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Viisaita päätöksiä odotellessa
Oman metsänhoitoyhdistyksemme vii-
me vuosi sujui talousarviota ja toimin-
tasuunnitelmaa paremmin. Iso kiitos 
siitä kaikille toimintaan osallistuneil-
le, niin metsänomistajille, toimihenki-
löille, metsureille, koneyrittäjille kuin 
muillekin tulokseen vaikuttaneille. 

On mukava huomata, että uusi or-
ganisaatiomalli toimii ja henkilöstön 
koulutus tuo tulosta. Samalla on val-
mistauduttu kuluvan vuoden alusta ta-
pahtuneeseen huomattavaan muutok-
seen, jossa veroluonteinen metsänhoi-
tomaksu muuttui yhdistyksen jäsen-
maksuksi. 

Jäsenmaksulla tuotetaan kaikille jä-
senille yhteisiä palveluja ja jatkossa on 
jäsenten päätettävissä, mitä palveluja 
toivotaan ja tarvitaan. Aiempaa met-
sänhoitomaksua voitiin yhdistyksissä 
käyttää vain laissa rajattuihin toimin-
toihin. Nyt jäsenkunta voi vaikuttaa 
myös jäsenmaksun suuruuteen. 

Yhdistyksen liiketoiminnan painoar-
vo kasvaa jatkossa, mutta pitää kuiten-
kin muistaa, että yhdistys ei tavoitte-
le voittoa, vaan sitä, että palvelut voi-
daan tuottaa kohtuuhintaan jäsenis-
tölle. Aito jäsenyys tarkoittaa myös si-
tä, että kysytään ensin omalta metsän-
hoitoyhdistykseltä, – tätä kautta palve-
lujen laajuutta, laatua ja hintaa pysty-
tään kehittämään kilpailukyisiksi.

Metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajaa lähellä

Yhdistyksen tavoitteena ovat todelli-
set hyödyt, eikä edunvalvonta jää vain 
etäiseksi termiksi, vaan jäsenen etua 
valvotaan käytännön tasolla. Yhdistyk-
sellä on käytössään ajantasainen puun 
hinta- ja katkontatieto. Puukaupan kil-
pailuttamisella saadaan selville kulle-
kin leimikolle paras hinta ja tätä kaut-
ta paras tuotto metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenen metsäomaisuudelle. 
Jäsenyyden kautta metsänomistaja on 
myös automaattisesti mukana ryhmä-
sertifioinnissa. 

Tärkeä osa edunvalvontaa on uu-

distuneen metsänomistajaorganisaati-
on maakunnalliset metsäasiantuntijat, 
jotka seuraavat muun muassa kaavoi-
tusta ja maankäyttöä. Maa- ja metsätalo-
ustuottajien keskusliitto vastaa edunval-
vonnasta valtakunnallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla. Yhtiöiden sopimusasiak-
kuutta miettivien kannattaa kyllä pohtia 
miten puuta käyttävä yhtiö voisi olla met-
sänomistajan edunvalvoja.

Haketuki ihmetyttää

Haketuen muutos etenee eduskuntaan. 
Hallitus päätti laajasta vastustukses-
ta huolimatta esittää uusiutuvalla ener-
gialla tuotetun sähkön tuotantotukeen 
muutosta, joka käytännössä rajaisi kai-
kista muista hakkuista paitsi ensiharven-
nuksilta tulevan puun pois tuen piiristä. 
Esitys lisäisi toteutuessaan byrokratiaa ja 
kustannuksia. Pahimmillaan se edistäisi 
kivihiilen käyttöä. 

Kivihiili on vallannut tilaa energian tuo-
tannossa, rahat virtaavat ulkomaille ja 
maaseudun elinkeinojen kannattavuus 
heikkenee. Ratkaisu löytyisi kotimaisen 
energian lisäkäytöstä. Metsäteollisuus 
Ry. ilmoitti, että metsien puu pitää varata 
heille, vaikka heillä ei todellisuudessa ole 
sille käyttöä. Puuta riittää senkin jälkeen, 
vaikka kaikki ilmoitetut investoinnit to-
teutuisivatkin. Teollisuuden esitys laillisen 
kartellin rakentamiseksi oli niin räikeä, et-
tä on epätodennäköistä poliitikkojen vie-
vän lakia eteenpäin. Päätös tarkoittaisi 
kolmen metsäjätin monopoliasemaa 
Suomen kuitupuumarkkinoilla ja lisään-
tyviä harvennusrästejä.

Hyvin kuvaavaa oli lain taustatekstissä 
todettu tavoite vähentää kuitupuun hin-
tapainetta, vaikka kuitupuun hinta on ta-
kavuosinakin seurannut heikosti vaikka-
pa sellun hintakehitystä. Metsänomista-
jien on mahdotonta löytää markkinoilla 
tälläkin hetkellä kuitupuulle ostajaa – et-
tä sellaista painetta.

Edessä on mielenkiintoinen eduskun-
takäsittely. Laille on hankala löytää pe-
rusteluita. Puuta esimerkiksi Äänekos-
kelle löytyy varmuudella. Jos laki meni-

si eteenpäin, olisi sillä suuria haittavai-
kutuksia. Toivottavasti eduskunnassa 
tehdään viisas päätös metsänomista-
jan kannalta.

Vaalit tulossa

Joitain vuosia taaksepäin koko met-
säala nimettiin auringonlaskun alaksi, 
jolla on hiljainen alasajo edessä. Tuos-
ta ajasta on kulunut reilut viisi vuotta. 
Eduskuntavaalit lähestyvät. Nyt jokai-
nen poliitikko vannoo biotalouden ja 
kiertotalouden nimiin, jonka osana ja 
runkona maamme metsätalouskin on. 
Vaalien alla metsänomistajien kannat-
taa selvittää oman kansanedustajaeh-
dokkaansa metsätietämys sekä linja 
metsäasioiden eteenpäin viemisessä. 
Suomessa on laskentatavasta riippuen 
350  000 - 700  000 metsänomistajaa. 
Näin ison väkimäärän mielipiteillä on 
merkitystä. Poliitikkojen tulee muistaa, 
että koko metsäala ei pyöri ilman me-
nestyviä metsänomistajia. Vain metsä-
taloudestaan tuottavuutta saava met-
sänomistaja sitoutuu metsiensä hoi-
toon ja puunmyyntiin. 

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

Antero Unkila
hallituksen puheenjohtaja
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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
wwwwwmetsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot 
löydät osoitteesta www.mhy.fi ja www.

Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.
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metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme 
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan, 
korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat parhaan 
hinnan puukaupasta.

Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä
wwwwwmetsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot 
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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 osoitteessa www.
mhy.fi tai tämän lehden takakannessa.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
Vuoden 2014 toiminnan tunnuslukuja

Puunmyyntisuunnitelmat 864 985 m3

Päätehakkuut 1 907 ha
Harvennushakkuut 3 683 ha
Ensiharvennukset 2 102 ha
Ylispuiden poisto 452 ha
Yhteensä 8 144 ha
Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 510 177 m3

Korjuuapalvelu 162 475 m3

Energiapuutoimitukset 40 500 m3

Maanmuokkaus 971 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 590 500 kpl
Taimen istutus 645 ha 
Kylvöt 86 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän kunnostukset 2 493 ha
Metsäteiden rakennus- ja perusparannus 27 km
Metsäsuunnittelu 7 830 ha
Metsäarviot 5 661 ha
Henkilökohtainen neuvonta 4 418 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja asiakastilaisuudet 14 kpl
 2290 henkilöä
Liikevaihto 7,89 m€

Keskihinnat 
tammikuussa 
2015 talvikorjuun 
uudistushakkuissa 
Mhy Pohjois-
Pirkan alueella

Puutavaralaji €/m3

 
MÄNTYTUKKI 55,96
MÄNTYKUITU 15,78
 
KUUSITUKKI 56,22
KUUSIKUITU 18,83
 
KOIVUTUKKI 41,96
KOIVUKUITU 15,74
MUUKUITU 11,95

Suomen talouden hyvistä uu-
tisista viime aikoina on vas-
tannut suomalainen metsäte-
ollisuus, joka on ilmoittanut 
muista teollisuusaloista poike-
ten merkittävistä investointi-
suunnitelmista Suomeen. Nä-
mä uutiset ovat kansantalou-
den ja metsänomistajien kan-
nalta hyviä.  Suunnitellut in-
vestoinnit lisäävät puun käyt-
töä yli kymmenen miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa. Tämä 
puun kysynnän lisääntyminen 
kuulostaa hyvältä, sillä ajoit-
tain varsinkaan kuitupuulla ei 
ole ollut kysyntää. 

Isoimpia investointeja ovat 
MetsäGroupin Ääneskosken 
biojalostelaitos ja StoraEnson 
Varkauden investoinnit kar-
tonkikoneeseen ja levytehtaa-
seen. Pari viikkoa sitten suo-
malainen investointiryhmä il-

moitti uuden sellutehtaan ra-
kentamissuunnitelmista Kuo-
pioon. Näiden lisäksi on muita-
kin hankkeita meneillä ja puu-
ta tarvitaan jatkossa enemmän 
myös energian tuottamiseen. 
Osa tästä lisääntyvästä puun-
tarpeesta heijastuu puunostoon 
jo tulevana vuonna. 

Puun riittävyydestä on pu-
huttu viime aikoina paljon. 
Puuta riittää myös mahdollis-
ten uusien investointien tarpei-
siin, koska metsiin on kertynyt 
mittavat hakkuusäästöt. Ny-
kyisin metsien kasvu ylittää ra-
justi vuotuisen hakkuumäärän.

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
valmiita lisäämään metsän-
omistajien tietoa hakkuumah-
dollisuuksista ja puumarkki-
noista. Yhteistyössä metsän-
omistajien kanssa metsänhoi-
toyhdistykset ovat aktiivisesti 

mukana puukaupassa ja lisää-
mässä paikallisten metsävaro-
jen käyttöä. Uskon, että met-
sänomistajat ovat valmiita li-
säämään puukauppaa ihan niin 
paljon kuin puulla on kysyntää. 
Puun hyvä kysyntä ja metsäta-
louden kannattavuus edistävät 
parhaiten metsänomistajien in-
toa ja halua panostaa metsän-
hoitoon ja puukauppaan.

Harri Katajamäki
toiminnanjohtaja

Puun kysyntä lisääntyy



Nainen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirk    an hallituksesta 
–Johanna Kallenautio

 
Mhyn rooli

Metsänhoitoyhdistyksen roolia metsäta-
louskentässä Johanna pitää tärkeänä, tär-
keimmäksi aiheeksi hän nostaa edunval-
vonta tehtävät. Johanna kokee, että etä-
metsänomistajille sekä niille jotka eivät it-
se jaksa panostaa metsänhoitoon on Met-
sänhoitoyhdistyksestä eniten hyötyä. Met-
sänhoitoyhdistyksestä saa täten avustusta 
ja rohkaisua metsällisiin toimiin. Johanna 
toivoisi että sukupolvenvaihdoksia tehtäi-
siin huomattavasti enemmän ja aikaisem-
min kuin on ollut tapana. Metsäomaisuus 
pitäisi saada heille joilla on kiinnostusta 
ja intoa panostaa tilan kehittämiseen. Sa-
maa nuorennusleikkausta hän toivoisi luot-
tamustoimiin. 

Kallenautio

Johanna toimii Juupajoella Kallenaution 
talossa emäntänä, kuten myös miehen ko-
titilalla Petääjärvellä. Kallenaution tila on 

Johanna on ollut Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan hallituksessa vuoden 2014 
alusta alkaen ja on viihtynyt hyvin tehtä-
vässään. Johannan kokemuksen mukaan 
yhdistyksen hallituksessa käsitellään asioi-
ta hyvin tasa-arvoisesti ja kuka tahansa saa 
äänensä kuuluviin niin halutessaan. Muu-
tenkin Johanna käsityksen mukaan naisia 
käsitellään metsänhoitoyhdistyskentässä 
yhtä tärkeinä asiakkaina kuin miehiä. Yh-
tiön edustajat kysyvät usein asioidessaan, 
että missä talon isäntä on. 

