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Talvi on takana. Wanhan hywän 
ajan talvi, sanoisi moni. Lunta ja 
pakkasta riitti useammaksi kuu-
kaudeksi.  Puunkorjaajat ovat 
päässeet hyödyntämään kunnol-
lisia korjuukelejä.

Kevät tulee kuitenkin kohinal-
la ja metsänhoitoyhdistyksissä 
valmistaudutaan jo tulevaan vil-
jelykauteen 

 Viime vuoden lopussa tehtiin 
puukauppaa veroporkkanan sii-
vittämänä vilkkaasti. Alkuvuosi 
on taas ollut hiljaista. 

Metsäteollisuus on kuiten-
kin viestittänyt runsaasta puun-
tarpeestaan kuluvalle vuodelle.  
Kelirikkokauden jälkeen saha-
puuvarastot lienevät varsin pie-
net. Se merkitsee kovaa kysyn-
tää kesäkorjuu kelpoisille leimi-
koille. 

Puunostajat ovat aktiivisia 
metsänomistajien suuntaan ja 
pyrkivät ostamaan puuraaka-ai-
neen mahdollisimman edullises-
ti.  Tässä vaiheessa leimikoiden 
kilpailutuksen merkitys kasvaa. 
Yksikköhinnan lisäksi katkon-
nan merkitystä ei tukkien osal-
ta voi liikaa korostaa. Mhy:llä 
on käytössään työkalut, joil-

la katkonnan vaikutus voidaan 
huomioida jo tarjousvaiheessa. 
Antamalla mhy:lle puukauppa-
toimeksiannon metsänomista-
ja varmistaa parhaan kokonais-
tuloksen.

Jotkut ostajat käyttävät ns. 
runkohinnoittelua. Tämä olisikin 
mielestäni  kannatettava vaihto-
ehto.  Ostaja saisi katkoa puut 
omien mieltymyksiensä mukaan 
ja myyjä saisi tilinsä kaikista so-
vitun läpimitan täyttävistä run-
gon osista.

Kantorahatulot ovat muuta-
man huippuvuoden jälkeen pu-
donneet rajusti. On ollut pal-
jon keskustelua metsien merki-
tyksestä omistajilleen. On tot-
ta, että monelle metsänomista-
jalle, muutkin kuin rahalliset ar-
vot, ovat muodostuneet tärkeik-
si.  Kantorahatulojen merkitystä 
ei voi kuitenkaan vähätellä. Suu-
rimmalle osalle metsänomista-
jista metsä on edelleenkin mer-
kittävä tulonlähde. Ja sellaisena 
he haluavat sen myös säilyvän. 
Omaisuuttaan kannattaa hoitaa. 
Varsinkin metsäomaisuutta.

Vaikka suurin kysyntä kohdis-
tuu päätehakkuisiin ei harven-

nuksia ole syytä unohtaa. Ajal-
laan tehdyillä harvennushak-
kuilla varmistetaan runsas tuk-
kisato aikanaan.

Vielä tärkeämpää tulevan met-
sän kehityksen kannalta ovat 
ajallaan tehdyt taimikonhoi-
totyöt.  Niiden tekemisestä tai 
teettämisestä ei kannata tinkiä. 
Mitä pidemmälle hoitotöitä ly-
kätään sen kalliimmaksi ne tu-
levat ja samalla hoitamattomuu-
den vaikutus puuston kehityk-
seen korostuu.

Energiapuu on puhuttanut vii-
me aikoina eri tahoilla. Mhy 
Pohjois-Pirkka on ollut voimak-
kaasti mukana edistämässä ener-
giapuun käytön lisäämistä toimi-
alueellaan ja tällä saralla onkin 
tapahtunut vahvaa kasvua.  

Jatkossa energiapuun käyttö 
väistämättä lisääntyy ja se mer-
kitsee energiapuun hintakehityk-
selle hyvää.  Kemera-tuet ovat 
merkittävä osa kun puhutaan 
energiapuusta saatavista tulois-
ta. Tukirahoitukseen olisi syytä 
saada jatkuvuutta. Tällä hetkel-
lä on odotettavissa Kemera-ra-
hojen loppuminen jo kesällä.

Metsänhoitomenetelmät ovat 

Puheenjohtajan terveiset

saaneet julkisuudessa runsasta 
kritiikkiä lähinnä vaihtoehtojen 
puuttumisen vuoksi.

Mhy:n toimihenkilöt ovat saa-
neet koulutusta myös vaihtoeh-
toisten kasvatusmenelmien käy-
töstä metsänhoidossa. He pysty-
vät näkemään kannattavat vaih-
toehdot ja yhdessä metsänomis-
tajan kanssa valitsemaan niistä 
sopivimman

Talousmetsissä kuitenkin toi-
mittaessa äkilliset linjanmuutok-
set kasvatusmenetelmien suh-
teen ovat harvoin mahdollisia. 
Jos metsikköä on käsitelty kym-
menet vuodet alaharvennuksin, 
tähdäten päätehakkuuseen, ei 
yhtäkkinen vaihdos poiminta-
hakkuuna suoritettavaan käsitte-
lymalliin ole millään tapaa käyt-
tökelpoinen vaihtoehto.

Mhy:stä löytyy asiantunte-
musta myös metsän suojeluasi-
oissa. Joissakin tapauksissa suo-
jelu on taloudellisestikin kannat-
tavin vaihtoehto. Eri vaihtoeh-
dot kannattaa käydä harkiten lä-
pi neuvojan kanssa.

Mielestäni Mhy Pohjois-Pirk-
ka pystyy tarjoamaan kattavat 
palvelut metsänomistajille kil-

pailukykyiseen hintaan. Ja niitä 
kannattaa myös hyödyntää. Mhy 
Pohjois-Pirkka ei myöskään aio 
jäädä muutoksen jalkoihin mil-
lään metsällisellä osa-alueella 
vaan ajaa jäsentensä etua tule-

vaisuudessakin alueensa johta-
vana metsäalan organisaationa.

Pääskysten saapumista odo-
tellessa.

Aurinkoista kevättä.
Antero Unkila

Teollisuus haluaa saada met-
sänhoitoyhdistykset pois puu-
kaupan avustamisesta. Se on ol-
lut hyvää mainosta yhdistyksien 
puukauppapalveluille.  Muilla 
sektoreilla tuskin kyseenalaiste-
taan asiantuntijoiden käyttöä ja 
kilpailutusta. Pankeissa korkoja 
ja lainatarjouksia kilpailutetaan. 
Kiinteistövälittäjät etsivät asun-
noille parhaat ostajat. Sähköyh-
tiöiden ja vakuutusten kilpailut-
taminen on arkipäivää. Autokau-
poissa tarjouksia pyydetään ja 
vertaillaan eri liikkeissä. Ilman 
puukaupan vastavoimaa, elet-
täisiin puumarkkinoilla sivisty-
neessä diktatuurissa.

Metsänomistajaa syytetään 
usein kovista hintaodotuksis-
ta. Tulisiko pankin mieleen va-
littaa asiakkaille, jotka haluavat 
mahdollisimman hyvää korkoa 
talletuksilleen ja pahimmillaan 
haukkua asiakasta järkevistä ta-
loudellisista tavoitteista ja isän-
maallisuuden puutteesta? Eipä 
saisi enää ikinä samaa asiakas-
ta tiskilleen.

Metsäteollisuus tekee metsän-
hoitoyhdistyksistä pahaa poikaa, 

Puumarkkinoiden sivistynyt diktatuuri

saan, teollisuus kiinnittää huo-
mion metsänomistajan metsäta-
louden kannalta huomattavasti 
vähempimerkityksellisemmälle 
alueelle. Puukauppatulojen vai-
kutus metsätalouden nettotulok-
seen on vähintään 85% ja kaik-
kien metsätalouden menojen 
osuus jää jopa alle 10%:iin. Lie-
nee selvää, mihin kilpailuttami-
nen kannattaa kohdistaa – puu-
kauppaan.

Hehtaarin päätehakkuuleimi-
kon kilpailuttamisessa ja kat-
kontavertailussa eri puunosta-
jien kesken metsänomistaja voi 
saada lisätuloja markkinatilan-
teesta ja korjuukohteesta riippu-
en 200 - 2000 euroa hehtaaril-
le. Vastaavasti uudistusalueiden 
taimien hinnoissa senttien erot 
taimihionnoissa eri toimijoiden 
välillä merkitsevät vain muuta-
mia kymmeniä euroja hehtaaria 
kohden. Lisäksi tulisi huomioida 
taimien laatu. Metsänomistajalla 
on keskimääräisessä puukaupas-
sa pelissä tuhansien eurojen tap-
pio tai voitto. Puukaupan kilpai-
luttamista ei kannata jättää te-
kemättä! Samalle puunostajalle 

ilman kilpailua puunsa myyvä 
metsänomistaja voi joutua vuo-
sien saatossa maksamaan ostaja-
uskollisuudestaan kovan hinnan 
saamattomien puukauppatulo-
jen muodossa. Näin bonuksista 
ja kytköksistä huolimatta.

Nousseen energiapuun hin-
nan ansiosta oksista ja latvuksis-
ta sekä kannoista saatavilla tu-
loilla katetaan jopa puolet met-
sänuudistamisen kustannuksis-
ta. Myös energiapuun kilpai-
luttaminen on tärkeää. Energia-
puusta maksettavat yksikköhin-
nat vaihtelevat merkittävästi, ei-
kä energiapuulle ole voitu luo-
da vielä luotettavaa ja vertailu-
kelpoista hintaseurantaa. Ener-
giapuukauppaakaan ei kannata 
jättää yhden tarjouksen varaan. 
Metsänhoitoyhdistys avustaa ja 
antaa tietoa puukauppaan ja kil-
pailuttamiseen liittyvissä asiois-
sa.

Tavatonta puukauppaa
Teollisuuden tulee avoimesti 
sallia puukauppojen kilpailutus. 
Kilpailu kuuluu nykypäivään ja 
toimivaan markkinatalouteen. 

Nyt toiminta on äärimmillään 
räikeää. Puukaupan avustamis-
ta ja valtakirjoja ei kunnioiteta 
ostajan toimesta. Metsänomis-
taja saatetaan vaikeaan asemaan 
kun mennään pirttiin takaovesta 
ja kehotetaan repimään valtakir-
ja ja tekemään kauppa suoraan 
tarjoten erilaisia kytkyjä. Huip-
puunsa asia on viety kun sano-
taan metsänomistajalle, että hän 
ei saa bonuksia jos käyttää puu-
kaupallisia avustamispalveluja! 
Rehtiys ja reilu toiminta on täs-
tä kaukana. Puun hinta muodos-
tuu kauppojen ja kilpailuttami-
sen kautta. Parhaan ostotarjouk-
sen tehnyt saa puut ja metsän-
omistaja parhaan lopputuloksen. 
 
