rajoitteet 
ovat vähentyneet, voidaan yh-
distyksiä kehittää jatkossa en-
tistäkin enemmän metsänomis-
tajien näkökulmasta ja tarpeis-
ta lähtien.

Valtuusto kokoontuu vuosit-
tain kahteen varsinaiseen ko-
koukseen, kevätkokoukseen ja 
syyskokoukseen. Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi valtuus-
to voi esimerkiksi antaa eväs-
tyksiä yhdistyksen toimintaan 
tai ottaa kantaa ajankohtaisiin 
metsäasioihin. Kokouksissa 
saa myös hyvää ajankohtaista 
tietoa metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnasta, puukauppatilan-

distysten valtuustoihin enem-
män. Paras vaikuttavuus saa-
taisiin, kun toimintaan lähtisi 
mukaan mahdollisimman mo-
nipuolisesti kaikenikäisiä nai-
sia ja miehiä. Tämän hetken 
valtuutetuista ammatiltaan 
suurin osa, eli 49 prosenttia, 
on maatalousyrittäjiä. Toisek-
si suurin ryhmä on palkan-saa-
jat 20 prosentilla. Muita yrittä-
jiä valtuustoissa on 19 ja eläke-
läisiä 10 prosenttia.

Lasse Lahtinen 
kenttäpäällikkö 
MTK metsälinja

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 
MHY-VAALEISSA
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Punkkiaika on alkanut
Noita pieniä inhottavia otuk-
sia, punkkeja, esiintyy nykyi-
sin yhä enemmän myös Pir-
kanmaalla. Ihoon kiinnitty-
vä punkki on vastenmielinen, 
mutta lisäksi se voi levittää 
ikäviä tauteja. Bakteeriperäi-
nen borrelioosi ja virusperäi-
nen Kumlingen tauti ovat hoi-
tamattomina vaarallisia. Jäl-
kimmäistä vastaan on saata-

vissa rokote. Se kannattaa ot-
taa, jos liikkuu paljon maas-
tossa.

Punkkien esiintymistä voi 
ehkäistä pitämällä piha-alu-
een aluskasvillisuus lyhyenä. 
Maastossa kuljettaessa kan-
nattaa käyttää kumisaappai-
ta, pitkälahkeisia ja -hihaisia 
vaatteita ja nostaa sukanvar-
ret lahkeiden päälle. Iho pitää 

Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

tarkastaa päivittäin ja irrottaa 
iskeytyneet punkit.

Punkit irrotetaan mahdol-
lisimman läheltä ihoa pinse-
teillä tai punkkipihdeillä. Iho 
puhdistetaan ja puremakoh-
taa seurataan. Jos siihen nou-
see ihottumaa, yleensä rengas-
mainen punoittava alue, on 
syytä hakeutua lääkäriin. Sa-
moin, jos parin viikon kulut-

tua puremasta tulee kuumetta, 
pahoinvointia tai niveloireita. 
Borrelioosin hoitona on anti-
bioottikuuri. 

Myös lemmikkieläimet voi-
vat saada punkinpuremas-
ta ikäviä tauteja. Apteekeis-
ta on saatavissa monia erilai-
sia ja tehokkaita karkotteita ja 
ennaltaehkäiseviä valmisteita 
koirille ja kissoille. 

Kohti kotikisoja
Talvi on takana ja katseet on 
käännetty jo kohti seuraavaa 
kautta. Toukokuun alussa vie-
tän viimeisiä lomapäiviä en-
nen uuden harjoituskauden al-
kua. Talvella reissuvuorokau-
sia kertyy paljon ja kotona ole-
minen menee pyykkiä pestes-
sä ja kassia uudelleen pakates-
sa. Nyt keväällä olen nauttinut 
eniten siitä, että olen saanut ol-
la kotona ja ilman minkäänlais-
ta aikataulua.

Viime talvi ei mennyt ihan 
niin hyvin kuin olisin toivonut, 
sillä sairastelut sotkivat suunni-
telmia. Kauden aloitus oli hyvä. 
Maailmancupin avausviikon-
lopussa Rukalla hiihdin takaa-
ajossa kolmanneksi. Kisat su-
juivat mukavasti vielä vuoden-
vaihteen jälkeen Tour de Skil-
lä, jossa olin kokonaiskisan vii-
des. Tourin jälkeen jouduin sit-
ten sairastamaan flunssaa pa-
riinkin otteeseen ja pitkä sai-

rastelujakso kadotti kisavireen 
joksikin aikaa. Lopputalvesta 
tuli vielä kohtalaisia onnistu-
misia ja omalta osaltani kausi 
olisi saanut vielä jatkua.

