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Puheenjohtajalta
Jo 60 vuotta voimassa ollut 
metsänhoitoyhdistyslaki tehtiin 
aikanaan varmistamaan yhdis-
tysten taloutta ja pitkäjänteis-
tä toimintaa metsänomistajien 
neuvonnassa sekä metsien hy-
vän tuoton turvaamiseksi. Nyt 
maan hallitus on sitä mieltä, et-
tä mhy-lakia on muutettava tai 
vaihtoehtoisesti se on kumotta-
va kokonaan. Metsäyhtiöt ovat 
sitä vaatineet jo pitkän aikaa.

Kilpailulainsäädäntö on tiu-
kentunut. Joidenkin mielestä 
metsänhoitoyhdistykset saa-
vat metsäpalvelumarkkinoilla 
kilpailuetua muihin toimijoihin 
verrattuna, toisaalta kilpailuvi-
rasto on myöntänyt, että met-
sänhoitoyhdistykset tuovat toi-
minnallaan lisää kilpailua puu-

markkinoille. Puukaupassa liik-
kuu suuret rahamäärät ja met-
säpalveluissa pienet.

Metsäyhtiöiden motiivi mhy-
lain muuttamiseksi ja yhdistys-
ten toiminnan heikentämisek-
si tuskin on halu päästä vaikka-
pa kunnostamaan taimikoita tai 
kantamaan taimilaatikoita, vaan 
heillä on halu heikentää puu-
markkinoille kilpailua tuovaa 
metsänomistajaorganisaatio-
ta. Teollisuus tavoittelee suoria 
asiakassuhteita, jolloin puuta ei 
tarvitse kilpailuttaa. Odotamme 
mitä hallitus ja eduskunta päät-
tävät ministerille jätetystä työ-
ryhmän esityksestä. 

Kuka jatkossa mahtaa vastaa 
metsien sertifioinnista, puun 
käytön lisäämisestä taikka las-

ten ja nuorten mielenkiinnon 
herättämisestä metsien hoita-
miseen ja metsäalaan liittyviin 
ammatteihin kouluttautumi-
seen, josta yhdistykset ovat tä-
hän asti vastanneet.

Mikäli laki kumotaan, pysty-
täänkö yhdistyksissä toimivien 
henkilöiden määrä pitämään 
nykyisellään, vai lisääkö se vain 
työttömyyttä. Lain kumoami-
nen aiheuttaisi yhdistysten toi-
mintojen muuttamista entistä 
enemmän tuloshakuisiksi, vai 
kuka jatkossa hoitaa aikaisem-
min lain yhdistyksille velvoitta-
mat tehtävät, jotka on voitu kat-
taa osittain metsänhoitomaksu-
varoin. Metsänhoitoyhdistykset 
ovat huolehtineet kaikissa met-
sään liittyvissä asioissa jokai-

sesta metsänomistajista ta-
sapuolisesti, oli kyseessä sit-
ten suuren tai pienen metsä-
palstan omistaja.

Metsänhoitoyhdistykset, 
metsänomistajaliitot ja MTK 
tekevät varmasti kaiken voi-
tavansa, että jatkossakin olisi 
metsänomistajien etua val-
voja taho, joka tietää ja tun-
tee metsien tilanteen jokai-
sella paikkakunnalla joka ky-
lässä. Muutostilanteessa on 
aina uhkakuvia, mutta myös 
mahdollisuuksia.

Hyvää kevään jatkoa toi-
vottelee

Antero Unkila 

Puulla on kysyntää
Puun kysyntä on parantunut 
selvästi hiljaisen keskitalven 
jälkeen. Parhaillaan on se aika 
vuodesta, kun puuta korjataan 
kiivaasti viimeisiltä talvikor-
juukohteilta ja pelätään ilman 
lämpenemistä sekä kelirikkoa. 
Puukaupassa katseet on kään-
netty kesällä ja kelirikko aika-
na korjattavissa oleviin leimi-
koihin. Metsäyhtiöiden varan-
not ovat myrskypuista huoli-
matta suhteellisen pienet ja ke-
säkorjuukelpoisten pystylei-
mikoiden kysyntä tulee ole-
maan kovaa. Kelirikkokohtei-
den kysyntä on jo ylittänyt tar-
jonnan. Kokonaisuutena met-
säteollisuuden puun käyttö on 
tänä vuonna lähellä viime vuo-
den tasoa.

Vuodenvaihteessa Länsi-Suo-
messa käyneet myrskyt aiheut-
tivat rajun puun ylitarjonnan ja 
puun hinnat laskivat alueellises-
ti myrskykohteilla alas. Myrs-
kyttömien kohteiden hintataso 
ei ole paljoakaan laskenut viime 
syksystä.

Metsänomistajien kannat-
taa suunnitella myyntiin tule-
vat leimikot valmiiksi yhdes-

sä metsänhoitoyhdistyksen neu-
vojan kanssa ja kilpailuttaa puu-
nostajat. Metsänomistaja ratkai-
see puunmyyntinsä kuitenkin 
tapauskohtaisesti tarjotun kaup-
pahinnan ja muiden ehtojen pe-
rusteella. Tarjousten vertailussa 
kannattaa käyttää oman metsän-
hoitoyhdistyksen ammattiapua.

Näin saadaan metsänomista-
jille paras tulos ja puumarkkinat 
toimimaan. 

Ajantasainen tieto puu-
markkinoista tärkeää
Puumarkkinoilla on ajantasai-
nen tieto markkinatilanteesta 
rahanarvoista tietoa. Puunmyyn-
tiä suunniteltaessa on hyvä tie-
tää mm. mikä on juuri sillä het-
kellä kysyttyä puutavaraa, mi-
kä on kunkin puunostajan puun-
tarve, mikä on kyseisen puuta-
varan hintataso, millainen ky-
seisen leimikon hintataso on ja 
miten vaikuttavat yhtiöiden eri-
laiset laatu- ja mittavaatimukset 
puun saantoon. Näiden moni-
naisten tekijöiden hallinta vaatii 
perehtyneisyyttä asioihin ja tä-
hän voivat antaa ammattiapuaan 
alueneuvojamme. Metsänhoi-

toyhdistyksestä saat tietoa jon-
ka tavoitteena on metsänomis-
tajan edunvalvonta puukaupal-
lisissa kysymyksissä.

Mhyn vaaltuustovaalit
Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkassa kuten muissakin 
mhy:ssä on syksyllä edessä val-
tuustovaalit. Vaaliteema nousee 
myös valtakunnallisesti jatkos-
sa yhä tihenevästi esille, mutta 
jo nyt kannattaa metsänomistaji-
en keskuudessa avata keskustelu 
hyvien ehdokkaiden löytämisek-
si. On oletettavaa, että merkittä-
vä osa nykyisistä valtuutetuis-
ta asettuu jälleen ehdolle, mut-
ta varmasti myös uudistumista 
tulee tapahtumaan. Metsänhoi-
toyhdistyksen valtuusto on ko-
koontunut kevät- ja syyskoko-
uksissa linjaamaan yhdistyksen 
toimintaa.

 
Kohti haasteita
Metsänhoitoyhdistyksen pitää 
pystyä muuttumaan ympäristön 
muuttuessa. Vanhoista toimin-
tatavoista on pystyttävä luopu-
maan. Kehittämisen pitää olla 
jatkuvaa, jos aiomme menestyä 

jäsenistömme palvelussa. Tule-
vat lakimuutokset, yhdistyksen 
talouskehitys, toimintakentässä 
tapahtuvat muutokset ja kiristy-
vä kilpailu luovat suuria haastei-
ta toiminnallemme. Haasteisiin 
on vastattava kehittämällä pal-
veluja ja niiden laatua. Palvelu-
jen tulee koko metsänhoitoyh-
distyksen alueella samanlaisia. 
Palveluiden aktiivinen mark-
kinointi ja yhteydenpito jäsen-
kuntaan pitää olla säännöllistä 
ja jatkuvaa. 

Metsänhoitoyhdistyksellä 
on hyvät mahdollisuudet me-
nestyä ja kehittää jäsentensä 
palvelua., koska yhdistyksellä 
on koulutetut metsätoimihen-
kilöt, osaavat metsurit ja ura-
koitsijat. Niin metsänomistajal-
le kuin metsänhoitoyhdistyk-
selle on onni, että yhdistyksen 
alueella ja lähialueella on puuta 
ja metsäenergiaa käyttäviä lai-
toksia ja sahoja. Nämä takaavat 
puulle hyvän kysynnän tulevai-
suudessakin. 

Hyvää kevättä kaikille!

Harri Katajamäki
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Länsi-Suomessa otettiin vauh-
dikas lähtö vuoden 2012 puu-
kauppaan. Valitettavasti vauh-
ti ei aiheutunut markkinoista 
vaan myrskyistä. Tapaninpäi-
vän myrskyt kaatoivat miljoo-
nia kuutiometrejä puuta etenkin 
Satakunnassa, lounaisessa Hä-
meessä ja Varsinais-Suomessa. 
Myrskytuhojen korjuu ja puu-
kauppa lähtivät kohtuullisesti 
liikkeelle, mutta kevään lähesty-
essä puun menekkiin on ilmesty-
nyt suuria ongelmia. 

Vaikka metsänhoitoyhdistys-
ten lisäksi osa ostajista on ol-
lut tosissaan myrskytalkoissa 
mukana, ei kaikelle puulle ole 
onnistuttu löytämään osoitetta. 
Tyytymättömiä metsänomista-
jia on tällä hetkellä kohtuulli-
sen paljon. Myrskytuhojen kor-
jaaminen kunnialla olisi tärkeää 
myös siksi, että puumarkkinoil-
la päästäisiin nopeasti normaa-
liin rytmiin. Kesäkorjuukelpois-
ten kohteiden kysyntä on vilkas-
tumassa ja metsänomistajan on 
huomattavasti helpompi tarjota 
niitä myyntiin, jos myrskypuut 
eivät enää vaivaa mieltä.