Metsänomistajien kannattaa 
puukauppaa suunnitellessaan 
hyödyntää metsänhoitoyhdis-
tyksen puukauppapalveluja. 
Leimikko kannattaa vähintään-
kin suunnitteluttaa ja pyytää sa-
malla perusneuvot. Metsänomis-
tajan kannattaa kysyä markkina-
hintataso metsänhoitoyhdistyk-
sestä myös myydessään itse

leimikkoaan. Puhelu ei pal-

jon maksa, mutta parhaassa ta-
pauksessa voi tuottaa tuhansia 
euroja.

Ota yhteyttä omaan puukaup-
pa- ja metsäasiantuntijaasi. 
Suunnitellaan yhdessä tuottoisa 
puukauppa.

Mhy Pohjois-Pirkan 
toimihenkilöt

joka kilpailuttamisellaan var-
mistaa metsänomistajien menes-
tyksen ja ennen muuta menesty-
misen pitkäjänteisyyden. Met-
sänomistajille tarjotaan erilai-
sia kytkykauppoja ja palvelus-
opimuksia, jotta metsäyhtiö sai-
si suosituimmuusaseman puu-
kaupassa. Sopimusten yksiselit-
teinen tavoite on saada hankittua 
puut halvemmalla. Suora kaup-
pa ja edullinen hankintahinta, 
siinä on metsäyhtiöiden tavoi-
te raaka-aineen saannin ohel-
la. Lisäksi tavoitteena on val-
takunnan hintaseurannassa nä-
kyvä mahdollisimman alhainen 
hintataso. Metsänhoitoyhdis-
tysten puukaupallisten palvelu-
jen suosio on kasvanut viimeis-
ten viiden vuoden aikana. Tämä 
kertoo metsänomistajien kasva-
vasta luottamuksesta puukaup-
papalveluja kohtaan.

Puukauppa ratkaisee metsäta-
louden tuloksen

Metsäteollisuus toivoo lisää 
kilpailua metsänhoitopalvelui-
hin, vaieten samalla puukaupan 
kilpailusta. Metsänhoitopalve-
lujen kilpailutusta korostaes-
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Metsänomistaja voi suo-
jella arvokkaan metsä-
luontokohteensa vapaa-
ehtoisesti METSO-ohjel-
man kautta ja saada suo-
jelusta korvausta. Vuo-
den 2010 alusta alkaen 
kaikki maanomistajan 
suojelusta saamat korva-
ukset ovat verottomia. 

Tuloverolakia muutettiin viime 
vuoden joulukuussa siten, että 
kaikki valtiolle luonnonsuojelu-
tarkoituksiin tehdyt luovutukset 
ovat verovapaita vuoden 2010 
verotuksesta alkaen.

METSO-sopimuksen voi teh-
dä joko pysyvänä tai määräaikai-
sena. Maan myynti valtiolle suo-
jelutarkoitukseen, eli kauppa oli 
tähän saakka ainut METSO-so-
pimus, josta koitui veroseuraa-
muksia metsänomistajalle. Nyt 
tällaiset kaupat vapautettiin luo-
vutusvoiton verosta. 

Korvaukset pysyvästä 
suojelusta
Kun metsänomistaja myy arvok-
kaan metsäluontokohteensa val-
tiolle kokonaisuudessaan, kaup-
pa sisältää kohteen maapohjan 
ja puuston. 

Puuston arvon laskennas-

Kaikki vapaaehtoisen METSO-suojelun 
korvaukset verovapaiksi

sa käytetään kolmen edellisen 
vuoden toteutuneiden puukaup-
pojen hintojen keskiarvoa. Maa-
pohjasta maksetaan lisäksi alu-
een pinta-alan ja kasvupaikka-
luokan mukaan.

Yksityisen suojelualueen pe-
rustaminen (YSA). YSA-so-
pimus vastaa muuten kaup-
paa, mutta maapohja jää myy-
jän omistukseen. Siksi maapoh-
jasta ei makseta korvausta kuten 
kaupassa. 

Vaihto valtion maahan on 
myös mahdollista, jos tarjolla 
on sijainniltaan ja arvoltaan so-
pivaa vaihtomaata.

Korvaukset määrä-
aikaisissa sopimuksissa
Myös määräaikaisiin METSO-so-
pimuksiin on kaksi vaihtoehtoa. 

Metsäkeskuksen kanssa teh-
dään metsätalouden ympäris-
tötukisopimuksia 10 vuoden 
ajaksi. Verovapaan korvauksen 
laskemisessa käytetään vuosit-
tain vaihtuvia keskikantohinto-
ja. Erinomainen ympäristötuki-
kohde on esimerkiksi luonnonti-
lainen korpi, jonka ympärillä on 
runsaslahopuustoista metsää. 

Metsäkohteen määräaikai-
sesta rauhoittamisesta maksi-
missaan 20 vuoden ajaksi voi 

Puumarkkinat ovat viime vuo-
sina olleet erikoiset. Kauppa-
määriin ja hintoihin ovat vai-
kuttaneet rajut sahatavaran hin-
nan nousut, veromuutokset, Ve-
näjän puutullit ja monet muut 
tekijät. Välillä on puhuttu puu-
pulasta – välillä ostajien puut-
teesta. Yksi asia on joka tapa-
uksessa selviö. Niin ostajien 
kuin myyjienkin peräänkuulut-
tama tasaisuus on markkinoilta 
puuttunut. 

Alkuvuosi kului 
odotetusti
Tänä vuonna hätäisimmät puun 
ostajat valittivat puupulaa he-
ti vuoden alettua. Tämä siitäkin 
huolimatta, että puumarkkinat 
ovat kehittyneet odotetusti. Os-
tajien näkökulmasta kehitys on 
ehkäpä ollut jopa odotuksia tai 
pelkoja parempi. Vuoden 2009 
lopulla kauppamäärät nousivat 
veroporkkanan vetäminä yllät-
tävän korkeiksi ja vuoden vaih-
teen jälkeen tietty perusvire säi-
lyi puukaupassa. 

Näkymät vuoden 2010 puu-
kaupalle ovat suotuisat. Sahata-
varamarkkinat nousivat taantu-
masta suhteellisen nopeasti. Ra-
jut tuotannon supistukset aiheut-
tivat sahatavaran hinnan nousun 
nykyiselle tasolle, mikä mahdol-
listaa tukkipuuta myyvälle met-
sänomistajalle hyvät puun hin-
nat. Lisäksi sellumarkkinoilla 
kehitys on ollut nousujohteista 
jo pitkään. Paperimarkkinoilta-
kin on aivan viime aikoina tul-
lut hajanaisia viestijä mahdolli-
sesta hintojen noususta. Kaiken 
kaikkiaan suomalainen metsä-
teollisuus on saamassa nenänsä 
veden pinnan yläpuolelle. 

Puukauppaa 
kannattaa tehdä
Tänä vuonna puumarkkinoilta 
löytyy pitkästä aikaa hyvää ky-
syntää niin tukille kuin kuidul-
lekin. Muutamana viime vuonna 
markkinoiden toimivuus on ollut 
mahdotonta puutteellisen kysyn-
nän vuoksi. Toissa vuonna kysyt-
tiin etenkin kuitupuuta, mutta tuk-

kipuun menekki oli heikompaa. 
Viime vuonna tilanne oli päin-
vastainen. Tukkipuu olisi mennyt 
kaupaksi, mutta mäntykuitupuu 
kelpasi ainoastaan energiapuuksi. 
Sellaisessa tilanteessa markkinoi-
den toimivuus on mahdotonta. 

Tänä vuonna tilanne on toi-
nen. Havutukkien kysyntä on ol-

sopia ELY-keskuksen kans-
sa. Maanomistajalle korvataan 
suojelun ajalta aiheutuvan ta-
loudellisen hyödyn menetys. 
Korvaus arvioidaan tapauskoh-
taisesti. Määräaikainen rau-
hoittaminen soveltuu parhai-
ten luonnoltaan nopeasti muut-
tuville elinympäristöille, ku-
ten vanhoille lehtipuuvaltaisil-
le metsille. Sopimuksia on teh-
ty myös mm. petolintujen pesä-
puiden ja niiden lähiympäristön 
suojelemiseksi.

Tietoa ja neuvoja 
yhdistyksestä
Metsänhoitoyhdistyksiin on 
koulutettu ympäristöasiantunti-
joita neuvomaan metsänomis-
tajia METSO-suojelussa. Yh-
distyksestä saa esitteen asias-
ta ja neuvojan kanssa voi käy-
dä maastossa. Jos luontoarvoja 
on METSO-ohjelmaan riittäväs-
ti ja metsänomistaja on kiinnos-
tunut vapaaehtoisesta suojelus-
ta, neuvoja opastaa kaikissa so-
pimiseen ja korvausten laskemi-
seen liittyvissä asioissa. 

Markus Nissinen
ympäristöpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Puukauppa kiihtyy kesän lähestyessä

lut hyvää jo pitkään. Koivukui-
tupuun kysyntä elpyi viime syk-
synä ja nyt myös mäntykuitu-
puulle on menekkiä. Metsäteol-
lisuuden kotimaisen puun osto-
tarpeet ovat palanneet huomatta-
vasti viime vuotta korkeammalle 
tasolle. Lisäksi puukaupassa on 
verohuojennus käytössä vielä tä-

män vuoden.
Länsi-Suomessa on lukuisia 

puun ostajia. Käyttämällä met-
sänhoitoyhdistyksen apua puu-
kaupan kilpailutuksessa, löytyy 
kaikkien metsänomistajien puil-
le aina maksukykyisin puun os-
taja. Samalla vahvistetaan met-
sätalouden kannattavuutta. Meil-

lä on kaikki edellytykselle hy-
välle puukauppavuodelle 2010, 
nyt vain pitää yhdessä tehdä sii-
tä sellainen.

