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Hyvä vire puumarkkinoilla

Puheenjohtajalta
Metsänhoitoyhdistyksemme 
viime vuosi sujui melko tar-
kalleen talousarvion ja toi-
mintasuunnitelman mukai-
sesti. Siitä iso kiitos kaikil-
le toimintaan osallisille, niin 
metsänomistajille, toimihen-
kilöille, metsureille, kone-
yrittäjille kuin muillekin tu-
lokseen vaikuttaneille.

Tämä vuosi on jo hyvää 
vauhtia menossa kohti kevät-
tä ja kesää. On saatu nauttia 
niin lumesta kuin pakkases-
takin.

Vuoden alusta yhdistyk-
sessämme otettiin käyttöön 
uusi organisaatiomalli ja toi-
mintoja on viilattu sen mu-
kaisesti. Henkilöstöä on kou-
lutettu, ja pitkin vuotta edel-
leen ohjataan sekä koulute-
taan uuteen malliin niin hen-

kilöstöä kuin hallintoakin. Näin 
saadaan toiminta entistäkin te-
hokkaammaksi ja metsänomis-
tajien tarpeita vastaavaksi ja val-
mistaudutaan uusien metsälaki-
en tuomiin haasteisiin.

Myös yhteistyöhaluisten puu-
ta jalostavien yritysten kanssa 
pyritään edelleen lisäämään ja 
kehittämään yhteistyötä, ja saa-
maan aikaan tasapainoinen puun 
kysyntä ja tarjonta sekä tyydyt-
tävä hintataso.

Tänä vuonna tulee olemaan 
hyvä kysyntä energiapuulle, sil-
lä viime kesän sateiden aiheut-
taman turvepulan vuoksi vanhat 
energiapuuvarastot on tänä tal-
vena poltettu. Toivottavasti saa-
daan energiapuulle myös parem-
paa hintaa käytön ja kysynnän 
lisääntymisen myötä.

Eri tahoilta on taas vaadittu 

metsille kiinteistöveroa tai jon-
kinlaista metsätilamaksua. Ihme-
tyttää, että tällaisia kommentteja 
antavat julkisuuteen jopa puuta 
jalostavien yritysten nokkamie-
het. Viime vuosina valtionpäät-
täjien metsille asettamilla vero-
kikkailuilla ei ole saatu aikaan 
kuin nykiviä ja epätasaisia puu-
markkinoita.

Jatkossa valtiovallan pitää et-
siä ja tukea sellaisia keinoja, joil-
la metsätilojen jatkuva pirstou-
tuminen saataisiin loppumaan ja 
kannustettaisiin aktiiviseen met-
sätalousyrittäjyyteen. Yksi kei-
no saattaisi olla yhteismetsien 
perustaminen. Ja nimenomaan 
sellaisten yhteismetsien, joiden 
puutavara on kaikkien yhtiöiden 
saatavilla, eikä yhdelle firmalle 
korvamerkittyä mahdollisim-
man halpaan hintaan, niin kuin 

joitain esimerkkejä on. 
Yhteismetsä olisi hyvä vaih-

toehto esimerkiksi perikunnille, 
joilla taitoa ja kokemusta metsän 
hoidosta ehkä puuttuu ja tuotto 
saattaa jäädä heikoksi. Sukuti-
laa tai perittyä metsää ei tarvit-
sisi jakaa moneen osaan. Yhteis-
metsässä kaikki hoitotoimet tuli-
si ajallaan tehdyiksi ja osakkail-
le tulisi tasainen tulo. Metsät oli-
sivat kuitenkin omia.

Uudesta mhy-laista ja päätök-
sistä riippumatta metsänhoitoyh-
distys on edelleen ainoa puolu-
eeton ja riippumaton toimija, 
jonka kautta metsänomistajat 
saavat parhaan mahdollisen tuo-
ton metsäomaisuudelleen ja pys-
tyvät vaikuttamaan jäsenenä yh-
distyksen toimintaan.

Antero Unkila
puheenjohtaja

Vuoden 2012 toiminnan tunnuslukuja 
(Mhy:n toteuttamat)
Puunmyyntisuunnitelmat 694 862 m3

Päätehakkuut 1 221 ha
Harvennushakkuut 3 637 ha
Ensiharvennukset 2 080 ha
Ylispuiden poisto 444 ha
Yhteensä 7 382 ha
Puukaupan toimeksiannot 
(valtakirjat)

423 866 m3

Korjuupalvelu 85 000 m3

Energiapuutoimitukset 33 000 m3

Uudistusalan raivaus 130 ha
Maanmuokkaus 846 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 465 640 kpl
Taimen istutus 633 ha
Kylvöt 80 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän 
kunnostukset

2 667 ha

Kunnostusojitus 13 km
Metsäteiden rakennus- ja 
perusparannus

23 km

Metsäsuunnittelu 5 355 ha
Metsäarviot 5 490 ha
Henkilökohtainen neuvonta 4 393 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja 
asiakastilaisuudet