Ensi talveen jäi nälkää ja hy-
vä niin, sillä tulevana talvena 
taistellaan MM-mitaleista ko-
tikisoissa Lahdessa! Valmen-
tajan kanssa on pidetty palave-
ria ja leirisuunnitelmat on teh-
ty tulevalle harjoituskaudelle. 
Tavoitteena on harjoitella laa-
dukkaasti hyvissä olosuhteis-
sa. Leirivuorokausia kertyy tu-
levallekin harjoituskaudelle vä-
hintään yhtä paljon kuin aiem-
min. Tämä tarkoittaa sitä, että 
keskimäärin leireilen 2–3 viik-
koa kuukaudessa. Motivaatio 
on kova ja tiedän, että jaksan 
harjoitella. Ainut toive on se, 
että saan harjoitella terveenä. 

Aurinkoista ja  
mukavaa kevättä!

Kerttu
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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

Kemera-farssi jatkuu
Entisen, melkoisen toimivan, 
Kemera-lain voimassaoloa jat-
kettiin moneen kertaan, kun 
uutta lakia sorvattiin, notifioi-
tiin ja vihdoin otettiin käyttöön 
viime kesänä. Syksyllä sitten 
rahaa lain toteuttamiseen ei 
riittänytkään. Joten puoli vuot-
ta voimassa ollutta lakia päätet-
tiin muuttaa. 

Nyt huhtikuun puolessa vä-
lissä voimaan tullut viimeisin 
Kestävän metsätalouden ra-
hoituslain toteuttamisessa tuli 
tenkkapoo heti alussa. Tämän 
vuoden rahojen myöntöval-
tuudet loppuivat. Periaattees-
sa meillä tällä hetkellä tuetaan 
valtion varoin taimikon var-
haishoitoa, nuoren metsän hoi-
toa, terveyslannoituksia tuh-
kalla, suometsän hoitoa, yksi-
tyisteiden perusparannuksia ja 
uusien metsäteiden tekemistä. 
Käytännössä Maa- ja metsäta-
lousministeriö on antanut Suo-

men metsäkeskukselle määrä-
yksen keskeyttää taimikon var-
haishoidon, nuoren metsän hoi-
don ja terveyslannoituksen ha-
kemusten vastaanotto.  

Seurauksena paikoitellen on 
töiden pysähtyminen, metsuri-
en lomauttaminen parhaaseen 
taimikonhoitoaikaan ja nuoren 
metsän hoitoa tekevien kallii-
den koneiden seisottaminen ai-
tovierillä. Niillä alueilla, jois-
sa hakemuksia on tehty varas-
toon etukäteen, voidaan Keme-
ra-töitä toteuttaa.

On laskettu, että valtion tu-
ki metsänhoitoon, saadaan 
kansantaloudessa moninker-
taisesti takaisin raaka-aineena 
vientiteollisuudelle, maaseu-
dun ansaintamahdollisuuksina 
ja verotuloina valtion pussiin. 
Se on valtiovallalle kannatta-
va sijoitus, mutta toteutusta pi-
täisi muuttaa. Nykyinen Keme-
ra on voimassa vuoteen 2020. 

Sen jälkeen pitää saada käyt-
töön järkevämpiä rahoitus-
instrumentteja, vaikkapa ve-
rohuojennuksia. Tapoja, jotka 
eivät keskittyisi virkamiesten 
työllistämiseen, asiapaperipi-
nojen kasvattamiseen ja toimi-
joiden rasittamiseen, vaan toi-
sivat metsänomistajille intoa ja 
aktiivisuutta nuorten metsien ja 
taimikoiden hoitoon, ja metsäi-
sen infran, kuten ojien ja ties-
tön ylläpitämiseen.