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Lähde:
Metsänhoitoyhdistysten 
valtakirjakaupat
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan hallitus valitsi uudek-
si puheenjohtajakseen  Antero 
Unkilan. Pistetäänpä uudelle pu-
heenjohtajalle pari kiperää kysy-
mystä, jotta saadaan selko mie-
hen mietteistä

Nimi?
Antero Unkila
Ikä?
Rapiat 50 v
Kotipaikka?
Oriveden Siitama

Millainen on suhteesi 
metsään?
- Pikku pojasta saakka metsä on 
ollut kiinnostuksen  kohteena. 
4h kerholaisena tuli taimikoi-
ta hoidettua, istutuksia ym. tou-
huttua. Sitten kun sain isältäni 
moottorisahan niin pääsin teke-
mään erilaisia hakkuutöitä. Vuo-
desta 1982 lähtien olen sukutilaa 
ja sen metsiä hoidellut  omaan 
lukuuni .Vuosien varrella on 
myös tullut urakoitua muiden-
kin metsissä lähinnä puutavaran 
ajoa  ja myös sirkkeli sahaus on 
ollut mukana kuvioissa.

Antero Unkilasta uusi Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan hallituksen puheenjohtaja

Olet ollut pitkään mukana 
metsänhoitoyhdistyksen 
hallinnossa. Kerro siitä
Hallinnossa on mukana tullut ol-
tua noin 20 vuotta. Ensin Orive-
den metsänhoitoyhdistyksen hal-
lituksessa. Sitten fuusion jälkeen 
Oriveden seudun mhy:n halli-
tuksen jäsenenä ja puheenjoh-
tajana. Nyt sitten tämän viimei-
sen fuusion jälkeen aluksi Mhy 
Pohjois-Pirkan varapuheenjoh-
tajana ja nyt sitten varsinaise-
na puheenjohtaja. Tämä aika on 

ollut erittäin antoisaa ja mielen-
kiintoista kun on saanut seurata 
mhy:n toiminnan ja metsänhoi-
don kehitystä näin läheltä 

Mitkä ovat mielestäsi 
metsänhoitoyhdistyksen 
vahvuudet?

Kaikkien metsänomistajien tasa-
puolinen ja puolueeton palvelui-
den tuottaja ja edunvalvoja, jol-
la on ammattitaitoinen henkilös-
tö, sekä ajantasainen tieto ja tek-
niikka käytössään.

Entäpä heikkoudet?
Jos niitä on.
Ei nyt heikkouksia tule mieleen 
mutta ajan hermolla pysyminen 
on tärkeää ja muutoksiin on pys-
tyttävä reagoimaan nopeasti.

Tarvitsevatko metsän-
omistajat metsänhoito-
yhdistystä ja miksi?

Kyllä tarvitsevat. Sillä metsä-
talous ja metsien hoito on niin 
moninaista, että parhaan loppu-
tuloksen saavuttamiseen  jokai-
nen metsänomistaja tarvitsee  
puolueettoman ammattilaisen 
apua. Sillä jos metsänomistaja 
erehtyy lähtemään puuta käyt-
tävien yhtiöiden hoitosopimuk-
siin mukaan, jää silloin leimi-
koiden kilpailutuksen tuomat 
edut pois ja firmojen tavoite 
on kuitenkin aina saada puunsa 
mahdollisimman halvalla. Eli 
ei kannata testamentata metsi-
ään niille. 

Metsänhoitomenetelmis-
tä on keskusteltu paljon
– mitä mieltä tästä?

Ainahan niistä on keskusteltu  ja 

tullaan keskustelemaan . Virhei-
täkin on tietysti tehty mutta mie-
lestäni kyllä meillä täällä Suo-
messa on metsienhoito huippu-
tasolla ja se kestää vertailun joka 
suhteessa. Pääasia on, että met-
siä hoidetaan, eikä mennä ää-
rimmäisyyksiin sen paremmin 
hakkuissa kuin suojelussakaan 
ja valitaan sopiva menetelmä ai-
na kohteen mukaan. 

Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan fuusiosta 
on pari vuotta. Onko 
yhdistyksen koko nyt 
pieni, iso vai sopiva?

Koko on tällä hetkellä hyvä mut-
ta kehitystä seurataan ja saattaa 
olla, että jossain vaiheessa jos 
sopivia kumppaneita ilmaantuu, 
niin laajentumisesta neuvotel-
laan. Mutta tällaisissa asioissa 
täytyy aina olla todellinen tah-
totila kaikilla osapuolilla niiden 
eteenpäin viemiseksi.

Onko fuusio ollut 
onnistunut?
Kyllä odotukset ovat kaikin puo-
lin hyvin täyttyneet. Niin toi-

minnan, kuin taloudenkin suh-
teen. Mutta tietysti on jatkuvas-
ti tarvetta kehittää toimintoja ja 
kouluttaa henkilöstöä. Sekä oh-
jata toimintoja siten, että palve-
lut olisivat yhtä hyvät ja katta-
vat ,sekä jokaista metsänomista-
jaa tyydyttävät koko yhdistyksen 
toimialueella. 

Puheenjohtajana, mihin 
suuntaan aiot toimintaa 
johtaa ja mitkä ovat 
painopistealueet?

Kokolailla samoilla linjoilla 
kuin edeltäjänikin aikana. Meil-
lä on todella hyvä ja aktiivises-
ti toimiva hallitus, jonka kans-
sa asiat kyllä varmasti hoituvat 
myös tulevaisuudessa ja valtuus-
to antaa ohjeet ja puitteet missä 
toimitaan .

Metsänomistajien ja metsän-
hoitoyhdistyksen yhteistyöllä 
taataan jatkossakin metsien hy-
vä tuotto ja muidenkin  arvo-
jen säilyminen ja kehittyminen, 
sekä se, että suomessa olevalle  
metsäteollisuudelle taataan sen 
tarvitsema korkealaatuinen, ko-
timainen raaka-aine .

Mhy Pohjois-Pirkan valtuusto 
piti kevät kokouksensa 11. maa-
liskuuta Ruoveden Osuuspan-
kin kokoustiloissa. Paikalla oli 
34 valtuutettua. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Tiina Mor-
ri Virroilta. 

Ennen kokousta Länsi-Suo-
men metsänomistajaliiton joh-
taja Marko Mäki-Hakola antoi 
metsätalouden tilannekatsauk-
sen ja kertoi, mitä metsäpolitii-
kan edunvalvontaan liittyviä asi-
oita on menossa monissa työ-
ryhmissä. Yhdessä työryhmäs-
sä on käsitelty Metsäkeskusten 
ja Metsänhoitoyhdistysten toi-
mintamalleista tulevaisuudessa. 
Metsäkeskusten osalta esitys on, 
että Suomeen tulee yksi Metsä-
keskus. Metsänhoitoyhdistyksi-
en osalta tilanne on auki, mut-
ta esityksessä tullaan antamaan 
selkeät Metsänhoitoyhdistysten 
liiketoiminnan ja varsinaisen 
toiminnan rajat ja tavoitteet.  

Valtuusto käsitteli kokoukses-
saan vuosikertomuksen ja tilin-
päätöksen viime vuodelta. Vii-
me vuoden toimintavuotta sä-
vytti maailmantalouden taan-
tuma, joka saavutti Suomenkin 
täydellä voimallaan. Puumark-
kinoilla elettiin hiljaisinta vuot-

ta yli kahteenkymmeneen vuo-
teen. Yksityismetsistä ostettiin 
ainoastaan 16,1 miljoonaa kuu-
tiometriä puuta. Puukauppaa 
käytiin viime vuonna tukki- ja 
energiapuuvetoisesti. Kuitupuun 
kysynnän heikkous ajoi korjuut 
energiapuukohteisiin. 

Vuoden 2009 toiminnalle oli 
asetettu neljä painopistealuetta:

1. Metsäneuvonnan lisäämi-
nen

2. Metsänhoitoon määrää ja 
laatua

3. Puumarkkinoiden hallinta
4. Metsänhoitoyhdistyksen or-

ganisaation kehittäminen
Metsäneuvonnassa saatiin li-

sättyä metsänomistajien henki-
lökohtaisen neuvonnan määrää 
edellisestä vuodesta. Henkilö-
kohtaisella neuvonnalla pyrittiin 
varmistamaan metsänomistajien 
tietoa metsiensä käyttömahdolli-
suuksista ja hoitotarpeista.

Metsänhoitoyhdistys lisäsi 
metsähoitotöiden markkinointia 
ja opastusta. Metsänhoitomäärää 
saatiin hieman nostettua edelli-
sestä vuodesta. Metsänhoitotöi-
den laatuun kiinnitettiin huomio-
ta ja laadun ohella muistutettiin 
metsänomistajia metsänhoito-
töiden oikean ajankohdan mer-

kityksestä kustannuksiin. Met-
sätalouden ohella metsien luon-
to- ja virkistysarvoihin panos-
tettiin. Metsänhoitoyhdistyksel-
lä on metsien luonto- ja virkis-
tysarvojen arvottamiseen tarvit-
tavaa osaamista ja metsänomis-
tajille tähän liittyviä palveluita.

Tavoitteenamme oli kehittää ja 
hallita raakapuumarkkinoita tasa-
painoisesti niin, että puun tarjon-
ta ja hinta sekä metsänhoidolliset 
tarpeet vastaavat markkinakysyn-
tää myös verohuojennusvaihees-

Valtuuston kevätkokous Ruovedellä

TULOSLASKELMA  1.1.-31.12.2009 €

VARSINAINEN TOIMINTA
Edistämistoiminta 705

KULUT
Henkilöstökulut -606803
poistot -1796
Muut kulut -247806
Kulut yhteensä -856406
Vars.toiminnan kulujäämä -855701

LIIKETOIMINTA
Tuotot 3453153
Kulut -3447347
Liikevoitto 5805
Mh-maksut 854404
Korko- yms. tuotot 25270
Tilikauden ylijäämä 29778

VUOdEN 2009 TOiMiNNAN TUNNUSLUKUJA 
(Mhy:n toteuttamat)
Puunmyyntisuunnitelmat 447910 m3

Päätehakkuut 912 ha
Harvennushakkuut 1 933 ha
Ensiharvennukset 1 645 ha
Ylispuiden poisto 459 ha
Yhteensä 4 949 ha
Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 267 679 m3

Hankintapalvelu 32 025 m3

Energiapuutoimitukset 28 224 m3

Uudistusalan raivaus 139 ha
Maanmuokkaus 806 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 977 528 kpl
Taimen istutus 823 ha
Kylvöt 96 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän 
kunnostukset 2 457 ha

Kunnostusojitus 20 km
Metsäteiden rakennus- ja perusparannus 32 km
Metsäsuunnittelu 3 890 ha
Metsäarviot 3344 ha
Henkilökohtainen neuvonta 4352 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja asiakastilaisuudet 15 kpl

2350 henkilöä
Liikevaihto 4,3 m€

sa ja käytössä olevia ATK-ohjel-
mistoja käytetään ja hyödynne-
tään tehokkaasti. 