12 kpl

1 900 henkilöä
Liikevaihto 5,8 me

tulOslaskElMa 1.1.-31.12.2012 €

VARSINAINEN TOIMINTA

Edistämistoiminta 7 500

KULUT

Henkilöstökulut -580 046

poistot -1 274

Muut kulut -214 711

Kulut yhteensä -796 031

Vars.toiminnan 
kulujäämä

-788 531

LIIKETOIMINTA

Tuotot 4 994 745

Kulut -4 960 521

Liikevoitto 34 224

Mh-maksut 746 983

Korko- yms. tuotot 9 332

Tilikauden ylijäämä 2 008

Pitkän talvijakso mahdollisti tal-
vikohteiden korjuun harvinai-
sen pitkään, vaikkei kunnollista 
routaa metsämaassa ollutkaan. 
Vaikka tällä hetkellä maisemat 
näyttävät edelleen talvisilta, niin 
kevät ja kesä tulevat aikanaan. 
Puunostajat ovat jo hyvin kiin-
nostuneita kelirikko- ja kesälei-
mikoista. Näillä leimikoilla on 
hyvä kysyntä ja kaikkia puuta-
varalajeja kysytään. Kesä- ja ke-
lirikkokohteiden leimikoista tu-
lee kova kilpailu.

Puukaupan aika
Kaikki asiat puoltavat puu-
kaupan tekoa. Hintataso on koh-
tuullinen ja puulle on hyvä ky-
syntä. Puuta tulisikin olla tar-
jolla jatkuvasti, jolloin markki-

nat määrittävät puulle hintata-
son. Kilpailuttamalla leimikot ja 
vertailemalla tarjoukset saadaan 
varmuus, että hinta on kohdal-
laan.  Puunmyyntimahdollisuu-
det kannattaa hyödyntää tämän 
hetkisessä tilanteessa. 

Toimihenkilömuutoksia
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkassa tapahtuu toimihenki-
lömuutoksia toukokuun alussa. 
Metsäasiantuntija Markku Leh-
timäen toimenkuva muuttuu ja 
se on jatkossa pääosin metsäar-
vioiden teko ja metsäsuunnitte-
lu. Hänen nykyistä aluetta Ori-
veden ja Juupajoen alueella tu-
lee hoitamaan ja metsänomista-
jia palvelemaan metsäasiantun-
tija Jani Mäkinen. Jani toimii 

tällä hetkellä metsäasiantuntija-
na Ruovedellä. Janilta vapautu-
vaa aluetta tulee hoitamaan ”pa-
luumuuttaja” metsäasiantunti-
ja Jaakko Toijala. Jaakko on 
tuttu mies lähes kaikille alueen 
metsänomistajille, kun hän hoi-
ti muutamia vuosia sitten Jämin-
kipohjan, Kekkosen ja Muroleen 
alueen metsänomistajien palve-
lun.  Lisäksi on metsäsuunnit-
telun kysynnän kasvaessa va-
littu määräaikaiseen työsuhtee-
seen metsäasiantuntija Kerkko 
Koro Virroilta. Kaikkien toimi-
henkilöiden yhteystiedot löyty-
vät sivuilta 6–7.  

Keväinen  
metsäntarkastuskäynti 
Heti lumien sulamisen jälkeen 
on hyvä kiertää metsät ja tarkas-
taa metsien tila. Lähiaikoina is-
tutetut taimikot on syytä tarkas-
taa ja katsoa miten taimet ovat 
selvinneet talvesta. Samalla on 
syytä katsoa ovatko hirvet tai 
myyrät vierailleet taimikoissa.

Metsänhoitoyhdistykset met-
säasiantuntijat auttavat niin puu-
kauppa kuin metsänhoitoasiois-
sa, ottakaa yhteyttä.

Hyvää kevään odotusta!
Harri Katajamäki
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myönteistä ja kehittämisehdo-
tuksia tulikin lähinnä ostajien 
puolelta.

Anne Rauhamäki
viestinnän suunnittelija 

MTK ry.

MTK, metsänomistajien liitot ja metsänhoitoyhdistykset
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

PEFC/02-31-120

Miten se toimii?
Metsänhoitoyhdistys siirtää puunmyyntikohteiden 
tiedot Puumarkkinat.fi -palveluun metsänomistajan suos- 
tumuksella, kun puunmyyntisuunnitelma on tehty. Palve-
luun voidaan siirtää niin metsänhoitoyhdistyksen kil-
pailutettavaksi halutut valtakirjakaupat, kuin metsän-
omistajan itsensä kilpailuttamat puunmyyntikohteet. Metsänomistaja saa tiedon kohteen lisäyksestä sähkö-

postiinsa ja voi tarkistaa kohteensa tiedot palvelusta. 
Puunostajayritys hakee palvelun käyttöoikeuden osoit-
teessa puumarkkinat.fi . Käyttöoikeuden hyväksynnän 
jälkeen puuta ostavan yrityksen käyttäjät voivat rekis-
teröityä palveluun. Käyttäjä näkee myynnissä olevat  
puunmyyntikohteet havainnollisesti kartalla. Käyttäjä 
voi täydentää, muokata ja tulostaa tarjouslomakkeen, 
joka on esitäytetty kuviotietojen ja puunmyyntisuunni-
telman pohjalta.

Miksi kannattaa käyttää Puumarkkinat.fi -palvelua?
Ostaja
Puunmyyntitarjontaan tutustuminen on nopeaa ja helppoa.Metsänomistaja

Helppo, turvallinen, joustava ja nykyaikainen tapa tarjota 
puuta myyntiin ja kilpailuttaa puukauppa.
MetsänhoitoyhdistysTehokas tapa siirtää puunmyyntikohteet puumarkkinoille 
– napin painalluksella.