Jännitystä 
metsäteollisuudessa
Euroopan epäselvät talousnä-
kymät ovat tehneet myös met-

Metsänhoitoyhdistyksille vali-
taan uudet valtuustot tänä vuon-
na. Vaali alkaa äänioikeusrekis-
terien esilläpidolla kesäkuussa. 
Yhdistyksen jäsenet eli metsän-
omistajat asettavat ehdokkaat 
elokuun 10. päivään mennessä. 
Äänestys tapahtuu postitse syys-
kuussa ja tulokset ovat selvillä 
kuun lopussa.

 Metsänhoitoyhdistyksen ylin 
päättävä elin on valtuusto. Sii-
hen kuuluu yhdistyksestä riip-
puen 15 - 39 jäsentä. Metsän-
omistajan ääni yhdistyksen toi-
minnassa kuuluu parhaiten juu-
ri valtuustosta käsin. Siellä voit 
vaikuttaa.

Metsänhoitoyhdistys toimii 
juuri niin hyvin kuin metsän-
omistajat haluavat sen toimivan. 
Siksi hallintoon tarvitaan ihan 
tavallisia metsänomistajia.

Myrskypuuta jäämässä metsiin

säteollisuuden markkinois-
ta vaikeasti ennustettavia. Voi-
makasta sahatavaramarkkina-
lamaa ei onneksi nähty, jos-

Vaikuta yhdistyksesi toimintaan 
– asetu ehdolle valtuustoon

Vähimmillään luottamushen-
kilön pesti kattaa valtuuston 
sääntömääräiset vuosikokouk-
set. Niissä vahvistetaan vuosit-
tain yhdistyksen talousarvio ja 
toimintasuunnitelma sekä pää-
tetään metsänhoitomaksun suu-
ruudesta ja mitä maksulleen saa 
vastineeksi, eli tärkeimmistä pal-
veluista. Valtuusto valitsee myös 
yhdistyksen hallituksen, sekä 
edustajat alueellisiin ja valtakun-
nallisiin luottamustoimiin.

Päätöksenteon ja vaikutta-
misen lisäksi valtuutettuna saa 
myös paljon hyödyllistä tietoa. 
Valtuuston kokouksien yhteydes-
sä järjestetään usein asiantuntija-
luentoja metsätaloudellisista ai-
heista, kuten puukaupasta, met-
sätuhojen torjunnasta, lannoituk-
sesta tai vaikkapa metsälainsää-
dännöstä. Luottamustehtävissä 

voi myös tutustua muihin met-
sänomistajiin, joilla saattaa olla 
hyviä ja hyödyllisiä ideoita tai 
kokemuksia metsänhoidosta.

Ehdokasasettelun  
aakkoset

Ehdokkaaksi asettuvan jäsenen 
on oltava 18 vuotta täyttänyt ja 
täysvaltainen. 

Metsänhoitoyhdistyksen jäsen 
voi asettua ehdolle valtuustoon, 
kun kaksi jäsentä kannattaa hän-
tä. Jäsen voi siis asettaa ehdolle 
myös itsensä eli olla toisena eh-
dolle asettajana. 

Kukin jäsen voi olla muka-
na ehdokkaiden asettamiseksi 
vain yhdessä hakemuksessa, el-
lei yhdistyksen säännöissä ole 
toisin määrätty. Pääsääntöisesti 
hakemus saa sisältää ehdokkaita 
enintään saman määrän kuin on 

ehdolle asettajia. Metsän yhteis-
omistustapauksissa esimerkik-
si kaksi saman kuolinpesän osa-
kasta voi asettaa ehdolle saman 
kuolinpesän osakkaan. Ehdokas-
lomakkeita saa metsänhoitoyh-
distysten toimistosta, tai niitä voi 
tulostaa metsänhoitoyhdistysten 
yhteisiltä nettisivuilta osoitteesta 
www.mhy.fi kohdasta Mhy-vaa-
lit 2012. Sieltä löytyvät myös lo-
makkeet, joilla voi koota samalle 
lomakkeelle useampia ehdokkai-
ta, sekä lomake sellaiselle yhdis-
tykselle, jossa fuusion takia käy-
tetään vaalipiirijakoa. 

Niissä yhdistyksissä, joissa 
käytetään vaalipiirijakoa, on eh-
dokasasettelu suoritettava vaali-
piireittäin. Tällöin myös ehdo-
kashakemusten yhdistelmät laa-
ditaan ja äänet lasketaan vaali-
piireittäin. 

Vaalin tärkeät ajankohdat
Äänioikeusrekisteri nähtävillä 8.6. - 29.6.
Oikaisuvaatimukset äänioikeusrekisteriin viimeistään 29.6. 
Äänioikeusrekisteri vahvistetaan 3.8.
Ehdokkaiden asettaminen viimeistään 10.8.
Vaalimateriaali lähetetään metsänomistajille 31.8.
Äänestyslippu postin kuljetettavaksi viimeistään 21.9. 
Tulokset ovat selvillä torstaina 27.9. 
Valtakunnallinen yhteenveto julkaistaan perjantaina 28.9.
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kin myös suuri kysynnän kas-
vu antaa odottaa itseään. On-
neksi pieniä viitteitä valoisam-
mista ajoista on ollut aistittavis-

sa. Sahatavaramarkkinoilla va-
luuttakurssimuutokset ovat pa-
rantaneet suomalaisten saho-
jen kilpailukykyä. Lisäksi raa-

ka-aineen hinnat kilpailijamais-
sa ovat nousseet kotimaan hin-
toja nopeammin. Alhaiset varas-
totasot ovat mahdollistaneet hy-

vienkin kauppojen solmimisen. 
Sahatavaramarkkinoilla toimin-
ta on kuitenkin lyhytjänteistä ja 
nopeat tuotannon lisäykset voi-
vat tukkia markkinat nopeasti. 
Sopiva niukkuus on ollut omi-
aan tervehdyttämään markkina-
näkymiä.

Sellumarkkinoillakin alamäki 
näyttäisi pysähtyneen ja suunta 
on toivottavasti ylöspäin. Pape-
rimarkkinoilla ei vielä ole kul-
tu hyviä uutisia, vaikka suotuisat 
energiaveroratkaisut ja valuutta-
kurssit siirtävät tuotantoa takai-
sin Suomeen. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
avulla puukauppa 
onnistuu

Puumarkkinanäkymät ovat täl-
lä hetkellä sumuiset ja ostajien 
käyttäytymisessä on rajuja ero-
ja. Parhaan tuloksen saamiseksi 
puukaupassa kannattaa ehdotto-
masti käyttää metsänhoitoyhdis-
tyksen apua. Yhdistyksen käy-
tössä olevan hinta- ja katkon-
tatiedon avulla metsänomista-
ja saattaa hyötyä useita euroja 
kuutiometrejä kohden.

Marko Mäki-Hakola 
johtaja 

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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Tarinan mukaan tuleval-
ta metsänhoitajalta tie-
dusteltiin yliopistolli-
sessa lopputentissä, mi-
kä ero on ompeluseural-
la ja metsänhoitoyhdis-
tyksellä. Valmistuminen 
lykkääntyi yhden ten-
tin verran, jos pitkässä 
vastauksessa kuvattiin 
metsänhoitoyhdistyk-
sen toimintaa ja vakuu-
tettiin, ettei ompeluseu-
rassa varmaankaan ole 
samanlaista. 
Täydelliseen vastaukseen riitti 
kaksi lausetta. Ompeluseurassa 
tavoitteena on muiden etu. Met-
sänhoitoyhdistys ajaa sitä vas-
toin jäsentensä etua. 

Toden totta. Lähetystyön ra-
hoittamiseksi puuhaavan om-
peluseuran kohderyhmä on jos-
sakin kaukaisessa maassa ole-
va väestö. Eläinsuojeluyhdis-
tyksen ompeluseura voi kerätä 
rahaa, että syksyn tullen hylä-
tyt kesäkissat saisivat ruokaa ja 
lämpöä. Jokin kolmas ompelu-
seura voi virkata torkkupeittoja 
vanhuksille. 

Mutta metsänhoitoyhdistyk-
sestä laki toteaa yksiselitteises-
ti, että tavoitteena on ”edistää 
metsänomistajien harjoittaman 
metsätalouden kannattavuut-

Metsänhoitoyhdistys ei ole ompeluseura

ta ja heidän metsätaloudelleen 
asettamiensa muiden tavoittei-
den toteutumista”. Ompeluseu-
rasta poiketen tavoitteena on it-
sekkäästi jäsenten oma etu. 

Metsänhoitoyhdistys toimii 
silloin lakisääteisen tehtävänsä 
mukaisesti, jos se onnistuu lisää-
mään jäsentensä metsätalouden 
kannattavuutta ja edistämään 
heidän muita tavoitteitaan. Nä-
mä muut tavoitteet voivat liittyä 
esimerkiksi paikalliseen ja maa-

kunnalliseen kaavoitukseen, hir-
venkaatolupien määrään ja mi-
hin tahansa metsätalousasiaan, 
jota jäsenet pitävät tärkeänä. 