MTK:n metsäjohtaja Juha 
Hakkarainen esitti 4. toukokuu-
ta, että kalenterivuosittaisen 
myöntövaltuuden sijaan tulisi 
koko kehyskauden mittainen 
myöntövaltuusjakso. MTK:n 
tiedotteessa todettiin, että met-
siä jää hoitamatta ja metsureita 
työttömäksi huonon hallinnon 
takia ja vaadittiin, että myöntö-
valtuusasia otetaan vakavasti ja 
sille haetaan toimiva ratkaisu. 

Tilanne on omituinen. Ra-

haa on, mutta sitä ei varmuu-
den vuoksi saa jakaa, koska pe-
lätään, että se loppuu, ihmetteli 
Hakkarainen.

Kemera-tukea haetaan etukä-
teen. Hakemuksia on tehty run-
saasti ja niissä yhteensä haet-
tu rahamäärä näyttää ylittävän 
tälle vuodelle budjetoidut va-
rat. Todennäköisesti kaikkia jo 
myönnettyjä tai haettuja hank-
keita ei ole kuitenkaan edes ai-
komus toteuttaa tänä vuonna, 
mutta ne kuluttavat myöntö-
valtuutta ja aiheuttavat tukiha-
kemusten vastaanoton keskey-
tymisen.

On iso riski, että loppusyk-
systä huomataan rahojen jää-
vän käyttämättä hallinnollisen 
himmelin takia, eikä asialle 
ehditä enää tekemään mitään, 
huolehti Hakkarainen.

Heli Mutkala-Kähkönen

Samsung	SL-C2680
800€ alv	0%
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METSÄ TUOTTAA MUUTAKIN
KUIN MIELENRAUHAA
Metsän hoitoon ja tuottavuuteen voit vaikuttaa, säähän et. 
Siksi ainoa tapa varmistaa, että metsä antaa arvoisensa
tuoton on vakuuttaa se kattavasti. Tutustu metsävakuu-
tukseemme osoitteessa op.fi/metsa tai soita 0100 0500 
(pvm/mpm) ja varaa aika konttoriin. Vakuutuksen myöntää 
OP Vakuutus Oy.

TAPION MALJA 
METSÄTAITOKILPAILUT

31.8.2016 Mhy Pirkanmaan ja  
Mhy Pohjois-Pirkan metsätaitomestaruuskilpailut 

sekä Tapion Malja –kilpailu.
Kilpailu on samalla esikarsintakilpailu metsätaitoilun 

SM-kilpailuihin.

Paikka ja aika: Ikaalinen 31.8 klo 17.00
Sarjat: naiset, miehet ja alle 30-vuotiaat

Joukkuekilpailu: 2miestä, 1 nainen ja 1 alle 30 vuotias
Lisäksi ammattilaisten sarja

Osallistumismaksu 15 € (maksu käteisellä paikanpäällä)
 

Ilmoittaudu 29.8.2016 mennessä  
osoitteessa jukka.pohjonen@mhy.fi

Lisätietoja:
Jukka Pohjonen 050 5404 354

   
Seuraa tapahtumaa:

www.mhy.fi/pirkanmaa/tapahtumat

Metsänomistajat
PIRKANMAA
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 Jämsä Mäntän keskustan lähellä rantatila 5,3 ha. Peltoa 
ja kaksi mökkitonttia. Tak. oik. 150-180 m2. Hyvät rannat 
lounaaseen. Pelto tukikelpoista. Hp 115 000 €

 Orivesi Längelmäveden rantatila, 3,4 ha metsää ja ran-
tarakennuspaikka, rantaa 240 ja hyvä puusto. Sauna val-
miina. Hp 115 00€

 Tampere Teiskon Ukaajärvellä hirsinen saunamökki + 
reilusti rakennusoikeutta. 4000 m2 rinnetontti. 
Hp 118 000 €

 Virrat erämiehen tai -naisen unelma Kalliojärven ran-
nalla. Runsaan kahden hehtaarin tontilla 200 m rantaa se-
kä mökki ja rantasauna. Hp 39 000 €

 Virrat Näsijärven vesistöllä 4,5 ha kokonaisuus. Sisältää 
saaren, jossa on mökki sekä rantarakennuspaikan mante-
reella. 1,3 km rantaa. Hp 95 000 €

 Virrat 7900 m2 rantarakennuspaikka Näsijärven vesis-
töllä. Rakennusoik. 120 m2, rantaa n. 200 m. Hp 59 000 €
Virrat Näsijärven vesistöllä 3,2 ha hieno vanha maatila. 
Hirsirunkoinen asuinrakennus sekä rantasauna + 2 ha pel-
toa. Hp 135 000 €

 Nokia Sarkola kolme pientä metsätilaa 2-4 ha. Tutustu 
tarkemmin. Tarj. 7.6.

