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Kylmän ja sateisen kesän jälkeen on saa-
tu nauttia edes jonkun verran aurinkoi-
sesta ja lämpöisestä syyskesästä. Toivot-
tavasti hyvät ilmat vielä jatkuvat ja tuli-
sipa perään parin vuoden jälkeen kun-
non talvikin.

Puumarkkinat ovat toimineet alku-
vuoden mukavasti. Ostajille on ollut 
taas kaikenlaista puuta tarjolla runsaas-
ti ja tasaisesti, joten puukauppa ei ole 
ollut ainakaan siitä kiinni. Ja varmasti-
kin hyvä puun menekki jatkuu tasaise-
na loppuvuodenkin. Ostajilta pitäisi saa-
da kuitenkin hieman pitkäjänteisempiä 
näkymiä siitä, minkälaista puuta tarvit-
sevat, että leimikot saadaan kohdennet-
tua oikein. Toimiva, tasainen puukaup-
pa on kaikkien etu, niin metsänomista-
jien, puunostajien kuin kaikkien metsäl-
listen toimijoiden. 

Kuluvan vuoden aikana metsänhoi-
toyhdistys Pohjois-Pirkan hallinnos-
sa on ollut mukava huomata metsän-
omistajien luottamus omaan metsän-
hoitoyhdistykseensä. Lämpimät kiitok-
set niille kaikille metsänomistajille, jot-

ka ovat maksaneet metsänhoitoyhdis-
tys Pohjois-Pirkan jäsenmaksun. 

Tällä hetkellä Mhy Pohjois-Pirkan jä-
senmaksun on maksanut 80 % met-
sänomistajista. Viimeiset mattimyöhäi-
set ehtivät vieläkin mukaan. Korkeana 
säilynyt jäsenyysprosentti osoittaa, et-
tä yhdistys on tehnyt ja tekee oikeita ja 
tärkeitä asioita metsänomistajien eduk-
si. Tätä metsäomistajien luottamuksen 
osoitusta arvostetaan toimihenkilöiden 
ja hallinnon keskuudessa. Tämä kannus-
taa jatkamaan tehtävissä eteenpäin, ja 
kehittämään monipuolista palveluvali-
koimaamme edelleen, ollen jatkuvasti 
ajan hermolla. Palveluja on laajennettu 
ja erikoisosaamista lisätty viime vuosi-
na runsaasti. Näin voimme tarjota avun 
käytännössä kaikkiin metsänomista-
misen vaiheisiin. Puukauppa, hakkuu- 
ja korjuupalvelu, energiapuut, istutus- 
ja hoitotyöt ovat Mhy Pohjois-Pirkassa 
arkipäivää, kuten myös metsäsuunnit-
telu, tila- ja kiinteistöarviot, kiinteistö-
kauppa, metsätilojen sukupolvenvaih-
dokset ja vaikkapa suojeluhakemukset. 

Vaikeampi onkin kuvi-
tella työlajia johon ei 
apua saisi. Hallituksen 
puheenjohtajana olen 
ilolla todennut kuin-
ka työhönsä paneutu-
nutta ja motivoitunut-
ta metsänhoitoyhdis-
tyksemme koko henki-
löstö on. 

Eikä kyse ole ihan 
pienestä joukosta, käy-
tännössä toimihenki-
löt, metsurit ja sopi-
musurakoitsijat teke-
vät toimialueemme 
metsissä pitkälti yli sa-
ta henkilötyövuotta. 
Sillä joukolla kyllä ta-
pahtuu. Korostan jäl-
leen kerran, että Met-
sänhoitoyhdistys on 
edelleen ainoa toimija, 
joka haluaa jäsentensä 
toimeksiannosta ja hei-
dän etunsa mukaisesti 

varmistaa, että puukauppa käy parhailla 
mahdollisilla ehdoilla ja hinnoilla.

Vaalivuosi tulossa

Vuoden päästä syksyllä 2016 pidetään 
metsänhoitoyhdistyksissä valtuusto-
vaalit, joissa valitaan uusi valtuusto 
1.1.2017 alkavalle 4-vuotiskaudelle. Asia 
on siksi ajankohtainen jo nyt, sillä vain 
niillä metsänomistajilla, jotka ovat Met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan jäseniä 
1.1.2016, on äänioikeus ja mahdollisuus 
asettua valtuustovaaleissa ehdokkaaksi. 

Metsänhoitoyhdistyksen hallintoon 
on hyvä saada kattava läpileikkaus 
metsänomistajista. Vaaleihin tarvitaan 
ehdokkaita monipuolisesti ikään, su-
kupuoleen metsätilan kokoon ja asuin-
paikkaan katsomatta. Metsänhoitoyh-
distyksen valtuustossa on aito mahdol-
lisuus vaikuttaa metsänhoitoyhdistyk-
sen asioihin.

Vaikka mhy-laki muuttui,  
elämä jatkuu

Vuosi sitten mietittiin ja pohdittiin jopa 
hieman pelonsekaisinkin tuntein, mi-
ten metsänhoitomaksusta siirtyminen 
vapaaehtoiseen jäsenmaksuun vaikut-
taa metsänhoitoyhdistysten jäsenmää-
riin ja toimintaan. Tässä vaiheessa kulu-
vaa vuotta voi jo hyvin sanoa, ettei se 
maailma ole miksikään muuttunut. 

Metsä kasvaa ja se tarvitsee hoita-
jaansa kuten aiemminkin. Lisäksi met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenet, jotka ai-
emminkin käyttivät aktiivisesti met-
sänhoitoyhdistyksen palveluja, tekevät 
varmasti niin jatkossakin. On myös ollut 
mukava huomata, että on ollut lukuisia 
metsänomistajia, jotka ovat halunneet 
liittyä takaisin metsänhoitoyhdistyk-
sen jäseneksi metsänhoitomaksun vaih-
duttua vapaaehtoiseksi jäsenmaksuksi. 

Syysterveiset Kuusamon ruskamaise-
mista

Antero Unkila
Hallituksen puheenjohtaja
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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. i/pohjois-pirkka 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.

Keväällä ennustettiin hyvän 
puunkysynnän jatkuvan koko 
loppu vuoden ajan ja jopa vie-
lä kasvavankin. Samoin ennus-
tettiin lopputuotemarkkinoiden 
alkavan elpymään, mutta toisin 
on käynyt. Talouden epävaka-
us maailmalla jatkuu, joka vai-
kuttaa voimakkaasti Suomen 
ulkomaanvientiin. Metsäpuo-
lella tämä heijastuu varsinkin 
sahateollisuuteen, joiden vien-
timarkkinat ovat tukkoiset eikä 

muutosta ole näköpiirissä lop-
puvuoden aikana. 

Negatiivisista näkymistä 
huolimatta tulevat lähiviikot 
näyttävät mihin suuntaa puu-
kauppa kehittyy. Tälläkin het-
kellä ostajien aktiivisuus vaih-
telee voimakkaasti metsähoi-
toyhdistyksen alueella. Pai-
koin puukauppaa käydään mel-
ko vilkkaasti ja paikoin osto on 
vähäistä. Tukkivaltaisten leimi-
koiden kysyntä on parempaa. 
Etenkin kelirikkokorjuukel-
poisia päätehakkuuleimikoita 
ei ole koskaan liikaa markki-
noilla. Kuitupuuvaltaisilla lei-
mikoilla on heikompi kysyn-
tä. Varsinkin talvella korjatta-
via kuitupuuvaltaisia leimikoi-
ta jäi viime talvelta korjaamat-
ta, mikä vaikuttaa talvileimi-
koiden kysyntää laskevasti. 

Kilpailuta puukauppa

Tämän hetken puumarkkinoiden 
epävarmuus ja puun kysynnän 

vaihtelu tarkoittavat, että puus-
ta maksettava hinta voi vaihdel-
la voimakkaasti eri ostajien vä-
lillä. Puukauppaa suunnitelles-
sa kannattaa ehdottomasti ottaa 
yhteyttä metsänhoitoyhdistyk-
sen metsäasiantuntijaan ja teet-
tää hänellä leimikko. Samal-
la saa ajantasaista tietoa puu-
markkinoista, kun he seuraa-
vat markkinoiden kehittymistä 
ja muutoksia jatkuvasti. Kun on 
valmis leimikko, siitä on help-
po pyytää tarjoukset eri yhti-
öiltä. Jos haluaa jättää kilpailu-
tuksen yhdistyksen tehtäväksi, 
niin samalla hyötyy yhdistyk-
sen katkontatiedoista. Yhdistys 
tekee tarjousvertailun huomi-
oiden samalla yhtiöiden väliset 
katkontaerot. Yhdistyksen puu-
kaupan kilpailutuspakettiin kuu-
luu myös hakkuun valvonta, jol-
loin varmistetaan, että hakkuu ja 
erityisesti katkonta suoritetaan 
sovitulla tavalla. 

Hoida puukauppa-asiat yh-
dessä metsänhoitoyhdistyk-

Puumarkkinoilla epävarmuutta

Puutavaralaji €/m3

 
mäntytukki 57,49
mäntykuitu 17,20
 
kuusitukki 57,22
kuusikuitu 19,80
 
koivutukki 43,39
koivukuitu 17

Keskihinnat syyskuussa 
2015 uudistushakkuissa
Mhy Pohjois-Pirkan alueel-
la.

sen metsäasiantuntijan kanssa, 
niin varmistat puukaupan on-
nistumisen.

Harri Katajamäki
johtaja
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Mhy Pohjois-Pirkan toimihen-
kilöistä osa kävi tutustumassa 
Soinissa Oy Kohiwood Ltd:n 
sahalla ja liimalevytehtaalla 
miten parrusta valmistuu saha-
tavaraa ja liimalevyä. Olemme 
välittäneet parruaihioita Kohi-
woodille jo kohta kahden vuo-
den ajan ja nyt lähdimme vih-
doin ja viimein katsomaan pai-
kan päälle, mitä tästä kooltaan 
pienestä, mutta metsänomista-
jalle varsin tuottavasta puuta-
varalajista valmistetaan.

Laatu lähtee jo metsästä

Laadukkaan lopputuotteen läh-
tökohta on ensiluokkainen raa-
ka-aine, eli jo leimikon tekijäl-
lä ja monitoimikoneen kuljet-
tajalla on merkittävä rooli täs-
sä ketjussa. Parhaat parruaihiot 
kasvavat karuilla kasvupaikoil-
la ja hieman normaalia tiheäm-
mässä, jolloin oksat jäävät pie-
niksi ja karsiutuvat jo aikaises-
sa vaiheessa. Parhaimmillaan 
sopivan kokoisesta ja hyvälaa-
tuisesta harvennusmännikös-
tä voi kertyä parrua jopa 30-35 
%. Huonolaatuisesta, mutkai-
sesta tai oksikkaasta rehevän 
kasvupaikan männystä kerty-
mä ei ole yhtä hyvä ja se saat-
taa jäädä vain muutamaan pro-
senttiin. Lisäksi kovin pieni 
kertymä aiheuttaa ylimääräisiä 
kustannuksia kaukokuljetuk-

seen. Monitoimikoneen kuljet-
tajalta vaaditaan kokemusta ja 
ammattitaitoa katkonnassa, sil-
lä laatuvaatimukset ovat samat 
kuin normaalilla tukilla. Pienen 
latvaläpimitan (9-23 cm) ja ly-
hyen pituuden (2,55 tai 3,1 m) 
vuoksi kappaleessa ei ole varaa 
pieniinkään mutkiin tai ylimää-
räisiin tasausvaroihin.

Etelä-Pohjanmaalaista 
osaamista asiakkaan 
lähtökohdista

Kohiwoodin saha ja kaksi lii-
malevytehdasta sijaitsevat Soi-
nissa. Mhy Pohjois-Pirkan alu-
eelta matkaa sinne kertyy noin 
100-150 km, mikä on kulje-
tusmatkana vielä juuri ja juu-
ri kannattava. Sahan tuotan-
tokapasiteetti on vuositasolla 
noin 80 000 m3 valmista sa-
hatavaraa, josta suurin osa ja-
lostetaan itse liimalevyiksi tai 
muiksi huonekaluteollisuuden 
komponenteiksi. Liimalevyä 
valmistuu noin 25 000 kuutiota 
vuodessa, josta vientiin päätyy 
noin 80%. Jalostusaste on var-
sin korkea ja tämä näkyy jo raa-
ka-aineen hankinnassa. Kaikki 
sahalle toimitettavat puut on 
katkottu tilausten mukaises-
ti ja mitään ei tehdä varastoon 
odottamaan, vaan tavaran osta-
ja on tiedossa jo puun vastaan-
otosta alkaen. Kohiwoodilla ei 

ole omaa puun hankintaorgani-
saatiota, vaan kaikki puu tulee 
eri ns. toimituspuuna. Eri toi-
mittajia on tällä hetkellä hie-
man toistakymmentä.

Vain sertifioitu puu 
kelpaa tuotantoon

Tuotannossa käytetään PEFC-
sertifioitua puuta, josta noin 
95% on mäntyä ja 5% kuus-
ta. Puunhankinta perustuu kes-
tävän metsänhoidon periaattei-
siin. Kohiwoodille myönnetty 
PEFC-alkuperäsertifikaatti ja 
laatusertifikaatti varmistavat, 
että tuotteisiin käytetty puu on 
peräisin kestävästi hoidetuista 
metsistä. Puun matka pystytään 
tarvittaessa selvittämään met-
siköstä tehtaalle ja asiakkaal-
le asti. Kaikki puu tulee metsä-
yhtiöiltä ja lähialueen metsän-

Lajittelupöydällä puutavaran keskimääräinen laatu selvi-
ää jo ensinäkemältä

Liimalevyjä eri asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti

Egyptinparrua lähdössä valmiina sahatavarana maailmalle

Parrusta liimalevyksi

hoitoyhdistyksiltä, joista kaikki 
ovat myös sitoutuneet sertifioi-
dun puun toimittamiseen.