Jostakin syystä metsänhoi-
toyhdistyksistä käytävä keskus-
telu on ainakin tietoverkossa 
keskittynyt vaatimaan metsän-
hoitomaksun poistamista ja jo-
pa metsänhoitoyhdistysten lak-
kauttamista, jotta markkinaläh-
töisesti toimivat metsäpalvelu-
yritykset saisivat mahdollisuu-

den osoittaa hyödyllisyytensä. 
Kun keskustelu käydään val-

taosaltaan nimimerkkien suojas-
ta, avoimeksi jää, ovatko asial-
la tuskastuneet metsänhoitoyh-
distyksen jäsenet vai kenties ne, 
joiden edun mukaista ei ole tu-
kea yhdistystä, joka koettaa toi-
mia jäsentensä hyväksi. Onhan 
jäsenille saatu euro yleensä pois-
sa jonkun muun lompakosta. 

Onko valta jäsenillä vai 
toimihenkilöillä? 
Yksi kysymys on, onko yhdistys 
ajautunut liian toimihenkilöval-
taiseksi. Näin tapahtuu helpos-
ti silloin, jos metsäasioita hal-
litsevat vain yhdistyksen palk-
kaamat ammattilaiset, ja met-
sänhoitoyhdistyksen hallitus ja 
valtuusto ovat enemmän kuun-
teluoppilaan asemassa. 

Tavoitetila on, että jäsenten 
ammattiavun organisoi ja toteut-
taa toiminnanjohtaja ja muu hen-
kilökunta, mutta linjanvedon jä-
senten eduista tekevät valtuusto 
ja hallitus. Se, millainen yhdis-
tyksen tilanne on, näkyy haus-
kasti erilaisten tapahtumien roo-
lien jaossa. 

Jos mahtivieraan vastaanottaa 
hallituksen puheenjohtaja, asiat 
saattavat olla kunnossa. Mutta jos 
vastaanottaja on toiminnanjohta-

ja puheenjohtajan yrittäessä kät-
keytyä näkymättömiin, voi epäil-
lä, ettei puheenjohtajan valinnas-
sa ole käytetty hyvää harkintaa. 

Aikoinaan kremnologit päät-
telivät katsellessaan Neuvosto-
liiton vappuparaatin vastaanotta-
jien järjestystä Kremlin muuril-
la, keillä on kulloinkin valta. Sa-
maa logiikkaa voi hyvin sovel-
taa myös yhdistystoimintaan. 

Lisää tehokkuutta 
edunvalvontaan 
On myös aiheellista pohtia kun-
kin metsänhoitoyhdistyksen pii-
rissä, onko yhdistys tehokas jä-
sentensä edun ajaja. Aika ajoin 
hallituksen ja valtuuskunnan 
kannattaa käydä keskustelua, 
onko toiminnassa johtava ajatus 
jatkuvasti ollut jäsenten edun 
ajaminen eri tavoin. 

Ehkä on tarpeen miettiä myös 
uudistuksia säädöksiin. Jos py-
ritään pitkällä aikavälillä lisää-
mään jäsenten metsätalouden 
kannattavuutta, on otettava huo-
mioon, että suurissa metsiköissä 
kaikki toimet ovat kustannuste-
hokkaampia kuin pienet, oli-
pa sitten kyseessä taimikonhoi-
to, harvennushakkuu tai uudista-
minen. Kaikenkokoisilla metsä-
tiloilla kannattaa pyrkiä suuren-
tamaan metsiköiden kokoa. 

Tavoitteeseen nähden on kä-
sittämätöntä, että tämän vuoden 
maaliskuussa lisättiin asetuk-
seen metsänhoitoyhdistyksis-
tä pykälä, joka sallii metsänhoi-
tomaksujen käytön kompensoi-
maan pienten metsikköjen kor-
keita yleiskustannuksia. 

Säädösmuutos viestii jäsenille, 
ettei metsikköjen koon kasvatta-
minen ole tarpeen, koska pien-
ten metsikköjen kalleutta kom-
pensoidaan. Tällaisen käsitys-
kannan leviämiseen ei ole varaa 
nykyisessä kustannuspaineessa. 
Kun ministeriö teki asetusmuu-
toksen ilman laajaa keskustelua, 
yhtä huomaamattomasti sen saa-
nee poiskin. 

Ajallemme on tyypillistä, että 
metsäkeskustelussa ollaan vaa-
timassa metsänhoitoyhdistys-
tä ajamaan muiden kuin jäsen-
tensä etuja. Vaatijoita on metsä-
teollisuudesta luonnonsuojeli-
joihin, eikä ministeriökään ole 
ihan viaton. 

Edelleen on siis syytä muistaa, 
mikä on ompeluseuran ja met-
sänhoitoyhdistyksen ero.

Matti Kärkkäinen
MMT, professori 

Tämä kirjoitus on julkaistu ai-
kaisemmin Käytännön Maa-
miehessä 9/2011.

Suunnista lähimpään 
metsänhoitoyhdistykseen,

 

metsänhoitoyhdistys
KAINUU

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi • Puh. 03 486 4551
www.pohjois-pirkanmhy.fi
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Vuosi sitten voimaan tul-
lut riistahallintolaki uu-
disti paikallisten riistan-
hoitoyhdistysten hallin-
toa. Uuden lain myötä 
riistanhoitoyhdistys va-
litsee hallitukseensa jä-
senen myös alueen edus-
tavista maanomistajajär-
jestöistä, joita tavallises-
ti ovat metsänhoitoyh-
distykset ja MTK:n tuotta-
jayhdistykset. Muutoksel-
la halutaan saada maan-
omistajien ääni aiempaa 
paremmin kuuluville.

Viime vuonna maanomistaja-
edustajat nimettiin ensimmäi-
sen kerran, silloin poikkeuksel-
lisesti yhdeksi vuodeksi. Tänä 
keväänä maanomistajaedusta-
jien valinnat tehtiin uudelleen, 
tällä kertaa paikallisella tasolla 
riistanhoitoyhdistysten yleisis-
sä kokouksissa kolmen vuoden 
kaudelle.

Mäntän seudun riistanhoito-
yhdistyksessä alueen maanomis-
tajajärjestöjen edustajaksi valit-
tiin Mikko Tervaniemi, maata-
lousyrittäjä Vilppulasta. Terva-
niemen tila on ollut suvun hal-
linnassa viime vuosisadan alus-
ta saakka ja Mikko on toiminut 
isäntänä parinkymmentä vuot-
ta. Tuotantosuuntina ovat kas-
vinviljely, metsätalous ja kone-
urakointi. Mikko viljelee kaalia 
vuosittain noin kolmen hehtaa-
rin alalla läheisen kaalinjalos-
tajan tarpeisiin, sekä rehuviljaa 
ja heinää vuokramaineen kaik-
kiaan noin sadan peltohehtaarin 
alalla. Metsää tilalla on noin 80 
hehtaaria ja Mikko lukeutuu ak-

Metsäpolitiikasta ei tällä hetkel-
lä löydy muuttumattomia pala-
sia. Metsälakia ollaan hienos-
ti uudistamassa entistä metsän-
omistajalähtöisemmäksi. Täs-
sä uudistamisessa metsänkasva-
tukseen tultaneen hyväksymään 
useampia menetelmiä. Samal-
la on syytä kuitenkin kiinnittää 
huomiota toimenpiteiden vaiku-
tuksiin metsätalouden kannatta-
vuuteen.

Pienpuun energiatuen (PETU) 
kaatuminen Brysselissä aiheut-
ti nopean tarpeen uudistaa uu-
siutuvan energian sekä metsäta-
louden rahoitusjärjestelmä. PE-
TUn estyminen ei poista uusiu-

tiivisiin metsätalouden harjoit-
tajiin.

- Lähes joka talvi olen pik-
kuisen puuta myynyt. Suhtau-
dun hieman varauksella erilai-
siin omaeläkkeisiin. Metsätöitä 
onkin tehty harvennus- ja kun-
nostuspainotteisesti puuvarantoa 
myöhemmille ajoille kasvatellen. 

Hirvenmetsästys tuttua
Mikko harrastaa metsästystä, 
mutta kohteena on yksinomaan 
hirvi.

- Yhden jäniksen olen aiem-
min ampunut ja kerran olen ol-
lut sorsametsällä. Hirvimetsällä 
olen sen sijaan ollut pienestä pi-

Riistanhoitoyhdistys Maanomistajien edustaja Paikkakunta

Ala-Satakunta Leo Autio Huittinen

Hämeenkyrö-Viljakkala Markku Raipala Hämeenkyrö

Ikaalinen-Jämijärvi Jarmo Ylä-Viteli Röyhiö

Jalanti Hannele Kivistö Kylmäkoski

Kangasala Hannu Siukola Tohkala

Kihniö Juha Koskiniemi Kihniö

Kuhmalahti-Sahalahti Jarmo Toukola Sahalahti

Kuru Vesa Kastari Parkkuu

Längelmävesi Mikko Lääveri Orivesi as.

Lavian seutu Matti Peltola Lavia

Lempäälän seutu Erkki Eteläaho Lempäälä

Mäntän seutu Mikko Tervaniemi Vilppula

Mouhijärven piiri Pauli Karimäki Sastamala

Nokian seutu Visa Merikoski Tampere

Pälkäne ja Luopioinen Matti Rulja Aitoo

Parkano-Karvia Marko Rajamäki Kovesjoki

Punkalaidun Timo Suonpää Punkalaidun

Ruovesi Ville Haavisto Murole

Sääksmäki-Valkeakoski Juha Nikkilä Tarttila

Sastamala Seppo Pietilä Sastamala

Tampere Visa Merikoski Tampere

Teisko Heikki Nätkin Velaatta

Virrat Esko Morri Virrat

Hirvikannasta keskustellaan avoimesti
kulmakunnalla on ongelmia hir-
vien suhteen ja viedä tätä viestiä 
eteenpäin, sekä alueella toimi-
vaan metsästysseuraan että riis-
tanhoitoyhdistykseen. On tärke-
ää, että maanomistajat valvovat 
asiassa etuaan – kuuluuhan oi-
keus metsästyksestä määräämi-
seen jo metsästyslainkin mukaan 
alueen omistajalle, toteaa Mikko 
Tervaniemi.