 Ikaalinen Tevaniemi Ojajärven kaksi ranta-asemakaa-
varakennuspaikkaa 16,5 ha tilalla. Rantaa n. 650 m. 
Tarj. 30.6.

 Sastamala Mouhijärvi 20 ha/5800 m3 metsätila, 14 ha 
avohakattavissa. Tarj. 7.6.

 Ikaalinen uusi Ok-talo järven rannalla Juhtimäessä. 
Tontti 3300 m2, rauhallinen järvimaisema ja kunnostettu 
hyvä ranta. Alle tunti Tampereelta. Hp 270 000 € 

 Ikaalinen Juhtimäessä ranta-asemakaavatontteja. 
Alkaen 29 500 €

 Keuruu, Mäntän pohjoispuolella hieno saaritila kapean 
salmen mantereelta erottamana. 14 kpl isoja tukkipuus-
toisia ranta-asemakaavatontteja. Hyvät rannat ja sähköt 
valmiina. Oma venevalkama-alue mantereella. Myydään 
kokonaisuutena. Tarj. 13.6.

 Sastamala Mouhijärven Sammalusjärven rantatila 1,67 
ha, rantaa n. 300 m. Aiemmin myönnetty kaksi rakennus-
lupaa (eivät voimassa) ja valmiita perustuksia. Tie peril-
le. Hp 110 000 €

 Sastamala Häijää, hoidettua kasvatusmetsää 4,5 
ha/670 m3. Hp 25 000 €
Urjala Nuutajärven rantatila 3 ha. Ok-talon rakennuspaik-
ka n. 200 m rannasta. Viljeltyä peltoa, metsämaata ja van-
hoja rakennuksia. Hp 58 000 €

 Kihniö metsämääräala 14 ha/1640 m3, hyvien tieyhte-
yksien varrella. Tarj. 15.6.

 Kihniö metsätila 13 ha/1250 m3 sekä maatilan talous-
keskus ja joenrantaa. Hp 57 000 €

 Kihniö useita ranta-asemakaavatontteja Kankarijärvel-
lä. Hp 55000 – 80 000 €

 Parkano taajaman lähellä hyväpuustoinen tila kolmes-
sa eri palstassa 11 ha/1390 m3. Hp 65 000 €
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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!

www.jita.fi

• KOTIMAINEN • KOKENUT • TOIMITUSVARMA •
Kysy tarjous 03 475 6100

Vettä varten

Salaojajärjestelmät

Sadevesijärjestelmät

Sadevesikaivot

Kaapelinsuojaus

Jätevesijärjestelmät

Rumpu/valtaojaputket

Meiltä mutkattomin 
toimitus suoraan työmaallesi 

järkevään hintaan!

Putket ja 
maanrakennus-

kaivot tekee Jita!

Puh. 03 486 4300,  www.phpoy.fi 
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy 

Honkalantie 1, 34600 Ruovesi

Mänttä-Vilppula      Ruovesi                Virrat
Virkamiehenkatu 3      Honkalantie 1 Keskustie 7
03 486 4280      03 486 4220 03 486 4290

•  Huolto, neuvonta,
     henkilökohtainen 
     palvelu
•  Internet- ja 
     puhelinliittymät
•  Laitteet ja 
     tarvikkeet
•  Kanavapaketit

•  Yritysmyynti

PUHELINASIAKAS-
PALVELU

Avoinna  ma-pe klo 8-20
03 486 4300

asiakaspalvelu@phpoy.fi

P
H
P

AIKALLIStA
ENKILö-
KoHtAIStA

ALVELUA

Liekö enää henkilökohtaista 

palvelua missään?