Sari Kaleva
korjuuesimies 
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Mhy Pohjois-Pirkan metsä-
taitoilun mestaruuskilpailut ja 
metsänhoitoyhdistysten vä-
linen joukkuekilpailu Tapi-
on malja järjestettiin tällä ker-
taa Ruovedellä Kaukopohjan 
Nuorisoseurantalolla elokuun 
12. päivänä. Kilpailun järjes-
tävät vuorovuosittain metsän-
hoitoyhdistykset Pirkanmaa ja 
Pohjois-Pirkka. Nyt järjeste-
lyvuorossa oli Mhy Pohjois-
Pirkka. Tapion malja on po-
kaali jonka saa paras metsän-

hoitoyhdistyksistä koottu kol-
mijäseninen joukkue. 

Kaukopohjan Nuorisoseu-
rantalo ja sen ympäristö palve-
li mainiosti kilpailijoita ja tar-
josi monipuolisen ympäristön 
radan laadintaan. Ratamesta-
rina toimi kokenut ammattilai-
nen Erkki Siitonen.  

Miesten sarjan voittaja rat-
kaistiin harvinaisesti arpomal-
la, kun Mhy Suomenselän kil-
pailijoilla Pasi Hautalalla ja 
Tauno Toivolalla oli tasapis-

Metsätaitomestaruudet ratkottiin 
Ruovedellä

Pohjois-Pirkan mestarit Tapio Kähkönen ja Katja Kangas-
mäki.

Joonas Leppä

Miesten sarjan tulokset
1. Toivola Tauno Mhy Suomenselkä 61 109 170
2. Hautala Pasi Mhy Suomenselkä 61 109 170
3. Vainio Juho Mhy Suomenselkä 58 108 166
11. Kähkönen Tapio Mhy Pohjois-Pirkka 59 94 153
15. Rauhalammi Juhani Mhy Pohjois-Pirkka 55 92 147
17. Havanka Pentti Mhy Pohjois-Pirkka 56 91 147
Naisten sarjan tulokset     
1. Kangasmäki Katja Mhy Pohjois-Pirkka 57 92 149
2. Tuomola Sirkku Mhy Pohjois-Pirkka 59 77 136
3. Valkeeniemi Marjatta Mhy Keski-Suomi 60 74 134
6. Havanka Seija Mhy Pohjois-Pirkka 53 64 117
Nuorten sarjan tulokset     
1. Niemelä Markus Mhy Etelä-Pohjanmaa 55 102 157
2. Hanhimäki Mika Mhy Keski-Pohja 55 72 127
3. Leppä Joonas Mhy Pohjois-Pirkka 52 71 123
Tapion malja -kilpailun tulokset
1. Mhy Suomenselkä   506  
2. Mhy Auramaa  469  
3. Mhy Lakeus  458  
4. Mhy Pirkanmaa  454  
5. Mhy Pohjois-Pirkka  449  

teet eikä ratkaisevaa eroa ol-
lut tehtävienkään välillä. Ar-
pa suosi Pasi Hautalaa. Nais-
ten sarjan voiton otti Mhy Poh-
jois-Pirkan Katja Kangasmä-
ki. Mhy Etelä-Pohjanmaan 
Markus Niemelä voitti nuor-
ten sarjan. Joukkuekilpailu Ta-
pion malja voitti ylivoimaises-
ti Mhy Suomenselkä. 

Harri Katajamäki

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka piti toimialueensa kor-
juu-urakoitsijoille koulutuspäi-
vän syyskuun alussa. Koulutus-
päivässä käytiin läpi ja keskus-
teltiin puunkorjuuseen liittyviä 
käytännön asioista. Asiat vaih-
telivat yleisistä leimikon laa-

dintaan liittyvistä tekijöistä oi-
kean katkonnan varmistami-
seen. Päivän päätteeksi urakoit-
sijat ja korjuusta vastaavat kä-
vivät tutustumassa Korkeakos-
kella JPJ-Wood Oy:llä tukin 
laatutekijöihin ja katkontaan.   

JPJ-Woodin metsäpäällik-

Koneyrittäjien koulutuspäivä

kö Aarne Lehtosaari selvit-
ti esimerkkien avulla oleelli-
sia tukin laatutekijöitä sahan 
kannalta. Laatutekijöistä käy-
tiin vilkasta keskustelua ja asi-
aa käsiteltiin monesta eri nä-
kökulmasta. Lopuksi todettiin 
puolin ja toisin tärkeäksi asi-

aksi sen, että jokaisen korjuu-
ketjun jäsenen on hyvä tietää 
oman toimintansa vaikutukset 
seuraavaan jalostusvaiheeseen 
ja lopputulokseen. 

Sari Kaleva
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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.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka järjesti metsänomista-
javiikon työnäytöstapahtuman 
torstaina 17.9. Oriveden Västi-
län kylässä. Tapahtumassa esi-
teltiin harvennusmetsän puun-

Työnäytös Västilässä
korjuuta. Paikalla kävi päi-
vän mittaan mukavasti met-
sänomistajia ja myöskin Län-
kipohjan koulun oppilaita tu-
li tutustumaan nykyaikaiseen 
puunkorjuuseen. 
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Talouden perusvire on puupoh-
jaisten tuotteiden käytön näkö-
kulmasta jatkunut mollivoit-
toisena. Rakentamisen vauhti 
niin kotimaassa kuin keskeisil-
lä vientimarkkinoilla ei ota kas-
vaakseen. Lisäksi ruotsalaisille 
ja venäläisille on valuuttojen-
sa heikentymisen myötä tullut 
vientimarkkinoilla ja erityises-
ti sahatavarakaupassa lisää hin-
takilpailukykyä. 

Painopaperien kysyntä ja hin-
nat jatkavat tasaista laskuaan. 
Havusellun ja lehtisellun hinta-
ero on viime kuukausien aika-
na kaventunut ennätyspieneksi. 
Havusellun markkinahinta on 
tasaisesti laskenut ja lehtisellun 
vastaavasti noussut. Pakkaus-
kartonkien osalta tilanne on suo-
tuisin: sekä kysyntä että hinnat 
ovat säilyneet hyvinä. Työmark-
kinoille kaavaillut työnseisauk-
set tulevat kohdistumaan puuta 
käyttävään teollisuuteen ja vai-
kuttavat sitä kautta myös koti-
maiseen puukauppaan.

Sahatavaraa runsaasti 
tarjolla markkinoilla

Sahatavaran ja sitä myöten 
myös havutukin markkinakehi-

tys näyttää muutaman seuraa-
van kuukauden osalta edelleen 
erityisen ongelmalliselta. Tuo-
tantoa on ollut kysyntään näh-
den runsaasti ja sahatavaran 
varastot ovat säilyneet isoina. 
Edellä mainitut tekijät ovat pai-
naneet ja tulevina kuukausina 
yhä painavat sahatavaran hin-
toja. Sahatavaramarkkinoiden 
heikkouden myötä sahat ovat 
osaltaan odotetustikin ilmoit-
taneet tuotannon rajoituksista, 
jotka kohdistuvat sekä män-
ty- että kuusisahoille. Tilanne 
vaihtelee kuitenkin sahoittain 
runsaasti, toisilla markkinati-
lanne ja siten myös puuntarve 
on säilynyt hyvänä.

Syyskuun puoliväliin men-
nessä yksityismetsistä on os-
tettu puuta yhdeksän prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 2014 
vastaavana aikana. Puukauppa 
on kesälomien jälkeen kehitty-
nyt ennakoidusti ja määräero 
viime vuoteen verrattuna on 
jatkuvasti kaventunut. PTT:n 
keväällä laatiman ennusteen to-
teutuminen, että yksityismetsi-
en puukauppamäärä tulee ole-
maan vuoden 2014 suuruista, 
näyttää todennäköiseltä. Mark-
kinahakkuissa ollaan kokonai-

suudessaan pari prosenttia vii-
me vuotta perässä. Puuvarastot 
ovat teollisuuden käyttönäky-
miin nähden riittävät. 

Kuitupuun tarjonnassa 
ja kysynnässä on 
epäsuhta

Puuta on metsänhoitoyhdistys-
ten arvion mukaan ollut kysyn-
tään nähden runsaasti tarjolla. 
Kysynnän painopiste on edel-
leen kesäkorjuukohteilla. Tal-
vikorjuukohteiden kysyntä on 
erittäin olematonta. Kysynnän 
ja tarjonnan epäsuhta on erityi-
sen suuri kuitupuun osalta, ei-
kä tilanteeseen ole odotettavis-
sa merkittävää helpotusta en-
nen puunkäyttöä lisäävien in-
vestointien valmistumista. 

Suomen lisäksi kuitupuun 
kysyntä on hintakehityksen 

Puuta on kysyntään 
verrattuna runsaasti tarjolla

perusteella heikkoa koko Itä-
meren altaan alueella. Onnek-
si kuitupuun käyttö tulee uusi-
en investointien myötä myös 
Ruotsissa lähivuosina lisään-
tymään. Kotimaisen energia-
puumarkkinan pelastaisi aino-
astaan erittäin kylmä ja pitkä 
talvi. 

Tukin kysynnässä alueelliset 
ja yrityskohtaiset erot ovat isot. 
Osalla sahoista markkinat vetä-
vät hyvin ja puun tarve on jat-
kuvaa. Nykyisessä puumarkki-
natilanteessa korostuu tukin 
tarkka talteenotto, jossa on erit-
täin isoja eroja yritysten välillä.

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry
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Metsänhoitoyhdistykset ovat 
metsänomistajien puolesta kil-
pailuttaneet metsäyhtiöitä ja 
valvoneet puun korjuuta jo usei-
ta vuosia. Yhdistykset seuraa-
vat jatkuvasti myös siitä, kuin-
ka paljon tukin katkonta vaih-
telee eri metsäyhtiöiden välillä.

– Ostajakohtainen seuranta 
aloitettiin noin 10 vuotta sit-
ten. Siitä lähtien metsänhoi-
toyhdistykset ovat syöttäneet 
järjestelmiinsä tietoja toteu-
tuneista puukaupoista ja siitä, 
kuinka paljon eri ostajat ovat 
saaneet erilaisista leimikoista 
tukkia talteen. Tavoitteena on 
auttaa metsänomistajia löytä-
mään paras ostaja juuri hänen 
puukaupassaan hinta ja katkon-
ta huomioiden, kertoo MTK:n 
metsälinjan kenttäpäällikkö 
Pauli Rintala.

Katkonnan merkitys 
yleensä tuhansia euroja 
jokaisessa puukaupassa

Seurannan mukaan joku metsä-
yhtiö saa puusta hyödynnettyä 
noin 80 prosenttia tukiksi, kun 
toinen ostaja saa samasta lei-
mikosta talteen tukkia vain 70 
prosenttia. Kun tukin hinta on 
tällä hetkellä noin 57 euroa ja 
kuitupuun 19 euroa kuutiolta, 
niin ero keskimääräisessä 700 
kiintokuutiometrin päätehak-
kuuleimikossa tarkoittaa 2660 
€ enemmän tai vähemmän ra-
haa myyjän tilille. Katkonnan 
merkitys tässä tapauksessa on 
siis 3,8 € jokaista myytyä kiin-
tokuutiometriä kohden.

Katkonnassa pitää Rintalan 
mukaan ottaa huomioon monia 
asioita. – Yleensä lyhyemmil-
lä tukkimitoilla saadaan tukki-
osuus tarkemmin talteen. Myös 
se vaikuttaa, kuinka ohut puu 
kelpaa tukiksi. Sentin ero mi-

nimilatvaläpimitassa vaikuttaa 
tukkisaantoon 2 - 4 prosenttia. 
Ostajan käyttämät mitat mää-
räytyvät yleensä eri sahojen 
tarpeiden mukaan.

Tukin laatuvaatimukset vai-
kuttavat tukkisaantoon erittäin 
paljon. - Ratkaisevan tärkeää 
on rungon tyvitukin hyväksy-
minen tukiksi, koska rungon 
tyvellä on eniten puun tilavuu-
desta ja arvosta. Metsänomis-
tajan kannalta haasteellista on 
se, että ostajien laatuvaatimuk-
set saattavat olla paperilla yhte-
nevät, mutta seurannan mukaan 
ostajat soveltavat käytännössä 
laatuvaatimuksia ja tukkien pi-
tuus-läpimittajakaumaa eri ta-
valla, Rintala toteaa.

Katkonta vaihtelee 
puulajeittain ja 
leimikkotyypeittäin sekä 
kokoluokittain

Harvennushakkuussa erot ovat 
suuremmat kuin avohakkuus-

sa. Harvennuksilla katkonnan 
merkitys voi olla jopa yli 5 €/
m3. Männyllä erot ovat kuusta 
suurempia ja huonompilaatui-
sessa puustossa syntyy enem-
män eroja katkonnassa kuin hy-
välaatuisessa puustossa. Keski-
määräisessä puukaupassa hyvä 
katkonta tuo myyjälle 1500 - 
2000 euroa lisää tuloa. Vastaa-
vasti huono katkonta vie saman 
verran.

Erilaisissa leimikoissa eri 
ostajien katkonta on erilaista. 
– Järjestelmiin aiemmin toteu-
tuneista puukaupoista kerätty-
jen tietojen avulla pyritään aut-
tamaan myyjää vertailemalla ja 
laskemalla ostajien välisiä tar-
jouksia, Rintala kertoo.

Katkonnan merkitystä 
puukaupassa aliarvioidaan
Puun hinta ei ole ainoa, eikä aina edes merkityksellisinkään tekijä puun os-
tajaa valittaessa. Monesti suurin merkitys myyjän kannalta on sillä, minkä 
verran ostaja saa tukkipuuta hyödynnettyä. 