Puumarkkinat, tai ainakin puun 
tarjonta, siirtyvät verkkoon tä-
män vuoden aikana kun puu-
markkinat.fi -palvelu otetaan 
metsänhoitoyhdistysten valtakir-
jakaupoissa ja yhdistysten avus-
tamissa kaupoissa käyttöön. Pal-
velu avataan kaikille yhdistyk-
sille ja ostajille huhtikuun alus-
ta alkaen.

Palvelua koekäytettiin alku-
vuodesta kolmessa metsänhoi-
toyhdistyksessä, Pirkanmaalla, 
Pohjois-Pirkassa ja Päijät-Hä-
meessä. Pilotointivaihe oli tar-
peellinen, sillä palvelun monia 
yksityiskohtia viilattiin vielä 
käyttäjäystävällisempään suun-
taan. Erityisesti puun ostajil-
ta tuli kehitysehdotuksia mm. 
karttanäkymistä, omien laatu- ja 
mittavaatimusten tallentamises-
ta sekä tarjouslomakkeen muo-
toiluista.

Kokeilukäytön alkaessa jär-
jestettiin Tampereella koulutus-
tilaisuus, johon kutsuttiin met-
sänhoitoyhdistysväen lisäksi 
kaikki puunostajat tutustumaan 
palvelun käyttöön. Koulutuk-
seen osallistuivat lähes kaikki 
alueen puunostajat.

- Tämä on tulevaisuutta ja ny-
kyaikaa. Juuri sellainen palvelu, 
jota me tarvitaan, kiittelee met-
säasiantuntija Antti Niskanen 
mhy Pirkanmaasta. 

- Pirkanmaalla ostajista Enso 

Puuta myyntiin 
verkkopalvelun kautta

ja UPM ottivat palvelun ainakin 
aluksi innokkaasti vastaan. Pie-
nemmillä ostajilla on olemassa 
jonkunlaista muutosvastarintaa. 
Mutta jatkossa tämän pitää olla 
ainoa kanava, jonka kautta puu-
ta pistetään myyntiin ja tarjouk-
sia kerätään, painottaa Niska-
nen. Hän laittoi pilotointijakson 
aikana Puumarkkinat.fi:n kautta 
tarjolle kuusi leimikkoa.  

- Erittäin kätevä ja antaa puu-
kaupan välitykselle läpinäky-
vyyttä ja jäljitettävyyttä. Kaik-
ki toimenpiteet kirjautuvat jär-
jestelmään niin kuin pitääkin. 
Nyt on vain ostajista kiinni, mi-
ten homma etenee.

Netin kautta myyntiin tulevat 
leimikot pitää myös suunnitel-
la jonkun verran valmiimmiksi 
kuin aikaisemmin. Varastopai-
kat ja tieyhteydet näkyvät pal-
velussa.

Metsänomistaja Maire Kal-
liokoski Heinolasta sai leimik-
konsa myyntiin verkon kautta 
ensimmäisten joukossa. Kallio-
koski pisti leimikkonsa myyn-
tiin yhdistyksen avustamana, 
mutta hoiti kaupanteon itse. 

- Neuvojan kanssa katsottiin 
yhdessä, miltä leimikko palve-
lussa näyttää ja mitä tietoja siel-
lä on. Tarjouksia tuli hyvin ja 
leimikko meni kaupaksi nope-
asti. Ainoastaan parilla ostajalla 
oli ollut ongelmia palvelun käy-

tössä, mutta heiltä pyydettiin sit-
ten tarjoukset erikseen. Puut os-
taneelta yritykseltä tuli myös 
ihan rohkaisevaa palautetta, ker-
too Kalliokoski.

Koekäyttöjakson jälkeen käyt-
täjiltä kerättiin palautetta. Osta-
jilta tuli paljon erilaisia kehitys-
toiveita joista osa on jo huomi-
oitu palvelun kehityksessä. Suu-
ri osa ostajien palautteesta liit-
tyi selkeästi ongelmiin 
tietotekniikkaosaami-
sessa, eli ostajien opas-
tukselle ja koulutuk-
selle palvelun käyt-
töön on tarvetta. Osta-
jien palautteen voikin 
hyvin kiteyttää erään 
ostajan kommentilla: 
”Käyttämään opittua 
oikein hyvä työka-
lu ostomiehen käyt-
töön.” 

Moni vastaaja toi-
voi, että metsän-
omistaja itse voi-
si mahdollisimman 
pian pistää puuta 
myyntiin palvelun 
kautta. Vielä kun 
sellaista mahdolli-
suutta ei ole.

Metsänhoitoyh-
distyksen neuvo-
jilta ja metsän-
omistajilta saa-
tu palaute oli 

Puumarkkinat kohti kesää
Talouden epävarmuus on näky-
nyt metsäteollisuuden tuloksen-
tekokyvyssä, mutta välillä on 
kuultu myös positiivisia vieste-
jä. Metsäteollisuudella on koh-
tuullinen tilauskanta ja puun tar-
vetta tällä vuodelle löytyy.

Pitkään jatkunut talvi ja erin-
omaiset korjuukelit ovat tyhjen-
täneet yhtiöiden talvileimikko-
varantoa. Puuta on kaatunut hy-
vin. On kuitenkin selvää, että ke-
lirikko- ja kesäkohteita firmoil-
ta vielä puuttuu. Vaikka kysyn-
tää on kaikille puutavaralajeille, 
on havutukkien sekä metsäener-
gian tarve suurinta. 