Kaatolupia painotettava 
tihentymiin
Tervaniemen näkemyksen mu-
kaan hirvenmetsästystä ja lupi-
en myöntämistä tulisi nykyistä 
enemmän painottaa aina sinne 
missä, hirviä esiintyy runsaim-
min, tihentymäalueille eikä yk-
sinomaan tasaisen hehtaaripe-
rustaisen verotuksen mukaan. 

- Tällä hetkellä hirvikanta 
täällä Mänttä-Vilppulan suun-
nalla on kuitenkin aisoissa, ei-
kä merkittäviä taimikkovahin-
koja ole tullut ilmi. Takavuosi-
na tilanne on ollut toisenkinlai-
nen ja tällöin liian suuri hirvi-
kanta aiheutti tuhoa taimikois-
sa ja myös kaalipelloilla. Nyt 
ongelmaksi täällä on muodos-
tumassa pikemminkin kasvava 
karhukanta.

Yhteenvetona Mikko toteaa 
olevan tärkeää, että maanomis-
tajat ja metsästäjät keskustelevat 
asioista avoimesti. Näin pysty-
tään välttämään ja ratkomaan 
ristiriitoja ilman, että niistä muo-
dostuu suurempia ongelmia.

Marko Rajamäki
kehittämispäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Muutokset 
metsäpolitiikassa jatkuvat

tuvan energian velvoitteita, ja 
ilman nuoriin metsiin ohjaavaa 
järjestelmää tullaan energiapuu 
hakemaan järeämmistä kohteis-
ta. Onneksi puuta metsissäm-
me riittää kaikkiin käyttömuo-
toihin.

Metsäteollisuuden kova kam-
panjointi metsähoitoyhdistyslain 
muuttamiseksi on hyvä osoitus 
mhy-toiminnan vaikuttavuu-
desta. Metsänhoitoyhdistykset 
ovat onnistuneet metsänomista-
jien puukauppaedunvalvonnassa 
niin hyvin, että suuret puun os-
tajat tekevät kaikkensa heiken-
tääkseen tätä toimintaa. Lakia 
metsänhoitoyhdistyksistä uu-

distetaankin tällä hetkellä met-
säpalvelumarkkinoiden kilpai-
lun parantamiseksi. Samalla ei 
aina muisteta, että tärkeintä on 
ylläpitää kilpailua puumarkki-
noilla. Metsäteollisuus pyrkii 
erilaisilla houkuttimilla kytke-
mään metsänomistajat suoraan 
kauppaan ilman puukaupan kil-
pailuttamista. Metsätalouten-
sa kannattavuutta maksivoivan 
metsänomistajan kannattaa aina 
kilpailuttaa puukauppansa, eikä 
antaa etusijaa yhdellekään puun 
ostajalle.  

Metsäsektorilla on tarjotta-
vana loistava tulevaisuus ko-
ko Suomelle. Tämän tulevai-

suuden varmistamiseksi val-
tion olisi aloitettava metsätalou-
den toimintaedellytyksiä paran-
tava elinkeinopolitiikka. Vaikka 
valtiolla on massiiviset säästö-
tavoitteet, löytyy metsäsektoril-
ta runsaasti taloudellista kasvua 
parantavia toimenpiteitä. Metsä-
tilojen perintö- ja lahjaverohuo-
jennus lisäisi valtion verotulo-
ja, puurakentaminen toisi tuloja 
kaikkialle maahamme, kotimai-
sen metsäenergian lisääminen 
korjaisi kauppatasettamme.  Nyt 
tarvitaan metsien käyttöä edistä-
vää elinkeinopolitiikkaa.

Marko Mäki-Hakola

täen, ensin koiran kanssa ja sit-
ten kiväärin kera.

Hänellä on kokemusta riista-
hallinnosta jo aiemmalta, riis-
tanhoitopiirien ajalta. Tuolloin 
riistanhoitopiirien hallituksissa 
istui maanomistajien edustus ja 
nyt uuden riistahallintolain myö-
tä tämä hyvä käytäntö otettiin 
käyttöön myös paikallistasolla 
riistanhoitoyhdistyksissä. 

- Hyvä lisäys tämä on ollut. 
Tehtävähän kohdentuu eritoten 
hirveen, hirvikannan kokoon 
ja hirvivahinkoihin alueella. 
Maanomistajaedustajan rooli on 
selkeä – tehtäväni on kuunnel-
la maanomistajia, mikäli jollain 
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Lahot kuuset ja tyviter-
vastautiset männyt ovat 
merkkejä siitä, että juuri-
kääpä on vallannut met-
sikön jo vuosikymmeniä 
sitten. Tässä vaiheessa 
tehokkaita torjuntatoi-
menpiteitä ei enää ole, 
eikä taloudellisilta me-
netyksiltä voida välttyä, 
joten tärkeintä olisi es-
tää juurikääpäsienten le-
viäminen terveisiin met-
siin sulan maan aikana 
tehtävissä hakkuissa. 

Ilmalevintäisten itiöiden tartun-
nat tuoreisiin kantoihin voidaan 
estää tehokkaasti käsittelemäl-
lä kannot joko ureaa tai harmaa-
orvakkaa sisältävällä liuoksella. 
Myös kantojen korjuu vähentää 
tartuntariskiä. Torjunnasta saa-
daan suurin hyöty juurikäävän 
esiintymisalueen reuna-alueilla, 
joilla tautia ei vielä ole runsaas-
ti, mutta riski taudin leviämisel-
le on olemassa.  

Fin Forelia    myynti, puh. 020 564 4923     www.finforelia.fi

Juurikääpä leviää myös 
Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla

Tutkittu tähän asti vain 
lämpimillä seuduilla
Nykyisin käytössä olevat mal-
lit ennustavat, ettei itiötartunto-
ja pitäisi tapahtua alueilla, joilla 
lämpösumma on alle 1100 vuo-
rokausiastetta (dd). Ennusteen 
luotettavuutta on kuitenkin hei-
kentänyt se, että tähän mennessä 

juurikäävän tutkimus on keskit-
tynyt alueille, joilla tyvilaho on 
jo merkittävä ongelma. Ruotsis-
sa valtaosa havainnoista on tehty 
Etelä-Ruotsissa; Suomessa Ete-
lä-Savossa ja -Karjalassa, ran-
nikolla, Hämeessä ja Uudella-
maalla. Sen sijaan Pirkanmaal-
la ja Keski-Suomen eteläosis-

sa juurikäävästä tehtyjen maas-
tohavaintojen mukaan on aluei-
ta, joissa leviäminen lienee mah-
dollista, vaikka se ei lämpötilan 
puolesta olekaan todennäköistä. 
Näiltä seuduilta ei ollut kerätty 
kvantitatiivista aineistoa juuri-
käävän itiöiden leviämisestä ke-
sällä hakattuihin kantoihin. 

Tuhat puukiekkoa 
syyniin Pirkanmaalta ja 
Keski-Suomesta  

Helsingin yliopiston ja Metlan 
yhteistyönä tutkittiin Pirkan-
maalla ja Keski-Suomen etelä-
osissa 31 keväällä 2006 hakat-
tua metsikkökuviota. Koealueil-
ta oli nostettu valtaosa kannois-
ta, jolloin metsänkäsittelyohjei-
den mukaisesti jäljelle jääneitä 
kantoja ei ollut käsitelty torjun-
ta-aineilla. Tutkimuksessa va-
littiin kultakin koealalta 25 - 50 
tervettä kuusen tai männyn kan-
toa joista kerättiin näyte; ensin 
kannon pinnasta poistettiin noin 
kaksi senttiä paksu kiekko, min-
kä jälkeen sahattiin samanlai-
nen näytekiekko. Tämän jälkeen 
näytteet kuljetettiin Hyytiälän 
metsäasemalle, pestiin ja säily-
tettiin huoneenlämmössä muo-
vipusseihin pakattuna viikon 
verran. Tänä aikana rihmastot 
lähtevät kasvuun ja ne voidaan 
tunnistaa mikroskoopilla. Löy-
detyistä juurikääpäpesäkkeistä 
eristettiin sienirihmasto puhdas-
viljelmäksi, jotta juurikäävän laji 
voitiin määrittää pariuttamistes-
teillä. Lähes tuhat kiekkoa, joi-
den pinta-ala oli yhteensä 53 m2, 
tutkittiin mikroskoopilla neliö-
senttimetri kerrallaan.

Lämpösummalla 
pienehkö merkitys
Juurikäävän itiötartuntoja löy-
dettiin useimmilta hakkuualu-
eilta (75 %). Keskimäärin kuu-

desosa kannoista sai juurikääpä-
tartunnan, mutta vaihtelu uudis-
tusalojen välillä oli suurta. Pa-
himmillaan yli puolet kannois-
ta sai tartunnan. Leviäminen on 
paikoitellen siis voimakasta ja 
verrattavissa Etelä-Suomen ja 
jopa Etelä-Ruotsin tilanteeseen. 
Männynjuurikääpää ei löydetty 
männyltä, mutta kuuselta pariin-
kin otteeseen. 

Kun tässä tutkimuksessa teh-
dyt havainnot yhdistettiin aiem-
min tehtyjen tutkimusten aineis-
toihin, lämpösummalla ja juuri-
käävän itiölevinnällä ei enää ol-
lut selvää riippuvuutta. Siten 
muut tekijät, kuin tutkitun alueen 
lämpösumma vaikuttavat itiöle-
vintään lämpösummaa merkittä-
vämmin. On todennäköistä, et-
tä juurikäävän itiöemien sijain-
ti lähialueen metsiköissä, tuulen 
suunta, sääolot hakkuun aikana 

ja hakkuun ajankohta vaikutta-
vat vuosittaiseen tartuntariskiin 
enemmän kuin lämpösumma.