Metsän merkitys

Metsän merkitys Johannan elämässä on 
suuri, erityisesti metsänhoito on lähellä 
sydäntä. Johanna on ollut mukana kaikil-
la metsäaiheisilla kursseilla ja käynneillä 
joihin vain mahdollisuuksia on ollut. Eri-
tyisesti ennen lapsien syntymää aika kului 
varsin iloisesti metsän siimeksessä. Met-
sänhoidon lisäksi hirvenmetsästys on har-
rastuksena lähellä sydäntä.

Johanna kievarin pihassa.

Oikealla ”Kilometritolppa” menneel-
tä ajalta.

Kievarin puinen opastetaulu.
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OSAAVISTA METSÄAMMATTILAISISTA  

ON JATKUVA PULA  

- OLISITKO SINÄ YKSI HEISTÄ?

BIOENERGIA-ALAN AMMATTITUTKINTO
ALOITUS 8.4.2015, ÄHTÄRISSÄ TUOMARNIEMELLÄ

Koulutus on laaja-alainen ja sopii monien alojen lisäkou-
lutukseksi ja sopii myös yrittäjille, jotka aikovat laajentaa 
toimintaa biotalouden alalla.

Koulutus on monimuoto-opiskelua, ja sen kesto on 1,5 
vuotta. Lähipäiviä on 1-2 pv/kk.

Osallistumismaksu on 180 € + tutkintomaksu 58 €.

METSÄTALOUSYRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO
ALOITUS 4.5.2015, ÄHTÄRISSÄ TUOMARNIEMELLÄ

Koulutus on tarkoitettu metsänomistajille ja metsäpalveluy-
rittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksen aikana 
on mahdollista laatia metsäsuunnitelma omalle tilalle.

Koulutus on monimuoto-opiskelua, ja sen kesto on 1,5 
vuotta. Lähipäiviä on n. 3 pv/kk.  
Osallistumismaksu 180 € + tutkintomaksu 58 €.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO
ALOITUS 4.5.2015, ÄHTÄRISSÄ TUOMARNIEMELLÄ

Opiskele metsäalan osaajaksi monimuotokoulutuksena.  
Mahdollisuus suuntautua metsäkoneen kuljettajaksi tai  
metsuri/metsäpalvelujen tuottajaksi. Lähipäiviä on n. 4 pv/kk.

Opiskelu ja ruokailu ovat maksuttomia lukuun ottamatta  
tutkintomaksua 58 €.

Lisätietoja koulutuksista 
kouluttaja Asko Ämmälä puh. 040 830 2177 tai 
kouluttaja Jyrki Ilves puh. 040 680 7149 
s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi

Hakemukset 
www.seduaikuiskoulutus.fi  ->  
koulutustarjonta -> maa- ja metsätalous 

Nainen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirk    an hallituksesta 
–Johanna Kallenautio

ollut suurimmillaan 
1800-luvulla, silloin 
talossa oli maita pe-
räti 1600 hehtaarin 
kieppeillä. Kallenau-
tion toiminta on pe-
rustunut aina metsä-
talouteen, parhaim-
millaankin talossa on ollut ainoastaan noin 30 heh-
taaria peltoja. Talon ensimmäinen metsäsuunnitel-
ma on tiettävästi tehty 1800-luvulla, joten tämäkin 
jo kertoo että metsätaloudella on talossa pitkät pe-
rinteet. Kallenaution metsät olivat aikoinaan tun-
nettuja kauempanakin, sillä muun muassa masto-
puita laivoille haettiin Juupajoelta. 

Kallenautiossa toimii kievari jossa nykyisin tar-
joillaan kesäisin soppalounasta ja kahvia poikke-
aville. Lisäksi kievarissa on lahjatavarapuoti, jos-
ta voi ostaa paikallisia käsitöitä. Kestikievarin toi-
minta alkoi vuonna 1778. Kievarin tarkoitukse-
na oli toimia kulkijoille levähdyspaikkana. Kie-
vareissa matkailijat saivat yöpyä ja vaihtaa hevo-
sensa levänneisiin ja jatkaa matkaansa seuraava-
na päivänä virkeämpinä. Kievarin toiminta loppui 
lopullisesti vuonna 1928 ja nykyistä museotoimin-
taa pitää yllä Juupajoki Seura.  

Jani Mäkinen
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Virroilla on yrityksiltä ja elinkeinoelämän 
toimijoilta tullut vahva viesti, että kun-
nan kehittämistoimintaa ja pitää suunna-
ta jo alueella oleviin luontaisiin vahvuuk-
siin. Tämän vuoksi Virtain kaupungin stra-
tegiassa yh-tenä keskeisenä painopistealu-
eena on lisätä alueen ja sen yritysten elin-
voimaisuutta edistämällä lähipalve-lujen, 
lähienergian ja lähiruoan käyttöä. 

Virroilla on merkittävät luonnonvarat ja 
paikkakunta on vahvaa maa- metsä- ja tur-
vetuotantoaluetta. Lisäk-si alueella on pal-
jon muihin luonnonvaroihin perustuvaa 
yrittäjyyttä, kuten maanrakennusalan yri-
tystoimin-taa. Myös paikkakunnan muo-
viteollisuus valmistaa tuotteita, jotka edis-
tävät vastuullista luonnonvarojen käyttöä, 
energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelua. 
Virroilla on myös jo toteutettu paljon in-
vestointeja, jotka edistävät BioVirrat aja-
tusta. Näistä hyvinä esimerkkeinä mainit-
takoon uuden lämpölaitoksen inves-tointi, 
joka valmistui 2011 ja Nuorisokeskus Mart-
tisen muuttamien hakelämmitykselle 2014.

BioVirrat ajatuksen mukaisesti Virrat 
haluaa olla paikkakunta, joka käyttää uu-
siutuvia paikallisia luonnonva-roja ravin-
non, energian, tuotteiden ja palvelujen 
tuottamiseen. Toiminnalla pyritään vähen-
tämään riippu-vuutta fossiilisista luonnon-
varoista, sekä edistämään talouskehitystä 
ja luomaan työpaikkoja ja uutta yritys-toi-
mintaa kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka on 
tärkeä yhteistyökumppani Virtain kaupun-

gille, sillä mm. Virtain kau-pungin lämpö-
laitokselle toimitetusta hakkeesta suuri osa 
on MHY Pohjois-Pirkan toimittamaa. Met-
sänhoi-toyhdistys on keskeisesti mukana 
myös selvityksessä, jota tehdään parhail-
laan yhteismetsän perustamiseksi Virroil-
le. 

Puupäiväkoti nousee Virroille

Tärkeänä kohteena strategiassa ovat myös 
lapset ja nuoret.  Kaupungin strategian mu-
kaisesta toiminnasta hyvä esimerkki on 
uuden 97-paikkaisen puurunkoisen päivä-
kodin rakentaminen, jonka on määrä val-
mistua ensi kesän aikana. Rakennuksen 
kerrosala on 1260 m² ja hankkeen koko-
naiskustannusarvio on 2 870 000€. Täs-
sä investoinnissa yhdistyvät panostaminen 
lapsiin ja BioVirrat toimintatavan edistä-
minen.

Ennen päätöksen tekemistä hankkeeseen 
nimetty rakennustoimikunta kävi tutustu-
massa Haapaveden ja Pudasjärven hirsi-
rakenteisiin päiväkoteihin. Selvitysten ja 
vierailujen jälkeen todettiin, että hirsira-
kentami-nen ei ole kustannuksiltaan kal-
liimpaa kuin muut vaihtoehdot. 

– Hirrestä rakentaminen todettiin par-
haaksi vaihtoehdoksi, sillä hirsirakennus 
on tunnetusti ekologinen, lämminhenki-
nen ja ympäristöön kauniisti istuva. Ra-
kennuksen tarjouskilpailu onnistui hyvin, 
sillä kustan-nukset pysyivät tavoitellul-
la tasolla ja urakkakilpailun voittajat löy-
tyivät keskeisiltä osin omalta paikkakun-

nalta, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Haa-
pamäki.

Yhteismetsä Virroille

Toinen merkittävä BioVirrat teeman edis-
tämiseen liittyvä hanke on yhteismetsän 
perustaminen Virroille. Viime vuonna 
MHY Pohjois-Pirkka, Virtain kaupunki ja 
Virtain seurakunta kartoittivat yksityisten 
metsän-omistajien kiinnostusta yhteismet-
sän perustamiseksi paikakunnalle. Saatu-
jen vastausten perusteella asian valmiste-
lua päätettiin jatkaa. Tavoitteena on saa-
da perustettua vähintään 700 ha:n suurui-
nen yhteismetsä Virroille. Virtain kaupun-
ginhallitus päätti viime vuoden lopussa, et-
tä mikäli 65 % pinta-alasta saadaan yksi-
tyisiltä maanomistajilta, myös kaupunki 
on valmis tekemään päätöksiä omien alu-
eidensa liittämiseksi yh-teismetsään, niin 
että tavoiteltu 700 ha:n pinta-ala saadaan 
täyteen. Myös Virtain seurakunnan kirk-
koneu-vosto on tehnyt samanlaisen pää-
töksen. 

– Aloite yhteismetsän perustamisesta tu-
li yksityisiltä metsänomistajilta. Kaupun-
ki haluaa olla aktiivisesti edesauttamassa 
yhteismetsän syntyä. Yhteismetsän synty-
minen Virroille on myös elinkeinopoliitti-
sesti toi-vottavaa, sillä parhaimmillaan se 
luo lisää taloudellista toimeliaisuutta ni-
menomaan tälle alueelle kertoo kaupun-
ginjohtaja Haapamäki.

Heidi Tanhua

BioVirrat hakee kasvua 
luonnonvaroista
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Puukauppa yskien käyntiin
 – kuitupuuta käyttävän teollisuuden kannattavuus erinomainen

Iloiset uutiset puun käyttöä lisäävistä in-
vestoinneista saivat jatkoa helmikuun alus-
sa. Finnpulp Oy suunnittelee havuselluteh-
taan rakentamista Kuopioon ja Stora En-
so ilmoitti osavuosikatsauksen yhteydes-
sä investoivansa Varkauteen puutuoteteh-
taaseen, joka lisää havutukin käyttöä noin 
neljännesmiljoona kuutiometriä vuodessa. 

Julkinen keskustelu investointien ympä-
rillä on kääntynyt hämmästyttävästi puu-
varojen riittävyyteen ja metsäluonnon mo-
nimuotoisuuteen sen sijaan, että rakenta-
vasti mietittäisiin miten kaikki investoin-
nit saataisiin järkevästi toteutettua.

Teollisuudelle hyvä tulos
Metsäteollisuus teki kokonaisuutena hy-
vän tuloksen viime vuonna, vaikka otet-
taisiin huomioon myös heikosti kannatta-
vat paino- ja kirjoituspaperit. Tulosten ta-
so korostuu entisestään, kun niitä peilaa 
äärimmäisen vaikeana jatkuvaan talousti-
lanteeseen. Kuitupuuta käyttävässä teolli-
suudessa kannattavuus liiketulosprosentil-
la tai sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna 
oli erinomainen. 

Tukkia käyttävässä teollisuudessa paras 
tulos tehtiin vanerilla. Sahatavaran mark-
kinatilanne on heikentynyt ja hintakehi-
tys kääntynyt laskuun hiipuvan kysynnän 
ja korkeana pysyvän tarjonnan tuloksena. 
Sahatavaran tuotanto kasvoi Suomessa vii-
me vuonna viisi prosenttia, mutta sahata-

varan varastot olivat joulukuussa 45 pro-
senttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. 

Puukauppa käynyt hitaasti
Puukaupan alkuvuosi on ollut, ehkä hie-
man odotetustikin, hankala. Kuitupuuta on 
runsaasti sekä pysty- että kaadetun puun 
varastoissa. Tukkiakin on ostettu ja hakat-
tu varastoihin lähikuukausien tarvetta vas-
taavasti. 