Talousarvion 
toteutuminen
Metsänhoitoyhdistyksen toi-
minta säilyi kohtuullisella tasol-

sa. Tässä onnistuttiin markkina-
tilanteen mukaisesti. Puunmyyn-
tisuunnitelmista kulki metsänhoi-
toyhdistyksen kautta 82 %. Puu-
kaupan toimeksiannot käsitti-
vät 60 % mhy:n kautta tehtävistä 
puunmyyntisuunnitelmista. 

Mhyn organisaatio vaatii edel-
leen yhtenäistämistä, kehittä-
mistä ja koulutusta. Toiminta-
tavat tulee olla koko yhdistyk-
sen alueella samanlaiset. Kus-
tannustehokkuutta ja laatua tu-
lee edelleen parantaa toiminnas-

la yleisestä taantumasta huoli-
matta ja tuloslaskelman loppu-
summa oli 29 778 euroa ylijää-
mäinen. Liikevaihto laski edelli-
seen vuoteen verrattuna 17% ja 
oli 4 333 531 e. 
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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

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
saaneet vuosi vuodelta enem-
män kilpailijoita metsäpalvelu-
markkinoille. Yhdistys on kui-
tenkin edelleen ainoa kokonais-
pakettien tarjoaja, jonka takana 
ei ole muuta bisnestä.

Metsäteollisuusyhtiötkin tar-
joavat nykyisin kokonaispalve-
luratkaisuja. Ne kuitenkin nap-
paavat samalla asiakkaan omaan 
talutusnuoraansa. Muiden taho-
jen kanssa ei voi tuolloin tehdä 
puukauppaa lainkaan.

- Kilpailuasetelma poistuu sii-
nä kokonaan, Metsänhoitoyhdis-
tys Roineen valtuuston puheen-
johtaja Jyrki Ahola sanoo.

Pälkäneen itäisimmässä osas-
sa maa- ja metsätilaa hoitava 
Ahola korostaakin metsänhoi-
toyhdistysten olevan aina met-
sänomistajan asialla.

- Yhdistys on ulkopuolinen 
toimija. Sillä ei ole intressejä 
hakata puuta itse omaan käyt-
töönsä. Yhdistys on MTK-lainen 
metsänomistajan edunvalvoja eli 
varma yhteistyökumppani.

Metsäpalvelumarkkinoille pyr-
kii jatkuvasti myös pienyrittäjiä. 
Niiltä löytyy kuitenkin vain ta-
vallisimmat toiminnot, eikä esi-
merkiksi neuvonta yllä metsän-

Yhdistys yhä varmin kumppani

hoitoyhdistyksen tasolle. Myös 
Metsäkeskus markkinoi omia 
palvelujaan.

Aholalla on selkeä käsitys sii-
tä, miksi markkinoille on ruven-
nut pukkaamaan ruuhkaa.

- Metsänomistajaväki kau-
punkilaistuu, ja viljelijäporukan 
osuus pienenee. Alkaa olla run-
saasti perintö- ja sijoitusmetsän-
omistusta. Metsäpalstat sijaitse-
vat kaukana omistajan kotipaik-

kakunnalta. Silloin jotkut tule-
vat varanneeksi vaikkapa ne-
tin kautta koko paketin yhtiöl-
tä mieluummin kuin käyvät yh-
distyksen edustajan kanssa ihan 
paikan päällä katsomassa, miten 
kannattaa menetellä, Sarkasten 
tilan isäntä puntaroi.

- Maatilalle metsä on aina ol-
lut tietynlainen pankki. Nykyi-
sin metsänomistaja saattaa aja-
tella palstansa sijoitukseksi mut-

ta yhtä lailla jonkinlaiseksi vir-
kistys- tai puuhamaaksi.

Tuottoa 
tulevaisuudessakin
Yhdistysten on oltava tarkkana, 
sillä korppien kokoontuminen 
haaskalle on maailman luonnol-
lisin asia.

- Mhy-laki muuttuu, eivätkä 
muutokset ole kaikilta osin suin-
kaan myönteisiä. Toisaalta yh-
distyspohjaa laajennetaan, kun 
on tullut kuntaliitoksia. Niin-
pä saadaan saman organisaation 
alle lisää erikoisosaamista. Tä-
mäkin on vahvuus. Osa yhdis-
tysten ammattilaisista voi eri-
koistua tiettyyn palvelusekto-
riin. Hallinnollisestihan isompi 
organisaatio hoituu siinä missä 
pienempikin, Ahola visioi.

Hän katsoo, että metsänhoito 
ja metsäteknologia ovat maas-
samme näin kehittyneitä pit-
kälti juuri metsänhoitoyhdis-
tysten pitkäjänteisen toimin-
nan ansiosta. Yhdistyksiltä löy-
tyy myös tarpeellista laajakat-
seisuutta. Tukki- ja kuitupuun 
ohessa osataan ajatella vaikka-
pa tulevaisuudessa yhä suurem-
paan rooliin nousevaa energia-
puuta.

Puukauppa ja siinä on-
nistuminen on metsän-
omistajan harjoittaman 
metsätalouden kannat-
tavuuden kannalta tär-
kein vaihe.
Puukauppoja tehdään Suomes-
sa kymmeniä tuhansia ja Pirkan-
maallakin noin 10 000 kauppaa 
vuodessa. Puukauppaa käyvät 
jotkut vuosittain, mutta monel-
le se osuu kohdalle vain kerran 
kymmenessä vuodessa, tai vain 
kerran elämässä. Monelle puun-
myyjälle kaupan tekeminen on 
haasteellista valittaessa paras-
ta ostajaa kirjavien tarjousten ja 
sopimuslomakkeiden viidakos-
sa. Kaksi kolmesta metsänomis-
tajasta käyttääkin puukaupassa 
apunaan metsänhoitoyhdistystä.

Metsänhoitoyhdistyksen puu-
kauppapalvelusta on etua

Puukaupan palvelupaketin va-
linta on metsänomistajalle luo-
tettava tapa hoitaa puukauppa 
onnistuneesti. Palvelupaketin si-
sältö on laaja ja vaihtelee hieman 
yhdistyksittäin. Metsänomistaja 
saa käyttöönsä metsänhoitoyh-
distysten laajan asiantuntemuk-

sen puumarkkinoista ja käyväs-
tä hintatasosta. Hinnanmuutok-
sistakin on ennusteita käytettä-
vissä. Metsänhoitoyhdistyksellä 
on myös hyvät yhteydet kaikkiin 
puuta ostaviin yhtiöihin, joille 
tarjouksen lähettäminen oma-
toimisesti on työlästä.

Monelle metsänomistajalle on 
ongelmallista vertailla tarjousten 
eroja. Yhdellä on erilaiset tukin 
katkontaohjeet, toinen tekee pik-
kutukkia ja kolmas olisi korjaa-
massa kohteen vasta ensi vuon-
na. Hintaerot eri puutavaralajien 
kohdalla voivat olla suuriakin. 
Näiden kaikkien huomioiminen 
lopullisessa kauppahinnassa on 
vaikeaa. Metsänhoitoyhdistyk-
sellä on tarvittavat laskentaoh-
jelmat ja tiedot esim. tukin kat-
konnasta ostajien välillä. Näiden 
tietojen perusteella suosittelem-
me parasta ostajaa.

Mitä tämä maksaa?
Puukaupan palvelupaketin hin-
ta on yhdistyskohtainen ja las-
kutusperusteena on joko motit 
tai kauppahinta. Pääsääntöises-

Metsänomistaja hyötyy 
puukauppapalveluista

Hinnat sisältävät alv 22% sekä toimituskulut 
mhy:n toimistolle. 

Tilaukset metsänhoitoyhdistyksille 
26.4. mennessä, toimitukset voi noutaa 
mhy:n toimistolta 5.5.2010 alkaen.

TARJOUS!

Etelä-Pirkanmaa  029 193 8830
Kihniö-Parkano  03 444 30
Kiikka-Keikyä  03 513 5155
Kuhmalahti  03 537 0087
Kyrösjärvi  020 413 6020
Längelmäki  03 533 1562
Pohjois-Pirkka  03 486 4550
Punkalaidun   02 767 4312
Roine   03 377 2952
Sastamala  010 440 6700

Pottiputki
50/48 mm DP 155,00
55/53 mm PL 157,00
63/61 mm DP 160,00
75/73 mm DP 175,00

Taimivakka 70,00

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten 
jäsenille metsänviljelyvälineistä

Puukaupan palvelupaketin sisältö:  

•	 Sopivien	hakkuukohteiden	kartoitus	yhdessä	metsän-
omistajan kanssa

•	 Leimikon	suunnittelu	ja	maastoon	rajaus	(tilan	rajojen	ja	
hakkuukuvioiden merkintä myyntiä varten)

•	 Metsänkäyttöilmoituksen	laatiminen	metsäkeskukselle	
•	 Metsänuudistamistöiden	ja	muiden	hoitotöiden	sopimi-

nen metsänomistajan kanssa
•	 Tarjousten	pyytäminen	ostajilta	ja	niiden	vertailu	yhdessä	

metsänomistajan kanssa käyttäen apuna yhdistyksen jär-
jestelmässä olevia eri ostajien käyttämiä tukin katkonta-
aineistoja

•	 Puukaupan	tekeminen	metsänomistajan	päättämän	os-
tajan kanssa metsänomistajan valtakirjalla

•	 Puunkorjuun	valvonta	hakkuun	aikana	ja	mahdolliset	hak-
kuukoneen tarkistusmittaukset

•	 Mittaustodistuksen	allekirjoitus	ja	mittausasiakirjojen	toi-
mittaminen metsänomistajalle sekä mahdollisten rekla-
maatioiden	(mittaus,	korjuuvauriot	jne.)	tekeminen	osta-
jalle

- Palveluja on tarjottu jo sata 
vuotta, ja se näkyy. Nykyäänkin 
yhdistykset esimerkiksi korosta-
vat oikea-aikaisia harvennushak-
kuita. Ne tähtäävät siihen, että 
metsänomistaja saa tulevinakin 
vuosikymmeninä tuottoa puus-

tostaan. Jotkut muut tahot saat-
tavat etsiä suurempia hetkellisen 
voiton keinoja, mutta metsänhoi-
toyhdistykset katsovat asiakkaan-
sa rinnalla aina tulevaisuuteen.