MYYMÄLÄt
Avoinna ma-pe klo 9-17

Mäntän ja Virtain 
myymälä suljettu 
ma-pe klo 12-13 

lounastauon vuoksi.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

4

12Metsäasiantuntija 
Hannu Varjoranta 
0400  361 723

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

5

11

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

31

Metsäasiantuntija
Pauliina Salin
044 776 4554

7
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

6 Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

14

Metsäasiantuntija 
Pekka Heikkilä 
044 776 4550

9

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337w

13

Kenttäesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 9–14

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–5

Kenttäesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 6–8

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Metsäasiantuntija 
Vesa Kastari
044 776 4560

2Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
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12
13

14
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www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

Puhelinpäivystys metsään liittyvissä lakiasioissa 
maanantaisin klo 9–16.  Puh. 0600 39 39 59  (2,95 e/min +pvm/mpm)

Metsäasiantuntija 
Rami Raittinen 
0400 131 340

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

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

Metsäasiantuntija  
Jukka Haataja
040 720 3160
jukka.haataja@mhy.fi
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TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

www.tapio.fi 

Hyvistä siemenistä
  kasvaa tuottava metsä

TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

www.tapio.fi 

Hyvistä siemenistä
  kasvaa tuottava metsä
Hyvistä siemenistä

kasvaa 
tuottava metsä

Metsän kasvu ja tuotto ratkais-
taan pitkälti jo metsän kehi-
tyksen alkuvaiheessa. Hoidet-
tu metsä antaa hyvän taloudel-
lisen tuloksen ja on omaisuute-
na arvokkaampi kuin hoitama-
ton metsä.

Metsän tärkeimmät hoitotyöt
• uuden taimikon perustami-

nen heti päätehakkuun jäl-
keen

• taimikon varhaishoito pian 
uudistamista seuraavina vuo-
sina ja

• taimikonhoito kannattaa siis 
hoitaa ajallaan

• ensiharvennus ajallaan
Kesä on otollista aikaa met-

sätöille, joten ei muuta kuin hi-
hat heilumaan. Metsänhoitoyh-
distys Pohjois-Pirkan yhtenä 
toiminnan painopistealueena 
vuonna 2016 on taimikon- ja 
nuorenmetsänkunnostusmääri-
en lisääminen.

Huomisen metsät 
tehdään tänään!

Taimikkovaiheessa ratkais-
taan metsän tuleva kehitys, on-
kin ensiarvoisen tärkeää hoi-
taa taimikot ajallaan. Myöhäs-
tynyt taimikonhoito aiheuttaa 
mittavia taloudellisia menetyk-
siä kasvutappioiden ja puuston 
laadun heikentymisen takia.

Ota yhteyttä, kerromme mie-
lellämme lisää metsänhoitotöis-
tä. 

Metsänhoitoyhdistykset istut-
tavat ja välittävät metsänomis-
tajien istutettavaksi tänä ke-
väänä noin 70 miljoonaa puun-
tainta Suomen yksityismetsiin. 
Metsäteollisuus- ja metsäpal-
veluyritysten kautta yksityis-
metsiin istutetaan noin 30 mil-
joonaa puuta. Jokainen istutet-
tu puu sitoo kasvaessaan vuo-
sikymmenten ajan hiiltä ja tor-
juu osaltaan ilmastonmuutosta.

Istutuskausi alkaa roudan su-
lettua ja tänä vuonna eteläises-
sä Suomessa istuttamaan pääs-
tiin jo viikolla 16. Istutuskausi 
jatkuu pitkälle kesään ja jonkin 
verran taimia istutetaan syksyl-
läkin.

Suurin osa istutettavista tai-
mista on kuusia ja koivuja. 

Mäntymetsiä uudistetaan edel-
leen paljon kylvämällä. 

Metsän uudistaminen on la-
kisääteistä. Jokaisen kaadetun 
puun tilalle istutetaan keski-
määrin 4-5 uutta puuntainta.

Laskuri seuraa ekotekojen 
kertymistä istutuskauden ajan 
osoitteissa www.mhy.fi  ja 
www.mtk.fi 

Miljoonia pieniä 
ekotekoja
Metsänomistajat tekevät tänäkin keväänä noin 
100 miljoonaa ympäristötekoa istuttamalla puita.