Talvileimikoiden menekki on erityisen 
vaikeaa. Niitä jäi jo edelliseltä talvelta kor-
jaamatta, eivätkä tämän talven kelit ole ti-
lannetta juurikaan helpottaneet. Helmi-
kuun puoliväliin mennessä puuta oli yksi-
tyismetsistä ostettu kolmannes viime vuot-
ta vähemmän.

Puun kysynnässä painopiste on jo siir-
tymässä kovan maan leimikoihin. Ratkai-
seva tekijä puukaupan käynnistymiselle 
on myös sahatavaramarkkinoiden kehitys 
lähikuukausina. Heikentyvä euro jonkin 
verran parantaa hintakilpailukykyä vien-
timarkkinoilla, mutta kestää muutamia 
kuukausia ennen kuin valmiin sahatava-
ran varastot normalisoituvat ja vilkastut-
tavat myös puun kysyntää. 

Kysyntä on tällä hetkellä kokonaisuutena 
heikko, mutta tilanne vaihtelee alueellises-
ti kuitenkin jonkin verran. Parhaiten ky-
syntää näyttäisi olevan koivutukilla. Hin-
takehitys on ollut hienoisesti laskeva vii-

me kuukausina, eikä suuria muutoksia lie-
ne odotettavissa. Koko vuoden osalta koh-
talaista puukauppanäkymää tukevat vilk-
kaasti käyvät hakkuut ja puun tuonnin su-
pistuminen.

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry

Ellivuoressa laskettiin ystäviä
Ellivuoren rinteillä kävi iloinen kuhina 6. 
helmikuuta, kun yli 1200 maataloustuotta-
ja- ja metsänhoitoyhdistysten jäsentä ko-
koontui iloiseen laskettelutapahtumaan. 

Viikkoa ennen ystävänpäivää pidettävä 
laskettelupäivä on jo perinne. Nyt oli yh-
destoista vuosi, kun MTK-Pirkanmaa, Sa-
takunta ja Varsinais-Suomi vuokrasivat El-
livuoren rinteet jäsenten käyttöön keski-
päivästä iltayhdeksään saakka. Metsäpuo-
li on ollut mukana muutaman vuoden ly-
hyemmän aikaa.

Laskettelun ja tuttavien tapaamisen lo-
massa voi nauttia hyvää grillimakkaraa, jo-
ta lähialueen metsänhoitoyhdistykset tar-
josivat. Hyvä sää takasi uuden yleisöen-
nätyksen. 



Maakuntakaava on koko Pir-
kanmaan maakuntaa koskeva 
maankäytön suunnittelua oh-
jaava kaava. Siis kartta selityk-
sineen. Selitykset ovat nimel-
tään kaavamääräyksiä. Kartta-
merkintä kertoo, mihin tarkoi-
tukseen aluetta on ensisijai-
sesti suunniteltu käytettävän. 
Kaavamääräys säätelee, mitä 
alueella saa, tai ei saa tehdä. 
Kuntien on noudatettava kaa-
van määräyksiä omissa yleis- 
ja asemakaavoituksissaan. Sa-
moin muiden viranomaisten 
esim. metsäkeskuksen omissa 
viranomaistoimissaan.

Suunnitteluinsinööri Anne 
Mäkynen esitteli maakunta-
kaavatyötä metsäalan ja kunti-
en toimihenkilöille helmikuun 
alussa Tampereella.   

Merkinnät muuttuvat

Aikaisemman maakuntakaa-
van valkoiset alueet korvataan 
M-merkinnällä, joka tarkoit-
taa maaseutualuetta. M-alueil-

lekin on kaavassa oma ohjeis-
tus. Metsäalueilla metsälaki 
ja luonnonsuojelulaki säätele-
vät metsien käyttöä, eivät kaa-
vamääräykset. Edellä mainitut 
eivät voi olla ristiriidassa kes-
kenään, toteaa Anne Mäkynen.

Luo-alueet ovat luontoarvo-
jen kehittämisalueita. Niille 
annetaan kehittämissuositus. 
Normaalit metsätalouden toi-
menpiteet ovat sallittuja, mut-
ta metsäalueiden pirstomista 
ei toivota. Haja- ja vapaa-ajan 
asutuskin on mahdollista luo-
alueilla, mutta niille ei haluta 
asumis- tai teollisuuskeskitty-
miä.

Maakuntakaavaluonnokses-
sa on suunniteltu seitsemää 
puuterminaalia ainespuulle ja 
yhdeksää energiapuulle. Nä-
mä ovat kymmenien hehtaari-
en suuruisia alueita sijoitettuna 
strategisesti hyvien liikenneyh-
teyksien varrelle.

Eniten erilaisia merkintö-
jä maakuntakaavassa näyttää 
olevan Luoteis-Pirkanmaal-

Luonnos Pirkanmaan 
maakuntakaavasta nähtävillä 

Näin Maakuntakaava 
2040 etenee

- luonnosvaihe käynnis-
sä

– luonnos maakuntahalli-
tuksessa 16.2.

- esittelyt eri puolil-
la maakuntaa maalis-
kuussa

- lausunnot ja mielipi-
teet luonnoksesta

- kaavaehdotus 2016 al-
kuvuodesta 

- lausunnot ja muistu-
tukset ehdotukseen

- palautteen käsittely ja 
ehdotuksen viimeistely

- ehdotuksen hyväksymi-
nen

- ympäristöministeriön 
vahvistettavaksi

Pirkanmaan liitto laatii uutta Maakuntakaavaa 2040. Kaava on  luonnosvai-
heessa. Aineistoa luonnoksesta on netissä Pirkanmaan liiton Maakuntakaa-
voitus-sivulla. Eri puolilla Pirkanmaata järjestetään maaliskuussa esittelyti-
laisuuksia. Nyt maanomistajilla on tilaisuus ottaa kantaa maakuntakaavaan.  

la, Kihniön ja Parkanon seu-
duilla. Siellä on paljon turve-
tuotanto- ja tuulivoima-aluei-
ta. Lisäksi luo-viivoja kiemur-
telee niiden lomassa. Mäkysen 
mukaan tehokkaan maankäy-
tön alueet vaativat tasapainon 
vuoksi rinnalleen myös näitä 
luo-alueita.

Vaikuta nyt

Luonnosvaiheessa kaavaan on 
paras mahdollisuus saada muu-
toksia. Joten kannattaa tutustua 
aineistoon ja esittää kannanot-
tonsa ja mielipiteensä Maakun-
taliittoon annetun lausuntoajan 
loppuun mennessä, jos muu-
toksen tarvetta ilmenee. Tietoa 
kaavoituksesta löytyy sivulta.

maakuntakaava2040.pirkan-
maa.fi/.

Heli Mutkala-Kähkönen
kenttäpäällikkö, Pirkanmaa

MTK metsälinja

Heli Mutkala-
Kähkönen 
metsäasian-
tuntija/kenttä-
päällikkö
Metsänomistajajärjestön 
uudistuksen myötä He-
lin työpaikkana on tämän 
vuoden alusta MTK:n met-
sälinja ja Pirkanmaan alue. 
Toimisto on Tampereella, 
kuten ennenkin.

Toimenkuvaan 
kuuluu:

• yleinen edunvalvonta ja 
asioiden seuraaminen 
sekä sidosryhmäyhteis-
työ omalla alueella yhte-
ydenpito Pirkanmaan ja 
Satakunnan metsänhoi-
toyhdistyksiin, sekä nii-
den toiminnan, yhteis-
työn ja palvelujen kehit-
tämisen tuki

• Länsi-Suomen alueen 
metsäsertifiointi

• viestintä, markkinointi 
ja ketjutoiminnan kehit-
täminen tiimityönä val-
takunnan tasolla

• metsäverotus- ja metsä-
tilojen sukupolvenvaih-
dosasioiden seuraami-
nen

8 



Metsäsektori on myönteisen haasteen 
edessä. Metsäteollisuuden investoinnit 
yhdessä metsäenergian käytön lisäänty-
misen kanssa saattavat lisätä kotimaisen 
puun käyttöä lähivuosina 10-15 miljoonaa 
kuutiometriä. Puun käytön lisäys on ter-
vetullut, koska metsämme pursuavat puu-
ta ja metsänomistajien myyntihalut ylittä-
vät puun kysynnän etenkin kuitu- ja ener-
giapuussa.

Tieverkko ajautumassa rappioon 

Puun käytön lisääminen ei onnistu, ellei 
puuta saada kuljetettua metsästä jalosta-
valle laitokselle vuoden ympäri kaikki-
na kellonaikoina. Olemme Suomessa tot-
tuneet takavuosina ylpeilemään toimival-
la tieverkolla ja kuljetusmahdollisuuksil-
la. Salakavalasti maamme on ajautunut lii-
kenneverkon suureen korjausvelkaan. Vel-
ka on lisäksi kasvamassa räjähdysmäisesti. 

Korjausvelkaa miettinyt parlamentaa-
rinen työryhmä nosti esille karuja lukuja. 
Jos perusväylänpitoon laitetaan vuosittain 
100 miljoonaa euroa lisää, ei korjausvel-
ka enää kasva. Jos rahoitus nostetaan 200 

Puun käytön lisäys asettaa haasteita 
liikenneverkolle

miljoonaan, saadaan velkaa hiljalleen vä-
hennettyä. Vasta 300 miljoonan euron li-
säys poistaisi velan niin, ettei neljän vaa-
likauden jälkeen päättäjillä olisi sama vai-
va edessä. 

Yksityisteillä tilanne ei ole yhtään pa-
rempi. Yksityistiemäärärahat ovat käytän-
nössä loppuneet. Tänä vuonna budjetissa 
on viisi miljoonaa euroa, vaikka todellinen 
tarve investointeja kannustavalle järjestel-
mälle on kuusinkertainen. Metsätiet on-
neksi ovat olleet paremmalla tolalla hyvin 
toimineen kemera-järjestelmän ansiosta.  

Siltojen painorajoitukset  
rassaavat

Tilanne on osittain surkuhupaisa. Vaikka 
tiet kestäisivät, ovat puun kuljetuksille li-
säksi haasteena yli 500 painorajoitettua sil-
taa. Siltojen korjausjärjestystä voidaan pri-
orisoida, mutta silti ongelma on räjähtä-
mässä käsiin.  Tieverkolla on 15 000 sil-
taa, keski-iältään 38 vuotta. Siltojen perus-
korjausiän pitäisi olla noin 40 vuotta. Ny-
kyisellä rahoitustasolla korjausvelka kas-
vaa 150:llä sillalla vuodessa. Kymmenen 

vuoden kuluttua on siis hurja määrä pai-
norajoitettuja siltoja estämässä puun kul-
jetuksia laitoksille. Pienten teiden lisäksi 
painorajoituksia on tulossa myös valtateil-
lä oleville silloille.

Suomesta voidaan rakentaa biotalous-
yhteiskunta, jos olosuhteet ovat kunnos-
sa. Liikenneverkkojen rahoitus on valtiol-
ta hyödyllinen investointi. Kunnossa ole-
va tiestö lisää tehokkuutta ja elinkeino-
toiminnan kannattavuutta. Tutkimuksista 
tiedetään myös ne positiiviset vaikutukset 
kansantuotteeseen, joita saadaan valtion 
panostuksilla liikenneverkkoon. Kolikon 
toinen puoli on jatkaminen nykyisellään, 
jolloin korjausvelka räjähtää käsiin. Silloin 
voidaan olla todella huolissaan puun liik-
kuvuudesta.

Eduskuntavaalit käydään keväällä. Uu-
si hallitus, väristä riippumatta, on vaikean 
tilanteen edessä. Samaan aikaan pitää pys-
tyä tekemään leikkauksia ja luomaan mah-
dollisuuksia uudelle kasvulle. Toimiva inf-
rastruktuuri on yhteiskunnan peruspilari. 
Eduskuntavaalien alla ja etenkin hallitus-
ohjelmaa valmisteltaessa on hyvä käydä 
keskustelua myös vaihtoehtoisista tavois-
ta liikenneinvestointien rahoittamiseksi. 
Suoran budjettirahoituksen lisäksi malle-
ja löytyy niin rahastoinnista kuin valtion 
halvemman lainakoron hyödyntämisestä. 