Entistä useampi metsänhoi-
toyhdistys pystyy tarjoamaan 
metsänomistajalle myös oman 
korjuupalvelun apua. Met-
sänhoitoyhdistykset toimitta-
vat puuta lukuisiin osoitteisiin, 
ja yhdistyksen korjuupalvelun 

Puumarkkinat jatkuvat tasaisina
avulla kullekin ostajalle voi-
daan toimittaa juuri se puutava-
ralaji, jota ostaja tarvitsee. Kor-
juupalvelun käyttöä on helppo 
suositella.

Sähköistä puumarkkinapaik-
kaa osoitteessa www.puumark-
kinat.fi on kokeiltu alkuvuoden 
aikana. Kokemukset ovat olleet 
erinomaisia ja palvelu on leviä-
mässä kaikkialle Länsi-Suomeen 
loppukevään aikana. Useimpien 
metsänomistajien seuraava puu-
kauppa laitetaan tarjolle tämän 
sähköisen puumarkkinapaikan 
kautta. 

Hallituksen kehysriihi luo 
odotuksia teollisuudelle
Puumarkkinoilla vuosi on alka-
nut hyvin. Puulle on ollut kysyn-
tää ja tarjontaa sopivassa suh-
teessa. Suomen hallituksen puo-
livälin kehysriihtä odotettiin ris-
tiriitaisissa tunnelmissa. Onnek-

si hallitus piti metsätilamaksun 
ja kiinteistöveron poissa metsis-
tä. Odotuksista huolimatta hal-
litus ei kuitenkaan ollut valmis 

muutoin panostamaan metsäta-
lousyrittäjyyden edellytyksiin. 
Metsätilojen sukupolvenvaih-
doshuojennus jäi toteutumatta, 

Metsälakiesityksen lausuntokierros on päätty-
nyt. Uudessa laissa metsänomistajille annetaan 
lisää valinnanvapautta ja samalla mahdolliste-
taan metsien käytön lisääntyminen. 

Hallituksen esitys uudeksi laiksi metsätuhojen 
torjunnasta valmistui ja lähti lausuntokierroksil-
le. Uudella lailla pyritään vastaamaan muuttunei-
siin luonnonolosuhteisiin. Lailla turvataan met-
sien hyvä terveydentilaa torjumalla hyönteistu-
hoja. Sisältö vastaa pääosin nykyistä lakia. Hyön-
teistuhoja torjutaan rajoittamalla havupuutava-
ran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikais-
ta varastointia.

Puutavaran mittauslaki uudistuu. Metsäenergia 
tuodaan lain piiriin ja tämä selkeyttää markkinoi-
den toimintaa entisestään. Laki ja asetus saatta-
vat tulla voimaan jo heinäkuun alusta. 

Metsänhoitoyhdistyslain muutosta valmistellaan. 
Ministeriön tavoitteena on saada esitys lausun-
noille ensi kesänä ja eduskuntaan syksyllä. Uu-
si laki pyritään saamaan voimaan vuoden 2015 
alusta. Uudistukset ovat perustavaa laatua. On 
esitetty metsänhoitomaksun poistamista ja va-
paaehtoista jäsenyyttä sekä metsänhoitoyhdis-
tysten toiminnan rajoitteiden ja toimialueiden ra-
jojen poistamista. 

Metsälain- 
säädäntöä  
uudistetaan

ja verokuilu metsätalouden pää-
omaverotuksen sekä muun yrit-
täjyyden yhteisöveron välillä on 
kasvamassa entisestään.

Mikäli Suomi haluaa noja-
ta tulevaisuudessa entistä vah-
vemmin kotimaisiin luonnonva-
roihin, olisi nyt pikaisesti aloi-
tettava laaja valmistelu metsäta-
lousyrittäjyyttä edistävästä vero-
uudistuksesta. Joka tapauksessa 
puumarkkinat voivat jatkua ta-
saisesti toimivina, koska nega-
tiivisia veroshokkeja ei metsän-
omistajille tarjottu. 

 
Marko Mäki-Hakola 

johtaja 
Metsänomistajien liitto 

Länsi-Suomi
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Tila-arvion tarkoituksena on 
määrittää metsätilan käypä arvo, 
eli todennäköinen myyntihinta 
vapailla markkinoilla. Tila-arvio 
tehdään yleensä metsätaloudelli-
sista lähtökohdista, eikä se sisäl-
lä esimerkiksi ekologisia tai vir-
kistyksellisiä arvoja. Jos tilalla 
on rakennuksia, rantaviivaa tai 
muita arvoon vaikuttavia tekijöi-
tä, pitää ne huomioida erikseen. 
Tila-arvio perustuu metsäammat-
tilaisen maastossa tekemään ku-
vioittaiseen inventointiin, jossa 
kullekin metsikkökuviolle mää-
ritetään kasvupaikkaa ja puustoa 
kuvaavat tunnukset.

Metsän arvo voidaan määrit-
tää muillakin menetelmillä, mut-
ta yksityismetsissä käytetyin on 
summa-arvomenetelmä. Siinä 
lasketaan eri tekijöiden: maa-
pohjan arvon, puuston hakkuu-
arvon, taimikoiden kustannusar-
von sekä tulevaisuuden hakkuu-
mahdollisuuksien odotusarvon 
summa. Käypään arvoon pää-
semiseksi yhteenlaskettuun ko-
konaisarvoon tehdään lopuksi 
prosenttikorjaus. Sitä kutsutaan 
kokonaisarvon korjaukseksi tai 
tukkualennukseksi. Tämä kor-
jaus huomioi tilan erityispiirteet 
ja yleiset hoito- ja hallinnointi-
menot. 