Pauli Rintala  kenttäpäällik-
kö/metsäasiantuntija Jyväs-
kylässä, vastuualueenaan 
Keski-Suomi. Hänen erityis-
osaamisvastuunsa on uu-
siutuvan energian käytön 
edistäminen. Pauli on myös 
MTK:n valtakunnallinen 
vastuuhenkilö puutavaran 
mittauksen, katkonnan ja 
korjuun valvonnassa.
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Pirkanmaalle laaditaan alueellista 
metsäohjelmaa
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016–
2020. Ohjelman laatiminen perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Maakunnallinen metsäneuvosto hy-
väksyy metsäohjelman tämän vuoden loppuun mennessä.

man linjauksia varten. On ky-
sytty metsien hyödyntämisestä 
ja tärkeistä asioista, jotka met-
säohjelmaan pitäisi sisällyttää. 
Ohjelman laatimisen pohjak-
si tehtiin loppukesästä myös 
avoin nettikysely metsäasiois-
ta Pirkanmaalla. Vastaajia ne-
tissä oli yli 600. 

Ohjelmassa sovitetaan yh-
teen taloudelliset, ekologi-
set ja sosiaaliset tavoitteet.  
Alueellisen metsäohjelman si-
sällössä korostuvat kunkin alu-
een omat kehittämistavoitteet 
ja toimenpiteet. Ensimmäi-
sen kerran Pirkanmaalle teh-
tiin alueellinen metsäohjelma 
vuonna 1997.   

Tiukka aikataulu 

Tavoitteena on, että Pirkan-
maan alueellinen metsäneu-
vosto hyväksyy uuden met-
säohjelman vuoden 2015 lop-
puun mennessä. Lähtölaukaus 
työlle ammuttiin metsäneuvos-
ton ensimmäisessä kokoukses-
sa kesäkuun alussa.

Tällä hetkellä ohjelmaa laa-
ditaan kolmessa erillisessä työ-
ryhmässä. Ne on nimetty eng-
lanninkielisillä nimillä wood, 
non-wood ja environment. En-
simmäinen käsittelee mm. met-
sien hakkuu- ja hoitotavoittei-
ta. Toisessa liikutaan metsi-
en muiden tuotteiden paris-
sa ja kolmas hoitaa ympäristö- 
ja suojelukysymyksiä. Työryh-
mien aikaansaannokset yhdis-
tetään ja yhtenäistetään metsä-
ohjelmaksi. 

Jokaisessa työryhmässä on 
myös metsänomistajien edusta-
jia. Ensimmäisessä Heli Mut-
kala-Kähkönen (MTK, metsä-
linja) ja Matti Sojakka (mhy 
Pirkanmaa), toisessa Jaakko 
Toijala (mhy Pohjois-Pirkka) 
ja kolmannessa Markus Nis-
sinen (MTK, metsälinja). 

Metsäneuvosto 
hyväksyy

Pirkanmaan metsäneuvoston 
puheenjohtaja on metsänomis-
taja Antti Teivaala ja varapu-

heenjohtaja aluejohtaja Päi-
vi Kiviranta 4H:n Länsi-Suo-
men alueelta. 

Ensimmäisessä kokoukses-
saan Metsäneuvosto evästi 
metsäohjelman laatijoita: ”Oh-
jelman tulee sisältää konkreti-
aa, vastuutahot ja tavoitteet, se-
kä selkeät toimenpiteet, miten 
tavoitteisiin päästään.”

Alueellisissa metsäneuvos-
toissa ovat edustettuina eri toi-
mijat viranomaisorganisaati-
oista metsänomistajajärjestöi-
hin, metsäteollisuuteen sekä 
etu- ja kansalaisjärjestöihin. 
Neuvostot ovat siten myös hy-
vä tiedonvälityskanava eri int-
ressiryhmien välillä. Niiden 
toimikausi on neljä vuotta ja 
maa- ja metsätalousministeriö 
nimittää ne Suomen metsäkes-
kuksen esityksestä.

Heli Mutkala-Kähkönen 
kenttäpäällikkö 
MTK, metsälinja

Pirkanmaalla riittää metsiä samoiltavaksi ja puuta jalostettavaksi.

Alueellinen metsäohjelma 
(AMO) on Suomen metsäkes-
kuksen kunkin alueyksikön 
alueen kehittämissuunnitelma. 
Se on koko metsäalan ja sen 
yhteiskunnallisten vaikutus-
ten ohjelma. AMO sisältää tar-
peet ja tavoitteet metsien kas-
vatukselle, hoidolle ja käytöl-
le, metsiä hyödyntävälle yritys-
toiminnalle, metsien monikäy-
tölle ja suojelulle. Siinä esite-
tään myös toimenpiteet ja ra-
hoitus tavoitteisiin pääsemi-
seksi. Ohjelman laatii laajana 
yhteistyöhankkeena metsäkes-
kuksen alueyksikkö. Se tarkis-
tetaan vähintään viiden vuoden 
välein. Pirkanmaalla metsäoh-
jelman laatimista vetää elinkei-
nopäällikkö Ari Lähteenmäki.

Tieto ja tavoitteet 
pohjana

Tietopohjana alueellisessa met-
säohjelmassa ovat Valtakun-
nan metsien inventointitiedot. 
Lisäksi metsällisille toimijoil-
le on tehty kysely metsäohjel-
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Sipilän hallitus tiedosti nor-
miviidakon merkityksen myös 
maamme kilpailukyvyn vai-
keuttajana. Tiistaina 1. syys-
kuuta hallitus esitteli työkalu-
jaan normien purkamiseksi. 

– Pärjätäksemme kansainvä-
lisessä kilpailussa meidän pi-
tää parantaa yritysten toiminta-
edellytyksiä ja antaa mahdolli-
suus uudenlaiselle liiketoimin-
nalle. On tärkeää myös vaikut-
taa EU-tasolla, jotta pääsisim-
me nykyistä vähäisempään ja 
kevyempään sääntelyyn, linja-
si ministeri Anne Berner.

Hallituksen norminpurkutyö-
hön osallistuvat kaikki ministe-
riöt ja hallinnonalat. Lakimuu-
tokset toteutetaan pääasias-
sa vuosien 2016–2018 aikana, 
mutta osin jo tänä syksynä. Ta-
voitteena on myös sujuvoittaa 
lupa- ja valitusprosesseja sekä 

minimoida viranomaisten kes-
kinäiset valitukset.

Metsätaloudestakin 
löytyy perattavaa

Vaikka metsätalouden tilan-
ne ei ole kaikkein pahin, koh-
distuu myös metsänomistajiin 
monia ihmeellisyyksiä. MTK 
ja metsänhoitoyhdistykset ke-
räsivät kesän aikana esimerk-
kejä sääntelystä, joka tarpeet-
tomasti haittaavat metsätalout-
ta. Näitä on viety päättäjien tie-
toon ja otettu esille erilaisissa 
tilaisuuksissa ja mediassa.

Metsätaloudessa on vuo-
sia pyritty suoraviivaiseen ja 
markkinalähtöiseen toimin-
taan. Tästä huolimatta uusi 
Kemera-laki itse asiassa kak-
sinkertaisti metsäkeskukselle 
tehtävien ilmoitusten määrän.  

– Uuden lain mukaisten en-
nakkoilmoitusten tekeminen 
pitäisi saada nopeasti siirret-
tyä sähköisiin järjestelmiin si-
ten, että niiden hallintomenet-
telyä myös yksinkertaistetaan. 
Lisäksi Kemeran toteutusil-
moitukseen tarvitaan jälleen 
samoja asioita kuin ennakkoil-
moitukseen. Tiedon: ”toteutet-
tu ilmoituksen mukaan”, pitäi-
si riittää. Lisäksi paperit kier-
tävät metsäkeskuksessa ainakin 
kolmen henkilön kautta, tuskai-
lee MTK:n elinkeinopäällikkö 
Marko Mäki-Hakola.

Toinen usein vastaantuleva 
asia on metsätalouden toimen-
piteen tarvitsema maisematyö-
lupa yleiskaava-alueella. Tästä 
aiheutuu metsänkäytön viiväs-
tystä, pahimmillaan puukaupan 
esteitä, turhaa työtä hallintoon 
sekä kuluja yrittäjille. 

– Loogisinta olisi, ettei mai-
sematyölupavaatimuksia oli-
si asemakaava-alueiden ulko-
puolella, toteaa Mäki-Hakola.

Luonnonsuojelusta 
pompottelua 
viranomaisten välillä

Jos metsänomistajan metsään 
on merkitty mahdollinen luon-

TOP3 metsätalouden normien 
purkamisessa

1	 Erilaisten	ilmoitusvaatimusten	vähentäminen	ja	
digitalisointi.	Esim.	Kemera

2	 Erilaisten	lupavaatimusten	tarpeellisuuden	ar-
viointi.	Esim.	Metsätalouden	maisematyöluvat	
haja-asutusalueella

3	 Yhden	luukun	periaate.	Ei	metsänomistajan	
pompottelua	eri	viranomaisten	välillä

Byrokratiaa purkamaan
Liiallinen sääntely näännyttää kansalaiset ja yrittäjät. Byrokratia heikentää 
elinkeinonharjoittajan menestymisedellytyksiä. Suomeen on syntynyt run-
saasti tarpeetonta sääntelyä, raportointia, lupahakemuksia ja kansalaisten 
pompottelua eri viranomaisten välillä.

tokohde, kuten liito-oravan pe-
säpuu, on edessä pompottelu eri 
viranomaisten välillä. Hakkuun 
osuessa tällaiselle kohteelle on 
edessä seuraavat askeleet: 

1) Metsänkäyttöilmoitus 
metsäkeskukselle, 2) Asia siir-
tyy ELY-keskukselle, 3) ELY 
tekee maastotarkastuksen ja 
tulkinnan, 4) Toimenpide kes-
keytyy tai jatkuu metsäkeskuk-
sen kautta. 

Hakkuulupaa ei kohteelle 
välttämättä edes saa vaikka, 
liito-oravasta ei löytyisi jäl-
keäkään. 

– Tässä tapauksessa yksin-
kertaisinta olisi, että metsän-
käyttöilmoituksen vastaanotta-
va metsäkeskus vastaisi koko 
prosessista. Metsäkeskuksella 
tulisi olla myös oikeudet tehdä 
luontokohteen maastotarkastus 
sekä oikeus poistaa luontotie-
tokannasta virheelliset merkin-
nät, Mäki-Hakola esittää.

Esimerkkejä on valtavasti. 
MTK:ssa toivotaan, että hal-
litus onnistuu normien purka-
mistavoitteissaan, eikä lyyhis-
ty normien purkamista estävän 
byrokratian alle.

Marko Mäki-Hakola ja 
Anne Rauhamäki
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Metsänhoitoyhdistyksissä on 
pitkin vuotta jännitetty, kuin-
ka monet metsänomistajat py-
syvät yhdistysten jäseninä, kun 
vanhan mhy-lain mukainen au-
tomaattijäsenyys poistui. Met-
sänomistajilla on ollut mah-
dollisuus erota yhdistyksen jä-
senyydestä vain ilmoittamal-
la asiasta yhdistykselle kirjal-
lisesti. Ennenkin jäsenyydestä 
voi erota, mutta vapautus met-
sänhoitomaksusta piti hakea 
metsäkeskukselta. 

Tällä hetkellä tilanne useim-
missa yhdistyksissä näyttää hy-
vältä. Jäsenmaksunsa Pirkan-
maan yhdistyksille on maksa-
nut keskimäärin 76 prosenttia 
metsänomistajista. Vaihtelu yh-
distysten välillä on 68-87 pro-
senteissa.  Vain noin yhdeksän 
prosenttia metsänomistajista on 
selkeästi eronnut yhdistyksistä. 
Suurin piirtein saman verran on 
metsänomistajia, jotka eivät ole 
eronneet, mutta eivät ole mak-
saneet jäsenmaksuaankaan. Il-
meisesti osa vielä miettii mitä 

tehdä, tai sitten ei tiedetä, että 
jäsenmaksun maksamatta jättä-
minen ei ole tapa erota. 

Jäsentilanteeseen 
ollaan tyytyväisiä

Metsänhoitoyhdistysten pu-
heenjohtajat ovat melko tyyty-
väisiä jäsenyystilanteeseen. 

– Tilanne on hyvä ja luo va-
kaan pohjan toiminnalle. Tyy-
tyväisenä voi todeta jäsenmää-
rän olevan huomattavasti suu-
rempi kuin tehdyt ennakkoarvi-
ot, toteaa Antero Unkila met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pir-
kasta.  

Myös Jukka Vesanto Kih-
niö-Parkanon yhdistyksestä on 
tyytyväinen saavutettuun jä-
sentasoon ja olettaa, että mak-
sajia kertyy vielä loppusyksys-
tä varsinkin viljelijämetsän-
omistajista.

– Kun 71 prosenttia halu-
aa olla jäseniä ja 16 prosenttia 
vielä miettii, täytyy olla erittäin 
tyytyväinen. Olemme saaneet 
vahvan tuen metsänomistaji-
en taholta ja viestin, että teem-
me oikeita asioita. Tämä tar-
koittaa myös, että on syytä ol-
la jatkossakin aktiivinen ja ke-
hittää toimintaa metsänomista-
jien toiveiden ja tarpeiden mu-
kaan, toteaa metsänhoitoyhdis-
tys Pirkanmaan puheenjohtaja 
Antti Teivaala. 

Tapio Kaunisto, Punkalaitu-
men yhdistyksen puheenjohta-
ja, pitää tilannetta suurin piir-
tein oletusten mukaisena. Hän 
ei ole yllättynyt, mutta ei erityi-
sen tyytyväinenkään. 

Palvelua ja edun- 
valvontaa arvostetaan

– Korkea jäsenyysaste ker-
too metsänomistajien arvos-

tavan mhy:n tekemää työtä ja 
edunvalvontaa, tulkitsee Un-
kila. Yhdistys on tehnyt oikei-
ta asioita, koska metsänomis-
tajat edelleen luottavat sen toi-
mintaan.