Kari Saarinen

ti puukaupan kustannus on 1 - 2 
prosenttia puukaupan arvosta se-
kä minimiveloitus. Kilpailutuk-
sen ja ostajien välisten katkon-
taerojen huomioimisella met-
sänomistaja saa parhaan hin-
nan leimikostaan ja katetta puu-
kaupasta aiheutuville kuluille. 

Syksyllä kauppahintojen ero oli 
suurimmillaan jopa 30 prosent-
tia ja hintaerot tukissa yli 10 eu-
roa motilta.

Aki Haapaniemi
toiminnanjohtaja

Mhy	Kihniö-Parkano
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Parhaat taimet
suomalaiseen metsään.
Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

Ruoveden Jäminkipoh-
jassa sijaitsee Tossulam-
pi. Tosin lammessa ei ole 
vettä, vaan tiheä hieskoi-
vikko. Nyt alue on met-
sänomistajan aloittees-
ta suojeltu. Korvausta 
suojelusta saatiin MET-
SO-ohjelman varoista 
ympäristötukena.

Tossulampi on Kari Aholan 
mukaan ollut luonnonsuojelu-
alueena jo 40 vuotta. 

- Se on ollut sellainen vähän 
suvun sisäinen vitsi, että meil-
lä on oma suojelualue. Isäni toi-
mi aikoinaan metsätyönjohtaja-
na ja löysi tämän alueen perheen 
metsistä. Mutta se on aina jätetty 
rauhaan metsänhoidolta ja hak-
kuilta. 

MetsäTV:n kuvauksissa 
tuli tietoa
Kari Ahola on ammatiltaan TV-
kuvaaja ja kuvannut kaikki vii-
me syksynä Internetissä avatun 
MetsäTV:n videot. Metsänomis-
tajille tarkoitetut lyhyet tietois-
kumaisiksi tehdyt filmit muo-
dostavat laajan kokonaisuuden 
metsänhoidosta ja muista met-
säasioista. Yksi video kertoo 
METSO-suojeluohjelmasta ja 
sitä kuvattaessa Ahola saikin tie-
tää uudesta vapaaehtoisesta suo-
jelumahdollisuudesta.

Tossulampi saa kasvaa rauhassa puuta 
metsänomistajan ja METSOn ansiosta

Ja nauha pyörii - Kari Ahola kuvaa MetsäTV:n videota raivaussahan huollosta.

Tossulampi saa rauhassa jatkaa umpeenkasvamista. Se on metsänomistajan tahdosta suojeltu METSO-kohde

Alueneuvoja Jaakko Toijala inventoi METSO-alueen, rajasi 
sen maastoon ja hoiti ympäristötukihakemuksen.

- Kun sitten olin Pohjois-Pir-
kan alueneuvojan Jaakko Toi-
jalan kanssa katsomassa yh-
tä istutuskoivikkoa, menimme 
samalla vilkaisemaan Tossu-
lampea. Kysyin, sopisiko tämä 
sellaiseksi METSO-kohteeksi 
ja Jaakko piti sitä hyvin mah-
dollisena.

Kohteita löytyy
muun työn ohessa
Jaakko Toijala toimii neuvojana 
Ruoveden kunnan eteläosassa Jä-
minkipohjasta Tampereen rajal-
le. METSO-asioissa hän on koko 
yhdistyksen vastuuhenkilö.

Toijala pitää METSOa met-
sänomistajille merkittävänä 
mahdollisuutena saada tuloja 
suojelemalla metsäänsä. Ja heil-
lä itsellään on täysi päätösvalta 
suojeluasioissa. 

Yhteydenottoja METSOn tii-
moilta Toijala on saanut jonkin 
verran enemmän, kuin alun pe-
rin olettikaan.

- En ota yhteyttä metsänomis-
tajiin pelkästään METSO-asi-
oissa, koska lähes aina metsis-
tä löytyy muutakin katsottavaa 
ja keskusteltavaa. Mikäli sopiva 
kohde löytyy, otan asian puheek-
si esimerkiksi normaalin neu-
vontakäynnin yhteydessä, sel-
vittää Toijala.

Suojeluhanke eteni
sujuvasti

Tossulammesta hän toteaa, että 
se on vajaan hehtaarin kokoinen 
umpeen soistunut entinen lampi, 
jolla kasvaa nykyään runsaas-
ti puuta. Sitä ei ole ojitettu, ja 
se on ollut maanomistajan puo-
lesta käsittelemättä. Vetisyys te-
kee kohteesta tavallisena metsä-
nä vaikeasti hoidettavan. Jonkin-
moiseksi korveksi sen kai nykyi-
sin voisi luokitella.

- Karin aloitteesta kävin in-
ventoimassa puuston. Samal-
la rajasin myös kuvion maas-
toon. Laadin ympäristötukiha-
kemuksen kohteen määräaikais-
ta suojelua koskien, jonka met-
säkeskus käsitteli reilussa kuu-

kaudessa. Tuki on nyt makset-
tu metsänomistajalle ensimmäi-
seltä 10 vuodelta. Metsäkeskus 
vielä merkitsee alueen maastoon 
metallipannoilla.

Korvauksen lisäksi 
hyvä mieli
- Nyt olen tyytyväinen. On pa-
rempi mieli, kun tietää, että Tos-
sulampi säilyy. Ja sillä rahal-
la me käydään vaimon kanssa 
jo etelässä, toteaa juuri kuvaus-
matkalta Vuoristo-Karabahista 
palannut Kari Ahola.

Heli Mutkala-Kähkönen
viestintäpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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Fin Forelia Oy, Kiljavantie 664, 05100 Röykkä, puh. 020 564 6090

www.finforelia.fi

Puukaupparahat kasvavat myös hakkuun jälkeen, kunhan niille löytyy
juuri sinulle sopiva sijoitus- tai talletusmuoto. Tule omaan Osuuspankkiisi 
keskustelemaan tavoitteistasi.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Osuuspankissa
metsäsi kasvaa 
myös hakkuun
jälkeen.

Kulunut talvi on aiheut-
tanut lumituhoja metsis-
sä. Vahinkojen lopullinen 
laajuus selviää kevään ai-
kana. Ilmeisesti pahem-
mat tuhot ovat jääneet 
paikallisiksi, mutta yksit-
täisiä vaurioituneita pui-
ta on lähes joka puolella. 
Myös hirvituhot ja loput-
kin edellistalven myyrä-
tuhot kannattaa tarkas-
taa ja ilmoittaa pian.

Puille kohtalokasta tykkyä, eli 
latvuksiin tarttunutta jää- ja lu-
mimassaa alkoi kertyä aluksi 
kauniilta näyttävänä huurteena. 
Myöhemmin satanut lumi tarttui 
huurteeseen. Pakkaskelien jatku-
essa lumitaakka ei päässyt irtoa-
maan latvuksista. Monin paikoin 
puut taipuivat pahannäköisesti ja 
erittäin laajojen lumituhojen ai-
nekset olivat valmiina. Lopul-
ta tilanne laukesi helmi-maalis-
kuun vaihteen suojasään puhdis-
taessa puut suurimmassa osassa 
Länsi-Suomea.

Lumituhoja erilaisissa 
metsissä  
Männiköissä tuhot ovat kohdis-
tuneet harventamattomiin nuo-
riin metsiköihin. Kuusella tuho-
ja esiintyy etenkin vanhemmis-
sa puustoissa, joissa on putoillut 
latvoja. Koivuilla lumi taas on 
taivuttanut taimikoita ja riukuun-
tuneita nuoria metsiköitä. Tosin 
suuri osa taipuneista koivun tai-
mista nousee ennalleen kesään 
mennessä. Maaston muodot vai-
kuttavat myös tuhoihin: pahim-
min tykkylumesta ovat kärsineet 
korkeiden paikkojen metsät.

Pätkän latvuksestaan pudotta-
neet ja lievemmin taipuneet puut 
säilyvät yleensä hengissä. Alem-
paa katkenneet rungot kuolevat. 
Lumen vaurioittamien puiden 

On aika tarkastaa talven tuhot

korjuu kannattaa aina harkita 
tapauskohtaisesti. Metsävakuu-
tukset korvaavat ehdoista riip-
puen myös lumituhoja.

Hirvituhot alueellisia 
Hirvien aiheuttamat taimikko-
tuhot keskittyvät alueille, joil-
la on runsas talvehtiva hirvikan-
ta. Näillä alueilla tuhot saattavat 
olla hyvinkin pahoja. Mahdolli-
set tuhot kannattaa tarkastaa he-
ti keväällä mänty- ja koivutaimi-
koista – ainakin hirvien talvehti-
misalueilla.

Valtio korvaa hirvituhoista ai-
heutuneita vahinkoja 250 euron 
omavastuun ylittävältä osalta. 
Metsänomistaja voi saada kor-
vausta vahingoittuneen puuston 
arvon alentumisesta ja tarvitta-

essa lisäksi kustannukset alueen 
uudelleenmetsittämisestä.

Edellistalven myyrä-
tuhoja tarkastamatta

Myyräkannat ovat olleet tänä 
talvena alhaalla eikä uusia tu-
hoja ole tullut. Sitä vastoin lo-
putkin edellistalven mahdolli-
set myyrätuhotaimikot on syytä 
tarkastaa ja ilmoittaa heti lumien 
sulettua. Erityisesti kaikki vuo-
sina 2007 ja 2008 istutetut taimi-
kot kannattaa ehdottomasti tar-
kastaa, koska näissä myyrät te-
kivät selvästi eniten tuhoa.

Myyrien pahoin syömiin tai-
mikoihin voi saada valtion Ke-
mera-tuella uudet taimet. Tu-
en saaminen edellyttää aina etu-
käteissuunnitelmaa. Lievempiä 

tuhoja kärsineisiin taimikoihin 
kannattaa istuttaa täydennys-
taimia vielä tänä keväänä. Lisä-

tietoja kaikista tuhoasioista saa 
omasta metsänhoitoyhdistyk-
sestä.

Juha Lehtimäki 
alueneuvoja 

Mhy Kyrösjärvi

Raskas lumikuorma taivutti jopa tukkipuita.
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Metsäsi on arvokas – pidä siitä hyvää huolta. Nykyaikainen täysarvovakuutus on edullinen ja oiva tapa 

turvata met sä omaisuus. Metsävakuutuksemme laaja turvataso korvaa luonnonvoimien ja tuholaisten 

aiheuttamia vahinkoja, met säpalon tuhot ja myös metsään varastoidun puutavaran. Tervetuloa käymään, 

niin saat lisätietoa maan parhaasta metsävakuutuksesta. 