Maapohjan arvot ja 
kantohinnat
Tila-arviossa ilmoitetaan ai-
na käytetyt maapohjan arvot ja 
kantohinnat ilmoitetaan aina ti-
la-arviossa. Maapohjan arvot 
määräytyvät kasvupaikan puun-
tuotoskyvyn ja metsätilan sijain-
nin mukaan. Parhaat maapohjan 
arvot löytyvät Etelä-Suomen re-
heviltä kasvupaikoilta. Kanto-
hinnat esitetään kehitysluokit-
tain, eli puuston järeyden mu-
kaan alueen keskihintoja käyt-
täen. Uudistuskypsissä metsi-
köissä käytetään lyhyen aikavä-
lin hintoja, koska puusto on no-
peasti hakattavissa. Kasvatus-
metsien arvo määritetään yleen-
sä pidemmän aikavälin keski-
arvoja käyttäen. Näin vältetään 
kantohinnan kausivaihtelun vai-
kutukset metsätilan arvoon.

Näin luet yhdistyksen tekemää tila-arviota
A. Kuviotiedot 
arvion perustana

Maastoinventoinnin perusteel-
la laadittu kuvioluettelo toimii 
arvion pohjana. Siinä kullekin 
kuviolle on määritetty pinta-
ala, kasvupaikka, kehitysluok-
ka, puulajit ja niiden kertymät 
puutavaralajeittain. 

Uudistuskypsissä metsiköis-
sä kuvion arvo on maapohjan ja 
puuston arvon summa. Nuorissa 
ja varttuneissa kasvatusmetsissä 
(kehitysluokka 02 ja 03) puus-
ton arvo kerrotaan odotusarvo-
kertoimella. Kertoimen avulla 

Metsämaan arvon määritykseen 
käytetään perinteisesti summa-
arviomenetelmää. Siinä on kyse 
lähinnä metsän puuntuotannol-
lisen arvon määrityksestä. Me-
netelmällä ei käytännössä pyritä 
huomioimaan muita arvoon vai-
kuttavia tekijöitä.

Kuitenkin jokainen tila poik-
keaa mm. sijainniltaan kaikis-

Metsätilan kauppa-arvo
ta muista tiloista. Samoin kaup-
patilanne on aina ainutkertai-
nen. Metsäarvion on kuitenkin 
tarkoitus luoda lähtökohtatilan-
ne metsätalouden näkökulmas-
ta. Sen pohjalta jokainen kiin-
nostunut voi kaupankäyntitilan-
teessa arvottaa kaupan kohdetta 
omista lähtökohdistaan ja pai-
nottaa eri asioita.

Valtaosassa Länsi-Suomea on 
hyvin poikkeuksellista, että met-
sätilan myyntihinta jää metsäar-
vion käyvän arvon tasolle. Tyy-
pillisesti kauppahinta asettuu ny-
kyään 20 - 30 prosenttia yli käy-
vän arvon. Se on siis usein var-
sin lähellä alentamatonta sum-
ma-arvoa. Vaihtelu on kuiten-
kin hyvin suurta, eikä keskiar-

voluvuista voi tehdä kovin pit-
källe meneviä johtopäätöksiä.

Hyvin suuri osa tehtyjen kaup-
pojen hinnoista mahtuu kuiten-
kin +10 - 40 % hintahaaruk-
kaan yli käyvän arvon. Suurem-
mat ylitykset selittyvät muuhun 
maankäyttöön kuin metsätalou-
teen liittyvillä odotusarvoilla se-
kä kauppatilanteella, jossa ostaja 

A.

huomioidaan kasvavan puuston 
tulevaisuuden arvonlisäys. Ker-
toimet vaihtelevat 1 - 3 kasvupai-
kasta, puulajista ja metsikön iästä 
riippuen. Korkeimmillaan kerroin 
on kuitupuuvaltaisissa nuorissa 

metsiköissä, joissa kasvu ja siir-
tymä kuidusta tukiksi on suurta. 

Taimikkokuvioiden kustannus-
arvo määräytyy hoitoon kulunei-
den keskikustannusten mukaan. 
Hyvin hoidettujen taimikoiden 

arvo on hoitamattomia suurem-
pi. Arvon määrityksessä huomi-
oidaan myös taimikon laatu. Har-
vat tai ylitiheät taimikot saavat 
keskimääräistä huonomman heh-
taarihinnan. Jos taimikossa esiin-

haluaa pelata “varman päälle”. 
Silloin ostaja tarjoaa niin kovan 
hinnan kohteesta, että uskoo sen 
varmasti saavansa.

Tilastoimme kaikki yhtiöm-
me tekemät kaupat puustotietoi-
neen ja sen vuoksi kokenut vä-
littäjämme osaa varsin luotetta-
vasti ennakoida metsäkohteen 
arvon. “Inhimillistä tekijää” ei 

B. Summa-arvion yhteenveto 
1. Puuston arvo

Summa-arvion yhteenveto-osiossa met-
sätilan ainespuun määrä ja sen arvo on 
ilmoitettu puutavaralajeittain. Kun tähän 
lisätään nuorten ja varttuneiden kasva-
tusmetsien odotettavissa oleva arvon li-
säys, eli odotusarvolisä, saadaan kysei-
sen metsätilan puuston kokonaisarvo.