Samoin Jukka Vesanto tote-
aa yhdistyksen palvelleen jä-
senkuntaansa hyvin, joten mak-
suhalukkuutta on. Suhteelli-
sen pieni jäsenmaksu alentaa 
maksamisen kynnystä ja jä-
seneduista ym. jäsenyyteen 
vaikuttavista seikoista tiedotta-
misella on oma vaikutuksensa.  

Tapio Kaunisto pohtii, että 
jäsenmaksun maksamattomuu-
teen voi olla monia eri syitä: 
metsätalouden huono kannat-
tavuus ja varsinkin kuitupuun 
surkea hinta, vastareaktio en-
tisen metsänhoitomaksun pa-
kollisuuteen tai yleinen talous-
tilanne. 

Terveiset jäsenyyttään 
epäröiville

Miksi jäsenyyttään epäröivien 
sitten kannattaisi edelleen kuu-
lua yhdistykseen ja maksaa jä-
senmaksunsa? 

– Jäsenyyttään miettivien 
kannattaa muistaa, että mhy:t 
eroavat muista toimijoista mm. 
kilpailuttamalla puukauppo-
ja ja seuraamalla puunkatkon-
nan oikeellisuutta. Jäsenet saa-
vat myös edunvalvontaa kan-
nolta Brysseliin: tilakohtais-
ta edunvalvontaa ja apua esim. 
maankäyttöä koskevissa kysy-
myksissä. Metsänhoitoyhdis-
tys seuraa ympäristö- ja kaava-
asioita, joilla voi olla suoraa 
tai välillistä vaikutusta metsi-
en käyttöön, luettelee Unkila.

Kaunisto toteaa metsänhoi-
toyhdistyksen olevan ainoa ta-
ho, joka ajaa aidosti metsän-
omistajan asiaa ja on tämän 

apuna metsällisissä kysymyk-
sissä. Metsänomistajan yhdis-
tyksestä saama hyöty on aina 
varmasti enemmän kuin jäsen-
maksu.

Jukka Vesanto puolestaan 
ihmettelee isohkojen tilojen 
omistajia, jotka ovat eronneet 
yhdistyksestä. Kuka heidän 
etujaan on ajamassa mahdolli-
sissa ristiriitatilanteissa metsä-
yhtiöiden kanssa tai esim. met-
sätuhojen arvioinnissa vakuu-
tusyhtiöiden kanssa?

Antti Teivaala näkee asiassa 
vielä laajemman merkityksen. 
– Edunvalvonta vaatii jouk-
kovoimaa ja sitä varten toivon 
mahdollisimman monen vielä 
jäseneksi liittymistä miettivän 
tulevan mukaan. 

Vesanto kertoo esimerkin, 
jolla jäsen sai tuhansien euro-
jen neuvon vain olemalla jäsen:

Eräs kuolinpesän osakas tu-
li toimistollemme jäsenyyt-
tä irtisanomaan. Kuolinpesällä 
oli tarkoitus myydä kaikki puut 
palstalta ja sen jälkeen maa-
pohja. Osakas sai neuvon, et-
tä kannattaa myydä palsta pui-
neen. Verojen kokonaismäärä 
on pienempi ja myyntihinta pa-
rempi. Olisiko tällaista neuvoa 
saanut, jos olisi mennyt ”etuasi-
akkaana” tai muuna metsäyhti-
ön asiakkaana heidän toimistol-
leen. Tuskin olisivat kertoneet, 
että on edullisempaa kuolinpe-
sälle olla myymättä puuta. Täs-
säkin jäsen sai tuhansien euro-
jen ilmaiset neuvot ihan hetkes-
sä. Eli siis jäsenyys kannattaa!

Heli Mutkala-Kähkönen

Metsänhoitoyhdistykset ovat
lunastaneet paikkansa
- jäsenyys kannattaa
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Mitä eroa on kiertotaloudella ja 
kierrättämisellä?
– Näkisin, että kiertotalous on 
kierrätyksen seuraava askel.

Nykyisin, jo tuotteita ja pal-
veluja suunniteltaessa, mieti-
tään entistä enemmän, mikä on 
seuraava askel. Mikä on tuot-
teen elinkaari ja millä keinoin 
tuote tuotetaan ilman jätteen 
syntymistä. Kierrätys on kes-
keinen osa kiertotaloutta, mut-
ta kiertotaloudessa muutenkin 
materiaalien käyttö ja jätteen 
syntyminen on mahdollisim-
man vähäistä. 

Raaka-aineet kiertävät uu-
delleen ja uudelleen. Kiertota-
louden ajattelutapa saattaa laa-
jentaa myös tavaroiden yhteis-

käyttöä tai vaikkapa kuluttaji-
en välistä tavaroiden vaihtoa. 
Palataan entistä enemmän yh-
teisöllisyyteen. Meilläkin voi-
si kylällä olla vaikkapa yhtei-
nen klapikone, havainnollistaa 
Mäki-Hakola. 

Metsän tuotteiden 
kiertotalous

Miten kiertotalous sitten liittyy 
metsiin? 

– Metsäsektori on kiertota-
louden edelläkävijä. Metsät uu-
siutuvat ja niitä käytetään kes-
tävästi. Samalla metsästä saa-
daan raaka-ainetta yhteiskun-
nan eri tuotteisiin ja palvelui-
hin. 

– Tuotannossa kiertotalo-
us on ollut mukana jo pitkään. 
Esimerkiksi massa- ja paperi-
teollisuudessa vesi kiertää te-
hokkaasti, sivutuotteet käyte-
tään energiaksi tai jalostetaan 
muiksi tuotteiksi. Metsäteolli-
suuden tuotteet voidaan kier-
rättää monta kertaa, ja sen jäl-
keen vielä käyttää energiaksi. 
Lisäksi suoraan metsästä tu-
levalla raaka-aineella voidaan 
korvata fossiilisia energialäh-
teitä, sanoo elinkeinopäällikkö 
Mäki-Hakola. 

– Metsä itsessään on kierto-
taloutta parhaimmillaan. Luon-
to eri aineita käyttämällä tuot-
taa esimerkiksi kuusitukkia. 
Kiertotalous tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia metsäsekto-
rille ja metsänomistajille.

Uusi muotisanako vain?

Miksi kiertotalous on noussut 
esille juuri nyt? Onko kysees-
sä uusi muoti-ilmiö, joka kato-
aa muutaman vuoden kuluttua 
käytöstä, vai onko takana jotain 
suurempaa?

– Tietoisuus ympäristömme 
ja maapallon tilasta on kasva-
nut. Maailma ei kestä nykyme-
noa. Raaka-aineita pitää käyt-
tää säästeliäämmin. Lisäksi 
kiertotalous parhaimmillaan 
tuo myös kustannustehokkuut-

Kiertotalous – mitä se on?
Kaikkihan me kierrätämme, mutta viime aikoina tiedotusvälineissä ja 
hallitusohjelmassakin on vilahtanut termi kiertotalous. Mitä se tarkoit-
taa ja mitä se tarkoittaa metsäsektorilla? Sitä meille selvittää MTK:n elin-
keinopäällikkö Marko Mäki-Hakola

Hyötyjätepiste, kierrätyskeskus tai kiertotalouden raaka-aineen välivarasto. 

Tehokkaassa kiertotaloudessa jäte voi olla raaka-ainet-
ta. Sekin voi päätyä hyötykäyttöön, vaikkapa lämmön- ja 
sähköntuotantoon.

ta kaikkialle. Toivottavasti on 
myös herätty pyrkimään pois 
kertakäyttökulttuurista ja ku-
luttajat vaativat tuotteilta laa-
tua ja kestävyyttä, Mäki-Ha-
kola selittää. 

Voiko kiertotalous olla 
ainoa käytäntö?

Tuleeko joku yhteiskunta toi-
meen pelkästään kiertotalou-
della, Marko?

– Eri mailla tulee olemaan 
omat vahvuutensa. Varmaa on 
kuitenkin, että materiaalien 
kierrolla on tietty rajansa, jon-
ka jälkeen tarvitaan uutta raa-
ka-ainetta. Parhaimmillaan uu-
det, käyttöön otettavat raaka-
aineet ovat uusiutuvia. Suo-
men kaltaiselle maalle kierto-
talous on keskeinen osa menes-
tystä. Meillä on hyvät mahdol-
lisuudet tuottaa uusiutuvaa raa-
ka-ainetta kiertotalousyhteis-
kunnassa käytettäväksi. Lisäk-
si olemme jo pitkään tottuneet 
kierrättämään. Luonnonvaro-
jen kestävä käyttö on keskei-
nen osa kiertotaloutta. Lienee 
enemmän määrittelykysymys, 
milloin yhteiskunta toimii pel-
kästään kiertotaloudessa. 

Kyselijänä 
Heli Mutkala-Kähkönen

H
el

i M
u

tk
al

a-
K

äh
kö

n
en

H
el

i M
u

tk
al

a-
K

äh
kö

n
en

12 



Kesäkuun alussa voimaan tul-
leen uuden Kemera-lain tukea 
saa metsien monimuotoisuut-
ta lisääviin kulotuksiin. Nämä 
luonnonhoidolliset kulotukset 
lisäävät paloista hyötyvien tai 
paloa vaativien kääpien, sien-
ten, perhosten ja hyönteisten 
menestymismahdollisuuksia. 
Säästöpuuryhmien polttamiset 
luokitellaan luonnonhoidolli-
siksi kulotuksiksi. 

Lähes kaikki metsänomista-
jat ovat mukana PEFC-metsä-
sertifioinnissa. Sen kriteereis-
sä on vaatimus: Tulen hallitul-
la käytöllä edistetään luonnon 
monimuotoisuutta. Luonnon-
hoidollisten kulotusten ja polt-
tojen määrän pitäisi olla vä-
hintään edellisen viisivuotis-
kauden keskimääräisellä tasol-
la maakunnan alueella. Pirkan-
maalla, kuten monessa muus-

Auditoinnit eli tarkastukset, joissa todetaan metsätalouden 
toimenpiteiden sertifiointikriteerien mukaisuus, pidetään tänä 
vuonna Länsi-Suomessa hiukan totuttua aikaisemmin. Pirkan-
maa metsätaloutta tarkastettiin syyskuun ensimmäisellä koko-
naisella viikolla. Tulokset arvioinnista saadaan 28.9. Jo nyt tie-
detään, että joitakin poikkeamia on luvassa.

Uusitut PEFC-kriteerit otetaan käyttöön ensi vuoden alus-
sa. Käytännössä kouriintuntuvin muutos on säästöpuiden 
määrä. Tähän asti säästöpuita on velvoitettu jättämään 5-10 
kpl/ha ja määrää on tarkastettu keskimäärin koko maakunnan 
alueella. Uusissa kriteereissä hakkuussa jätetään laho- ja sääs-
töpuita vähintään 10 kpl/ha ja tulosta tarkastellaan hakkuu-
alakohtaisesti. Eli siis joka leimikolla pitää olla vähintään tuon 
verran säästöpuita hehtaaria kohti. Vuonna 2014 Pirkanmaal-

la oli jätetty säästöpuita keskimäärin 6,8 kpl/ha. Joten määrä 
pitää lähes kaksinkertaistaa. 

Säästöpuut ovat eläviä, maamme luontaiseen lajistoon kuu-
luvia puita.

Säästöpuiksi jätetään ensisijaisesti petolintujen pesäpuut, 
järeät katajat, vanhat palokoroiset puut, aiemman puusuku-
polven järeitä puuyksilöitä, muodoltaan poikkeuksellisia puu-
yksilöitä, jaloja lehtipuita, kookkaita haapoja, puumaisia raito-
ja, tuomia ja pihlajia, tervaleppiä ja kolopuita. Edellä lueteltu-
jen ja järeän runkolahopuuston puuttuessa jätetään säästö-
puiksi biologisen monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä, rin-
nankorkeusläpimitaltaan vähintään 10 cm paksuja puita, joilla 
on hyvät edellytykset kehittyä vanhoiksi puiksi.

Säästöpuuryhmiä polttamaan

Ajankohtaista PEFC-metsäsertifioinnissa

sakin maakunnassa, saatiin vii-
me vuoden tarkastuksessa lie-
vä poikkeama kulotusten vä-
hyyden takia. 

Pienialaista kulotusta

Säästöpuuryhmien poltto oli-
si huomattavasti laaja-alaisia 
kulotuksia helpompi tapa pitää 
huolta palolajien elinolosuh-
teista ja kulotuskriteerin täyt-
tymisestä. Kunhan palon le-
viämisen estämisestä ja turval-
lisuudesta pidetään huolta, se 
saattaa olla suorastaan muka-
vaa hommaa ja onnistuu pie-
nemmällä porukalla.

Poltto on kuitenkin syytä to-
teuttaa aina kulotukseen pe-
rehtyneen ammattilaisen joh-
dolla. Puuryhmän ympärille 
kaivetaan palokuja ja varmis-
tetaan sammutusveden saanti. 
Ellei hakkuussa ole huomioitu 
polttoa, säästöpuuryhmän si-
sään tuodaan ja levitetään hak-
kuutähteitä ympäröivältä hak-
kuuaukealta, jotta palaminen 
tehostuisi. Kätevää on polttaa 
säästöpuuryhmä juuri ennen 
uudistusalan istutusta. Tällöin 
istuttajat voivat huolehtia myös 
jälkivartioinnista. Poltettava 
säästöpuuryhmän on oltava tar-
peeksi kaukana aukon reunas-
ta, sähkölinjoista, teistä ja ra-
kennuksista. Kysy lisää oman 

metsänhoitoyhdistyksesi asian-
tuntijoilta.