Arvokasta omaisuutta

www.lahivakuutus.fi

Virtaintie 31, VIRRAT 
puh. (03) 3391 1210

Ruovedentie 50, RUOVESI 
puh. (03) 3391 1220

Keskustie 35, ORIVESI 
puh. (03) 3391 1230

Keskusaukio 2 F, KANGASALA 
puh. (03) 3391 1240

Rautatienkatu 22, TAMPERE 
puh. (03) 3391 1250

Yrityspalvelut, TAMPERE 
puh. (03) 3391 1260

Välikatu 19, NOKIA 
puh. (03) 3391 1280

Marttilankatu 45, SASTAMALA 
puh. (03) 3391 1290

Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys

Metsänhoitoyhdistykset 
ovat tarjonneet metsän-
omistajille verkkometsä-
suunnitelma SilvaNettiä 
lokakuusta 2009 alka-
en. Moni metsänomis-
taja onkin jo ottanut Sil-
vaNetin käyttöön. Silva-
Netti-tilauksia tulee yh-
distyksiin tasaiseen tah-
tiin ja metsänomistajien 
antama palaute on ollut 
hyvää. 

SilvaNetistä on etua niin pienil-
lä kuin suurillakin tiloilla. Kehu-
ja on tullut nuorilta ja iäkkääm-
miltä henkilöiltä. Helppokäyt-
töisyys on tärkeä asia metsäta-
louden verkkopalveluissa.

Pirkanmaalainen metsänomis-
taja Heikki Toijala omistaa met-
sää noin 80 hehtaaria Tampereen 
Teiskossa. Hän hankki SilvaNe-
tin talvella. Vanhentuneen suun-
nitelman uusiminen tuli ajan-
kohtaiseksi ja samalla oli hyvä 
hetki hankkia suunnitelma myös 
sähköisenä, koska hinta oli jär-
kevä. Toijalan mukaan SilvaNe-

SilvaNettiä on helppo käyttää

tin käyttö on loogista ja esimer-
kiksi teemavalikko, jolla voi ha-
kea hoitokohteita ja hakkuukoh-
teita erikseen, on näppärä. Kaik-
kia toimintoja ei välttämättä löy-
dä ensimmäisellä yrittämällä. 

Pyöreä kartta-alue on näyttävä, 
mutta osa näytön tilasta jää täl-
löin hyödyntämättä. Tähän asi-
aan auttaa selaimen aukaisu ko-
ko näytölle tietokoneen F11–
painikkeella.

Ajantasainen ja 
helppo käyttää

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan kenttäesimies Miika 
Bucktmanin mukaan metsän-
omistajat ovat ottaneet SilvaNe-

tin positiivisesti vastaan ja sen 
hankkineiden metsänomistajien 
määrä kasvaa koko ajan. Buckt-
manin mielestä suunnitelman eh-
doton etu on sen jatkuva ajanta-
saisuus. Kommunikointi metsän-
omistajan ja neuvojan välillä hel-
pottuu SilvaNetin avulla. Töiden 
suunnittelu ja raportointi metsän-
omistajan ja neuvojan välillä sel-
keytyy. SilvaNetin käyttö met-
sänomistajalle on Bucktmanin 
mukaan helppoa. Jos osaa käyt-
tää esimerkiksi verkkopankkia 
tai tehdä loton netissä, onnistuu 
varmasti myös SilvaNetin käyt-
tö. Kaikkien metsänomistajien, 
joilla on netti käytössä, kannat-
taakin hankkia SilvaNetti riippu-
matta metsälön koosta.

Kartan ja kuviotiedot 
voi tulostaa
Myös Heikki Toijala pitää jatku-
vaa ajantasaisuutta ja päivitettä-
vyyttä selkeänä etuna. 

- Paperiversion päivittäminen 
oli aina hankalaa. SilvaNetti so-
pii minulle. Toki paperiversiokin 
on hyvä olla olemassa ja kartan 

sekä kuviotiedothan saa tulostet-
tua SilvaNetistä. Ne kulkee tar-
vittaessa mukana. Ja kyllähän 
paperia kannattaa käyttää, jot-
ta on kuitupuulle kysyntää, to-
teaa Toijala.

Internetistä saa myös 
metsätietoa
Toijala käyttää aktiivisesti mui-
takin metsätalouden verkkopal-
veluita. Hän seuraa verkossa 
puun hintaa ja MetsäTV:n avul-
la voi perehtyä metsänhoitoon. 
Hän seuraa netissä myös met-
sästykseen liittyviä asioita se-
kä myy välillä polttopuuta hal-
koliiteri.com -sivustolla. Uusi-
na palveluina hän haluaisi verk-
koon esimerkiksi erikoispuun 
kauppaan tarkoitettuja palvelu-
ja. Myös mahdollisista metsä-
tuhoista kertovaa tiedotusta oli-
si hyvä seurata keskitetysti jolta-
kin tietyltä sivustolta.  

Markus Peltola
projektipäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Heikki Toijala Tampereelta on jo jonkin verran ehtinyt hyödyntää SilvaNettiä



metsäpirkka 1/2010  9 

Verohallitus on tehnyt valtakun-
nallisen arvostusohjeen korvaa-
maan aiempia alueellisia ohjeita 
perintö- ja lahjaveron määräämi-
seksi erilaisille omaisuuslajeille. 
Ohje tuli voimaan kuluvan vuo-
den alussa melkoisen julkisen 
keskustelun myötä.

Periaate on aivan sama kuin 
aiemminkin. Ensisijaisesti ve-
rottaja haluaa ammattilaisen 
laatiman arvion esim. metsä-
kiinteistön arvosta. Lainsäädän-
töhän lähtee siitä, että omaisuus 
arvostetaan käypään markkina-
hintaan. Koska metsäomaisuu-
den arvottaminen on vaikeaa 
noudatetaan kuitenkin kohtuul-
lisen varovaista linjaa yliarvioi-
den välttämiseksi.

Verottaja ei kuitenkaan voi 
velvoittaa hankkimaan ammatti-
laisen tekemää maksullista arvi-
ota. Oikean metsäarvion tekemi-
nen edellyttää aina mm. maasto-

Maakunta €/ha Kunnat

Keski-Suomi 3300 Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Konnevesi, Kuhmoinen,  Laukaa, 
Luhanka, Muurame, Toivakka,  Uurainen, Äänekoski

2200 Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia, 
Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari

Pirkanmaa 3500
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Kuru, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Nokia, Orivesi,  Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, 
Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti,  Ylöjärvi

2400 Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Virrat 

Verohallituksen ohje metsän arvioimisesta 
perintö- ja lahjaveron määräämiseksi

käyntiä puumäärien toteamisek-
si. Vaihtoehtona on kohtuullisen 
tuoreen metsäsuunnitelman pe-
rusteella tehtävä laskelma tilan 
arvosta. Laskelma perustuu sum-
ma-arviomenetelmään, mutta si-
tä on yksinkertaistettu ja kaava-
maistettu varsinaisen tilakohtai-
sen arvion tekemisestä.

Metsäsuunnitelmaan on teh-
tävä päivitykset kuviotietoihin 
tehdyistä hakkuista ja käyttä-
en kasvuprosenttina 4,5 %/vuo-
si. Maapohjan ja taimikoiden 
arvoina käytetään hehtaarikoh-
taisia kaikkien metsätyyppi - ja 
puulajiyhdistelmien keskiarvo-
ja kyseisen maakunnan alueella 
(Taulukko 1).

Tilan puuston hakkuuarvo 
saadaan kun suunnitelman yh-
teenvetotiedoista saadut puuta-
varalajeittaiset määrät kerrotaan 
käyvillä kantohin noilla. Lopuk-
si näistä osa-arvoista yhteenlas-

Maakunta maapohja
€/ha

T1 (alle 1,3 m)
€/ha

T2 (yli 1,3 m)
€/ha

Satakunta, Etelä-Savo, Pirkanmaa 200 1100 2200

Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo 200 1000 2000

Taulukko 1

Taulukko 2

kettuun kokonaisarvoon tehdään 
kokonaisar von korjaus eli tuk-
kualennus yleensä 30 %:n suu-
ruisena. Koska tässä summa-ar-
volaskennassa ei ole otettu huo-
mioon lainkaan kasvatusmet-
sien odotusarvolisää, on yli 30 
% menevään tukkualennukseen 
harvoin aihetta. 

Metsänhoitoyhdistysten 
arviotuotteisiin kuuluu 
myös tällaisen laskelman 
teko verottajalle.

Viimeisenä vaihtoehtona omai-
suuden arvostamiselle on kaa-
vamainen hehtaariarvo. Mikä-
li verottajalle ei esitetä arvos-
tamisen perustaksi tila-arvio-
ta tai voimassa olevaa metsäta-
loussuunnitelmaa, metsän arvo 
voidaan määritellä alla olevas-
sa taulukossa esitettyjen maa-
kuntakohtaisten hehtaariarvojen 
ja metsämaan pinta-alan perus-

teella. Arvot perustuvat kiinteis-
töjen kauppahintatilastoon (Tau-
lukko 2).

Arvot ovat varsin korkeita 
ja edellyttävät puustoisia hoi-

dettuja metsiä, jotta ei päädytä 
omaisuuden yliarvostamiseen. 
Useimmiten metsänomistajan 
kannattaakin hankkia ammatti-
taitoisesti laadittu tila-arvio met-

sänhoitoyhdistykseltä.

Jukka Pusa
Länsi-Suomen
Metsätilat Oy

Joulukuussa 2009 voimaan tul-
leen uuden riistavahinkolain mu-
kaan hirvieläimien puustolle ai-
heuttamien vahinkojen korvaa-
misessa luovutaan maanomista-
jan 250 euron omavastuuvähen-
nyksestä. Jatkossa vahingot kor-
vataan ilman euromääräistä ra-
joitusta, mikäli niiden määrä on 
yli 170 euroa. Vuosina 2009 ja 
2010 maastossa arvioidut vahin-
got maksetaan vuosina 2010 ja 
2011 uuden lain mukaan.

Hirvien ja peurojen taimikol-
le ja sitä varttuneemmalle puus-
tolle aiheuttamista vahingoista 
voidaan maanomistajalle valtion 
varoista maksaa kasvu- ja laatu-
tappiokorvausta, ja jos taimikko 
on tuhoutunut kasvatuskelvot-

Omavastuu poistuu 
hirvivahinko-
korvauksista

tomaksi, myös uudelleenvilje-
lykustannukset. Korvaukset las-
ketaan metsäkeskusten käytössä 
olevalla laskentaohjelmalla.