2. Taimikoiden arvo
Yhteenvedossa on esitettynä tilan taimi-
koiden yhteenlaskettu pinta-ala. Hehtaa-
rikohtainen arvo on kyseisen tilan tai-
mikoiden keskimääräinen hehtaarihinta. 
Taimikoiden kokonaisarvo saadaan ker-
tomalla taimikoiden määrä niiden keski-
määräisellä hehtaarikohtaisella arvolla.

3. Maapohjan arvo
Yhteenvedossa on eriteltynä metsätilan 
maapohjan arvo maaluokittain. Metsä-
maalle on ilmoitettu tilan keskimääräi-
nen hehtaarihinta. Kuviokohtaiset maan-
arvot selviävät kuvioluettelosta. Kitu-
maan puuntuotoskyky on hyvin heikkoa 
(0,1 - 1 m³/ha/v) ja joutomaalla metsäta-
loutta ei harjoiteta lainkaan. Tästä johtu-
en niille ei määritetä metsätaloudellista 
arvoa. Muuhun metsätalousmaahan las-
ketaan esimerkiksi metsätiet ja pysyvät 
puutavaravarastot.

4. Summa-arvosta 
käypään arvoon
Käyvän arvon saamiseksi, tehdään sum-
ma-arvoon kokonaisarvon korjaus. Kor-
jaus on aina miinusmerkkinen, koska ar-
von määrityksessä käytettyjen taulukko-





 

 



  

 












 

   


















   



















































  









































 



 



  



 









B.

1.

2.

3.

4.

kuitenkaan poisteta, eli ostajien 
vaihtelevat tarpeet ja tilanteet 
vaikuttavat aina hinnanmuodos-
tukseen.

Jukka Pusa 
toimitusjohtaja 
Länsi-Suomen 

Metsätilat Oy LKV

tyy hoitotarvetta, sen aiheutta-
mat kustannukset on ilmaistu 
termillä muu arvo. Hoitotöis-
tä aiheutuvat kustannukset vä-
hennetään suoraan tilan sum-
ma-arvosta.  

Kp: 276447, 6787643   Karttalehti: M3341R

432  RIESKALA
4:28  PYÖRÄKEINU

13,2 ha

1:5000

Ms:

METSÄSUUNNITELMAKARTTA
22.03.2013

Metsänhoitoyhdistys Teljä ry
102  Huittinen

102 707 04632700 HUITTINEN
Kunta:
Kylä:
Tila:

KANTONEN KYÖSTI
RASKALANTIE 241

044-3776214
© Maanmittauslaitos, lupa nro 417/MML/12
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C.

arvojen perustana on täystiheä ja hyvin 
hoidettu metsä, mikä hyvin harvoin on 
todellinen tilanne. Tämän lisäksi arvoa 
alentavat tilan yleiset hallinnointikulut. 
Korjausprosentti riippuu tilan ominai-
suuksista ja vaihtelee paljon tilasta riip-
puen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, et-
tä korjausprosentti on pienempi tiloilla, 
joilla on hyvät hakkuumahdollisuudet, 
hyvin hoidetut metsät ja hyvä tieverkko. 
Kokonaisarvon korjauksen määritykses-
sä korostuu arvioijan ammattitaito. 

C. Kuviokartta

Tila-arvion liitteenä tulee kartta, johon on 
merkitty numeroidut metsätalouskuviot ja 
tilarajat. Kartan avulla myytävään tilaan 
on helppo tutustua maastossa.

Juuso Heikkilä
projektipäällikkö

Mhy Pirkanmaa
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Tilaa metsäsuunnitelma
metsänhoitoyhdistyksestä
•	 tuore	metsäsuunnitelma	kertoo	ajantasaisen	tiedon	metsäsi	tilasta,	

hakkuiden ja hoitotöiden tarpeellisuudesta ja
 niiden kiireellisyydestä
•	 tarvittaessa	tila-arvion	saa	tehtyä	helposti	ja	edullisesti
 metsäsuunnittelun yhteydessä
•	 metsäsuunnittelutieto	pysyy	metsänomistajan	ja	metsänhoito-
 yhdistyksen välisenä tietona, eikä sitä myydä kolmansille 
 osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman maanomistajan lupaa
•	 uuden	metsäsuunnitelman	hinta	meillä	teetettynä	on
 50 euroa + 14 euroa/ha 
•	 metsäsuunnitelman	saa	tietokoneelle	internetin	kautta
 SilvaNetti-palveluna, hinta on 10 euroa/vuosi + 0,15 euroa/ha.