Perinteinen kulotus 
vähenee

Kulotus eli maanpinnan polt-
taminen oli aikaisemmin suo-
sittu tapa metsänuudistamises-
sa. Kulotuksessa poltetaan hak-
kuutähteitä, pintakasvillisuutta 
ja osa humuskerroksesta. Maan 
happamuus vähenee ja ravin-
teita vapautuu uudelle puus-
tolle. Metsänviljely helpottuu, 
kun hakkuutähteet on poltettu. 
Kulotus ja kylvö on ollut mo-
nen nykyään hakkuukypsän 
metsän menestyksekäs alku. 

Kulotusmäärät ovat vähenty-
neet. Kulotuksen suunnittelu, 
alueen polttaminen ja sen jäl-
kivartiointi vaatii paljon työ-
voimaa. Palkkatyönä teetetty-
nä hinta nousee huikeaksi, ei-
kä polttamisesta innostunei-
ta perinteisiä talkooporukoita 
enää oikein löydy. 

Heli Mutkala-Kähkönen
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Käytännön metsätalouteen ra-
jauspäätöksellä ei siten ole 
juurikaan vaikutusta. MTK:n 
mielestä vastuu lajin säilymi-
sestä ei kuitenkaan saa lange-
ta maanomistajan syliin. 

Ministeriöiden ohje 
liito-oravametsien 
käsittelyyn

Maa- ja metsätalousministeri-
ön ja ympäristöministeriön oh-
je liito-oravan huomioimises-
ta metsien käsittelyssä kieltää 
luonnonsuojelulakiin nojaten 
lisääntymis- ja levähdyspai-

kan hävittämisen. Ohjeen mu-
kaisesti tämä tarkoittaa puus-
ton säästämistä 10–15 met-
rin säteellä pesäpuusta. Lisäk-
si tulee huomioida kulkuyhteys 
ympäröivään metsään, eli mini-
missään hyppypuut parinkym-
menen metrin välein. Säästettä-
vien puiden myrskynkestävyys 
tulee myös huomioida leimi-
kon suunnittelussa. 

Ohjeen mukaisia rajauksia 
on kuitenkin kritisoitu ja osa 
tutkijoista ja luontojärjestöistä 
kokee kannan koon laskevan. 
Laskeva kannankehitys onkin 
liito-oravan suojelun syynä, ei 

yksilömäärä. Tarkka tieto kan-
nasta saadaan vasta mahdolli-
sesti tämän vuoden lopulla, kun 
Luonnontieteellisen keskusmu-
seon kannanselvitys valmistuu. 
Siihen asti eletään vuoden 2006 
arvion varassa, joka on 143 000 
naarasta. 

Kritiikin vuoksi ministeri-
öiden ohje on kuitenkin päi-
vitetty. Uusitussa ohjeessa 
ei ole metrimääräisiä rajoja, 
vaan hakkuita ei tulisi kohdis-
taa ”pienialaisille, useimmiten 
0,1–0,3 -hehtaarin laajuisille 
alueille.” Suurimmillaan tämä 
tarkoittaisi rajausten laajene-
mista kymmenkertaisiksi. 

Toinen hankala muutos kos-
kettaa ELY:n rajauspäätöstä, 
mikäli se kuitenkin jäisi voi-
maan. Uudessa ohjeessa alku-
peräinen 30 vuorokauden ai-
karaja päätökselle on koko-
naan poistettu. Näistä syistä 
MTK ei ole kannattanut uuden 
ohjeen voimaantuloa, vaan si-
tä, että metsien käsittelyä tu-
lisi jatkaa vanhan ohjeen mu-
kaisesti. Vanhan ohjeen mukai-
sesti toimitaan joka tapaukses-
sa kunnes ministeriöt ovat päät-
täneet uuden ohjeen kohtalosta.

Luonnonsuojeluliitolla 
omat suositukset

Suomen luonnonsuojeluliitto 
julkaisi ministeriön suunnitel-
mien jälkeen omat metsänkä-
sittelysuosituksensa liito-ora-
van huomioimiseksi. Liiton 
ajatuksena on, että koko revii-
ri (0,5-10 ha) suojellaan pysy-
västi ja sen lisäksi 150 metrin 
säteellä reviiristä pidättäydy-
tään päätehakkuista. Suosituk-

Mikä muuttuu liito-oravan 
suojelussa?

Markus Nissinen kenttä-
päällikkö/ympäristöasian-
tuntija Porissa, vastuualu-
eenaan Satakunta. Hänen 
erityisosaamisvastuunsa 
ovat alueellinen kaavoitus 
sekä maankäyttö- ja ympä-
ristöpolitiikka. Markus on 
myös MTK:n valtakunnal-
linen vastuuhenkilö Met-
soon, metsätalouden luon-
nonhoitoon ja metsien bio-
logiseen monimuotoisuu-
teen liittyvissä asioissa.

Ympäristöministeriö suunnittelee liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikan rajauksista luopu-
mista resurssien vähyyden vuoksi. Lajin suojelu 
jää silti voimaan luonnonsuojelulain mukaises-
ti: lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiskiel-
to on voimassa, vaikkei ELY olisi kohdetta rajan-
nutkaan. 

set ovat siis liiton mielipide lii-
to-oravan suojeluun.

Liito-oravan suojelun taus-
talla on lopulta EU:n luontodi-
rektiivi, jonka mukainen tiukan 
suojelun laji liito-orava on. Ke-
väällä tehdyssä lintu- ja luonto-
direktiivien toimivuustarkaste-
lussa MTK kannatti lajin pois-
tamista listalta. Liito-orava vie 
lähes kaikki lajisuojelun resurs-
sit vaikka kannan kehityksestä 
on ristiriitaista tietoa. Direktii-
vien päivitystyö etenee kuule-
misen jälkeen nyt syksyllä.

Markus Nissinen
ympäristöasiantuntija

MTK metsälinja

Valmiina hyppyyn ja liitoon. 
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Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan 
on selvittävä 
puukaupoissa omin 
neuvoin.
Eihän se nyt niin mene!
Puumarkkinoiden paras paikallistuntemus löytyy 
metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme 
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan, 
korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat parhaan 
hinnan puukaupasta.

Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot löydät 
tästä lehdestä ja osoitteesta www.mhy.fi. 

Biotalous, puumarkkinat ja 
puun riittävyys ovat viime viik-
kojen aikana jälleen puhututta-
neet.  Metsäteollisuus ry:n toi-
mitusjohtaja Timo Jaatinen pe-
räsi hallitukselta nopeavaikut-
teisia toimenpiteitä puun tar-
jonnan lisäämiseksi. Saman or-
ganisaation edunvalvontapääl-
likkö Riikka Pakarinen edellyt-
ti, että metsäomistajat aktivoi-
tuvat metsien aktiiviseen hyö-
dyntämiseen ja että tuet eivät 
saa vääristää markkinoita (HS 
17.8.). WWF:n Jussi Nikula 
kirjoitti, että puuta on käytet-
tävä viisaasti ja puut on myyty 
jo kolmeen kertaan (HS 23.8.).

Toimivat markkinat ovat yk-
kösasia markkinataloudessa, 
myös metsätaloudessa.  Valtio-
valta voi edistää markkinoiden 
toimivuutta esimerkiksi inves-
tointiedellytyksiä parantamal-
la, markkinainformaatiota li-
säämällä sekä byrokratiaa pur-
kamalla. Markkinat myös huo-
lehtivat puuraaka-aineen oh-
jautumisesta oikeaan käyt-
töön: Jos jollain on varaa käyt-
tää puuta muuten kuin viisasti, 
puu lienee liian halpaa. 

Suunnitteilla ja jo tekeillä 
olevat uudet metsäteollisuuden 
investoinnit nostavat toteutues-
saan puun käyttöä noin 15 mil-
joonalla kuutiometrillä vuodes-
sa. Tämä ei liene nettolisäys, 
vaan heikommin kannattavaa 
tuotantokapasiteettia tultaneen 
edelleen sulkemaan.  Metsä-
biotalouden näkymät ovat kui-
tenkin erittäin lupaavat. Näyt-
tää siltä, että metsäsektori on 
avainroolissa, kun Suomi nos-
tetaan tästäkin suosta. Metsä-
varamme mahdollistavat hy-
vin ennustetun käytön lisäyk-
sen. Tällä hetkellä puuta käyte-
tään vain noin puolet kasvusta.

Metsänomistajien myyntiha-
lukkuuden rajoja Suomessa ei 
vielä toistaiseksi ole edes ko-
keiltu. Puun kysyntä ei ole sii-
hen koskaan riittänyt. Viime 
keväänä TNS Gallupin teke-
män kyselytutkimuksen mu-
kaan metsäomistajat kokivat 

puun kysynnän lisäämisen tär-
keimpänä edellytyksenä metsä-
taloudelleen.

Puuta ei siis ole myyty mo-
neen kertaan. Sitä ei paikoin 
saa myydyksi edes siihen en-
simmäiseen kertaan. Energia-
puuta ei saa kaupaksi juuri 
millään. Vastaukset neuvotte-
lukontakteihin ovat ”palataan 
asiaan 2017”. Metsänhoitoyh-
distysten valmiiksi katkottu 
ja tehtaalle tuotu puu ei tunnu 
kiinnostavan metsäteollisuutta 
ensinkään. Erityisen haastava 
tilanne on Pohjois-Suomessa.

Ja tuet tosiaankin vääristävät 
markkinoita. Ei tosin niin, kuin 
Pakarinen maalailee. Sen sijaan 
teollisuus laskee kuitupuun 
hintaa tukien suhteessa: Vuo-
dessa ensiharvennuskuitupuun 
hinta on laskenut yli 20 %.

Mutta biotalouden tulevai-
suuden turvaamiseksi koko 
metsäsektorin ja valtiovallan 
pitää tehdä töitä. Metsien hoi-
toa ja sen kustannustehokkuut-
ta on edelleen lisättävä, samoin 
metsien luonnonhoitoa. Met-
sävaratiedon hyödyntäminen 
ja alan digitalisaatio ovat vas-
ta lähtökuopissa. Puumarkki-
noissa ja erityisesti korjuu- ja 
kuljetuslogistiikassa on edel-
leen paljon kehitettävää. Tar-
vitsemme myös yrittäjämäisen 
metsätalouden edistämistä ja 
metsätilojen järkevän sukupol-
venvaihdosjärjestelmän.  

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja, MTK

Puuta riittää ja sitä 
saa ostamalla
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Usko metsiin perustuvien elin-
keinojen mahdollisuuksiin on 
suuri. Biotalous on nostettu 
yhdeksi tärkeimmäksi edistet-
täväksi asiaksi ja hallitusohjel-
massa on runsaasti konkreetti-
sia metsään liittyviä kirjauksia. 

Hallitus aikoo parantaa met-
sätalousyrittäjyyttä pitkään hei-
kentänyttä epäkohtaa, eli puut-
tuvaa sukupolvenvaihdosjär-
jestelmää. Kun ohjelmaan on 
kirjoitettu: ”Edistetään suku-
polvenvaihdoksia ja lisätään 
metsä- ja yrittäjävähennys-
tä sekä nopeutetaan perikunti-
en elinkaarta”, on hallitukses-
sa oivallettu muutenkin tarpeet 
kehittää metsätalousyrittäjyy-
den kannattavuuden edellytyk-
siä. Yrittäjävähennyksellä met-
sätalousyrittäjyyden verotus lä-
hestyisi muun yrittäjyyden ve-
rotusta.

Hallitus on kirjannut tavoit-
teekseen myös kansallisen met-
sästrategian toteuttamisen. Lu-
paus on laaja sitoutuminen 
metsäalan kehittämiseen. Val-
tioneuvoston helmikuussa hy-
väksymällä strategialla halu-
taan ennen kaikkea luoda kas-
vua, investointeja ja uusia työ-
paikkoja metsäalalle. Strategi-
an hankkeilla edistetään mm. 
tieverkon kuntoa ja metsän-
hoitoa. 

Hallitus aikoo jatkaa edellis-
ten hallitusten työtä purkamal-
la puun käyttöä estäviä raken-
tamismääräyksiä. Tällä hetkel-
lä puulta vaaditaan vielä mui-
ta rakennusmateriaaleja enem-
män. Esimerkiksi palomäärä-
yksiä voidaan viilata turvalli-
suudesta tinkimättä. 

Hallitus pyrkii vauhditta-
maan tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa. Myös sääntelyn 
purkaminen on isossa roolis-
sa. Metsäsektorin toimintaky-
vyn kannalta on olennaista, et-
tä hallitus onnistuu tavoittees-
saan purkaa alemman asteen 

tieverkon korjausvelkaa. Li-
säksi digitalisaation mahdolli-
suudet sääntelyn sujuvoittami-
sessa ja liiketoiminnan kehittä-
misessä on oivallettu hallitus-
ohjelmassa. 

Hallitusohjelman julkistami-
sen jälkeen on yhteiskuntasopi-
musneuvotteluiden lisäksi val-
misteltu hallituksen kärkihank-

I    Valtioneuvoston kanslia    I    vnk.fi 

Kärkihanke 1:  
Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti 

KUVAUS: Laaditaan	  vuoteen	  2030	  tähtäävä	  energia-‐	  ja	  
ilmastostrategia	  toimenpiteineen,	  ml.	  uusiutuvan	  energian	  
edistäminen.	  

TAVOITE: Uusiutuvan	  energian	  osuus	  2020-‐luvulla	  yli	  50	  %,	  
puolitetaan	  tuon?öljyn	  käyBö	  ko?maan	  tarpeisiin	  ym.	  
hallitusohjelman	  energiatavoiBeet	  

PÄÄTOIMENPITEET: 

1.	  KaBava	  energia-‐	  ja	  ilmastostrategia	  2030	  	  

2.	  Energiatuen	  lisäpanostus	  	  

3.	  Keskipitkän	  aikavälin	  ilmastopoli?ikan	  suunnitelma	  
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Liikenteen 
biopolttoaine 

HE 

I    Valtioneuvoston kanslia    I    vnk.fi 

Kärkihanke 2: 
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 
TAVOITE:	  Puun	  käyBöä	  monipuolistetaan,	  lisätään	  ja	  jalostusarvoa	  
kasvatetaan.	  Suomessa	  luodaan	  kilpailukykyisiä	  ja	  kestäviä	  
biotalouden	  ratkaisuja	  maailmanlaajuisiin	  ongelmiin	  ja	  synnytetään	  
uuBa	  liiketoimintaa,	  työpaikkoja	  ja	  vien?ä.	  