Kantojen nosto tai 
kunnollinen käsittely
Koska juurikäävän leviämisris-
ki on Pirkanmaalla ja Eteläisessä 
Keski-Suomessa on merkittävä, 
kantokäsittelyistä huolehtiminen 
on alueella tärkeää, mikäli kan-
toja ei nosteta. Hakkuualueel-
le jätetyistä kesällä tai syksyllä 
hakatuista kannoista muutamat 
saavat todennäköisesti juurikää-
pätartunnan. Kantojennosto on 
kuitenkin torjuntateholtaan pa-
rempi vaihtoehto kuin huonos-
ti toteutettu kantokäsittely, jon-
ka seurauksena tartunnan saa 
todennäköisesti kymmeniä, jo-
pa satoja kantoja.

Lähde: 
Metsäntutkimuslaitos

Laho kanto on merkki juurikäävän pesiytymisestä juuris-
toon. Siellä se tauti jo odottaa uusia taimia.
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Männyllä on oma tyvitervastaudiksi kutsuttu juurikääpän-
sä. Etelä-Pohjanmaalla on paikoittain havaittu männyntai-
mikoita, joihin tauti on levinnyt ja tappanut taimia koko-
naan.
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Energiapuun korjuumäärät ovat kasvussa. Uusiutu-
van energian käyttötavoite on 38 prosenttia vuoteen 
2020 mennessä. Tästä tavoitteesta puuenergialla voi-
daan saavuttaa suurin osa. Tämä merkitsee energia-
puun korjuumäärien kaksinkertaistamista lähivuosi-
en aikana.  Ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kor-
juu on toiminnan perusedellytys. Metsäsertifioinnin 
vaatimuksissa energiapuun kestävä korjuu on otettu 
huomioon.

Tuleeko kelirikko joka vuosi? Joka vuosi, mutta kelirikon laa-
tu vaihtelee.
Mistä sen tunnistaa? Painorajoitukset, routa- ja kirsivaurioita tiel-
lä, joskus kelirikko estää liikennöinnin kokonaan.
Miten kelirikosta päästään sujuvasti, kaikkia osapuolia tyydyt-
tävästi yli? Pidetään tiet kunnossa mm. hoitamalla tien kulutusker-
ros jo syksyllä kuntoon, kevään haihduttava sää ja yöpakkaset hel-
pottavat kelirikkovaurioita. Suhteutetaan liikenteen rasitus tien kun-
toon eli ei ajeta tietä rikki.
Mitä tielle tehdään kelirikkoajan jälkeen? Lanaus ja pintasoras-
tus, pahimmissa routapaikoissa routivan maa-aineksen poisto ja kor-
vaaminen routimattomalla
Mikä ero on tien höyläämisellä ja lanaamisella? Höyläys on jä-
reämpää tienpinnan muotoilua, lanaus on pinnan kunnossapitoa.
Milloin tie tarvitsee lisää pintasoraa? Kun tienpintaa ei pysty enää 
lanaamaan, soraa on lisättävä vuosittain riippuen liikennemäärästä 
ja tien laadusta

Vastaajana oli Pentti Siurola Mhy Pirkanmaan tie- ja oja-asian-
tuntija.

Kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla 
maksetut tuet ovat vuoden 2012 alusta lukien 
saajalleen veronalaista tuloa. Sen lisäksi, että val-
tio saa veroina takaisin osan maksamistaan tuista, 
on budjetissa jatkuvasti niukkuutta ja Kemera-va-
rojakin on leikattu vuosi toisensa jälkeen.

Energiapuuta korjataan kestävästi

Korjuukohteen valinta
•	 karsitun	rangan	korjuu	sopii	kaikkiin	talousmetsiin
•	 kokopuun	ja	latvusmassan	korjuuta	tulee	välttää	karuilta	kasvupaikoilta

Vesiensuojelu etenkin kantojen korjuussa
•	 vesistöjen	ja	pienvesien	varsille	jätettävä	vähintään	5	metrin	suojakaista,	
 jolla maanpintaa ei rikota
•	 toimivien	ojien	reunalle	jätettävä	piennar,	jota	ei	rikota

Kasvupaikalle jäävä biomassa
•	 karsitun	rangan	korjuu	suositeltavaa
•	 jos	korjataan	latvusmassaa	tai	kokopuuta,	suositellaan	jätettäväksi	aina	
 30 prosenttia latvusmassan määrästä
•	 kuusikoista	kokopuuta	ei	tulisi	korjata

Hakattaessa nuorista metsistä energiapuuta pitäisi latvus-
massasta 30 prosenttia jättää metsään.

Kantojen nostossa pitää huolehtia erityisesti vesiensuoje-
lusta.

sääntönä korjuukohteen valin-
nasta voidaan todeta, että karuja 
kasvupaikkoja pitää välttää ko-
kopuun korjuussa.  

Kaikissa hakkuissa latvusmas-
sasta tulee jättää kasvupaikalle 
vähintään 30 prosenttia. Ravin-
teista jää tällöin yli puolet kas-
vupaikalle, koska pääosa ravin-
teista on neulasissa ja oksissa. 
Latvusmassan jättäminen var-
mistaa kasvun edellytyksiä. 

Suojakaistat estävät 
maaperän huuhtoutumista

Vesiensuojelusta huolehtiminen 
on olennaista erityisesti kantojen 
nostossa. Kiintoaineksen huuh-
toutuminen vesistöön estetään 
suojakaistoilla, mistä kantoja ei 

nosteta. Maaperän säilyminen 
mahdollisimman ehjänä kan-
nonnostoalueella on metsänis-
tutuksen onnistumisen kannalta 
muutenkin tavoiteltava. 

Tärkeätä on myös puunkor-
juuvaurioiden välttäminen, mikä 
toisaalla koskee kaikkea puun-
korjuuta. 

Auvo Heikkilä
metsänhoitopäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Kysymyksiä tien hoidosta ja kelirikosta

Kemera-tuet verolle vuoden alusta

Tämän vuoden alusta voimaan 
tulleessa laissa ei ole mitään 
poikkeuksia tai siirtymävai-
hetta. Rahoitushakemuksen 
tai työn tekemisen ajankoh-
dalla ei ole vaikutusta tuen ve-
ronalaisuuteen. Veronalaisiksi 

miljoonaa euroa vuodel-
le 2012 metsätalouden toi-
mia varten ja noin puoli mil-
joonaa euroa ympäristötukiin 
ja luonnonhoitohankkeisiin.  
Tästä määrästä kului heti kät-
telyssä vähän toista miljoonaa 
euroa viime vuonna siirtynei-
den töiden rahoitukseen. Näh-
täväksi jää, saadaanko valtion 
budjetissa p ienpuun energiatu-
keen varattuja rahoja lisärahoi-
tukseksi Kemera-töihin – toi-
vottavasti, ne olisivat tarpeen.

Lana vai höylä? Pahalta näyttää. Voi tieparka – niin paljon kärsinyt, eikä 
ihan lanaamalla taida parantua.

Toimijat muistuttavat met-
sänomistajia asiasta liittämällä 
tilityksiinsä verotettavien tuki-
en kohdalle maininnan verolli-
suudesta. Esimerkiksi tekstin: 
”Tämä tuki on veronalaista tu-
loa”.

Vastaavasti kaikki metsän-
omistajan maksamat tuettavan 
hankkeen menot ovat hänelle 
jatkossa täysimääräisesti vähen-
nyskelpoisia metsätalouden pää-
omatulojen verotuksessa. Menot 
vähennetään kassa- eli maksupe-

rusteisesti sinä verovuonna, jona 
ne on maksettu.

Jos tuki maksetaan metsän-
omistajan sijasta toimijalle, on 
verotuksellinen lopputulos tu-
kihankkeissa metsänomistajan 
kannalta muuten sama kuin tu-
en itselleen saadessaan, mut-
ta tuen määrä vähentää metsän-
omistajan mahdollisuuksia teh-
dä verotuksessa menovarauksia 
tai käyttää metsävähennystä.

Veronalaisiksi muuttuvista tuis-
ta ei tehdä ennakonpidätystä. 

Kemera-varoja kuluu 
entiseen malliin
Metsäkeskuksen Pirkanmaan 
alueen viranomaispäällikkö 
Heikki Helin toteaa Kemera-va-
rojen riittävyyden alueella olevan 
entisellä tolallaan. Viime vuonna 
toteutettuja töitä maksetaan tänä 
vuonna. Todennäköisesti varat 
loppuvat kesken ja tämän vuo-
den tukia siirtyy jälleen makset-
tavaksi vasta ensi vuonna.

- Pirkanmaan alueelle saa-
tiin Kemera-varoja noin 3,5 

 Energiapuuna korjataan karsit-
tua rankaa, latvusmassaa ja ko-
kopuuta sekä kantoja.

Energiapuun kestävässä 
korjuussa on kolme kes-
keistä vaatimusta

• Korjuukohteen oikea valinta
• Hakkuualoille jätettävän bio-

massan vähimmäismäärä
• Vesiensuojelusta huolehtimi-

nen
Ravinteiden säilyminen 
varmistettava
Korjuukohteen valinta ei ole 
ongelma, jos korjataan karsittua 
rankaa. Tällöin korjuukohteiksi 
soveltuvat kestävyysnäkökoh-
tien puolesta kaikki talousmet-
sien harvennuskohteet. Nyrkki-

tulevat siis myös jo vuonna 2011 
aloitettujen hankkeiden tuet, jot-
ka maksetaan vuonna 2012. Ve-
rollisuus koskee myös ympäris-
tötukia, jotka maksetaan kym-
menvuotiskaudelle kerrallaan. 
Arvonlisäveroa ei tukiin liity.
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Nisula Forest Oy on perintei-
sesti valmistanut ja ollut alansa 
huippua hakkuupäiden valmis-
tajana. Nisula Forestin valikoi-
masta löytyy hakkuupäitä ener-
giapuukorjuusta kevyisiin pääte-
hakkuisiin. Kevyemmät hakkuu-
päät sopivat traktorialustaisiin 
koneisiin ja järeämmät hakkuu-
päät kevyisiin harvestereihin.