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

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
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010 256 2901

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

MAATILAN 
KAIKKI PANKKI- 
JA VAKUUTUS- 
PALVELUT 
YHDESSÄ 
op.fi/maatalous 

METSÄPALVELUYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 
Aloituspäivä 23.8.2016 (joustava aloitus). 
Monimuotokoulutus 1,5 v. Koulutus antaa valmiudet 
metsäpalveluyrittäjyyteen sisältäen mm. 
metsäpalveluliiketoiminnan suunnittelemisen. 

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO  
Aloituspäivä 23.8.2016 (joustava aloitus). 
Monimuotokoulutus 1,5 v. Koulutus antaa valmiuksia 
metsätilan hoitoon, talouteen ja puukauppaan.

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO
Aloituspäivä 23.8.2016 (joustava aloitus) 
Koulutus on laaja-alainen ja sopii monien alojen 
lisäkoulutukseksi ja sopii myös yrittäjille, jotka aikovat 
laajentaa toimintaa biotalouden alalla. Tämä alkava osio 
turvetuotantopainotteinen. Monimuotokoulutus 1,5 v.

METSÄKONEENKULJETTAJAN AMMATTITUTKINTO 
Aloituspäivä 23.8.2016 Ähtärissä ja Jalasjärvellä. 
Monimuotokoulutus 1,5 v.
Lisätietoja: www.seduaikuiskoulutus.fi

Sedu Aikuiskoulutus 
Tuomarniementie 55, 63700 Ähtäri



Kesälomat 2016
Alanko Pentti 0400 238 590 27.6–23.7
Bucktman Miika 040 557 3947 4.–23.7 ja 1.–9.8
Heikkilä Tomi–Pekka 044 776 4550 13.–23.7.
Hemminki Jari 044 776 4549 27.6.–16.7 ja 1.–13.8
Kaleva Sari 044 557 8589 11.7.–6.8.
Kastari Vesa 044 776 4560 18.7.–13.8
Katajamäki Harri 044 776 4553 11.7.–6.8.
Kinnunen Leo 044 776 4552 6.–11.6. ja 4.–30.7.
Kivi–Mannila Hannu 0400 159 151 27.6.–23.7. ja 12.–17.9.
Korhonen Minna 0400 159 152 20.6.–10.7. ja 5.8.
Koro Kerkko 044 580 1043 4.–30.7.
Kotilainen Elina 044 580 1049 18.7.–15.8.
Kujala Antti 044 580 1046 6.6.–2.7.
Lehtimäki Markku 040 835 0239 6.6.–2.7.
Leppämäki Jere 0400 159 153 18.7.–13.8. ja 15.8.–3.9.
Moskari Katri 044 775 9866 11.–30.7.
Mäkinen Jani 0400 745 715 11.7.–6.8.
Puolitaival Tero 044 776 4558 18.7.–6.8
Raittinen Rami 0400 131 340 18.7.–13.8
Rantala Reijo 044 776 4559 4.–30.7.
Ruuska Juha 0400 131 337 18.7.–13.8
Salin Pauliina 044 776 4554 
Sarvana Antti 044 776 4555 11.7.–6.8.
Savilahti Janne 044 760 7788 11.7.–6.8.
Toijala Jaakko 044 776 4556 4.–30.7
Varjoranta Hannu 0400 361 723 11.7.–13.8.

Metsäiltamat
Pohjaslahden Vehkakosken lavalla lauantaina 
6.8.2016 klo 16.30–01.30.

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.

Tilakohtainen metsäsuunnitelma on perusta 
metsien hoidolle ja ohjaa metsän kehitystä 
haluttuun suuntaan.
Siihen kootaan tieto puustosta, metsänhoito
tarpeista 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!

Tervetuloa!
Liput 20 €, lapset alle 15 v. 
vanhempiensa kanssa ilmaiseksi
Järj. Virtain Urheilijat yhteistyössä
metsäalan toimijoiden kanssa.

Puunveistäjät aloittavat klo 16.30
Keskustelupaneelit: Metsätalouden tulevaisuuden 
näkymät, metsäalan koulutus, bioenergia, 
sudet klo 17.30–20.00
Metsäalan toimijoiden esittelyteltat 
klo 18.00–22.00
Lisäksi tarjolla mm. moottorisahaveistoa, 
puomilla juoksua ja traktorinvetoa.
Iltamien lopuksi tanssit tahdittaa 
Arja Koriseva & Fortuna