PÄÄTOIMENPITEET:	  

1. Nopeutetaan	  sukupolvenvaihdoksia	  ja	  parannetaan	  metsä?larakenneBa	  verotuksen	  keinoin	  

2.	  Kehitetään	  metsä?etojärjestelmä	  ja	  sähköisiä	  palveluita	  

3.	  Puurakentamista	  edistetään	  säädöksiä	  ja	  rakentamismääräyksiä	  purkamalla	  

4.	  Metsäteollisuuden	  investoin?en	  ja	  mekaanisen	  metsäteollisuuden	  edistäminen	  

5.	  Biotalouden	  tutkimus-‐	  ja	  innovaa?o-‐	  sekä	  pilot-‐	  ja	  demo-‐ohjelmat	  

12/15 3/16 12/18 

KUVAUS: Lisätään	  puun	  tarjontaa	  ja	  monipuolista	  käyBöä.	  Metsä?lakokoa	  
kasvatetaan	  tavoiBeena	  yriBäjämäinen	  metsätalous	  sekä	  metsien	  hyvä	  hoito.	  
Käynnistetään	  biotalouden	  tutkimus-‐	  ja	  innovaa?otoimintaa	  sekä	  pilot-‐	  ja	  
demo-‐ohjelma,	  vauhditetaan	  kokeiluja	  ja	  kaupallistumista.	  	  

9/16 

Metsätieto 
2020 - 

selvitys 
valmis ja 

jatkotoimet 
suunniteltu 

Käynnistetään 
tutkimus- ja 

kehitys-
hankkeet 

Metsän 
omistamista ja 

metsävara-
tietoa koskevat 
HE :t annettu 

Ohjelmat 
toteutettu, 
metsätieto-
järjestelmä 

valmis 

Rakentamisen 
asetusten ja 

ohjeiden 
muutosten 
valmistelu 

9/15 1/17 

Metsätilojen 
sukupolven 
vaihdokset 
käynnissä 

Biotalous hallitusohjelman ytimessä
Hallitusohjelmassa on rajuja leikkauksia mutta 
myös panostuksia keskeisiin aloihin ja strategi-
siin hankkeisiin. 

keiden tarkempaa toimenpa-
noa. Syyskuun ensimmäisellä 
viikolla esiteltiin kaikkiaan 26 
kärkihanketta, joissa toimen-
piteitä on noin 80. Hallituksen 
urakka Suomen kuntoon pane-
misessa on suuri. Pikavoittoja 
ei ole luvassa. 

Suunta on kuitenkin metsä-
sektorin kannalta hyvä.  Iso osa 

hallituksen strategisesti suun-
taamasta rahasta kohdistuu 
biotalouteen ja liikenneverkon 
korjausvelan pienentämiseen. 

Marko Mäki-Hakola
elinkeinopäällikkö

MTK ry
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Tämän jutun kirjoituspuuhaan 
ryhtyessäni ajatuksiini juolahti 
ensin, että miten protokollanmu-
kaista tämä hirvikannasta kes-
kustelu oikein onkaan. Vuodes-
ta toiseen maamme hirvikannan 
koon pienentämistä ajavat kan-
salaiset nostavat esiin haitat, jot-
ka nykyisen suuruinen hirvikan-
ta saa aikaan. Siihen hirvenmet-
sästäjien harrastajakunta vastaa, 
miten hirvikantaa metsästämäl-
lä pidetään kurissa, ja että hirvi-
kannaksi metsästyskauden jäl-
keen jäi jälleen kerran 2-3 hir-
veä tuhatta hehtaaria kohti. Kes-
kustelu kaipaisi uusia sisältöjä, 
mutta niitä voinee syntyä vas-
ta, jos hirvikannan kokoon pää-
tetään ryhtyä tekemään merkit-
täviä muutoksia. 

Palataanpa sitten päiväjärjes-
tykseen. Syksyn hirvenmetsäs-
tyskausi on jälleen aluillaan. Tä-
nä vuonna Suomen hirvikannak-
si arvioidaan ennen jahdin käyn-
nistymistä noin 126 000 eläin-
tä, ja kaatolupia jahteihin on 
myönnetty koko maassa runsas 
37 000. Yhtä kaatolupaa kohti 
seurojen metsästäjät voivat am-
pua yhden aikuisen tai kaksi va-
saa. Jahdin jälkeinen jäävä kan-
ta asettunee noin 70 000 hirven 
tietämille. Hirvikannan nykyi-
nen koko ei juonna juuriaan ai-
kojen alkuun, vaan se on tulosta 
vasta 70-luvulta liikkeelle lähte-
neestä voimakkaasta kasvusta.

Metsänomistajan 
näkökulmasta nykyinen 

hirvikannan koko 
muodostaa merkittävän 

riskin metsätalouden 
kannattavalle 

ja mielekkäälle 
harjoittamiselle. 

Erityisesti männyn uudistami-
nen hakkuiden jälkeen vaaran-
tuu, mikäli hirvet pääsevät syö-

mään taimikkoa sen varhaises-
sa kasvun vaiheessa. Luonnon-
varakeskuksen laatiman valta-
kunnallisen metsien inventoin-
nin mukaan hirvituhoja esiin-
tyy noin miljoonalla hehtaarilla 
maamme noin 18,4 miljoonas-
ta puuntuotannon metsämaa-
hehtaarista. Taimikkotuhoja ar-
vioidaan esiintyvän jopa 20-25 
prosentissa kaikista taimikoista. 
Hirvituhot ilmenevät kasvutap-
piona ja laatutappiona. 

Pitkällä aikavälillä 
metsänomistajien 

keskeinen tavoite on 
hirvikannan koon pysyvä 

pienentäminen. 

Tavoiteltava metsästyksen jäl-
keinen kanta voisi olla 50 000-
60 000 hirveä, mikä tarkoittai-
si noin kahta hirveä tuhatta heh-
taaria kohti. Metsästettävää riit-
täisi edelleen ja metsätuhot pie-
nenisivät merkittävästi unohta-
matta myöskään liikennevahin-
kojen vähenemistä. Aivan mer-
kityksetöntä ei liene sekään, että 
kannan pienentäminen vähentäi-
si myös muiden metsässä liikku-
vien ikäväksi kokemaa hirvikär-
pästen määrää.

Hirvenmetsästyksen yhteislu-
pa- ja pankkilupajärjestelmä on 
hyvä ja kannatettava asia.  Met-
sästys on tällöin suunnitelmal-
lista ja organisoitua. Pankkilu-
pajärjestelmä ja jahdin välipa-
laverit sen edistymisestä tarjo-
avat seuroille mahdollisuuden 
hirvitihentymiin reagoimiseksi 
ja niiden poistamiseksi. Maan-
omistajajärjestöjen edustajana 
seurojen hirvilupamenettelyä ja 
pankin käyttöä seuratessani olen 
kuitenkin havainnut, että hyvää 
mekanismia ei vielä hyödynne-
tä kaikilta osin. Tasavertaisuus-
vaatimus lupamäärissä seuro-
jen välillä istuu varsin tiukas-

sa, eikä ajatus mukautuvasta ja 
joustavasta metsästyksestä ti-
hentymien poistamiseksi tahdo 
oikein toteutua. Myös kannan 
koon arviointimenetelmien ke-
hittyminen on tärkeää aiempaa 
kohdennetumman metsästyk-
sen mahdollistajana. Havainto-
tietoa ja laskennallisia menetel-

Tavoitteeksi nykyistä pienempi 
hirvikanta

miä yhdistäen on tässä saavutet-
tukin hyviä tuloksia.

Marko Rajamäki
Metsänomistaja

Maanomistajajärjestöjen 
edustaja Parkanon-Karvian 

riistanhoitoyhdistyksen 
hallitus

Hirvenmetsästysaikaan ja mie-
luusti muulloinkin metsässä 
liikkuessa on pidettävä huo-
li, että erottuu metsän vihreis-
tä väreistä ja metsäneläimistä. 
Se onnistuu värikkäällä pukeu-
tumisella. Aikaisemmin huo-
miovärinä käytettiin kirkkaan-
punaista väriä. Nyt on todettu, 
että oranssi on parempi. Tämä 
johtuu siitä, että punavihervä-
risokeilla voi olla vaikeuksia 
erottaa tummanpunaista väriä 
vihreästä taustasta. Tumman-
punainen kangas myös tumme-
nee entisestään, kun se kastuu. 

Valtioneuvosto antoi vuon-

na 2013 asetuksen metsästys-
asetuksen muuttamisesta. Sii-
nä määritellään, että metsästyk-
seen osallistuvilla ainoastaan 
oranssi huomioväri on hyväk-
sytty. Myös maastokuvioiduis-
sa vaatteissa pitää kaksi kol-
masosaa näkyvästä osasta olla 
oranssia. Asiaa on vielä tarken-
nettu, että väri pitää olla ihmi-
sen havaitsemassa osassa, ei-
kä taivaalta lintuperspektiivis-
tä nähtävissä. Miten väri vaat-
teeseen saadaan, ei ole määri-
tetty, vaan esim. irralliset nau-
hat käyvät, kunhan 2/3-sääntö 
täyttyy.

Vaihda punainen 
myssysi oranssiin
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Valtio tukee metsäteiden perusparantamista

Kesäkuun alussa voimaan tul-
lut uusi Kemera –laki on mää-
räaikainen  ja sen nojalla voi-
daan tehdä päätöksiä vuoden 
2020 loppuun ja sen maksatuk-
sia vuoden 2023 loppuun asti. 

Tukea myönnetään yksityi-
selle maanomistajalle, joihin 
luetaan myös yhteismetsien se-
kä kuolinpesien osakkaat. Tu-
ettavia toimenpiteitä ovat tänä 
vuonna taimikon varhaishoito, 
nuoren metsän hoito ja sen yh-
teydessä pienpuun keruu, ter-
veyslannoitus, juurikäävän tor-
junta, metsätien kunnostus ja 
tekeminen, suometsien hoito, 
metsäluonnonhoito ja ympäris-
tötukisopimukset. Tämän vuo-
den tuettavat toimenpiteet ja tu-
kitasot ovat selvillä, mutta hal-
litusohjelmasta johtuva budjetti-
leikkaus vähentää myös Keme-
ra-rahoitusta ensi vuodesta alka-
en. Tässä vaiheessa ei ole vielä 
tarkkaa selvyyttä mihin tukiin ja 
kuinka paljon leikkaukset koh-
distuvat. 

Hakemusmenettelyt

Uusi Kemera-laki vaatii ennak-
koilmoituksen tekemisen Met-
säkeskukselle ennen töiden 
aloittamista. Taimikon varhais-
hoidon ja nuoren metsän hoi-

don voi aloittaa välittömästi ha-
kemuksen jättämisen jälkeen, 
joten Metsäkeskuksen rahoitus-
päätöstä ei näiden työlajien osal-
ta tarvitse odottaa. Rahoitusta 
kuitenkin myönnetään vain niil-
le hakemuksille, jotka täyttävät 
rahoitusehdot. Metsänhoitoyh-
distyksen metsäasiantuntijat laa-
tivat rahoitushakemuksen, joka 
täytyy tehdä ennen töiden aloit-
tamista. Työn päätyttyä he laa-
tivat toteutusselvityksen Met-
säkeskukselle, jonka perusteel-
la tuki maksetaan.

Uuden 
Kemera-lain tuet
Nuoren metsän hoito
Taimikon varhaishoitoon voi 
saada tukea 160 €/ha. Poistu-
man on oltava vähintään 3000 
runkoa/ha ja jäävän puuston ti-
heys korkeintaan 5000 runkoa/
ha. Taimikon keskipituuden on 
oltava hoidon jälkeen 0,7 m – 
3 m. Varhaishoidon kohteen tu-
lee olla pinta-alaltaan vähintään 
hehtaarin kokoinen, se voi myös 
olla jakautunut useammalle alu-
eelle. Kuviokoon on kuitenkin 
oltava vähintään puoli hehtaaria. 

Nuoren metsän hoitoon tukea 
voidaan myöntää 230 €/ha. Jos 

pienpuuta kerätään vähintään 35 
m³/ha, korotettu tuki on 450 €/
ha. Korotetun tuen edellytykse-
nä on, että pienpuuta kertyy ku-
viokohtaisesti ja tällöin pääosin 
tasaisesti. Poistuman tulee olla 
vähintään 1000 runkoa/ha, kan-
toläpimitaltaan vähintään 3 cm. 
Puuston keskiläpimitan on ol-
tava hoidon jälkeen alle 16 cm 
ja kasvatettavan puuston tiheys 
enintään 3000 runkoa/ha. Myös 
nuoren metsän hoidossa kohteet 
voivat olla jakautuneita useaan 
eri alueeseen, hankkeen vähim-
mäispinta-ala on kaksi hehtaa-
ria ja kuviokoko vähintään puo-
li hehtaaria. 

Tukea voi hakea samalle ku-
violle vasta, kun on kulunut 10 
vuotta edellisestä rahoituslain 
mukaisesta tuesta. Tuen myön-
tämistä seuraa kuviolla hoito- 
ja kunnossapitovelvoite, joka 
on taimikon varhaishoidossa 7 
vuotta, nuoren metsän hoidos-
sa 10 vuotta. 