Poliitikoilta vaaditaan myös kokonais-
näkemystä. Omalle kylälle pikavoittona 
saadun tien parantamisen asemasta pitäisi 
pystyä luomaan yli vaalikausien ulottuva 
järjestelmällinen perusparannusohjelma.

Marko Mäki-Hakola
elinkeinopäällikkö

MTK metsälinja

Kartta painorajoitetuista silloista löytyy Liikenneviraston nettisivuilta.

9 



Pirkanmaalla sertifioinnin auditointien tu-
lokset saatiin vähän ennen joulua. Tulok-
sena oli peräti kahdeksan lieväksi luoki-
teltua poikkeamaa vaatimusten mukaises-
ta metsätalouden harjoittamisesta. 

Suurimmat auditoinnissa esiin tulleet 
ongelmat ovat puunkorjuuvauriot - erityi-
sesti energiapuuhakkuissa, vesiensuojelu, 
työnantajavelvollisuuksien tarkka noudat-
taminen ja pitkien urakoija- ja aliurakoi-
jaketjujen sitoutuminen sertifiointiin joka 
tasolla.

Puunkorjuun laatua  
parannettava

Tarkastuksen tehnyt DNV Certification Oy 
painotti raportissaan puunkorjuuvaurioi-
den jatkuvaa heikkenevää suuntaa. Vau-
rioita tarkastetaan paitsi maastokäynneillä 
myös metsäkeskuksen vuoden aikana alu-
eelta keräämien tarkastustietojen pohjalta. 
Tarkastuskohteiden viiden vuoden keskiar-
vossa oli korjuussa vaurioituneita puita 6,4 
prosenttia ja liiallisia urapainumia 5 pro-
senttia, kun kriteerin määrittelemä yläraja 
molemmille on 4 %. Vaikka metsälaki sal-
lii huomattavasti korkeammat vauriopro-
sentit, on kaikkien toimijoiden panostet-
tava tosissaan puun korjuun laatuun. Toi-
mijoiden sisäisiin tarkastuksiin ja korjuun 
laadun seurantaan on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota. Olisi myös suotavaa, 
että Metsäkeskuksen tekemien tarkastus-
ten määrää lisättäisiin. Tällä hetkellä mää-
rä on niin pieni, että yhdenkin tarkastetun 
korjuukohteen vaikutus koko tulokseen on 
merkittävä.

Tarkkuutta  
kannonnostoaloille

Kannonnosto työlajina nousi ikävästi esille 
sertifioinnin tarkastustuloksissa. Siinä sat-
tuneet virheet olivat aiheuttamassa poikke-
amat energiapuun korjuun ja pohjavesialu-
eista huolehtimisen kriteereihin. Kantoja-

han ei saa nostaa pohjavesialueilta ja kai-
kille nostoalueille pitää jättää yli 15 sentin 
paksuisia säästökantoja vähintään 25 kpl 
hehtaarille, savi- ja silttimaille kaksinker-
tainen määrä. Lisäksi jätetään kaikki alle 
15-senttiset kannot. 

Kulotuksia  
lisättävä

Palaneen puun lisääminen kulotuksilla tai 
säästöpuuryhmien polttamisella oli tar-
kastuskaudella jäänyt liian pieneksi. Tä-
män asian korjaamiseksi sertifiointitoimi-
kunta on pyytänyt Pirkanmaan suurimmil-
ta metsäalan toimijoilta kulotussuunnitel-
mat lähivuosille. Jos esitetyt suunnitelmat 
toteutuvat, saadaan myös tämä sertifioin-
nin vaatimustaso kuntoon.

Työnantajavelvollisuudet 
kuntoon

Työturvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä 
työnantajavelvoitteisiin liittyvistä asiois-
ta löytyi monia puutteita. Esimerkiksi kir-
jallisia työsopimuksia puuttui, työaikakir-
janpidoissa oli epäselvyyksiä, urakoitsijoi-
den eläkemaksujen ja verojen maksamista 
ei ollut tarkastettu säännöllisesti. 

Sertifioinnissa vaaditaan, että kaikki 
metsissä työskentelevät - urakoitsijan ali-
urakoitsijaa myöten - ovat sitoutuneet ser-

Sertifioinnin mukaisessa 
metsätaloudessa riittää parannettavaa
Pirkanmaan alueen sertifioin-
titarkastuksissa todettiin poik-
keama kahdeksassa eri kritee-
rissä. Eniten puutteita oli ener-
giapuun korjuun laadussa ja 
työnantajavelvoitteiden nou-
dattamisessa sekä niiden doku-
mentoinnissa.   
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Runkovaurioita tulee energiapuu-
hakkuissa liikaa.

Kannonnostokohteelle on jäänyt myös säästökantoja, kuten pitääkin.

tifiointiin ja ilmoittautuneet mukaan ryh-
mään. Näin ei kuitenkaan kaikkien osalta 
tilanne tarkastuksessa ollut ja siitä aiheu-
tui poikkeama.    

Sertifiointitoimikunta on selvittänyt 
poikkeamien taustoja ja laatinut yhdessä 
toimijoiden kanssa DNV:lle suunnitelman 
toimenpiteistä, joilla asiat saataisiin kun-
toon ja metsätalous kriteerien vaatimalle 
tasolle. Lähipäivinä pitäisi selvitä, riittää-
kö esitetty suunnitelma sertifikaatin voi-
massaolon jatkumiseen.    

Heli Mutkala-Kähkönen
puheenjohtaja
Länsi-Suomen 

metsäsertifiointitoimikunta
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Huonojen talvien kanssa taistelu jatkuu
Sateinen syksy, kunnon pak-
kasjaksojen puuttuminen ja su-
lan maan päälle kertynyt lumi-
massa ovat vaikeuttaneet maan 
jäätymistä. Tilanne on metsän-
omistajille tuttu jo viime vuosil-
ta. Talvileimikoita ei ole pystytty 
tänäkään talvena riittävästi kor-
jaamaan.

Pakkasten ja talven jatkumista toivotaan 
koko Pirkanmaan alueella. Optimitilanne 
olisi, että tulisi nopea lämmin jakso, jo-
ka sulattaisi lumikerrosta vesisateen kera 
pienemmäksi ja sitä seuraisi pitkä pakkas-
jakso. Pakkasen määrässäkin tarvitaan kui-
tenkin malttia. Kun pakkanen paukkuu lä-
hellä kolmeakymmentä astetta, tulee on-
gelmia metsäkoneiden kestävyydelle.  On-
neksi vielä on aikaa ja mahdollisuus sii-
hen, että kertynyttä hakkuuvarantoa saa-
daan pienennettyä. 

”Talvi loppuu pääsiäiseen” on varmas-
ti yksi yleisemmistä metsämiesten usko-
muksista. Toivottavasti tänä vuonna saa-
daan nauttia kunnon talvisista korjuuke-
leistä edes hieman pidempään.

Korjuuväki toivoo talven jatkuvan
Mhy Pirkanmaan kenttäesimies Janne 
Ranta kertoo, että Sastamalan seudulla ol-
laan melko hyvässä tilanteessa. Suokohtei-
ta jää hiukan tekemättä, mutta talvileimik-
kokassa saadaan kiitettävällä tavalla muu-
ten purettua. Kenttäesimies Merja Havo-
Antila on hieman enemmän huolissaan ly-
hyestä talvesta. 

Kuusi konetta tekee harvennuksia ko-
valla tahdilla, mutta siitä huolimatta ehkä 
noin 70 prosenttia kohteista saadaan teh-
tyä. Vanhentuvat kaupat ovat luonnollises-
ti etusijalla. Suolle ei taida olla tänä talve-
na asiaa, kertoo Havo-Antila. 

Kuljetusliike Juhani Tuominen Oy:stä 
Harri Mäihäniemi kertoo samanalises-
ta talvikorjuutilanteesta. Vanhenevat puu-
kaupat saadaan hoidettua, mutta turve-
maille ei ole ainakaan vielä ollut asiaa. 
Mäihäniemi toivoo muiden tapaan, että 
talvikelejä riittäisi vielä. 

Lumen hyvät ja  
huonot puolet
Talvikorjuussa lumen määrä on monita-
hoinen juttu. Liika lumi haittaa maan jää-
tymistä ja runsas lumimassa puissa hidas-
taa koneiden työskentelyä. Varsinkin har-
vennuksilla kaadettavien puiden valinta 
on vaikeampaa, koska runsas lumimassa 

peittää tehokkaasti koneiden hyttiin met-
sän yleisilmettä. Totaalinen lumenpuute 
saattaa aiheuttaa korjuuvaurioita juuris-
tolle, varsinkin jos maapohja ei ole jäässä. 
Kaikki edellä mainitut seikat kertovat, et-
tä talvikorjuu nykyajan sääolosuhteissa on 
todella haastavaa. 

Uusia konsteja ongelman ratkai-
semiseksi
Keliolosuhteet ovat kaikille toimijoille sa-
mat, eikä niihin pysty vaikuttamaan. Kah-
den kuukauden talvet eivät riitä. Pitäi-
si miettiä, kuinka talvileimikoita voidaan 
muuttaa kesäkorjuukelpoisiksi.

Puunkorjuuseen pitäisi kehittää uusia 
menetelmiä. Konevalmistajat ovat otta-

Mitä tarkoitetaan 
talvileimikolla? 

Talvileimikoksi kutsutaan hakkuu-
alaa, jonka maapohja on niin märkä, 
että ainoastaan maan ollessa jäässä, 
hakkuualan korjaaminen onnistuu. 
Märässä, jäätymättömässä maassa 
raskaat koneet uppoavat. 

neet isoja harppauksia eteenpäin. Varsin-
kin ajokoneita, joissa on leveämmät telat 
tai renkaat, on alettu suosia. Leveämmät 
telat tai pyörät johtavat kuitenkin siihen 
tilanteeseen, että ajouria on levennettävä, 
jotta puusto- ja juurivaurioilta vältyttäisiin.

Haasteellisin tilanne on silloin, kun tal-
vileimikko on paikassa, jossa myös puiden 
kaukokuljetus vaatii jäätyneen maan. Tei-
den kunnostaminen ja tieverkoston paran-
taminen ovat myös iso pullonkaula talvi-
selle puunkorjuulle.

Juha Koivu
metsäasiantuntija

Mhy Pirkanmaa

Nyt on se aika vuodesta, kun metsäkoneista otetaan täysi hyöty irti.
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Lumituiskun hautaamat puut voivat 
tuottaa hetkellisesti ongelmia.
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Metsävaltuuskunnan puheenjohtajana on 
viisi vuotta toiminut Mikko Tiirola Petä-
jävedeltä. Hänet valittiin tehtävään tällä-
kin kertaa yksimielisesti. Vain ensimmäi-
sellä kerralla syksyllä 2009 oli kaksi muuta 
ehdokasta ja Tiirola valittiin äänestyksellä. 

Tiirolan mukaan ilmapiiri kooltaan kak-
sinkertaistuneen metsävaltuuskunnan ko-
kouksessa oli hyvähenkinen. 

– Yleiskeskustelussa kuultiin metsän-
omistajien tuntoja kattavasti eri puolilta 
Suomea. Mutta pientä jännitystäkin oli il-
massa. 

Metsävaltuuskunta valitsi kokouksessa 
20 edustajaa MTK:n ylimpään päättävään 
elimeen eli valtuuskuntaan.  Valtuuskun-
ta päättää järjestön taloudesta ja toiminta-
suunnitelmasta, valitsee keskeiset luotta-
mushenkilöt ja keskittyy kaikkien maaseu-
tuelinkeinojen ja suomalaisen maaseudun 
kysymyksiin.  Metsävaltuuskunnan rooli 
on enemmän metsäpoliittinen.

– Henkilövalinnat ovat jatkossakin ko-
kouksen suola. Valtuuskunnan jäsenet va-
litaan vuodeksi kerrallaan, ja ensi syksynä 
myös koko metsäjohtokunta on erovuoros-
sa, kertoo Mikko Tiirola. 