Pari vuotta sitten ajatus siirty-
misestä myös hakkuukoneval-
mistajaksi konkretisoitui , jol-
loin ensimmäinen koko kone 
saatiin testikäyttöön. Toki kiin-
nostus hakkuukoneen valmis-
tukseen oli ollut ajatuksen tasol-
la jo aiemminkin, kertoo Ali Ni-
sula. Tarvetta pieneen hakkuu-
koneeseen on selvästi ollut voi-
mistuvan energiapuukorjuunkin 
ansiosta. Uusien energia- ja il-
mastotavoitteiden mukaan met-
sähakkeen käyttöä tulisi lisätä 
lähes puolella nykyisestä noin 
13,5 miljoonaan kuutiometriin 
vuoteen 2020 mennessä. Tä-
mä luo painetta myös tukipoli-
tiikan selventymiseen, jossa tu-
lisi päästä pidempiaikaisiin rat-
kaisuihin.

N4 hakkuukone 
Lännen alustalla
Kuluvan vuoden loppupuolis-
kolla Nisula Forest tuo markki-
noille ensimmäisen oman hak-
kuukoneen N4. Kone on lähes 
100% kotimainen tuote. Alus-

Nisula Forest Oy:ltä ketterä 
hakkuukone harvennuksille

tan koneelle valmistaa Lännen 
Traktors Oy Loimaalta, jonka 
kaivuripohjainen alusta on kes-
tävä ja vankka alusta hakkuuko-
neelle. Alusta on siis valmiiksi 
testattu runko-ohjattu perusko-
ne, johon Lännen Traktors Oy 
suunnitteli uuden hytin.

Nisula Forest Oy varustelee 
Lännen koneeseen metsävarus-
tuksen Hallissa. Varusteluun 

kuuluu vankka P895 liikerata-
kuormain, jolla ulottuvuutta on 
10 m. Tämä mahdollistaa sen, et-
tä uraverkosto on paremmin yh-
teensopiva myöhempiin harven-
nuksiin. Kuormain on työsken-
neltäessä nopea ja tarkka sekä 
hyvät liikeradat omaava. Myös 
tehot kuormaimessa ovat hyvät, 
mitkä mahdollistavat tehokkaan 
ja nopean työskentelyn. Hakkuu-

pääksi kuormaimeen soveltuu 
425H ja vaihtoehtoisesti 425C, 
joka on energiapuukorjuuseen 
soveltuva. 425C hakkuupään 
kuormausleuat mahdollistavat 
tukevan otteen karsittavaan puu-
hun. Leuat mahdollistavat puuta-
varan siirtelyn, kuormauksen se-
kä lajittelun ongelmitta.

Moottorin tehoon sopivalla 
hydrauliikan kapasiteetilla taa-

taan alhainen polttoaineen kulu-
tus, mikä lisää koneen kilpailu-
kykyä markkinoilla.

N4 soveltuu parhaiten har-
vennuksiin, joihin se on pääasi-
assa suunniteltu. Hakkuukoneen 
suunnittelussa on pyritty kustan-
nustehokkaaseen ja hyvään tuo-
tokseen harvennuksilla ja ener-
giapuukorjuukohteilla. Neli-
pyöräinen alusta mahdollistaa 

koneen hyvän ketteryyden, jo-
ka on etu järeämpiin hakkuuko-
neisiin verrattuna kun työsken-
nellään pienemmissä harvennus-
metsissä. 

Myös kuljettajan työskentely-
mukavuuteen on tässä konees-
sa panostettu. Hytti on hiljainen 
ja istuin ergonomisesti huippu-
luokkaa. Hallintalaitteet on si-
joiteltu ergonomisesti ja kaikki 
hakkuutoiminnot tapahtuvat mi-
nivivuista. Näkyvyys kuljettajal-
la on hyvä suurten lasipintojen 
ansiosta, joten kuljettajan ei tar-
vitse kurkkia työtä tehdessään

Tulevan syksyn Finnmet-
ko-näyttelyssä N4 hakkuuko-
ne on kokonaisuudessaan esil-
lä. Ali Nisula uskoo koneen ky-
syntään, koska vastaavan koko-
luokan harvennuskonetta ei var-
sinaisesti tällä hetkellä markki-
noilla ole. Myös kustannuste-
hokkuus on omassa luokassaan, 
mikä varmistaa koneen paikan 
hakkuukonemarkkinoilla.

Metsähakkeen määrän lisää-
minen ja harvennusrästien pur-
kaminen tulevat olemaan tule-
vaisuuden haasteita koko met-
säalalla. Kehittämällä harven-
nuksille soveltuvia hakkuuko-
neita luodaan harvennusten to-
teuttamiselle hyvät lähtökoh-
dat. Harvennusten oikea-aikais-
ta tekemistä ei pidä vähätellä, 
koska se vaikuttaa suoraan met-
sän kasvuun ja terveyteen. Har-
ventamattomat metsät ovat huo-
mattavasti alttiimpia myös eri 
tuhoille, kuin harvennetut met-
sät. Metsät pysyvät hyvässä ja 
tuottavassa kunnossa ainoastaan 
hoitamalla niitä. 

Niina Laivanen 
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Tässä maassa osataan ja halutaan hoitaa metsiä. Sillä tavoin 
 kasvaa puuta, jolle löytyy ottajia ympäri maailman. Puukauppojen  

yhteydessä kerätään vapaaehtoinen menekinedistämismaksu,  
jolla Metsäsäätiö tekee suomalaista metsäelinkeinoa tunnetuksi ja  

edistää puun käyttöä. Menekinedistämismaksu on 0,2 % puukaupan  
arvosta. Keskivertopuukaupassa se on tukkipuun verran rahaa.

metsasaatio.fi

Toisinaan lompakon pohjalle on ehtinyt kertyä varallisuutta 
sen verran, että raha-asioista haluaa keskustella asiantunti-
jan kanssa. OP-Private Tampere tarjoaa varainhoitopalvelut 
ja henkilökohtaisen varainhoitajan, joten tiedät aina, kenen 
puoleen kääntyä. Sijaintimme Tampereella takaa, että olem-
me lähellä ja helposti tavoitettavissa. Kun haluat jutella va-
rallisuutesi hoitoon liittyvistä asioista, ota yhteyttä. Koko 20 
hengen asiantuntijaryhmämme on käytössäsi.

Kai Kalajainen
johtaja, OP-Private

Rahasta puheen ollen...

OP-Private-varainhoitajillamme on Arvo-
paperivälittäjien yhdistyksen tutkinto ja jo-
kaisella pitkä alan työkokemus. Tiimityöm-
me takaa, että suosituksiemme takana on 
monipuolinen näkemys ja voit luottaa, että 
toimimme sinun eduksesi. 

OP-Private palvelee sinua kaikissa varal-
lisuuteen liittyvissä asioissa aina sijoit-
tamisesta rahoitukseen, vakuutuksista 
verotukseen. 

Soita numeroon 010 254 6269 tai jätä 
yhteydenottopyyntö osoitteessa
www.op.fi/tampere.

     
Yhdessä hyvä tulee.

OP-Private Hämeenkatu 12, TAMPERE

Talvipäivän seisauksesta 21. joulukuuta päivät 
alkavat pidetä. Ensin hitaasti, noin viisi minuut-
tia viikossa. Kevättä kohden päivän pidentymi-
nen nopeutuu ja muutos on suurimmillaan ke-
vätpäivän tasauksessa , jolloin päivä venähtää 
noin 6 minuuttia vuorokaudessa Helsingissä. 

Tähtitieteellinen kevät alkaa kevätpäivän ta-
sauspäivästä, joka tänä vuonna oli maaliskuun 
20. päivä. Silloin päivä ja yö ovat samankestoi-
set kaikkialla maapalloa.

Termiset vuodenajat määritellään vuorokau-
den keskilämpötilojen perusteella. Suomessa 
termisistä vuodenajoista pisin on talvi ja lyhyin 
kevät. Termisen vuodenaikojen määritelmän pe-
rusteella kevät alkaa Suomessa, kun vuorokau-
den keskilämpötila nousee pysyvästi 0 asteen 
yläpuolelle.

Metsän istutus on mitä sopi-
vinta metsänomistajan omaksi 
työksi. Jos aiot hoitaa istutuk-
sen itse, on hyvä pitää mieles-
sä muutama tärkeä seikka. 

Paras istutusaika kuusen tai-
mille on toukokuun alusta ke-
säkuun loppuun.

Vie taimia istutuskohteelle 
vain päivän istutusrupeaman 
verran. 

Varasto kannattaa pitää hy-
vien kastelumahdollisuuksien 
läheisyydessä, auringolta suo-
jaisassa paikassa. 

Taimia pitää varastoitaes-

Kevään 
viljelysesonki alkaa 

sa kastella säännöllisesti. Myös 
paakun kastelu ennen istutusta 
on erittäin tärkeää. 

Huomioi mättäälle istuttaessa-
si oikea istutuskohta ja kunnol-
linen tiivistäminen taimen ym-
päriltä. Paras paikka taimelle on 
mättään laella, jossa kilpailevaa 
kasvillisuutta on vähiten. 