Metsän terveydenhoito

Juurikäävän torjuntaan myön-
netään tukea 70 €/ha. Kantojen 
nostoa ei enää katsota tuettavak-
si juurikäävän torjuntamenetel-
mäksi. Tukea myönnetään 1.5. 
– 30.11. välisenä aikana tapah-

tuville hakkuille. Juurikäävän 
torjuntaan voivat saada tukea 
muutkin kuin yksityiset maan-
omistajat, mutta ei valtio.

Terveyslannoituksen tukea 
voidaan myöntää ravinnetasa-
painon korjaukseen, tuen mää-
rä voi olla 40 %  hankkeen ko-
konaiskustannuksista. Toteutta-
missuunnitelmaan tulee liittää 
selvitys välittömästä vesiensuo-
jelusta. Turvemaan lannoituk-
sen ollessa kyseessä tulee koh-
teen olla ravinteisuudeltaan vä-
hintään puolukkaturvekangasta 
vastaava, lisäksi alueen tulee ol-
la asianmukaisesti ojitettu. Tai-
mikon lannoituksessa taimikon-
hoidon tulee olla vähimmäiseh-
tojen mukaan tehtynä. Lannoi-
tevalmiste, käytetty määrä se-
kä kululajeittain eritellyt koko-
naiskustannukset tulee kirjata 
toteutusilmoituksessa. Pelkäs-
tään kasvatuslannoitukseen ei 
myönnetä tukea. 

Parannushankkeet

Metsätiehankkeiden tuet riip-
puvat hankkeen luonteesta: tien 
perusparannuksessa korvataan 
40 - 60 % hankkeen kokonais-
kustannuksista, uuden tien teos-
sa 30 - 50 %. Tien on oltava yh-
teishankkeena toteutettava, vä-

Kemera-tuki uudistui

Lain
tulkintaa
Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän 
hoidon kohteita ei voi enää yhdistää, kulle-
kin työlajille on oma minimialansa. Kuvio-
numero voi olla eri, mikäli alueet kuuluvat 
samaan yhtenäiseen työkokonaisuuteen.

Nuoren metsän hoidon tukea on mahdol-
lista saada, jos taimikonhoidon tuki on saa-
tu yli 10 vuotta aiemmin.

Yhteishankkeita voi toteuttaa vain saman 
kunnan alueella. 

Rahoitushakemusta tehdessä on oltava 
tarkka pinta-alan, rahamäärän ja karttaliit-
teen suhteen – hakemus vain kohteille, jot-
ka varmasti toteutetaan vuoden 2016 lop-
puun mennessä. Tarkka hakemus takaa 
osaltaan sujuvan prosessin.
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Hallitusohjelmasta johtuva budjettileikkaus vähentää myös 
Kemera-rahoitusta ensi vuodesta alkaen. Vuonna 2016 leik-
kaustarve on noin 12 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalous-
ministeriö on pyytänyt eri tahoilta mielipiteitä leikkausten 
kohdistamisesta. MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten työryh-
mä on myös tehnyt esityksen. 

– MTK pitää tärkeänä, että taimikon varhaishoidon ja nuo-
ren metsän hoidon työlajit säilyvät tuen piirissä. Nuoren met-
sän hoidon ja rankojen keräilytuen kohteiden rajausta voi-
daan tarkentaa niin, että tuki ohjaisi tekemistä eniten tarvit-
seville ja aidoille energiapuukohteille, avaa MTK:n metsäasi-
antuntija Lea Jylhä työryhmän esitystä.

– Metsän terveyslannoituksen tuesta voidaan luopua, kos-
ka investointi on nopeasti vaikuttava ja metsänomistajalle 
kannattava. Suometsien tuhkalannoituksen säilymisestä ra-
hoituksen piirissä keskustellaan.

– Juurikäävän torjunnan tuki on tärkeä. Hallinnon kustan-
nuksia ja byrokratiaa voitaisiin sen käsittelyssä vähentää esim. 
siten, että tuki voitaisiin myöntää myös toimijoille. Mikäli so-
peutustarve ei toteudu terveyslannoituksen ja nuoren met-
sän hoidon/rankojen keräilytuen leikkausten kautta, voidaan 
myös juurikäävän torjunnan tukea leikata.

– Ympäristöllisistä syistä suometsänhoidon tuki vesien-
suojelutoimenpiteineen sekä metsäluonnonhoidon ja met-
sätalouden ympäristötuki tulee säilyttää. Mikäli em. sopeu-
tuskeinojen kautta ei saada riittävää leikkausta, voitaisiin suo-
metsänhoidon tukiprosenttia laskea. Tämä ei kuitenkaan ole 
toivottavaa, toteaa metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.

Eri osissa maata tarpeet poikkeavat toisistaan. Esitys on yri-
tetty saada kokonaisuuden kannalta mahdollisimman toimi-
vaksi ja neutraaliksi.

Kemera-tukia leikataan 
ensi vuonna

UUDEN KEMERA-LAIN KESKEISET TUET TAULUKKONA
Työlaji  Tuki Pinta-ala Kuviokoko Poistuma Jäävä runkoluku max. Pienpuun kertymä Taimikon pituus min. Puuston läpimitta, cm
  €/ha ha minimi ha minimi min. kpl/ha  työn jälkeen kpl/ha m³/ha min.  metriä, työn jälkeen max. työn jälkeen
Taimikon varhaishoito 160 1,0 0,5 3000 5000  0,7 
Nuoren metsänhoito 230 2,0 0,5 1000 3000  3,0 16
Nuoren metsänhoito+         
pienpuunkorjuu 450 2,0 0,5 1000 3000 35 3,0 16         
Työlaji   Tuki  Minimi Minimi 
   % kokonaiskustannuksista pinta-ala, ha kuivokoko, ha 
Metsän terveyslannoitus  40  2,0 0,5          
Työlaji   Tuki  Minimi Minimi 
   % kokonaiskustannuksista pinta-ala, ha kuivokoko, ha 
Suometsänhoito (kunnostusojitus)  yli 5 ha hankkeet 70 % 2,0 0,5 
   alle 5 ha hankkeet 40 %               
Työlaji   Tuki  Metsätien pituus Metsätalouden kuljetusten  
   % kokonaiskustannuksista minimi metriä osuus % minimi 
Metsätien perusparannus  40  500 30 
Uuden metsätien tekeminen  30  500 50 
Kysy tarkemmat tukiehdot metsäasiantuntijaltasi!        

TAIMIKONHOITOLAKSUN NETTOKUSTANNUS ON PIENI KEMERA-TUEN JA VEROVÄHENNYSTEN JÄLKEEN .    
SOVI TAIMIKONHOIDOSTA NYT OMAN METSÄASIANTUNTIJASI KANSSA !         
ESIMERKKILASKELMA TAIMIKON VARHAISHOITO   Netto Arvonlisävero 24 % Yhteensä          
Taimikon varhaishoito laskutushinta, €/ha   350,00 84,00 434,00 
Arvonlisäveron saa takaisin 100 % kausiveroilmoituksella   -84,00  
Kemera-tuki, €/ha    -160,00   
Verovähennys metsäverotuksessa, €    -57,00   
Maksettavaa jää, €    133,00 (38 % laskun nettosummasta)           
ESIMERKKILASKELMA TAIMIKONHOITO   Netto Arvonlisävero 24 % Yhteensä          
Taimikonhoito laskutushinta, €/ha    500,00 120,00 620,00 
Arvonlisäveron saa takaisin 100 % kausiveroilmoituksella  -120,00  
Kemera-tuki, €/ha    -230,00   
Verovähennys metsäverotuksessa, €    -81,00   
Maksettavaa jää, €    189,00 (38 % laskun nettosummasta)  

hintään 500 m pitkä tie, joka liit-
tyy muuhun metsätalouden kul-
jetuksiin sopivaan tiestöön. Pe-
rusparannettavan tien kuljetuk-
sista 30 % on oltava metsäta-
louskuljetuksia, uuden tien kul-
jetuksista 50 %. Tietiheys saa 
olla enintään 15 m vaikutusalu-
een hehtaaria kohden. Tien, sii-
hen liittyvien kääntö- ja ohitus-
paikkojen sekä varastoalueiden 
mitoituksessa ja toimivuudes-
sa noudatetaan metsätienorme-
ja, joita julkaisee Metsäteho Oy.

Suometsien hoidon tuen mää-
rä on 40 % kokonaiskustannuk-
sista 2 - 5 hehtaarin kohteilla. 
Yli 5 hehtaarin kohteilla tuki on 
70 %. Välttämättömät taimikon-
hoidot sekä hakkuut tulee olla 
tehtynä, eikä kohteella saa olla 
hakkuutarvetta 5-10 seuraavan 
vuoden aikana. Hoitotyön jäl-
keen puuston tulee kasvaa kes-
kimäärin vähintään 1,5 m3/ha 
vuodessa. Toteuttamissuunnitel-
man tulee sisältää puuston kas-
vutiedot, kunnostettavien ojien 
ja tehtävän piennartien määrä, 
selvitys kohteen metsänhoidol-
lisesta tilasta sekä selvitys vält-
tämättömistä vesiensuojelutoi-
menpiteistä. 

Muut hankkeet

Ympäristötukisopimuksia teh-
dään ensisijaisesti metsälaissa 

säädettyjen erityisen tärkeiden 
elinympäristöjen ominaispiitei-
den säilyttämiseksi. Sopimuk-
sella maanomistaja sitoutuu säi-
lyttämään tietyllä alueella met-
sien biologista monimuotoisuut-
ta ja olemaan tekemättä alueel-
la metsätalouden toimenpiteitä 
ilman metsäkeskuksen suostu-
musta. Ympäristötuki koostuu 
peruskorvauksesta ja hakkuuar-
vokorvauksesta.

Maanomistajan omavastuu on 
neljä prosenttia sen kiinteistön 
puuston arvosta, jolla kohde si-
jaitsee tai 3 000 euroa. Ympäris-
tötukisopimukset tehdään kym-
meneksi vuodeksi.

Metsäluonnon hoitohankkei-
na voidaan rahoittaa esimerkik-
si usean tilan alueelle ulottuvia 
monimuotoisuuden kannalta tär-
keiden elinympäristöjen hoito- 
ja kunnostustöitä sekä metsä- 
ja suoelinympäristöjen ennal-
listamista, vesistöhaittojen estä-
mistä, monimuotoisuutta edistä-
vää kulotusta ja vieraskasvilaji-
en hävittämistä. Tuella voidaan 
kattaa kaikki hankkeesta aiheu-
tuvat kustannukset.

Emmi Lehtinen
metsäharjoittelija
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 SASTAMALA, Kiikka tilava ok-talo keskellä kylää palve-
luiden ääressä. Tilaa asumiseen ja muuhunkin toimintaan. 
Ota yhteyttä ja tule tutustumaan!

 IKAALINEN, rantatontti Juhtimäessä Vuorijärven ran-
nassa. Tie perille, luonnonhiekkaa rannassa. Hp 29 500 €

 IKAALINEN, Aivusjärven 3000 m2 kaavatontilla käyt-
tämätön valmismökki 44 m2. Tontilla porakaivo ja sähkö 
rajalla valmiina liittymää varten. Tarjoushinta 75 000 €
Jukka Pusa 0400 636 113
 

 SASTAMALA, kolme peltokohdetta keskeisellä paikalla 
valtatien ja keskustan tuntumassa,
7,92+6,39+5,22 ha tukioikeuksineen. Tarj. 27.9.

 SASTAMALA, Tyrväänkylä metsämääräalat 8,2 ha/700 
m3, 9,4 ha/300 m3

ja 2,1 ha/250 m3. Tarj. 27.9.
Vesa Yli-Hongisto 0500 832 681
 

 SASTAMALA, Nohkua metsätila 23 ha/2900 m3. Hyvä-
puustoinen palsta Jyränvuoren metsätien varressa. Pieni 
palsta rajoittuu Nohkuanlampeen. Tarj. 30.9.
Sastamala, Mouhijärvi metsämääräala 6,6 ha/1300 m3 Hä-
meenkyrön rajalla. Tuottavia kasvatusmetsiä. Tarj. 30.9.

 SASTAMALA, Suodenniemi määräala 31,5 ha/4950 m3. 
Valtaosin hyvätuottoisia kasvatusmetsiä, joissa on myös 
hakkuumahdollisuuksia. Tarj. 30.9.

 IKAALINEN, Isoröyhiö 21 ha/250 m3. Taimikkovalt. tila. 
Karpanperällä rajoittuen etelässä Nevainlammen äskettäin 
kunnostettuun metsätiehen.Tarj. 30.9.

 IKAALINEN, Kiiala 5,1 ha/800 m3. Rajoittuu Karjotie-
hen.
Tarj. 30.9.
Kari Jeskanen 0500 335 526

 

 ORIVESI, Lauttakulma, vapaa-ajan asunto. Tontti n. 
1,4 ha, Särkijärven rantaa n. 90 metriä.
Tontilla noin 56 m2:n hirsimökki ja talousrakennukset. 
Hintapyyntö 75 000 € / tee tarjous

 TAMPERE, Aitoniemi, Riihimäentie, noin 1,6 ha:n mää-
räalatontilla purkukuntoinen OK-talo, n. 150 m2. Etäisyys 
Keskustorilta noin 27 km. Myydään tarjousten perusteella, 
pohjahinta 20 000 €, tarjoukset 20.10. mennessä.

 JÄMSÄ, Kuorevesi 9 ha/500 m3. Hoidettua kasvatus-
metsää ja keväällä Mhy:n uudistamia taimikoita. Tarj. 
13.10.

 JUUPAJOKI, Lyly 9,7 ha/1100 m3 + talouskeskus, joka 
rajoittuu rantaan. Remontoitavaksi sopiva talo ja talousra-
kennuksia. Tarj. 21.11.