– Syksyn kokouksessa päätetään seuraa-
vana vuonna metsänhoitoyhdistyksiltä ke-
rättävien jäsenmaksujen rakenteesta. Toki 
itse korostaisin metsänomistajien ja mhy-
edustajien viestin tärkeyttä, ja sehän tulee 

syksylläkin yleiskeskustelussa esiin. Jär-
jestön metsäpolitiikan painopisteet seuraa-
valle vuodelle ovat myös tärkeä keskuste-
lun aihe.

– Kokouksessa keskusteltiin myös tasa-
arvosta. Metsävaltuuskunnan todettiin uk-
koontuneen uudestaan. Naisia pitäisi akti-
voida metsänhoitoyhdistysten toimintaan 
ja mhy-päättäjiksi.

Jäsen voi vaikuttaa

Miten mhy:n rivijäsen voi saada asiansa 
tai ehdotuksensa eteenpäin ja käsiteltäväk-
si metsänomistajajärjestössä?

– Oman metsänhoitoyhdistyksen kautta, 
toteaa Tiirola.

– Jokaisella mhy:llä on edustaja metsä-
valtuuskunnassa ja yhteystiedot löytyvät 
mm. MTK:n verkkosivuilta. Kentän aloit-
teet kiertävät aina metsäjohtokunnan kä-
sittelyn kautta, mikäli ne halutaan saattaa 
metsävaltuuskunnan käsittelyyn. MVK:n 
yleiskeskustelu on jatkossakin se fooru-
mi, missä metsänomistajien tuntoja voi-
daan tuoda esille. Toki minuunkin voi olla 
yhteydessä puhelimen, sähköpostin, Face-
bookin tai Twitterin kautta, Tiirola lupaa.

Puheenjohtaja Tiirola näkee metsän-
omistajajärjestön tulevaisuuden valoisana 
ja roolin entistäkin vahvempana.

– Yhteiskunta ja jalostava teollisuus tar-

vitsevat meitä kipeästi. Siirtyminen fos-
siilitaloudesta biotalouteen vahvistaa 
puun kysyntää. Samalla kuitenkin paineet 
elinkeinon harjoittamista kohtaa kasva-
vat. Vaikutusvalta syntyy vahvasti omas-
ta tekemisestä. Kuta yhtenäisemmän vies-
tin saamme aikaan kannolla, sen parem-
min se saadaan perille myös Helsingissä 
tai Brysselissä. 

Jäsenyys kannattaa

Mikko Tiirolan mielestä oman metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenyys kannattaa kaikille 
metsänomistajille. Jäsenmaksu on metsä-
verotuksessa vähennyskelpoinen ja jäse-
nyydellä saa myös liudan rahanarvoisia 
jäsenetuja. 

– Vaikka kaikki metsänomistajat eivät 
koe tarvitsevansa yhdistyksen koko pal-
velurepertuaaria, eivät ilman edunvalvon-
taa pärjää nekään, jotka hoitavat puukaup-
pansa sopimussuhteisesti firmojen kanssa. 
Erityisesti tukin katkonnan kanssa kannat-
taa olla aina tarkkana. Omalla metsäneu-
vojalla on aina paras markkinatieto ja si-
tä kannattaa hyödyntää. Sillä tehdään osa 
metsänomistajan tilistä, perustelee Tiirola.

Heli Mutkala-Kähkönen
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

Metsävaltuuskunta on 
metsänomistajien äänitorvi MTK:ssa

MTK:n metsävaltuuskuntaan kuuluu järjestöuudistuksen myötä edustaja jokaisesta jäsenenä olevasta 80 metsänhoi-
toyhdistyksestä.
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MTK:n metsävaltuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran uudessa kokoonpanossa Tampereella 28. 
tammikuuta. Metsävaltuuskunnassa ovat nyt mukana kaikki MTK:n jäseninä olevat metsänhoitoyh-
distykset. Aikaisemmin edustajat valittiin metsänomistajien liittojen kokouksissa. 
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Metsänomistajat

Minna Kauppi
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Minna Kauppi tässä moi! 

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

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Metsänhoitoyhdistysväki koolla 
Tampereella

Tammikuun lopulla Tampereen uudessa Tornihotellissa järjestettiin 
MHY-päivät. Paikalle kokoontui peräti noin 750 yhdistysten toimi- ja 
luottamushenkilöä. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi myös kavalkadi 
metsänhoitoyhdistysten historiasta. Siinä esiintyi kuvitteellisia henkilöi-
tä eri aikakausilta metsänhoitoyhdistysten satavuotisen taipaleen var-
relta. Juontajana toimi metsäviestijä Jyri Makkonen.
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Tutkimusten mukaan vanhan ohjeen mu-
kaisilla hakkuurajauksilla liito-orava ei 
ole selvinnyt riittävän hyvin. Liiturikan-
ta taantuu - asiasta esitetään myös täy-
sin poikkeavia näkemyksiä. Uudessa oh-
jeessa suojeltavaa pinta-alaa suunnitel-
laan selvästi laajemmaksi. Nyt on huo-
lehdittava, että lopullinen ohje on käy-
tännön tarpeiden mukainen.

Liito-oravan huomioiminen 
hakkuissa

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin 
nojalla suojeltava laji. Suojelu pannaan 
Suomessa toimeen luonnonsuojelulailla, 
jonka mukaan liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikka pitää säästää metsien 
käsittelyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

10-15 metrin käsittelemätöntä vyöhyket-
tä pesäpuun ympärillä, eli n. 0,03 ha. Tä-
män lisäksi täytyy suunnitella kulkuyhte-
ys ympäröivään metsään. Minimissään tä-
mä merkitsee puun pituuden välein jätet-
täviä hyppypuita. 

Uudessa ohjeessa pinta-ala jopa kym-
menkertaistuisi nykykäytännöstä: säästet-
tävän metsän tulisi olla 0,1-0,3 ha kullakin 
lisääntymis- ja levähdyspaikalla. Tälle alu-
eelle ei saisi tehdä uudistushakkuita. Vain 
yksittäisten puiden poistaminen, eli poi-
mintahakkuut, joilla pyritään eri-ikäisra-
kenteisen metsän kasvatukseen, sekä har-
vennushakkuut olisivat sallittuja. Kulku-
yhteyksiä koskevaan ohjeeseen ei ole tu-
lossa merkittävää muutosta.

Luontojärjestöt suojelisivat mieluus-
ti kokonaisia liito-oravanaaraan reviire-

Liito-oravaohjeen uusinta saattaa 
moninkertaistaa suojelun

Valmiina hyppyyn ja liitoon. 
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jä. Tällöin puhutaan vähintään 4 ha ko-
koisista alueista, jolloin ollaan kaukana 
lain vaatimista rajoista. Metsänhoitoyh-
distykset ja MTK huolehtivat, etteivät 
tällaiset hullutukset pääse leviämään vi-
ranomaisten vaatimuksiin. 

Yhtenäistä toimintaa 
ELY-keskuksiin

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen rajauksissa on ELY-keskusten 
välillä valitettavan suuria eroja. Osalla 
alueista toimitaan lain mukaisesti. Esi-
merkiksi Etelä-Pohjanmaalla on kuiten-
kin käytössä keskuksen sisäinen ohje, 
jonka mukaan naapurin metsissä tehtä-
vät hakkuut voivat aiheuttaa liito-oravan 
suojelua omassa metsässä.

Ministeriöiden ohje onkin tarkoitet-
tu nimenomaan yhtenäistämään viran-
omaisten toimintaa ja käytäntöjä. Läh-
tökohtaisesti tämä lisää maanomistaji-
en tasavertaisuutta ja oikeusturvaa. Tu-
lee kuitenkin huomata, ettei ohje sisäl-
lä sitovia määräyksiä: vain laki lopulta 
merkitsee. Käytännön metsätaloudessa 
liito-oravan kanssa on joka tapauksessa 
opittu elämään. Jätettävien puiden valin-
nassa on hyödynnetty kohteen luontaisia 
piirteitä, kuten maaston korkeutta ja pu-
ronvarsia. Helpointa on suunnitella met-
sänkäsittely siten, että säästettävät liito-
oravapuut jätetään hakkuiden reunaan.

Kaikki eivät ole tyytyväisiä nyky-
käytäntöihin, mistä johtuu ministeriöi-
den ohjeen päivitystarve. Myös Korkein 
hallinto-oikeus otti tuoreessa päätökses-
sään rajusti kantaa liito-oravan huomioi-
miseen hakkuissa. ELY-keskus oli rajan-
nut 10 m leveän käsittelemättömän kul-
kuyhteyden ympäröivään metsään. Pai-
kallinen luontojärjestö valitti rajaukses-
ta, ja KHO päätyi ratkaisussaan vaati-
maan kohteelle peräti 20 metrin levyi-
sen hakkaamattoman käytävän. Päätök-
sellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia, 
joita nyt selvitellään osana metsänomis-
tajien edunvalvontaa. 

Markus Nissinen
kenttäpäällikkö/

ympäristöasiantuntija
MTK metsälinja

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohje lii-
to-oravan huomioimisesta metsänhakkuissa päivitetään. Luon-
nos on juuri lausuntokierroksella. 
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Maanmittauslaitos MML ylläpitää lakisää-
teistä yksityistierekisteriä, jonka ajantasai-
suus on riippuvainen tiekuntien omasta ak-
tiivisuudesta. Tiekuntien pitää itse ilmoit-
taa rekisteriin muutokset tiehoitokunnan 
kokoonpanossa ja yhteystiedoissa.

Nyt tietojen ilmoittaminen on helpottu-
nut, kun MML:n nettisivujen kautta voi 
ilmoittaa tiekuntien yhteystiedot. MML, 
metsäyhtiöt, yksityiset ihmiset ja monet 
muut tarvitsevat tietoja, keneen voi ottaa 
yhteyttä yksityistietä koskevissa asiois-
sa. Esimerkiksi kelirikkoaikoina on hyvä 
neuvotella tiekunnan edustajan kanssa tien 
käytöstä etukäteen.

MML:n, kuntien ja viranomaisten koko-
uskutsut lähtevät yksityisrekisterissä mai-
nitulle henkilölle. Henkilön tavoitettavuus 
on vaikeaa, jos henkilö soittelee harppua 
pilven reunalla. Tämä on tilanne monessa 
tiekunnassa nykypäivänä.

Ilmoituksen saa tehtyä netissä olevalla 
lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.
maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yksityis-
tierekisteri.

Ilmoita tiekunnan 
yhteystiedot rekisteriin

Kemeran tärkeä  
päivämäärä 17.4.2015
Rahoitushakemukset, joilla haetaan kumot-
tavan Kemera-lain (1094/1996) mukaista ra-
hoitusta uusille hankkeille tai lisärahoitusta 
jo käynnissä oleville hankkeille, joille on 
aiemmin myönnetty rahoitusta hyväksytyn 
suunnitelman perusteella, on toimitettava 
Metsäkeskukselle viimeistään 17.4.2015. Tä-
män jälkeen saapuvat hakemukset hylätään 
myöhästyneinä.

15 



elinkeinoelämästä. Hän oivalsi, että itse 
osallistumalla lapset oppisivat parhaiten.

Yrityskylän esikuvia löytyi maailmalta 
ja Alakoski muokkasi konseptin Suomeen 
sopivaksi. 

Jotkut pitivät Alakosken ideaa aluk-
si hulluna, mutta niin vain ensimmäinen 
Yrityskylä aloitti 2010. Nyt kyliä toimii jo 
13 paikkakunnalla, ja 40 000 kuudesluok-
kalaista eli 70 prosenttia ikäluokasta vie-
railee niissä. Opettajien ja oppilaiden an-
taman palautteen keskiarvo on kiitettävä.

Yrityskylien toiminnan organisoi elin-
keinoelämän ylläpitämä Taloudellinen tie-
dotustoimisto TAT. Rahoitusta tulee mui-
den muassa kumppanuusyrityksiltä sekä 
Suomen Metsäsäätiöltä, joka on ollut mu-
kana alusta asti. Se haluaa varmistaa, et-
tä metsäasiat käyvät koululaisille tutuiksi 
osana tavallista yritystoimintaa.