Kansainvälisillä kilpailukyky-
mittareilla Suomen pitäisi ol-
la maailman kolmanneksi kil-
pailukykyisin maa. Koulutus-
vertailuissa olemme olleet vuo-
sia piikkipaikalla. Silti Suo-
meen ei tunnuta saavan inves-
tointeja. Vientiteollisuudesta on 
kymmenessä vuodessa hävinnyt 
100 000 työpaikkaa ja vaihtota-
seen 12 mrd euron ylijäämä on 
kääntynyt alijäämäksi. Kansain-
välisissä sijoittajapiireissä puhu-
taan Suomi -riskistä. Suomessa 
säädetään jatkuvasti rajoittei-
ta elinkeinotoiminnalle. Meillä 
kerätään adresseja vaihtotasetta 
parantavien elinkeinojen kuten 
turkis- ja turvetuotannon lopet-
tamiseksi. Rikkidirektiivi, die-
selveron korotus, kuljetustukien 
leikkaus syövät viennin kilpailu-
kykyä. Kaavoihin laitetaan jat-
kuvasti lisää maankäytön rajoit-
teita. Nyt puuhataan ympäris-
tönsuojelulakiin uutta luontoar-
vokäsitettä ja suunnitellaan uutta 
ilmastolakia. Suomessa tehdään 
ympäristövaikutusten arviointe-
ja, mutta ei politiikkapäätösten 
elinkeinoelämän vaikutusten ar-
viointeja. Puolueiden puisto-
osastot vahvistuvat.  

Hyrrä pyörii väärään suuntaan 
sekä Suomessa että EU:ssa. EU 
parlamentti vahvisti rikkidirek-
tiivin, jonka vaikutuksesta met-
säteollisuuden kustannukset uh-
kaavat nousta satoja miljoonia 
euroja vanhojen rasitteiden pääl-
le. Nyt EU komissiossa on val-
misteilla bioenergian kestävyys-
kriteerit. Pahimmillaan voi käy-
dä niin, että puun polttamisesta 
tulee kivihiilen veroinen pääs-
tölähde. Valkoista tehdään mus-
taksi poliittisilla päätöksillä. Sa-
massa yhteydessä puuhataan pa-
kollista metsäsuunnitelmaa, jol-
la huolehdittaisiin lajiston suo-
jelusta tilatasolla. Kustannukset 
voisivat nousta pahimmillaan 
jopa puoleen nykyisistä kanto-
rahatuloista. Edunvalvonnalle 
riittää totta totisesti töitä. 

Suomen talouden selkäranka on 
puunjalostaminen. Siksi kehityk-
sen suunta on erityisen huoles-
tuttavaa.  Nettovientituloista yli 
neljännes on puuta ja sen jalos-
teita. Paperiteollisuuden kapasi-
teetista on supistunut kuitenkin 
neljännes seitsemässä vuodes-
sa. Sahausmäärätkin ovat tipah-
taneet neljänneksen huippuvuo-
sista. Metsien kasvusta hyödyn-
netään vain puolet. Kun kakku 
pienenee, niin jaettavaa jää kai-

kille vähemmän. Koko toimiala 
kärsii lopputuotemarkkinoiden 
rakenteellisesta muutoksesta ja 
pitkästä taloustaantumasta. 

Puumarkkinoiden toimimatto-
muutta on esitetty yhdeksi seli-
tykseksi puunjalostuksen supis-
tumiseen. Esitetyt lääkkeet ovat 
perin kummallisia. SAK vaatii 
maa- ja metsätalousmaata kiin-
teistöveron piiriin. Se merkitsisi 
kolmanneksen kiristymistä met-
säverotukseen. Versowoodin toi-
mitusjohtaja Ville Kopra on vaa-
tinut metsänomistajille 50 euron 
vuosittaista ja hehtaarikohtaista 
metsätilamaksua raippaverona 
varmistamaan, että puuta tulisi 
tasaisesti markkinoille.

Nämä esitykset veisivät ojasta 
allikkoon. Moninkertainen vero-
tus koettaisiin täysin epäoikeu-
denmukaisena - erityisesti niil-
lä alueilla, missä jo nyt puuta on 
vaikea saada kaupaksi. Metsän-
omistajat reagoisivat lisärasit-
teisiin voimakkaasti: puukaup-
pa hiljenisi, vastakkainasette-
lu jokamiehenoikeuksien, luon-
nonsuojelun, metsästysvuokri-
en ja metsäteiden käytön suh-
teen roihahtaisi. Oikeudenmu-
kaisen järjestelmän luominen 
olisi mahdotonta ja se maksai-
si paljon. Pitäisikö rehevän kas-
vupohjan järeän tukkipuuston 
metsähehtaaria verottaa samalla 
maksulla kuin aukoksi hakattua 
hehtaaria? Taimikkovaltaisella 
tilalla tulot saattavat olla vuosi-
kymmenten päässä. Lisärasitteet 
saattaisivat siirtää pieniä tiloja 
kokonaan metsätalouden ulko-
puolelle. Keskimääräinen met-
sätila on alle 30 ha. Eivät lisä-
rasitteet saisi tehostamaan tällai-

sen tilan hoitoa, mutta kannatta-
vuuden ne kyllä veisivät. Met-
sästä tulisi helposti harrastusti-
la. Jos tila jaettaisiin, puolittui-
sivat maksutkin, molemmat uu-
det omistajat pääsisivät metsäs-
tysseuran jäseniksi, ja silti tila 
tuottaisi polttopuut omasta met-
sästä. Yrittäjämäiselle metsän-
omistajalle vero olisi puhdas ku-
lurasite, jonka vaikutusta yritet-
täisiin ulosmitata vaatimalla ko-
vempaa puun hintaa ja laajape-
räistämällä metsänhoitoa. 