 MÄNTTÄ-VILPPULA  12  ha/1000 m3 kasvatusmetsiä 
Kolhon lähellä. Tarj. 29.9.
Miika Bucktman 040 557 3947
 

 VIRRAT 7 ha/1600 m3. 6 ha ennakkoraivattu harven-
nushakkuuta varten. Rajoittuu kauniiseen metsälampeen, 
joka on metsälakikohde. Tarj. 9.10.

 VIRRAT 23 ha/1350 m3. Taimikkovaltainen tila hyvän 
kylätien varrella.  Mäntyvaltainen puusto. Tarj. 2.10.

 VIRRAT, yht. 1,6 ha rantaosayleiskaavan loma-asun-
totontti, tontin edustalla sijaitseva oma pikkusaari, jossa 
sijaitsee n. 25m2:n kesämökki ulkorakennuksineen sekä 
yhteensä noin 500 metriä rantaviivaa. Hp 95 000 €

 VIRRAT, Vaskivesi kaavan mukainen loma-asuntotontti 
7900 m2 Näsijärven vesistön rannalla. Rantaa n. 200 m, 
tierunko tontille valmiina. Hp 59 000 €
Janne Savilahti 044 760 7788
 

 PARKANO 67 ha/4800 m3, sisällä 5 ha lampi. Heikko-
kuntoiset rakennukset.
Tarj. 11.10.

 PARKANO, Kuivasjärvi 24 ha/1600 m3, hyvin hoidettu 
tila ja hyvät tiet. Tarj. 18.10.

 KIHNIÖ Nerkoonjärven kaavatontti 4270 m2. Raken-
nusoik. 100 m2, rantaa n. 40 m. Tie perille. Hp 46 000 €

 PARKANO rinnetontti n. 5000 m2 Metsäjärven eteläran-
nalta. Rantaa n. 55 m. Hp 40 000 €
Sauli Kallio 044 739 3110

20 



Se on paikka, jossa ajatukseni 
hengittää syvemmin. Paikka, 
jossa sieluni lepää ja mieleni on 
rauhallinen. Se on paikka, jon-
ka ymmärrän kuin selvimmän 
kartan, mutta se on myös paik-
ka, joka kerta toisensa jälkeen 
yllättää hienoudellaan ja erilai-
suudellaan. Se on paikka, jos-
sa olen kuin kotonani. Se paik-
ka on metsä. 

 
Olen pienestä pitäen liikku-

nut metsässä perheeni kanssa. 
Olemme retkeilleet, sienestä-
neet, marjastaneet ja tutkail-
leet erilaisten metsien hienoa 
elämää. Kahdeksanvuotiaana 
metsästä tuli myös paikka har-
rastaa. Aluksi suunnistus pelot-
ti ja jännitti, enkä vielä ymmär-
tänyt, miten metsää tulisi lukea, 
mutta pikkuhiljaa ymmärsin 
senkin puolen ja innostuin yhä 
enemmän. Harrastus muuttui 
vähitellen ammatiksi ymmär-
täessäni yhä enemmän kartan 
ja metsän yhteistä säveltä.  Sa-
malla erilaiset metsät ympäri 
maapallon tulivat yhä tutum-
miksi varsinkin kilpailumieles-
sä. Mutta vaikka suunnistus vä-
lillä pitkän kauden jälkeen on-
kin tuntunut hiukan pakkopul-
lalta, niin metsään en ole kos-
kaan kyllästynyt. Sieltä olen 
aina saanut voimaa ja rauhaa 
ja kauniita ajatuksia. Syksyi-
sin olen myös monesti hyvällä 
omalla tunnolla voinut käyttää 
karttapussin paremmin ja hyö-
dyllisemmin sadonkorjuuseen.

 
Olen ollut maajoukkue-

suunnistaja 17-vuotiaasta 
saakka. Silloin pääsin ensim-
mäisiin nuorten MM-kilpailui-
hin. Nyt 15 vuotta myöhem-
min, taskussani on 17 aikuisten 
MM-mitalia ja lukuisia muita 
menestyksen hetkiä. Toisaalta 
omankin reittini varrelta löy-
tyy myös paljon surua, petty-
mystä ja huolta. Yksikään mi-
tali ja saavutus ei ole tullut hel-
posti tai ilman uhrauksia. Sil-
ti päällimmäisenä kaikesta ko-
kemastani huokuu kiitollisuus. 
Kiitollisuus siitä, että olen saa-

nut elää täysillä rakastamani la-
jin pauloissa. Kiitollisuus siitä, 
että unelmani ovat toteutuneet 
ja että olen saanut kokea kaikki 
ne ääripäisetkin tunteet niin yk-
sin kuin läheisteni ja joukkue-
tovereidenkin kanssa. 

 

Koska kukaan ei ole voitta-
ja yksin, ei elämässä eikä ur-
heilussa, olen myös erittäin kii-
tollinen siitä, että rinnallani on 
kulkenut monta uskollista ja 
loistavaa yhteistyökumppania. 
Metsänhoitoyhdistyksen kans-

Metsien tyttö
sa aloitimme yhteistyömme 
paikallisesti Päijät-Hämeessä 
jo melkein kymmenen vuotta 
sitten. Siitä kumppanuus syve-
ni valtakunnalliselle tasolle ja 
nyt olemme touhunneet erilai-
sien juttujen merkeissä jo niin 
monessa paikassa, että tämän-
hetkinen tilanne tuntuu hai-
kealta. Mutta koska sydämeni 
on puhunut, on minun kuunnel-
tava sitä ja todettava, että näil-
lä näkymin en aio juosta MM-
tasolla ainakaan ensi vuonna. 
Olen oppinut, että koskaan ei 
kannata sanoa ”ei koskaan”, 
joten jätän oven auki sille, et-
tä palaan vielä joskus ammat-
tiin, jota rakastan. Mutta vali-
tettavan todennäköistä on, että 
huippu-urheilija Minna Kaupin 
ja MHY:n yhteistyö ei enää jat-
ku. Toisaalta mikäänhän ei estä 
meitä yhä tekemästä asioita yh-
dessä tästäkin eteenpäin ilman 
huippu-liitettä! 

 
Vaikka suunnistus on unel-

ma-ammattini ja aion harras-
taa lajia niin kauan kuin jalkani 
kantavat, on ollut hienoa huo-
mata, että mieleni on vallannut 
myös innostus. Innostus sii-
tä, mitä kaikkea muuta maail-
ma voi tarjota ja miten erilailla 
asioihin voi suhtautua, kun jo-
kaisen päätöksen takana ei ole-
kaan urheilijaminä vaatimassa 
huomiotaan. Olen nauttinut jo 
nyt loppukesästä rennoin mie-
lin ja piirrellyt ihan uudenlai-
sia karttoja tuleville seikkai-
luille. Tätä kirjoittaessani reitti 
on vielä melko epäselvä, mutta 
eiköhän ensimmäiset rastit ala 
pikkuhiljaa hahmottua. Samal-
la, kun etsin uusia elämän pol-
kuja, lenkkipolkuni vievät mi-
nut kuitenkin aina metsän sii-
mekseen mietiskelemään ja 
haastamaan itseäni. Olenhan 
metsien tyttö aina ja ikuisesti. 

 
Syyskuussa 2015 

Yhteistyöstä syvästi kiittäen, 
Minna Kauppi
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http://www.mhy.fi

TimberFin-   
konehuutokauppa- 

tapahtuma 
Tampereella

9.10.2015

John Deere Forestry Oy
Lokomonkatu 21, 33900 TAMPERE
JohnDeere.fi

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.
 

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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Heinäntorjunnan tarve on hy-
vä tarkistaa jo istutusta seu-
raavana syksynä. Luontaisesti 
uudistettava alue on hyvä tar-
kistaa viimeistään kolme vuot-
ta maanmuokkauksen jälkeen. 
Tarkista alle metrin pituinen 
taimikko vuosittain heinitty-
misen varalta. Heinäntorjun-
ta voi olla tarpeen etenkin pel-
lonmetsityskohteilla ja muilla 
rehevillä kasvupaikoilla, joil-
la pintakasvillisuus kasvaa no-
peasti taimien mittaiseksi. Pin-
takasvillisuus hidastaa tainten 
kasvua ja voi jopa tukahdut-
taa taimet. Heinän lakoontues-
sa taimet voivat taittua ja altis-

tua myyrä- ja sienituhoille sekä 
tukkimiehentäille.

Kaada kasvua haittaava 
heinä taimien ympäriltä

Jos heinät haittaavat taimien 
kasvua, tee heinäntorjuntaa. 
Heinää voidaan torjua mekaa-
nisesti niittämällä tai polke-
malla. Apuna voi käyttää esi-
merkiksi sirppiä, raivausveis-
tä tai ruohoterällä varustettua 
raivaussahaa. Tarkoituksena 
on turvata täystiheän taimikon 
synty ja välttää täydennysistu-
tuksen tarvetta kaatamalla tai-
men kasvua haittaava pinta-

Lakoavat heinät voivat tukahduttaa taimen.

Uudistusalat heinittyvät helposti, kun valon määrä alueella lisääntyy avohak-
kuun seurauksena. Taimien elinvoimaisuutta ja heinäntorjunnan tarvetta kan-
nattaa tarkkailla metsänuudistamistyön onnistumisen varmistamiseksi. 

Metsävarallisuuden asiantuntija

Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso 
lisätietoja osoitteesta op.fi/metsa. 

Taimet hukkuvat heinään!

kasvillisuus taimen välittömäs-
tä läheisyydestä. Vaikeimmissa 
paikoissa, joissa mekaaninen 
torjunta ei auta, voidaan tar-
vita kemiallista heinäntorjun-
taa. Kemiallista torjunta-ainet-
ta levitetään uudistusalalle joko 
ennen viljelyä maanmuokkauk-
sen yhteydessä tai taimien is-
tutuksen jälkeen. Monimuotoi-
suuden kannalta tärkeissä elin-
ympäristöissä kemiallista tor-
juntaa ei saa käyttää.

Heinäntorjuntaa kannattaa 
tehdä kesällä, jolloin taimea 
haittaava kasvillisuus on suu-
rimmillaan, tai alkusyksyllä, 
jolloin vihreät havupuun tai-
met löytyvät helposti kellas-
tuneen heinän seasta. Mekaa-
nisen heinäntorjunnan voi jou-
tua uusimaan 2-3 kesänä istu-
tuksen jälkeen, jotta taimet eh-

tivät kasvaa heinikkoa korke-
ammaksi.

Karoliina Kohtakangas
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© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11

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
Ville Haavisto
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

31

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

7
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

6 Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

14

Metsäasiantuntija 
Niina Laivanen 
044 776 4550

9

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 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
Eetu Suvanen
 044 580 1042.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
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12
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14
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10

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

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

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
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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!

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151

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

www.kurunpienkonehuolto.fi 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

Lukijan palvelukortti

Muutokset voit tehdä myös 
osoitteessa 

www.mhy.fi/Pohjois-Pirkka

PAINOTALO
M-PRINT 
PALVELEE

Katso 
tarjoukset

WWW.M-PRINT.FI

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

Verovinkki
Metsätalouden vähennykset 

Metsätalouden verotuksessa ovat vähennyskelpoisia 
kaikki metsätalouden menot, riippumatta siitä, onko 
metsänomistajalla ollut verovuonna metsätalouden 
tuloja. Metsänomistajan on itsensä huolehdittava sii-
tä, että kaikki kulut tulevat kirjatuksi vähennyksiin. Ve-
rottaja pitää kyllä huolta ja kysyy puunmyyntitulojen 
perään, jos ne jäävät merkitsemättä verolomakkeelle, 
mutta menojen perään verottaja ei kysele. 

www.mhy.fi
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Muutokset voit tehdä myös 
osoitteessa 

www.mhy.fi/Pohjois-Pirkka

Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

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

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

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2015: 

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

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

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

Mäntän Pihakone Center
Valtatie 54, 35800 Mänttä: 
www.pihakonecenter.com  
Metsävarusteista ja tarvikkeista -10% 
alennus ovh:sta
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Jäsenpalvelulomake• Suostumus metsätiedon käsittelyyn. 1) ks. lisätiedot• Haluan saada lisätietoja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä• Osoitteeni on muuttunut/Omistajatiedot ovat muuttuneet

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

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

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

Metsätilan sijaintipaikkakunta Metsäpinta-ala, ha Metsätilan kiinteistötunnus

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

Päiväys ______/______ 2015 Paikka __________________________________

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

Le
ik

ka
a 

tä
yt

et
ty

 lo
m

ak
e 

ja
 ta

ita
 s

e 
ka

ht
ia

 tä
m

ä 
pu

ol
i s

is
äl

le
pä

in
. T

ei
pp

aa
 ta

i n
id

o 
ki

in
ni

 ja
 p

ud
ot

a 
lä

hi
m

pä
än

 p
os

til
aa

tik
ko

on
. O

le
m

m
e 

m
ak

sa
ne

et
 p

os
tim

ak
su

n 
pu

ol
es

ta
si

.

Metsänlannoitus on kannattava toimenpide metsässä. Parhais-
ta lannoituskohteissa saadaan 15 – 20 %:n korkotuotto, mikä 
tarkoittaa useiden satojen eurojen lisätuloa hehtaarilta. Lannoi-
tuskustannusten verovähennyskelpoisuus parantaa entisestään 
lannoituksen kannattavuutta.
Metsänlannoitusta toteutetaan mhy Pohjois-Pirkan alueella 
kesällä 2016. Yhteishankkeena metsänomistajien lannoitus hoi-
detaan kustannustehokkaasti sisältäen suunnittelun, lannoittei-
den hankinnan ja levityksen. Palvelu tarjotaan metsänomistajalle 
avaimet käteen -periaatteella. Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihin 
ja ilmoita kiinnostuksesi metsänlannoituksesta metsässäsi.

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.

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.

Lannoitusta 
kesällä 2016

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

Pysy kartalla metsäsi 
tarpeista!

Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme!