Vilahdus tulevaisuudesta
Yrityskylässä kuudesluokkalaiset oppivat, mistä tulee palkka ja mi-
tä ovat verot. Kansainvälisesti tunnustetun koulutusinnovaation 
rahoittajiin kuuluu Suomen Metsäsäätiö. Pirkanmaan Yrityskylä si-
jaitsee Tampereella.

Yrityskylässä motokuskin ammatti on yksi suosituimmista. 
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Jokainen oppilas on täyttänyt hakemuk-
sen, johon on saanut luetella kolme mielui-
sinta tehtävää. Opettaja on järjestänyt työ-
haastattelun, jossa on muistettu kättelyt ja 
katsekontaktit. Nyt koululaiset soveltavat 
oppimaansa – näkevät vilahduksen aikuis-
ten elämästä.

Metsänhoitoyhdistyksessä työskentelee 
myös metsäneuvoja, joka selvittää metsän-
hoitopelin avulla, paljonko eri toimenpi-
teet maksavat ja mitä ne tuottavat. Toimis-
ton vieressä metsäkoneen kuljettaja kaataa 
ja katkoo puita simulaattorin avulla. 

Suomeen sopiva

Yrityskylä on toiminnanjohtajansa, luo-
kanopettaja Tomi Alakosken kehittämä 
tuote. Koulutyössä Alakoski huomasi, 
miten vähän yläkouluun siirtyvät tiesivät 

Metsäyhtiön toimitusjohtaja astuu metsän-
hoitoyhdistyksen toimistoon. Tukkipuuta 
pitäisi saada.

”Montako laitetaan?” kysyy mhy:n joh-
taja Thomas Barrera.

”Yksi riittää”, asiakas ilmoittaa.
Puulajista ei puhuta mitään, mutta se ei 

nyt olekaan oleellista. Sekä myyjä että os-
taja ovat helsinkiläisen Pihlajamäen ala-
asteen kuudesluokkalaisia, jotka opettele-
vat ensimmäistä kertaa työelämän tapoja.   

Paikka on Helsingin Tekniikan muse-
oon rakennettu Yrityskylä, jonka kulis-
seissa toimivat samat yritykset ja julkiset 
palvelut kuin millä tahansa kylänraitilla. 

Koululaiset viettävät yhden päivän Yri-
tyskylän työntekijöinä. Sitä ennen oppi-
tunneilla on käyty läpi muun muassa, mi-
tä työ on ja mitä ovat palkka, voitto ja 
verot. 
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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

Suomen Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta
esimerkiksi rahoittamalla koululaisten metsäpäivien
järjestämistä ja opettajien täydennyskoulutusta.

METSÄSÄÄTIÖ-
MAKSULLA
TARJOAT NUORILLE 
MAHDOLLISUUDEN
INNOSTUA METSÄ-
ELINKEINOSTA.”

”

NIINA NUPPONEN
Metsäneuvoja

METSASAATIO.FI

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa met-
sänomistajien, metsäteollisuuden, 
Metsähallituksen ja muiden metsäta-
loudesta toimeentulonsa saavien ryh-
mien viestintää. Tavoitteena on edis-
tää metsäelinkeinoa lisäämällä puun 
ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä 
sekä Suomessa että maailmalla.

Metsäsäätiön rahoitus kertyy va-
paaehtoisesta menekinedistämis-
maksusta, joka peritään puukaupan 
yhteydessä. Maksu on 0,2 prosent-
tia pystykaupan arvosta, ja metsän-

omistaja saa vähentää sen verotuk-
sesta. Jos metsänomistaja tulee mu-
kaan, myös puut ostava yhtiö maksaa 
samansuuruisen summan Metsäsääti-
ölle. Säätiö saa siis alkuperäisen sum-
man kaksinkertaisena.

Thomas Barrera ja Eemil Mehto Pih-
lajamäen ala-asteelta työskentele-
vät Yrityskylän metsänhoitoyhdistyk-
sessä. 

H
an

n
a 

Le
h

to
-I

so
ko

sk
i

Syyskuussa 2014 Yrityskylä valittiin 
maailman kuuden parhaimman koulutus-
innovaation joukkoon World Innovation 
Summit for Education -kilpailussa.

 
Voittoa vai tappiota?

Metsänhoitoyhdistyksen toimistossa Tho-
mas Barrera on puoleen päivään mennes-
sä maksanut kolmelle työntekijälle palkan 

ja hakenut yrityslainaa. Iltapäivällä hän te-
kee vielä tuloslaskelman, josta selviää, on-
ko toiminta voitollista vai tappiollista.

Työ tuntuu kivalta ja sopivan haastaval-
ta. 

”Olen oppinut ainakin laskujen maksua. 
Niitä on tullut paljon.”

Hanna Lehto-Isokoski
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Nykyään maatilaa voi pyörittää tietoko-
neen äärellä ja hankintahakkaaja näpyttää 
näppäimistöä. Vankan fanijoukon kerän-
nyt Farming Simulator -pelisarja on myy-
nyt maailmalla vuodesta 2007 viidellä ver-
siollaan miljoonia kopioita. Sarjan uusin 
versio nimeltään Farming Simulator 15 
toi peliin metsätalouden. Lisäksi yli 40 vi-
rallista ja aitoa tuotemerkkiä tuovat katta-
van valikoiman koneita. Suomalaiset tuo-
temerkit ovat edustettuina Ponssen ja Sam-
po-Rosenlewin voimin.

Hienot vehkeet

Pelin suurin vahvuus on äärimmäisen hie-
nosti mallinnetut koneet ja laitteet. Esimer-
kiksi Ponssen ScorpionKing-moton hak-
kuupään rullat on tarkasti piirretty ja hyd-
rauliletkut liikkuvat aidon näköisesti. Va-
litettavasti sama tarkkuus ei yllä muualle 
pelimaailmaan. Puut ovat karkeasti piirret-
ty ja viljakaan ei lainehdi kovin kauniis-
ti. Tosin tämä ei ole mikään suuri puute. 
Vaikka pelin nimi viittaakin simulaattoriin, 
niin mihinkään täysin realistiseen koke-
mukseen ei luonnollisesti pääse. Jotta peli 
olisi helpommin omaksuttavissa, ovat pe-
lintekijät joissain kohdissa oikoneet. Kym-
menien tonnien kuormalla rekka antaa an-
teeksi huolimattoman kuskin törttöilyt ka-
pealla tiellä ja törmääminen esteisiin ei ri-
ko kalustoa. Lisäksi vaikkapa puunkorjuu 
motolla on reilusti yksinkertaistettu: letkut 
eivät katkeile tai terät tylsy.

Ura alkaa

Ura maatilan johdossa aloitetaan muuta-
malla traktorilla ja puimurilla. Peli opas-
taa aloittelijaa kädestä pitäen miten vaik-

kapa satoa korjataan ja peltoja kynnetään. 
Kielivaihtoehtona on vain englanti, mutta 
mikään kielinero ei tarvitse olla vaan aivan 
perustaidoilla pärjää mainiosti. Oikeastaan 
peli on äärimmäisen hyvä tilaisuus vaikka-
pa koululaiselle opetella maanviljelyn ter-
mistöä englanniksi. Perheen aivan pienim-
mät virtuaaliviljelijät eivät ainakaan ilman 
vanhempien opastusta pääse sisälle pelin 
maailmaan.

Rahalla saa ja traktorilla pääsee

Pelin idea on yksinkertainen: tienaa ra-
haa ja paranna niillä kalustoa. Viljaa toi-
mittamalla saa rahaa jolla voi ostaa lan-
noitteita ja uusia parempia koneita. Kos-
ka valikoimaa riittää, niin peli koukuttaa 
huomaamatta: ”Vielä pari lohkoa jos pui-
si, niin saisi tuon järeämmän traktorin”. It-
se huomasin pari tuntia hujahtaneen huo-
maamatta kerätessäni rahaa motoa ja ajo-
konetta varten, joka on aina hyvän tieto-
konepelin merkki. Myös karjankasvatus-
ta voi harrastaa, mutta itse en päässyt vie-
lä sinne asti. Avuksi saa palkattua tietoko-
neen ohjastamia apureita.

Voimaa yhteisöstä

Pelin tekijät ovat oivaltaneet fanien ehty-
mättömien voimavarojen käytön. Peli tu-
kee ns. modeja jotka tuovat uusia ominai-
suuksia ja laitteita valikoimiin. Esimerkik-

si alkuperin puuttuneet Valtra-traktorit saa 
ladattua netistä. Pelaajayhteisö on muu-
tenkin aktiivista ja suomalainen peliyhtei-
sökin löytyy. Lisäksi pelissä on moninpe-
li jossa maksimissaan 16 pelaajaa voi yh-
dessä tehdä töitä. Työt voi jakaa jolloin yk-
si esimerkiksi kaataa puut, toinen ajaa ne 
tienvarteen ja lastaa rekkaan jolloin kol-
mas voi rahdata ne sahalle. Moninpeli oli 
yllättävän hauskaa pikaisessa testissä vaik-
ka peli hieman hidastelikin. Syynä saattoi 
olla hidas internetyhteyteni ja se että muut 
pelaajat olivat pääasiassa Keski-Euroopas-
ta. Kaveriporukassa hauskuus varmasti li-
sääntyy.

Lapsille vai aikuisille?

Farming Simulator 15 on vaikeasti loke-
roitava peli. Ärsyttäviä vikoja ja ominai-
suuksia löytyy välillä turhauttavan paljon, 
mutta toisaalta koukutti minut hetkittäin 
hyvinkin tehokkaasti. Väkivallattomuus 
on tietysti iso plussa ajatellen lapsia, mut-
ta englannin kieli pudottaa pois pienim-
mät pelaajat. Kouluikäiset ovat hyvä koh-
deryhmä. Toisaalta aikuinenkin voi löytää 
tarpeeksi mielenkiintoista tekemistä. Peli 
voi olla hyvä ponnahduslauta tietokonepe-
lien maailmaan, koska voi pelata ja tutus-
tua ominaisuuksiin omaan tahtiin.

Mikko Eskola

Bittimetsä pinoon ja virtuaalivehnää 
siiloon

- Alustat: PC ja Mac, Playstation 3, Xbox360
- Tekijä: Saksalainen GIANTS Software GmbH
- Hinta n. 30 €
- Pelin kotisivut: http://www.farming-simulator.com/
- Modien latauspaikka: http://mods2015.com/
- Suomalainen peliyhteisö: http://www.ls-fin.com/

Ponsse ScorpionKing leimikon laidalla. Moto ja ajokone yhteiskuvassa kaupan pihalla.
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Tervetuloa metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistysten rooli 
on herättänyt uuden mhy-lain 
myötä paljon keskustelua. On 
mm. esitetty väitteitä, että Suo-
messa harjoitettu metsäpolitiik-
ka olisi metsänhoitoyhdistys-
ten, siis metsänomistajien omi-
en yhdistysten syytä.

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomis-
tajien itsensä perustamia yhdistyksiä. Ne 
olivat 1990-luvun puoliväliin saakka sel-
keästi osa valtion virallista metsähallintoa, 
kun valtiovalta valvoi ja ohjasi metsänhoi-
toyhdistystoimintaa metsäkeskusten väli-
tyksellä. Sen jälkeen metsänhoitoyhdis-
tyksiä on määrätietoisesti kehitetty metsä-
omistajien omaksi palvelu- ja edunvalvon-
taorganisaatioksi. Nyt metsäomistajat itse 
hallinnoivat ja rahoittavat omien yhdistys-
tensä toiminnan. Niiden palvelu- ja edun-

valvontatoiminta on juuri sillä tasolla kuin 
metsäomistajat ovat itse linjanneet.

Fanaattisuus on pahasta niin metsänhoi-
dossa kuin kaikessa muussakin. Viimeisen 
neljän vuoden aikana kaikki metsätalout-
ta koskeva lainsäädäntö on uudistettu. Joh-
tavana ajatuksena tässä uudistamistyössä 
oli metsäomistajien suurempi valinnanva-
paus: metsäomistajan tulee voida käsitellä 
omia metsiään haluamallaan tavalla. Met-
säomistajaorganisaatiolla oli tässä uudis-
tustyössä vahva rooli ja väitän, että lop-
putulos olisi ollut metsäomistajien kannal-
ta huomattavasti huonompi ilman MTK:n 
ja metsänhoitoyhdistysten vahvaa panosta.     