Istutustyön ohessa on syytä 
myös tarkkailla istutustiheyttä 
ja taimien laatua. 

Huonokuntoisia taimia ei kan-
nata istuttaa. Tilaamalla laatutai-
met metsänhoitoyhdistykseltä 
pääset parhaisiin tuloksiin. 

Kevät keikkuen tulevi

POHJAN TAIMI • Kannuksen taimitarha, 69100 Kannus • P. 020 7939 812, f. 020 7939 813

Suositut ja hyvätuottoiset
taimet suomalaiseen metsään

kasvattaa Pohjan Taimi.

Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

Kevään koittaessa on aika läh-
teä katsomaan, mitä taimikois-
sa on talven aikana tapahtu-
nut. Tarkastuskierroksella on 
hyvä kartoittaa mahdollisia 
tuhoja sekä miettiä taimikoi-
den heinäys- ja hoitotarvetta. 
Myyräkannan pienentymises-
tä johtuen myyrätuhojen to-
dennäköisyys onneksi tänä ke-

Katseet kääntyvät taimikoihin
väänä Etelä- ja Lounais-Suomes-
sa on pieni. Taimikkotarkastuk-
set on silti syytä suorittaa. Eri-
tyisesti kannattaa pitää silmällä 
tuoreiden uudistusalojen taimi-
koita, jotka ovat herkimpiä tu-
hoille. Tehokkaalla seurannalla 
ja oikea-aikaisilla hoitotoimen-
piteillä turvataan uuden puusu-
kupolven alkukehitys. 

Samalla kierroksella on 
hyvä tarkastaa myös varttu-
neemmat männyn ja koivun 
taimikot hirvituhojen varalta. 
Jos taimikoissa esiintyy nor-
maalia enemmän tuhoja, kan-
nattaa olla yhteydessä paikal-
liseen metsänhoitoyhdistyk-
seen. Se auttaa mahdollisissa 
jatkotoimenpiteissä.
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Linnunpönttöjen 
rakennusohjeet

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.

   
TYÖVÄLINEET   

   - metsänviljelyyn 
   - metsänmittaukseen
    - merkintään 
   - puunkorjuuseen 

                  
          www.tarmet.fi
   

              

Metsänomistajien liitto Länsi-
Suomi aloittaa Puumarkkinoille 
toimivuutta -hankkeen. Hanke 
kehittää puumarkkinoiden toi-
mivuutta yhteistyöllä kaikkien 
osapuolten kanssa ja luo apuvä-
lineitä metsänomistajille.

Markkinat keskeisenä 
haasteena
Puumarkkinoiden toimivuus on 
jo pitkään koettu yhdeksi haasta-
vimmaksi asiaksi metsätaloudes-
sa. Hankkeen avulla haetaan yh-
teistyössä ratkaisuja puumarkki-
noiden toimivuuden parantami-
seksi. Yhteiskunnan toimenpi-
teet lisäävät puumarkkinoiden 
haasteita. Sen sijaan, että esimer-
kiksi helpottamalla sukupolven-
vaihdoksia saataisiin aktiivisuut-
ta puumarkkinoille ja lisää vero-
tuloja valtiolle, pääomaverokan-

Puumarkkinoille 
toimivuutta hankkeen 
avulla

Linnunpöntöistä on sekä iloa et-
tä hyötyä. Pönttöjen avulla saa 
elämää pihapiiriin, ja niillä voi 
lisätä lintujen määriä myös met-
sissä. Pönttöjä tarvitaan, kos-
ka kolopesijöillä on pulaa luon-
nonkoloista. Talvella pöntöt toi-
mivat lintujen ja oravien yöpy-
mis- ja suojapaikkoina. Pöntön 
sijoittamiseen tarvitaan maan-
omistajan lupa. 

Pönttöjä on kahta päätyyppiä: 
pyöreästä puupölkystä tehtyjä 
luonnonpönttöjä ja laudasta ra-
kennettuja pönttöjä. 

Lautapönttöjen 
tarveaineet:

• tuuman vahvuista höyläämä-
töntä lautaa pöntön seiniksi 

• 12 - 25 mm:n paksuista filmi- eli 
vesivaneria katoksi ja pohjaksi 

• sinkittyjä 2 - 3 tuuman nauloja  
silikonia halkeamien paikkaa-
miseen 

• ripustukseen metallilankaa tai 

Laji Lentoaukon 
halk. cm

Pöntön sisäsivun 
pituus cm

Pöntön ulkoseinän 
korkeus cm

Lentoaukon keskipisteen 
etäisyys katosta cm

Sinitiainen,Hömötiainen, 
Töyhtötiainen,Kuusitiainen 2,8 10 25 7

Kirjosieppo, Talitiainen, Lapin-
tiainen 3,2 10-12,5 30 8

Leppälintu, Käki 7 12,5-15 28 8
Kottarainen, Käenpiika, 
Varpunen, Tervapääsky 5,0 12,5-15 35 8

Liito-orava 4,5 15-18 60 20
Helmipöllö, Naakka, 
Uuttukyyhky 8,5 18-20 50 10

Telkkä, Uivelo 11,5 (uivelo: 7,5) 22-24 55 14
Lehtopöllö 13 26 60 13
Viirupöllö 18 30-35 60-70 15

A Riittävän pitkä ripustus-
 lanka, ettei puu kuristu
B Takaseinän yläreuna 
 viistetty
C Kiinnitysreiät yläviistoon
D Kiinnitysreikien kohdalla 

vahvikelauta
E Sisäkannessa turpoamisvara
F Lentoaukko porattu 
 yläviistoon
G Langanpäät solmitaan 
 oksiin, ei aivan tyveen
H Pystylistat pitävät pöntön 

suorassa ja irti rungosta
I Katossa on räystäät myös 
 sivuilla
J Pohjan kulmissa reiät 
 kosteuden poistamiseksi

Peruspönttö sivulta ja päältä

sinkittyä rautalankaa (huolehdi 
siitä, että lanka ei painu puun 
sisään vuosien saatossa). 

Höyläämätön lauta on hengittävä, 
lämmin ja sopivan karkea materi-
aali pönttöihin. Lauta ei saa olla 
kyllästettyä eikä maalattua. Fil-
mivaneri on paras kattomateriaa-
li. Tuubista pursotettava silikoni 
on kestävää, halpaa ja linnuille 
vaaratonta paikkausainetta. 

Turvallinen pönttö
Katto tehdään avattavaksi, jotta 
pöntön voi siivota. Sisäkatok-
si naulataan paksu filmivanerin 
pala, joka on pari senttiä pöntön 
sisämittaa pienempi. Katon kiin-
nityksen voi varmistaa rautalan-
kalenkillä, joka kiinnitetään sei-
nien yläosaan lyötyihin nauloi-
hin. Katto on tärkeä myös iso-
jen pöllöjen pöntöissä, joissa se 
suojaa pohjan pehmikkeet kastu-
miselta ja jäätymiseltä. 

Pohja sahataan filmivanerista 

pöntön sisäläpimitan mukaisek-
si ja naulataan sisäpuolelle. Poh-
jaa ei missään tapauksessa pidä 
tehdä avattavaksi, koska ennem-
min tai myöhemmin sen kiinni-
tys pettää ja pesä tuhoutuu. 

Pöntössä on monta yksityis-
kohtaa, jotka vaikuttavat sekä 
lintujen turvallisuuteen ja poi-
kueiden menestymiseen että 
pöntön kestoikään. Poikasten 

taa nostettiin, Kemera-tukia lei-
kattiin ja ne muutettiin verolli-
siksi. Lisääntyvät maankäytön 
rajoitukset luovat jatkuvasti uu-
sia ongelmia puumarkkinoille.

Yhteistyötä toimijoille ja 
apuvälineitä metsän-
omistajille

Puumarkkinoille toimivuutta 
-hanke järjestää metsäalan toi-
mijoille tilaisuuksia ja rakentaa 
verkostoja markkinoiden ke-
hittämiseksi. Metsänomistajil-
le kehitetään mm. tilusvaihto-
pankki ja aktivoidaan perikun-
tia. Metsäntutkimuslaitos yhdis-

tää hankkeessa metsävaratiedon 
ja kaavoitusaineistot. Toimen-
piteen avulla luodaan aineis-
to, jonka avulla tiedetään, mikä 
kaava milläkin alueella on voi-
massa, kun ryhdytään metsäta-
louden toimenpiteisiin.

Puumarkkinoille toimivuut-
ta -hanke sai rahoituksen kol-
melle vuodelle. Rahoitus tulee 
Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan 
ja Pirkanmaan Ely-keskuksilta, 
Manner-Suomen maaseutuoh-
jelmasta.

Markus Peltola

kannalta on olennaista, että ve-
si ei pääse pöntön sisään. Sisäti-
lan pysyminen kuivana vaikut-
taa myös pöntön kelvollisuuteen 
talvisena suoja- ja yöpymispaik-
kana. Pöntön kestävyydelle taas 
on ratkaisevaa sen nopea kuivu-
minen aina sateen jälkeen. 