Hirvivahingosta tulee ilmoit-
taa metsäkeskukselle kirjallises-
ti kolmen vuoden kuluessa va-
hingon syntymisestä. Metsäkes-
kus tiedottaa arvioajankohdan 
sekä maanomistajalle että riis-
tanhoitoyhdistyksen edustajal-
le, joilla on halutessaan oikeus 
olla mukana arviossa. Jos arvio 
tehdään, kerrotaan maanomista-
jalle alustava tieto korvauksesta 
ja maksatus tapahtuu arviointia 
seuraavana vuonna.

Arviosta peritään hehtaarikoh-
tainen toimitusmaksu, joka kui-
tenkin huomioidaan maksetta-

vassa korvauksessa, eli omavas-
tuun poistuttua arviointi on käy-
tännössä omistajalle maksuton. 

Kulunut talvi on ollut runsas-
luminen ja on todennäköistä, et-
tä hirvet eivät talvilaidunalueil-
laan ole paljon liikkuneet. Näin 
ollen myös taimikkotuhot ovat 
todennäköisiä. Omien metsien 
tilanne kannattaa käydä tarkasta-
massa ja ottaa yhteyttä metsän-
hoitoyhdistykseen tai metsäkes-
kukseen, jos huomaa hirvien tai-
mikoissaan mellastelleen.

Lassi Hakulinen
metsätaloustarkastaja

Metsäkeskus	Pirkanmaa
puh.	0400	392	659

Johan Grönros, gsm 0500-569 566
Jarko Leskinen, gsm 050-530 6321

www.nordicforestplants.fi 

TÄRKEÄ 
TIEDOTE SINULLE 

METSÄNOMISTAJA
Päätökselläsi 

metsänuudistuksen 
yhteydessä vaikutat siihen, 

kuinka paljon metsäsi 
tulee tuottamaan ja 

milloin.
 

Sitä niittää mitä 
kylvää pätee myös 
metsätaloudessa.

Husqvarna ja Stihl
moottori- ja raivaussahat

Aina edullisesti!



10  metsäpirkka 1/2010

Vain hoidetuista taimikoista kehittyy kunnon metsiä, jotka 
tuottavat tulevaisuudessa järeää puuta. Tee hyvä ympäris-
töteko ja huolehdi metsien kunnosta. Kasvava metsä sitoo 
ilmakehän hiiltä ja on ehtymätön puuraaka-aineen lähde. 

Metsänhoitoyhdistyksesi auttaa Sinua metsäomai-
suutesi	hoidossa.

Tehtävämme	on	auttaa	ja	neuvoa	Sinua	metsän-
omistaja	metsiesi	hoidossa	ja	hyödyntämisessä.

Kartoitamme korvauksetta metsäsi hakkuu- ja hoi-
totarpeet	ja	selvitämme	saatavat	tuet.	

Ota yhteyttä omaan alueneuvojaasi! Laitetaan 
metsäsi	kasvukuntoon.

Tilakäynti	on	maksuton.

Hyvä metsänomistaja
Tarjous joka toistuu!

Metsänlannoitus on tuottavim-
pia metsätalouden investointeja. 
Metsäravinteet lisäävät metsän 
tuottoa ja parantavat metsätalo-
uden kannattavuutta. Yksi lan-
noituskerta voi lisätä hakkuutu-
loja useita satoja euroja, jopa yli 
tuhat euroa hehtaarilta ja kan-
gasmetsissä vuotuinen tuotto on 
yleisesti 10 - 20 prosenttia lan-
noitus-investoinnille. 

Kasvu ja laatu paranevat
Lannoituksen tuotto perustuu 
kasvun ja laadun paranemiseen, 
arvokasvun nopeutumiseen, har-
vennushakkuutulojen aikaistu-
miseen ja kiertoajan lyhentymi-
seen. Lannoituksen riskit ovat 
lähinnä tukkipuun kantohinnan 
kehityksessä ja mahdollisissa 
luonnontuhoissa. 

Terveyslannoitus lisää 
laatupuuta
Ravinteiden epätasapainosta tai 
kasvuhäiriöstä kärsivät metsät 
ovat taloudellisesti kannattavim-
pia lannoituskohteita. Tällaisia 
ovat tyypillisesti kaliumin, fosfo-
rin ja boorin puutteesta kärsivät 

Metsänlannoitus on kannattava sijoitus

ojitetut suometsät. Ilman terveys-
lannoitusta näistä kohteista ke-
hittyy aukkoisia ja vajaatuottoi-
sia metsiköitä. Terveyslannoituk-
siin on mahdollisuus saada Kes-
tävän metsätalouden rahoituslain 

mukaista avustusta lannoite-, le-
vitys- ja työnjohtokustannuksiin. 
Avustuksen osuus on Pirkanmaal-
la 30 - 40 prosenttia. Terveyslan-
noituskohteista on syytä tehdä 
ravinneanalyysi ennen lannoitus-

ta. Kasvatuslannoituksiin valtion 
avustusta ei myönnetä.  

Lannoituksen 
kustannukset 
Yhteishankkeissa metsälannoi-

tuksen kustannukset ovat 200 - 
400 euroa hehtaarille ilman ar-
vonlisäveroa. Levityksen osuus 
tästä vajaa puolet, jonka metsän-
omistaja säästää, jos tekee työn 
itse. Kulut voi vähentää verotuk-
sessa. 

Metsänlannoituksen 
toteutus 
Metsänlannoitus on helpointa to-
teuttaa yhteishankkeena, jolloin 
useiden metsänomistajien lan-
noitukset hoidetaan keskitetys-
ti. Pirkanmaan metsänhoitoyh-
distykset keräävät tänä vuonna 
koko maakunnan alueelta lan-
noituskohteita. Toukokuun lop-
puun mennessä kertyneet ehdi-
tään myös toteuttamaan vuoden 
2010 aikana. Sen jälkeen ilmoi-
tettujen lannoituskohteiden to-
teutus siirtynee ensi vuoteen. 

Levitysmenetelmät 
Yhteishankkeissa levitystyö teh-
dään helikopterilla tai metsäko-
nealustaisella koneella maasta. 
Yksittäisen lannoitettavan kuvi-
on pitää olla vähintään hehtaa-
ri alaltaan. Maalevitykseen so-

veltuvat parhaiten harvennuk-
sen jälkeiset metsiköt, jolloin 
mm. ajouraverkosto on valmii-
na. Varsinkin lentolevityshank-
keeseen kannattaa lähteä mu-
kaan, jos metsätila on enintään 
kahden kilometrin päässä lan-
noitevarastosta. Lentolannoitus 
voidaan tehdä uudelleen samas-
sa metsässä aikaisintaan viiden 
vuoden kuluttua. Iso varastoko-
ko alentaa kustannuksia merkit-
tävästi. 

Lannoitustilaus metsän-
hoitoyhdistykselle
Metsänlannoituksen yhteishank-
keeseen mukaan haluavia pyy-
detään ilmoittautumaan met-
sänhoitoyhdistyksiin. Lisätie-
toa metsänlannoituksesta löytyy 
www.farmit.net ja www.yara.fi 
sivuilta. Metsänhoitoyhdistyk-
sen yhteystiedot löytyvät www.
mhy.fi osoitteesta ja tämän leh-
den sivuilta.

Erkki Eteläaho
toiminnanjohtaja

Mhy	Etelä-Pirkanmaa

Matka-aika: 6.- 10.10.2010 
Lähde	kanssamme	metsämatkalle	Puolaan,	jossa	saamme	matkamme	aikana	hyvän	käsityksen	
Puolan	metsäsektorista;	metsänhoidosta,	puunkorjuusta,	kansallispuistoista,	luonnonsuojelusta,	puunja-
lostuksesta	ja	metsien	moninaiskäytöstä.	Matkaohjelma	on	tehty	yhteistyössä	Puolan	metsäammattilas-
ten	kanssa,	joten	pääsemme	näkemään	paljon	sellaista	maan	luontoon,	kulttuuriin	ja	historiaan	liittyvää,	
jota	normaali	seuramatkalainen	ei	saa	kokea.	
Keskitämme	matkamme	maan	keski-osien	vuoristo-	ja	maaseudulle.	Pääsemme	tutustumaan	myös	
Puolan	pääkaupunkiin	Varsovaan	ja	sen	tunnelmalliseen	vanhaan	kaupunkiin.	

Mhy Pohjois-Pirkan 
metsänomistajamatka Puolaan 

Matkan hinta 
Majoitus	jaetussa	2hh:	1040,00	eur/hlö	
1hh	lisä:	105,00	eur/hlö	
Minimi	ryhmäkoko	on	20	henkilöä.	
Maksimi	ryhmäkoko	on	45	henkilöä	

Vastuullinen	matkanjärjestäjä:	
Trio	Travels

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen 
15.5.2010	mennessä	
puh.	(03)	486	4550	tai
sähköpostilla: 
toimisto@pohjois-pirkanmhy.fi

Matkaohjelma nähtävillä 
nettisivuillamme: 
www.pohjois-pirkanmhy.fi

Tervetuloa matkalle mukaan! 
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• Raivaussahat
• Moottorisahat
• Pottiputket ja taimivakat
• Metsävarusteet ja polttoaineet

Tervetuloa hyville kaupoille!

MÄNTTÄ-VILPPULAAN ON AVATTU UUSI PALVELEVA
ERIKOISLIIKE JUURI SINUN TAPEISIISI

Tuotevalikoimiimme kuuluu:
Lisäksi meillä on 
puutarha- ja pihakoneet

ja kalastustarvikkeet

sekä polkupyörät

Valtatie 52, MÄNTTÄ • P. 050 314 2221, 050 330 3513

Ruovedentie 28
Ruovesi
P. (03) 474 0040
Ma–Pe 9–17
La 10–14

Moottorisahat, mopot,
mönkijät ym. Ruovedeltä

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai

(03) 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 8.00–12.00

metsänhoitoyhdistys
METSÄNOMISTAJAN ASIALLA

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Hoida metsääsi

Käänny metsänhoitoyhdistyksen puoleen, kun suunnittelet 
metsänhoitoa. Me palvelemme kaikissa metsän käyttöön, 
hoitoon ja suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Hyvin hoidet-
tu metsä sitoo hiiltä ja vaikuttaa maapallon ilmastoon.