Myös metsänhoitoyhdistyslainsäädäntö 
uudistettiin.  Suurin muutos on, että yh-
distykset siirtyvät entisestään metsäomis-
tajien omiksi yhdistyksiksi ja loppukin 
napanuora valtiovaltaan katkaistaan. Met-
säomistajat ovat jäseninä yhdistyksissä, 

maksavat niille jäsenmaksua ja päättävät 
yhdistysten toiminnasta. 

Niin metsänomistajien kuin kansatalou-
den kannalta yhdistyen toiminta puumark-
kinoilla on ollut ja on edelleen korvaama-
tonta. Huolimatta haasteellisesta metsä-
omistusrakenteesta meillä on yksi maail-
man parhaiten toimivista puumarkkinoista. 
Esimerkiksi EU-alueen puumarkkinoiden 
kehittämistä koskevissa analyyseissä yk-
si merkittävä syy puumarkkinoiden toimi-
mattomuuteen on metsäomistajien yhteis-
työn ja omien yhdistysten puute.

Metsänomistajien näkökulmasta: terve-
menoa neuvostoliittolainen reaalisosialis-
mi ja tervetuloa metsänhoitoyhdistystoi-
minta!

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

MTK 

PEFC –metsäsertifiointiin tulee vain 
pieniä muutoksia
Alueellinen PEFC-metsäsertifiointi jatkuu 
pienin uudelleenjärjestelyin. Vuoden vaih-
teessa aloitti toimintansa Kestävän Metsä-
talouden Yhdistys, joka hallinnoi sertifi-
kaatteja kaikkien mukana olevien metsän-
omistajien ja metsätoimijoitten puolesta. 
Metsänhoitoyhdistysten jäsenet ovat mu-
kana sertifioinnissa edelleen oman yhdis-
tyksensä jäsenyyden kautta.

Uuden yhdistyksen perustaminen tuli 
ajankohtaiseksi, kun metsänomistajien liit-
tojen toiminta loppui 31.12.2014. Alueel-
listen ryhmäsertifikaattien haltijaksi tarvit-
tiin uusi taho ja tehtävän otti hoitaakseen 
uusi MTK:n, Metsäteollisuus ry:n ja Suo-
men Sahojen perustama yhdistys.

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen 
toimintaa johtaa sertifiointiasiamies Aija 
Rahikainen ja yhdistyksen nettiosoite on 
www.kestavametsa.fi. 

Uusi PEFC-sertifikaatti on tulossa, 
tarkastuksessa havaittiin muuta-
mia puutteita
Nykyinen ryhmäsertifiointi tapahtuu 13 
maakunnan alueella. Itäisessä ja Keskises-
sä Suomessa nykyinen sertifikaatti on voi-
massa helmikuun loppuun saakka. Sertifi-
kaatin jatko on turvattu. Vuonna 2016 ser-

tifiointiin tulee muutoksia. Käyttöön ote-
taan uudet vaatimukset ja aluejakokin luul-
tavasti muuttuu. Uusi toteutustapa valmis-
tellaan kuluvan vuoden aikana.

Viime vuonna tehdyissä tarkastuksissa 
havaittiin puutteita eniten yritysten toimin-
taan liittyvissä asioissa. Parannettavaa on 
mm. sopimuskäytännöissä, tilaajavastuu-
lain noudattamisessa, työterveyshuollossa 
ja sertifiointiin sitoutumattomien yritysten 
käyttämisessä. Metsänhoidossa puutteita 
oli mm. juurikäävän torjunnassa ja vesis-
töjen varteen jätettävillä suojavyöhykkeil-
lä toimimisesta. Lieviä poikkeamia tuli tar-
kastuksissa esille kaiken kaikkiaan enem-
män kuin edellisenä vuonna.

Toimijat, joiden osalta havaittiin puut-
teita, ovat korjanneet toimintatapaansa tai 
ovat tehneet suunnitelman korjaavista toi-
menpiteistä. Näin estetään se, että samat 
virheet toistuisivat. Tehtyjen parannusten 
jälkeen arvioijana toiminut DNV Certifica-
tion Oy on luvannut toimittaa uuden serti-
fikaatin tammi-helmikuun aikana.

Ryhmäsertifiointi on kustannuste-
hokasta
PEFC-ryhmäsertifiointi on osoittanut toi-
mivuutensa suomalaisessa pienmetsäta-

loudessa. Jokaista metsätilaa tai yritystä 
ei tarkasteta erikseen, vaan metsistä ja toi-
menpiteistä kerätään yhteenvetotietoa ja 
tarkastukset kohdistetaan satunnaisotan-
nalla alueelle. Näin sertifiointi on kustan-
nuksiltaan kohtuullinen.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmetsän-
omistajat ovat mukana sertifioinnissa edel-
leen yhdistysten entisten päätösten mukai-
sesti ilman eri maksua. Myös aiemmin il-
moittautuneiden yritysten mukana olo on 
voimassa. Uusia todistuksia ei metsän-
omistajille nyt lähetetä. Yrittäjien muka-
naolo voidaan tarkastaa nettipohjaisesta 
rekisteristä.

Uudet yrittäjät sekä ne metsänomistajat, 
jotka eivät ole metsänhoitoyhdistyksen jä-
seniä voivat ilmoittautua mukaan sertifi-
ointiin Kestävän Metsätalouden Yhdistyk-
seen. 

Jukka Hujala
metsäasiantuntija/kenttäpäällikkö

MTK metsälinja
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Samaa vauhtia kuin eduskuntavaalit, lä-
hestyvät myös hallitusneuvottelut ja hal-
litusohjelma. Seuraavan hallituksen oh-
jelmasta näyttäisi tulevan aiempaa strate-
gisempi ja vähemmän yksityiskohtainen. 
Ennen vaaleja kaikki mahdolliset etujär-
jestöt ja ryhmät kertovat puolueille omia 
tavoitteitaan. Niin myös metsänomistaji-
en edustajat MTK:sta ja metsänhoitoyh-
distyksistä. Metsänomistajat erottaa mo-
nista muista ryhmistä se, että heidän vies-
tillään on tällä hetkellä todellista kysyn-
tää. Suomesta halutaan rakentaa tulevien 
vuosien aikana biotalousyhteiskunta, jon-
ka menestys perustuu uusiutuvien raaka-
aineiden käyttöön.

Toimintaedellytykset turvaamaan 
puun käytön lisäystä

Eduskunnan käsitellessä metsähakkeen tu-
kea ja turpeen verotusta ovat puun riittä-
vyys ja käyttökohteet nousseet jälleen jul-
kisuuteen. Hallituksen esitys metsähak-

keen tuen rajoittamisesta oli yliampuva - 
teollisuudelle puuta varaava. Metsissäm-
me riittää puuta niin uusille sellutehtaille 
kuin energiantuotantoonkin. Tämän het-
ken puuvarojen riittävyyden sijasta po-
liitikkojen kannattaisi kääntää katseen-
sa metsien käytön kannalta keskeisimpiin 
kysymyksiin. Puuta riittää, mutta saadaan-
ko sitä tehtaalle, on kiinni muustakin kuin 
metsänomistajista. Näitä toimintaedelly-
tyksiä, joista päättäjät voivat huolehtia, 
löytyy metsänomistajien toivomuslistal-
ta useita.

Energiaomavarainen ja järkevän 
kaavoituksen Suomi

Metsänomistajat esittävät, että Suomesta 
tehdään omavarainen ja kivihiilen tuon-
ti lopetetaan. Hallituksen kannattaisi esi-
merkiksi kauppataseen kannalta suunna-
ta energiainvestointeja uusiutuvaan raaka-
aineeseen sekä hajautettuihin ratkaisui-
hin. Nykyinen eduskunta on oikealla tiel-

Metsänomistajien toivomuksia 
seuraavalle hallitukselle

lä edistäessään metsäenergian ja turpeen 
käyttöä. 

Biotalouden menestys vaatii maaseu-
dun asumisen ja yrittämisen turvaamis-
ta. Tulevan hallituksen byrokratian purka-
miseen kuuluisi olennaisesti maankäytön 
ohjaamisen muuttaminen esimerkiksi luo-
pumalla valtakunnallisista alueiden käyt-
tötavoitteista ja vähentämällä muutoinkin 
maankäytön rajoituksia. Myös lunastus-
lain uudistamisella turvattaisiin biotalou-
den edistämistä. Puurakentamiselle asetet-
tavat sitovat tavoitteet julkisessa rakenta-
misessa puolestaan asettaisivat puun aina 
etusijalle.

Metsänomistajille mahdollisuus 
yrittäjyyteen

Metsänomistajien on vaikea turvata puun 
saatavuutta, jos heitä ei kohdella yrittäjinä. 
Tulevan hallituksen tulisi nopeasti luoda 
metsätalouteen toimiva sukupolvenvaih-
dosjärjestelmä sekä alentaa puun myyn-
tien verotusta kannustavalle tasolle.

Uudet rasitteet, kuten metsä kiinteistö-
vero olisivat täyttä myrkkyä koko Suomel-
le. Metsätila- ja puukauppaa voitaisiin kui-
tenkin aktivoida metsävähennyksen laa-
jentamisella sekä luovutusvoittoverotusta 
huojentamalla.

Rohkeaa  
tulevaisuuden tekemistä

Hallituksella on paljon tekemistä puun 
saamiseksi tehtaalle saakka. Ei riitä, että 
metsänomistajat myyvät puuta. Tieverk-
komme kunto ei tällä hetkellä tue biota-
lousyhteiskuntamme rakentamista. On-
neksi tieverkkoon laitettu euro tuottaa it-
sensä valtiolle takaisin, ja hallituksen toi-
vottavasti tekemä 300 miljoonan budjetti-
lisäys liikenneverkkoon turvaa koko maan 
tulevaisuuden menestyksen. 

Samaan aikaan kun varmistamme, ettei 
Euroopan unionista aseteta lisää rajoittei-
ta, pitäisi biotalousinvestointien lupakäy-
täntöjä ja investointirahoitusta helpottaa. 
Metsätalouden rahoituksen lisäksi myös 
alan tutkimuksen riittävyydestä ja laadus-
ta pitäisi huolehtia.

Marko Mäki-Hakola
elinkeinopäällikkö

MTK, metsälinja

Rakas Hallitus!
– EI kiinteistöveroa tai muuta vastaavaa
– Energiainvestointeja uusiutuviin
– Julkisia puurakennuksia
– Toimintaedellytyksiä
– Järkevää kaavoitusta
– Kannustavaa verotusta
– Tieverkko kuntoon
– Helpompia lupakäytäntöjä
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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

Metsäveroilmoitusten palautuspäivät
• Arvonlisäverovelvolliset metsän-

omistajat, kaikki verotusyhtymät: 
2.3.2015

• Liikkeen- ja ammatinharjoittajat: 
2.4.2015

• Metsänomistajat, jotka eivät ole ar-
vonlisäverovelvollisia: 7.5.2015 tai 
13.5.2015 esitäytetyn veroilmoituk-
sen palautusajankohdan mukaisesti

• Viimeinen palautuspäivä on merkit-
ty postitse saamaanne 2C-lomakkeen 
etusivulle

• Kausiveroilmoituksen voi palauttaa 
tuloveroilmoituksen kanssa samassa 

kuoressa
• Tyhjää 2C - lomaketta ei tarvitse pa-

lauttaa, jos sinulla ei ollut vuonna 2014 
lainkaan metsätalouden tuloja tai me-
noja, eikä ole metsävähennyksen tai 
menovarausten seurantatietoja ilmoitet-
tavana

• Yhtymäselvitys (lomake 36) palaute-
taan vain jos lomakkeen esitäytetyissä 
tiedoissa on korjattavaa tai täydennet-
tävää.