Lähde: 
Birdlife Suomi

Lisää tietoa linnuista ja 
lintuharrastuksesta 
löytyy internetistä 
www.birdlife.fi

www.metsanomistajat.fi
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Ruoveden alue
Kuruntie 1
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553

Toimistonhoitajat:
Katri Moskari  
03 486 4552

Sanna Syväkuru 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549

Korjuuesimies
Sari Kaleva 
044 557 8589

Alueneuvojat:

Antti Sarvana
044 776 4554

Ville Haavisto 
044 776 4555

Jani Mäkinen 
044 776 4556

Kurun alue
Suittilahdentie 1

Reijo Rantala
044 776 4559

Vesa Kastari  
044 776 4560

Teiskon alue
Terälahdentie 1095

Leo Kinnunen
044 776 4552

Vesa Haapaniemi 
044 776 4551

Oriveden alue
Keskustie 35

Kenttäesimies
Miika Bucktman 
040 557 3947

Alueneuvojat:
Antti Kujala
0400 131 337

Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Rami Raittinen 
0400 131 340

Virtain alue
Virtaintie 40 A

Suunnitteluesimies
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Alueneuvojat:
Mauri Bär  
0400 339 562

Jere Leppämäki 
0400 159 153

Kenttäesimies
Janne Savilahti
044 760 7788

Kuoreveden alue
Kotovainiontie  8 A 2

Niina Laivanen 
044 776 4550

Mänttä-Vilppulan 
alue
Kaarikatu 1

Markku Laukkarinen 
044 776 4557

Tero Puolitaival 
044 776 4558

Mhy Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551 • Faksi 03 486 4558
Toimisto avoinna 7.30 - 15.00
www.pohjois-pirkanmhy.fi
etunimi.sukunimi@pohjois-pirkanmhy.fi
toimisto@pohjois-pirkanmhy.fi

Metsänomistamisessa voi olla 
kirjava joukko erilaisia tavoit-
teita. Perinteisesti pääasiallinen 
tavoite on ollut tuottaa myytä-
vää puuta mahdollisimman pal-
jon ja mahdollisimman tehok-
kaasti. Yleistettynä tämä tarkoit-
taa selkeitä, kuvioittain jakautu-
via, puustoltaan tasarakentei-
sia metsiä. Selkeästi ajoitettavat 
toimenpiteet ja luotettava ennus-
tettavuus tuovat varmuutta mää-
rätietoiseen kasvatusketjuun. 
Kiertoaika on tällöin myös sel-
keä; aukolle viljelty puusto kas-
vatetaan mahdollisimman nope-
asti uuteen avohakkuuseen. Pe-
ruslähtökohtana nykyinen val-
tavirta on varmasti hyvä, mut-
ta vaihtoehtojakin löytyy. Eri-
rakenteinen metsänkasvatus an-
taa mahdollisuuksia kannatta-
vaan ja kustannustehokkaaseen 
puuntuotantoon ilman huomat-
tavia avohakkuualoja.

Julkinen keskustelu on pitkään 
käyty väittelynä tasarakenteisen 
metsänkasvatuksen ja ns. jatku-
van kasvatuksen välillä. Vält-
tämätön vastakkain asettelu on 
usein liioiteltua. Rinnakkain jär-
kevästi käytettynä voidaan hak-
kuita toteuttaa palstoittain samal-
lakin tilalla molemmilla menetel-
millä. Jatkuvan kasvatuksen si-
jasta voitaisiin yleisemmin käyt-
tää käsitettä erirakenteinen met-
sänkasvatus. Tällaisella mene-
telmällä valitun metsälön puus-
toa kasvatetaan pitkäjänteises-
ti ilman tasaista puustorakennet-
ta. Tavoitteena on vaihteleva il-
meinen metsä ilman suurialaisia 
avohakkuita. Luontaista taimiai-
nesta hyödynnetään aktiivises-
ti ja nuoremman puusukupolven 

Puuntuotantoa ilman 
avohakkuita

kehitystä tuetaan hakkuilla sään-
nöllisesti. Oleellista on kuiten-
kin koko ajan kasvatuskelpoinen 
terve puusto. Mikäli edellytyksiä 
uuteen järeytyvään puusukupol-
veen ei aikaansaada, tulee koh-
teet uudistaa viljelemällä. Huo-
nosti toteutettuna ero harsinta-
hakkuuseen on jopa häilyvä.

Erirakenteiseen metsänkasva-
tukseen lähdettäessä tulee met-
sää tarkastella kriittisesti. On-
ko kohteella riittävät luontai-
set edellytykset muodostua te-
hokkaasti kasvavaksi vaihtele-
vaksi metsälöksi? Mikäli läh-
tökohtana on tasaikäinen hak-
kuukypsä metsä, tilanne on vai-
kea, vaikka luontaisia taimia jä-
reän puuston alla olisikin. Täl-
löin metsää voidaan hakkuilla 
lähteä erirakenteistamaan, mut-
ta kannattava ja tehokas onnis-
tuminen on hyvin epävarmaa. 
Pienaukoin ja kaistalehakkuin 
voidaan eri-ikäisyyttä ryhtyä ai-

sa kasvatuksessa selkeästi aikaa 
vievempiä kuin perinteisessä 
hakkuussa. Lisäksi jo puukaup-
paa sovittaessa tulee olla var-
muus hakkuun suorittajan päte-
vyydestä tällaisen kohteen hak-
kuuseen. Erirakenteisen metsän 
käsittely ei vastoin yleistä käsi-
tystä ole erityisen pehmeää. Pää-
sääntöisesti hakkuut ovat jopa 
voimakkaampia kuin perintei-
sessä hakkuutavassa. Ja vaikka 
metsä pysyykin jatkuvasti peit-
teisenä, ei vanhaa ja järeää puus-
toa ole kovinkaan paljon. Mai-
semallisin perustein voidaan to-
ki näistä kriteereistä poiketa, to-
sin taloudellisen tuoton kustan-
nuksella.

Aukoton metsänhoito on usein 
liitetty vain tiettyihin metsälli-
siin palveluntarjoajiin. Jatkuvas-
ta kasvatuksesta tai erirakentei-
sesta metsänhoidosta kiinnostu-
nut ei välttämättä ole kokenut 
perinteisiä metsäorganisaatioi-
ta oikeiksi tavoitteen toteutta-
jiksi. Käsitys on kuitenkin vir-
heellinen. Metsänhoitoyhdistyk-
sellä on erittäin hyvät resurssit 
suunnitella ja tarvittaessa toteut-
taakin eritavoitteisia hakkuu- ja 
kasvatuskohteita. Tarvittaessa 
panostusta voidaan lisätä, toi-
minnan suunnan kun tältäkin 
osin ratkaisevat metsänomista-
jien tavoitteet. Kasvatusmene-
telmää valittaessa tulee kuiten-
kin tiedostaa päätösten pitkäjän-
teisyys. Jos nyt suunnataan kas-
vatus erirakenteisuuteen, takai-
sin tasarakenteiseen tilaan pa-
luu vaatii vähintään parivuosi-
kymmentä – tai avohakkuun. 

Vesa Kastari

Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry LKV

metsänhoitoyhdistys
KAINUU

Tule meille, kun mieltäsi askarruttaa 

Me autamme niin taimikon 

metsäluonnon säilyttämisessä 
tai metsänparannustöihin 

Metsänhoitoyhdistys on 

organisaatio. Yhdistys ei pyri 

heidän metsilleen. Kun maksat 

Suunnista  
lähimpään 
metsänhoito- 
yhdistykseen.

Minna Kauppi

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12, 34600 Ruovesi
Puh. 03 486 4551
www.pohjois-pirkanmhy.fi

kaansaamaan, tosin aikaa kehi-
tykseen kuluu varsin huomatta-
vasti. Erirakenteinen metsänkas-
vatus tulisikin aloittaa jo puus-
ton varhaisessa kehitysvaihees-
sa. Tällöin voidaan kasvatuksen 
myötä tukea vaihtelevaa puustoa 
ja monikerroksellisuutta. Talou-
dellisen kannattavuuden kannal-
ta oleellista on, ettei päädytä hal-
litsemattomaan hoitamattomuu-
teen eikä laadukas koneellinen 
puunkorjuu vaikeudu ylitse-
pääsemättömästi. Kasvatushak-
kuissa on oleellista myös met-
sälain pohjapinta-alavaatimus-
ten täyttyminen, kuvioiden tu-
lee pysyä lainsäätäjänkin kritee-
rein kasvatuskelpoisina. 

Hallittu ja tehokas aukoton 
metsänhoito vaatii täsmällis-
tä ammattitaitoista suunnittelua 
ja hyvää käsitystä puunkorjuun 
mahdollisuuksista. Leimikon 
suunnittelu ja erityisesti korjuu-
työnjohto ovat erirakenteises-
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Energiapuun korjuutyönäytös

www.mhy.fi/pohjoispirkka

Ruoveden Ruhalassa, Kaukolantie 1
perjantaina 27.4.2012 klo 10 - 14
Tarjolla ajankohtaista tietoa energiapuusta ja sen hyödyntämisestä 
tavallisen metsänomistajan näkökulmasta katsottuna.

Tarjolla nokipannukahvia ja makkaraa! Tervetuloa!
Mukana VK-Motors ja Ollikaisen Hirsirakenne,
seuraa ilmoittelua netissä ja paikallislehdessä.

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151
tai 03 473 3435

Ark. 8.30–17.00, la 8.00–12.00

Pirkanmaan 
metsänhoito-
yhdistysten 
jäsenille metsän-
viljelyvälineistä

Pottiputki  
50/48 mm  121,00  
55/53 mm  121,00
63/61 mm  128,00
75/73 mm  136,00
Taimivakka   50,00

Hinnat sisältävät alv:n 23 
% sekä toimituskulut 
mhy:n toimistolle. 

Tilaukset suoraan omalta 
alueneuvojaltasi tai 
p. 03 486 4551

Tarjous!

La 28.4.2012 klo 9.00 
Mhy Pohjois-Pirkan taimi-
konhoitokurssi, Teiskon- 
Kaanaan vanhalla koululla 
yhteistyössä Kaanaan 
kyläyhdistyksen kanssa. 
Ilm. Titta Mattila 
0400 483 118 tai 
Leo Kinnunen 
044 776 4552