Istutus

Hiilinielu

Taimet

Maanmuokkaus

Luontokohteet

IstutusIstutusIstutusIstutus

HiilinieluHiilinielu

IstutusIstutus

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen

”Metsässä on magiaa!” Minna Kauppi

”Metsässä on magiaa!” Minna Kauppi

•		 Kantavan	tela-alustaisen	
 ajokoneen ensiesittely
•		 Soppatykki	paikalla
•		 Nokipannukahvia
•		 Tilaisuuden	juontaa	Jyri	Makkonen

Heikosti kantavien maiden 
ympärivuotisen 

puunkorjuun työnäytös

26.4. klo 11 - 15 
Ruovedellä ProSilvan tehtaalla 
os. Teollisuustie 3 ja 
lähimaastossa

Yhteistyössä:

Kuurnankatu 24   •   80100 Joensuu   •   Puh. 020 786 2841   •   Fax 013-610 0521   •   kesla@kesla.com                         www.kesla.com

M E T S Ä T E K N O L O G I A N  M O N I O S A A J A

P U U T AVA R A N O S T U R I T           M E T S Ä P E R Ä VA U N U T           H A R V E S T E R I K O U R A T          H A K K U R I T

C645
HAKKUREIDEN KUNINGAS

Kesla on dynaamisesti kehittyvä 

konepajakonserni, jolla on lähes 50 

vuoden kokemus metsäteknologian 

kehittäjänä ja valmistajana. Teknisen 

tietotaidon ja jatkuvan asiakassuun-

taisen tuotekehityksen avulla viem-

me tuotteitamme jo yli 25 maahan. 

Kesla hallitsee koko tuotantoketjun 

tarjoten parhaita koneita ja laitteita 

niin puunkorjuuseen, kuljetukseen 

kuin haketukseen. Kesla 600T -nosturi 

ja Kesla C645 -hakkuri ovat osoitus 

tehokkaasta ja kestävästä metsä-

teknologiasta osana puunkorjuun 

kokonaisratkaisua.

M E T S Ä T E K N O L O G I A N  M O N I O S A A JA

Pirkantie 22 Virrat  03 475 4111

WWW.VIRHYDRO.FI

Turvallista ja tehokasta

polttopuun valmistusta

Husqvarna 435

Kevyt ja tehokas yleissaha

4,2 kg 1,6 kw

359€

RANKAMETSÄÄN!

www.pohjois-pirkanmhy.fi

Paras yhdistää maailman kotiin.
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Tapahtumia metsänomistajille 

Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi tai osoitteenmuutoksesi ja osallistu 
Samsung N220 minikannettavan tietokoneen arvontaan. 
Koneen	kannessa	heijastelee	kaunis	metsäinen	lampi.	Koko	komeus	painaa	vain	1,3	kiloa	ja	kriittiset	mitat	ovat	26	cm	x	19	
cm	x	3	cm.	Mutta	siinä	on	250	gigan	kovalevy,	1	gigan	muisti,	ergonominen	näppäimistö	ja	heijastamaton	tehokas	näyttö.		
Miniläppäri	käynnistyy	nopeasti	ja	akun	kestoksi	luvataan	jopa	12	tuntia.	Sillä	voit	käyttää	nettiä	melkein	missä	tahansa.	
Ja	ottaa	sen	mukaasi	melkein	minne	vain.

Kilpailukuponki • Osoitteenmuutos
Vanha osoite:

(liimaa tähän osoitetiedot
 tästä lehdestä)

Uusi osoite:

Katuosoite

Postinumero 

Metsän sijaintikunta:

Metsänomistajien liitto
Länsi-Suomi

Tunnus 5007161

60003 VASTAUSLÄHETYS

MhyLehti 
maksaa

posti-
maksun

Postitoimipaikka:

Sähköpostiosoite

Kilpailuun osallistut palauttamalla oheisen kupongin 
täytettynä helatorstaihin 13.5. mennessä. 

Voita Metsäläppäri ja SilvaNetti!

Eikä tässä vielä kaikki! 
Arvonnan voittaja saa myös SilvaNetti -verkkometsä-
suunnitelman ensimmäisen vuoden käyttömaksuineen!

Ma 19.4. klo 17 Sahan huol-
toilta Ylöjärvellä,	 Mikkolantie	
42,	 ilmoittautuminen	 19.4.	 klo	
10	mennessä	puh.	029	193	8820

Ti 20.4. klo 17.30 - 20.30 Pir-
kanmaan metsänhoitoyhdis-
tysten metsäilta Helsingissä 
Haaga-Helia	 ammattikorkea-
koulun	Helia-talon	auditoriossa,	
os.	 Ratapihantie	 13,	 asiaa	 puu-
kaupasta,	SilvaNetistä	 ja	metsä-
omaisuuden	siirrosta,	ilmoittau-
tumiset omaan mhy:een 

Ti 20.4. klo 9 - 12 Metsänomis-
tajapäivä Viljakkalassa	 Nisun	
metsästysmajalla,	 ajankohtaista	
metsäasiaa	 puukaupasta,	 ener-
giapuusta,	metsäverotuksesta	ja	
METSO-ohjelmasta,	ilmoittautu-
miset	19.4.	mennessä	mhy	Kyrös-
järvi,	puh.	020	413	6020

Ti 20.4. ja Ke 21.4. klo 12 - 16 
SilvaNetti -palvelun esittelyä 
Mhy Roineen Kangasalan toi-
mistolla,	os.	Ellintie	2,	Kangasa-
la

Ke 21.4. klo 9 - 12 Metsän-
omistajapäivä Hämeenkyrös-
sä,	 ammatti-instituutti	 Iisakissa,	
ajankohtaista metsäasiaa puu-
kaupasta,	 energiapuusta,	 met-
säverotuksesta	 ja	 METSO-oh-
jelmasta,	 ilmoittautumiset	 19.4.	
mennessä	mhy	 Kyrösjärvi,	 puh.	
020	413	6020

To 22.4. klo 10 - 16 Avoimet 
ovet Mhy Etelä-Pirkanmaan 
toimistolla,	os.	Naperonpolku	4,	
Lempäälä 

To 22.4. klo 9 - 12 Metsänomis-
tajapäivä Ikaalisissa Omallatu-
valla,	 ajankohtaista	 metsäasi-
aa	 puukaupasta,	 energiapuus-
ta,	 metsäverotuksesta	 ja	 MET-
SO-ohjelmasta,	 ilmoittautumi-

Hoida metsääsi suunnitelmallisesti ja suunnista metsänhoitoyhdistykseen!

set	 19.4.	mennessä	mhy	Kyrösjär-
vi,	puh.	020	413	6020

Pe 23.4. klo 9 - 12 Metsänomis-
tajapäivä Mouhijärvellä,	 Hyyni-
län	Seuratalolla,	ajankohtaista	met-
säasiaa	puukaupasta,	energiapuus-
ta,	 metsäverotuksesta	 ja	 METSO-
ohjelmasta,	 ilmoittautumiset	19.4.	
mennessä	 mhy	 Kyrösjärvi,	 puh.	
020	413	6020

Pe 23.4. klo 13 - 17 Avoimet ovet 
Mhy Kiikka-Keikyän toimistolla 
Kiikassa,	os.	Rantatie	1	as	2,	tutustu	
SilvaNettiin,	kysy	puukaupasta	ja	so-
vi viime viilaukset taimitoimituksiin

Pe 23.4. klo 13 - 17 Avoimet ovet 
Mhy Punkalaitumen toimistossa,	
os.	Kauppakulma,	Punkalaidun,	tu-
tustu	SilvaNettiin,	kysy	puukaupas-
ta ja sovi viime viilaukset taimitoi-
mituksiin

Pe 23.4. klo 13 - 17 Avoimet 
ovet Mhy Sastamalan toimistol-
la Vammalassa,	 os.	 Nuutilankatu	
4,	 tutustu	 SilvaNettiin,	 kysy	 puu-
kaupasta ja sovi viime viilaukset 
taimitoimituksiin

La 24.4. klo 9 - 15 Maastoretki Sii-
taman yhteismetsään Orivedellä,	
järjestäjinä	Ryskettä	metsiin	-han-
ke,	 Metsänhoitoyhdistys	 Pohjois-
Pirkka	ja	Siitaman	yhteismetsä.	Ko-
koontuminen	ABC	Orituvalla	klo	9,	
ilmoittautuminen	 22.4.	mennessä	
os.	minna.rautalin@metsakeskus.fi	
tai	puh.	040	544	8020

Ma 26.4. Metsätapahtuma Ruo-
vedellä,	 järjestäjinä	Mhy	 Pohjois-
Pirkka	 ja	 ProSilva	 yhteistyökump-
paneineen 

To 29.4. klo 9 - 15 taimikonhoi-
to- ja raivaussahakurssi Vesilah-
della,	 ilmoittautumiset	puh.	 0400	
392	887

Ma 3.5. klo 9 - 15 taimikonhoi-
to- ja raivaussahakurssi Mou-
hijärvi-Suodenniemi -seudul-
la	 ,	 ilmoittautumiset	 puh.	 0400	
392	887

Ti 4.5. klo 9 -15 taimikonhoito- 
ja raivaussahakurssi Kihniös-
sä	Puumilan	taitotalolla,	os.	Ku-
runtie	1-3,	ilmoittautumiset	puh.	
0400	392	887

To 6.5. Taimikonhoitokurssi 
Sastamalassa,	järjestäjinä	Mhy:t	
Kiikka-Keikyä ja Sastamala sekä 
Ryskettä	Metsiin	 -hanke,	 lisätie-
toja toimistoilta ja www-sivuilta

La 8.5. klo 9 - 14 Metsänuudis-
tamiskurssi Sastamalassa,	tar-
kemmat	tiedot	www.mhy.fi/sas-
tamala	tai	puh.	050	565	1592

Pe 28.5. klo 17.30 Metsätaito-
kilpailu	 Tyrväänkylän	 koululla	
Sastamalassa

To 3.6. klo 17.30 Metsätaitokil-
pailu Pappilanniemessä Val-
keakoskella,	 ilmoittautuminen	
31.5.	 mennessä	 puh.	 029	 193	
8820,	mahdollisuus	myös	opas-
tettuun metsätaitoiluun

Ma 7.6. klo 18 Metsänomista-
jien metsätaitokilpailut	Portti-
kallion urheilukeskuksella Pun-
kalaitumella,	 lisätietoja	 puh.	
0400	597	466	

Lisätietoja kaikista tapahtumis-
ta löytyy metsänhoitoyhdistys-
ten kotisivuilta osoitteesta  

www.mhy.fi

www.mhy.fi

Sähköpostiosoitteet ja 
muut yhteystiedot jäävät 
vain	MHY-ketjun	käyttöön.	
Niitä	ei	luovuteta	muille.	

Pelkkään arvontaan 
voi osallistua samalla 
kilpailukupongilla.