• Jos olet arvonlisävelvollinen, kausive-
roilmoitus on kuitenkin annettava vaik-
ka verollista toimintaa ei olisi ollutkaan 
vuonna 2014.

Lue täyttöohjeet huolellisesti
Æ Järjestä metsätalouden menojen ja 

tulojen kuitit eli tositteet aikajärjes-
tykseen

Æ Tee muistiinpanot vihkoon tai tau-
lukkolaskentaohjelmaan kassaperi-
aatteen mukaisesti

Æ Laske erilleen nettomenot ja arvon-
lisäverot, laske summat

Æ Tee sama tuloille
Æ Täytä huolellisesti veroilmoitus - ja 

alv-lomakkeet, allekirjoita ja palauta 
ajoissa

Æ Lisätietoja internetistä  
www.vero.fi/metsa

Metsänomistajan viime hetken 
metsäverovinkit
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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!

Taimesta tukkipuuksi. Näin kuului metsän-
hoitoyhdistysten viesti metsänomistajille 
takavuosina. Hiukan samalla teemalla tu-
tustuttiin metsään, kun Mhy Pohjois-Pir-
kan metsäasiantuntija Vesa Kastari vieraili 
Kurussa Keihäslahden eskarilaisten metsä-
retkellä. Liikkeelle tammikuiseen metsään 
saatiinkin varsin kokenut metsäretkijoukko, 
koska Keihäslahden eskarit käyvät metsä-
retkillä lähes viikoittain. Tällä kertaa ret-
ken teemana olivat metsänkasvatus ja erilai-
set metsälliset ammatit. Taisipa mhy:n vie-
ras olla aika tuttu monelle eskarilaisellekin, 
niin luonnikkaasti metsällinen tarinointi al-
koi heti eskarin ovelta lähtien! Ja intoa met-
säretkeen ainakin löytyi kaikilta.

Innokkaat retkeläiset ohjailtiin hallitus-
ti lapsille tuttua reittiä omalle retkipaikal-
le lähimetsään. Matkalla päästiin tutustu-
maan yöllä sataneelle lumelle ilmestynei-
siin eläimen jälkiin. Hetkisen arvailun jäl-
keen oltiin selvillä, että otus on ollut jänis. 

Edelleen pienen tuumailun ja asiantuntijan 
avun turvin selvisi, mistä jänis oli tullut ja 
mihin suuntaan se oli matkalla. Jänisloikkia 
tehden jatkettiin matkaa kohti eväspaikkaa.

Hyvän metsäretken ehdoton edellytys on 
eväiden syöminen! Eväiden syönnin lomas-
sa Vesa kertoili puiden syntymisestä ja met-
sänkasvatuksesta. Teräviä kysymyksiä ja 
tärkeitä kommentteja lapset esittivät ihail-
tavan aktiivisesti. Puut ja metsä, sekä met-
sän eläimet tuntuivat olevan kurulaisille lap-
sille hyvin tuttuja jo entuudestaan. Samoin 
huomattiin, että monelle lapsille läheisis-
tä ihmisistä metsä tarjoaa myös ammatin. 
Kaiken muun lisäksi voitiin todeta ja testata 
talvisen metsän olevan aivan loistava leik-
kipaikka! Ennen lähtöä hiljennyttiin kuun-
telemaan talvista metsää ja annettiin puille 
lämpimät halaukset. Virkein mielin saatiin 

suunnata paluumatkalle. Vielä palatessakin 
löydettiin uudet jäljet lumessa; ”peura…, jä-
nis…, kenguru!” Yhdessä päädyttiin kuiten-
kin oravan olleen liikkeellä.

Metsäretki pienten lasten kanssa ei ollut 
tuntien tai päivien mittainen seikkailu, mut-
ta kuitenkin mainio elämys kaikille matkas-
sa olleille. Monelle aikuisellekin voisi olla 
hyvä ottaa mallia lapsen suhteesta metsään 
ja metsän eläviin. Toisaalta on tärkeää an-
taa lapsille tietoa ja kokemuksia ympärillä 
olevasta luonnosta ja sen mahdollisuuksis-
ta. Tässä työssä myös metsänhoitoyhdistys 
haluaa kantaa kortensa kekoon. Keihäslah-
den eskareiden kanssa suunniteltiin jo in-
nokkaasti, josko tehtäisiin keväällä uusi yh-
teinen retki…

Vesa Kastari

Mhy mukana 
eskarilaisten 
metsäretkellä 
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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
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
13

14

7 8

9

10

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

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Metsäneuvoja
Kati Häkkinen
p. 020 413 2495
040 720 3160
kati.hakkinen@mhy.fi

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
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Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

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

Tampereen Sähkölaitos, 
Lähisähkötarjous:  
Energiamaksu 5,29 snt/kWh,
Perusmaksu 3 €/kk (sis. ALV),  
(MAX 3 x 63A)
Lähisähkö on määräaikainen tuote ja 
voimassa 31.12.2016 asti. 
 Tarjous on voimassa 31.3.2015 saakka.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan yhteistyö-
kumppaneiden edut vuonna 2015: 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan jäsenedut
Mikä meitä metsänomistajia yhdistää?

tö- ja kaava-asioita, joilla voi olla suo-
raa tai välillistä vaikutusta metsäsi käyt-
töön.

Jäsenmaksut vuonna 2015
Vuonna 2015 mhy Pohjois-Pirkan jäsen-
maksu on 50 € perusmaksu + 1,50 €/heh-
taarimaksu. 
Jäsenmaksu on enintään 300 €/jäsen. Ve-
rovähennyksen jälkeen kustannukseksi jää 
vain 35 – 210 euroa. Jäsenmaksun hinnan 
saat moninkertaisesti takaisin jäseneduis-
sa. Sen voi tuoda jo yksi kilpailutettu puu-
kauppa tai vaikkapa vakuutusmaksun alen-
nus. Jäsenmaksulla saatavat hyödyt ovat 
moninkertaiset maksuun nähden. Jäsen-
maksut käytetään jäsenen eli metsänomis-
tajan eduksi. Puolustamme kannattavaa 
yksityismetsänomistusta.

den ja katkontatiedon hyödyntäminen 
tuo etua

• Alennusta 15% kaikista metsäasiantun-
tijapalveluista sekä materiaalista (mm. 
taimet)

• Maksuton neuvonta / metsätilakäynti 
uusille metsänomistajille

• Maksuton mobiilimetsäsuunnitelma, 
Metsäselain

• Maksuttomat tai jäsenhintaiset koulu-
tukset, kilpailut ja tapahtumat

• Maksuton MetsäPirkka tiedotuslehti se-
kä Maaseudun Tulevaisuuden Metsän-
omistaja-numerot

• Kaikki asiantuntijat ja palvelut ensisijai-
sesti jäsenten käytössä

• Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset 
alennukset jäsenkortille (mm. MTK:n 
jäsenedut)

• Jäsenten edunvalvonta kannolta Brysse-
liin: tilakohtainen edunvalvonta ja aut-
taminen esim. maankäyttöä koskevissa 
kysymyksissä. Paikallis- ja aluetasol-
la edunvalvonta: seuraamme ympäris-

Metsänomistajia yhdistää oma metsän-
omistajien palveluorganisaatio – metsän-
hoitoyhdistys. Yhdistyksellä on aito intres-
si metsänomistajan etujen valvontaan puu-
kaupassa ja kaikissa metsäasioissa. Yhdis-
tys on metsänomistajien oma ”ammattiliit-
to”. Edunvalvonta erottaa metsänhoitoyh-
distyksen kaikista muista metsäalan toimi-
joista. Yhdistyksen toiminnasta ja palve-
luista päättävät paikalliset metsänomista-
jat. 

Jäsenedut vuonna 2015 
Maaliskuun alussa postitettavalla Metsän-
omistajat –jäsenkortilla ja henkilökohtai-
sella jäsennumerolla saat monet edut ja 
alennukset 
• Henkilökohtainen metsäasiantuntija 
• Jäsenten metsät maksutta mukana 

PEFC-metsäsertifioinnissa: sertifioitu 
puu käy kaupaksi 

• Maksuton puunmyyntisuunnitelma ja 
puukaupan ylivertainen tuntemus: puu-
kaupassa markkinatiedon, erikoispui-

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

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 

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

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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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut: Valtakunnalliset jäsenedut:

• Aarre-lehti: 6 kk hintaan 47,50 €.
• LähiTapiola:10 %:n alennuksen

metsä- ja kotivakuutuksesta.
• United Bankers: 30 % alennus

Metsäobligaation merkintäpalkkiosta.
• Savotan Puoti: pokara 34,90 €, teho-

heinäin 65,90 €  ja raivaveitsi 29,90 €

MTK:n jäsenedut mm.:

• Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle
300-500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.

• St1:n sopimusalennus: bensasta, dieselistä, polttoöljystä ja pelletistä.
Valittavissa: St1-yrityskortti: alennus: 2,35 snt/litra, St1-käteisalennuskortti: alennus
asemittain tai St1-Visa.

• K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiauton katsastus
päästömittauksineen 55 euroa.

• Ramirent: Yleisalennus -35 %. Maanrakennuskoneista alennus 20 %.
• Agrimarket: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä metsuritar-

vikkeista alennus 10 %.
• Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voiteluaineet, autoke-

mikaalit ja pesut 10 % alennuksella.
• Grolls työvaateliike: Björnkläder-työvaatteista -25 % ja muista tuotteista -10 %.

Metsänomistajat
SAVOTAN PUOTI

• Henkilökohtainen metsäasiantuntija
• Maksuton PEFC-sertifiointi
• Maksuton neuvonta
• Maksuton puunmyyntisuunnitelma
• Maksuton mobiilimetsäsuunnitelma
• Alennusta 15 % kaikista metsäasiantunti-                              
   japalveluistamme ja materiaaleista
• Jäsenlehti 4 kertaa vuodessa
• Maaseudun Tulevaisuuden metsänomis-         
  tajanumerot 4 kertaa vuodessa
• Paikalliset jäsenedut
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi

Metsävarallisuuden asiantuntija

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

Yhdessä hyvä tulee. 

010 256 2901

Paperisen metsäsuunnitel-
man ja SilvaNetin lisäksi nyt 
on mahdollista ottaa metsä-
suunnitelma myös kännyk-
kään selailtavaksi. Tämä on-
nistuu Metsänhoitoyhdistys-
ten jäsenille kehitetyllä Met-
säselain-sovelluksella. 

Metsäselaimessa on met-
säsuunnitelman kuviotiedot 
ja ehdotetut hakkuu- ja hoi-
totoimenpiteet selkeinä tee-
makarttoina kiinteistörajoi-
neen tarkoilla maastokart-
ta- ja ilmakuvapohjilla. Se-
lailun jälkeen sovellusta voi 
käyttää myös ilman verkko-

Metsäselain tuo 
suunnitelmasi kännykkään

yhteyttä, koska ladatut kartta-
pohjat tallentuvat Metsäselai-
meen. Sovellus näyttää myös 
oman sijaintisi kartalla tark-
kaan.

Selaimen voi ladata An-
droid-laitteille suoraan lait-
teen sovelluskaupassa. Win-
dows Phone -laitteille Metsä-
selain tulee saataville vuoden-
vaihteessa ja iOS-laitteille al-
kuvuoden aikana. 

Löydät sovelluksen An-
droid-laitteesi sovelluskau-
pasta hakemalla hakusanal-
la ”metsäselain”, tai skannaa-
malla oheisen QR-koodin lait-

teellasi.
Metsäselaimeen pystyy tu-

tustumaan katselemalla de-
mometsäsuunnitelmaa sovel-
luksessa. Oman metsäsuunni-
telmasi saat käyttöön ottamal-
la yhteyttä metsänhoitoyhdis-
tykseen.

Metsäselainta voi käyttää 
myös ulkoiluharrastuksissa. 
Se sisältää tarkimmat ja ajanta-
saisimmat kartta-aineistot ko-
ko Suomen alueelta. Metsäse-
laimeen on tulossa myös mui-
ta hyödyllisiä toimintoja, kuten 
omien paikkojen ja reittien tal-
lennusmahdollisuus.