Toimivatko puumarkkinat huo-
nosti viime vuonna? Vuosi 2012 
oli viimeisen 20 vuoden histo-
riassa tasaisin puukauppa vuosi 
- yksi harvoista vuosista, jolloin 
verotuksessa ei ollut mitään siir-
tymäkausia.  Metlan puukaup-
patilastojen mukaan koko maan 
reaalinen kantohintataso oli 7 
prosenttia alempi viime vuonna 
kuin vuotta aikaisemmin. Män-
tytukin kantohinta laski 6 pro-
senttia ja kuusitukin 8 prosent-
tia edellisvuodesta. Kuitupuu-
tavaralajien kantohinnat aleni-
vat 5–10 prosenttia. Viime vuo-
si oli koko 2000-luvun tasaisin 
puukauppavuosi.  Teollisuus sai 
hankittua kotimaasta 11 prosent-
tia enemmän puuta kuin edellise-
nä vuonna -laskevaan kantohin-
tatasoon. Näiden tietojen valos-
sa tuntuu perin kummalliselta, 
että metsänomistajia on syytel-
ty puumarkkinoiden toimimat-
tomuudesta. Erikoiselta tuntuu, 
että sahurit näkevät puumarkki-
noiden kehittämisen kovin mus-
tavalkoisena.

Syitä mekaanisen metsäteol-
lisuuden vaikeuksiin kannat-
taa miettiä puumarkkinoita laa-

Hyrrä pyörii väärään suuntaan

Mikko Tiirola, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, 
on 45-vuotias maatalousyrittäjä Petäjäveden Kuivasmäestä. 
Tiirola on koulutukseltaan metsänhoitaja. Perheeseen kuu-
luu vaimo ja viisi lasta. Harrastuksina saunakulttuuri ja met-
sästys.

jemmin. Puukapan rakenteita 
on syytä tutkia. Pitäisikö vih-
doin yrittää vaikuttaa isoihin ra-
kenteellisiin ongelmiin – tilojen 
pirstoutumiseen ja metsänomis-
tajien ikääntymiseen? Metsätilo-
jen sukupolvenvaihdosten vero-
huojennus ratkaisisi tämän on-
gelman. Maataloudessa vastaa-
va järjestelmä toimii hyvin, mut-
ta metsäyrittäjältä tämä mahdol-
lisuus puuttuu.  Jos metsänomis-
tajien keski-ikä laskisi 10 vuot-
ta ja tilojen keskikoko kasvaisi 
10 ha, tulisi Metlan laskelmien 
mukaan noin 8 miljoonaa m3:ä 
lisää puuta markkinoille – kah-
den uuden sellutehtaan tarpeen 
verran tai monen uuden sahain-
vestoinnin verran. 

Kuitupuun hinta on laskenut 
2000-luvulla reaalisesti noin 40 
prosenttia. Samalla se on vaikut-

tanut sahojen sivuainevirtojen 
hintaan. Bioenergiaratkaisuissa 
mekaaninen metsäteollisuus jäi 
paitsioon. Hallituksen olisi syytä 
korjata ns. sahojen syöttötariffi, 
jotta investoinnit sahojen sivuai-
nevirroilla tuotettavaa sähkön-
tuotantoa varten saataisiin käyn-
tiin. Kansantaloudellisesti tämä 
olisi paljon tehokkaampaa, kuin 
tuulivoiman tukeminen. Lisäksi 
metsähakevoimalalle maksetta-
va muuttuvan sähköntuotanto-
tuki olisi syytä irrottaa turpeen 
verotuksesta. Näille toimenpi-
teille on mahdollista löytää ra-
hoitus bioenergia paketin sisäl-
tä ilman valtion budjetin kasvat-
tamista. 

Sahurin ja metsänomistajan pi-
täisi mahtua samaan veneeseen 
ja soutaa samaan suuntaan. Me-
kaanisen puunjalostuksen me-

nestyminen on metsänomistajil-
le erityisen tärkeää. Sen suhteel-
linen merkitys metsänomistajan 
tulonmuodostuksessa on nous-
sut. Vielä parikymmentä vuot-
ta sitten yksi motti kuusitukkia 
ja 1,5 mottia kuusikuitua oli sa-
manarvoisia metsänomistajalle 
kantorahana. Nyt yksi kuusituk-
kimotti on sama arvoinen kuin 
kolme kuusikuitumottia. 

Sahojen esitykset lisärasitteiden 
aikaansaamiseksi tärkeimmäl-
le raaka-ainetuottajilleen ovat 
käsittämättömiä. Jos tälle tielle 
lähdetään, ovat seuraukset todel-
la huonot sekä sahojen että met-
sänomistajien kannalta.

Mikko Tiirola
Metsävaltuuskunnan 

puheenjohtaja MTK r.y.

www.mhy.fi/pohjoispirkka
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OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN

• Puukauppa- ja metsäpalvelut
• Neuvontapalvelut

• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Mauri Bär
0400 339 562

12
Metsäasiantuntija
Hannu 
Kivi-Mannila
0400 159 151

11
Metsäasiantuntija
Markku
Laukkarinen
044 776 4557

10
Metsäasiantuntija
Ville Haavisto
044 776 4555

9

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1
Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

2
Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

3
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

4

7
Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

5
Metsäasiantuntija
Juha Saltiola
044 776 4550

8
Metsäasiantuntija
Antti Kujala
0400 131 337

6
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www.mhy.fi/pohjoispirkka
etunimi.sukunimi@pohjois-pirkanmhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija
Vesa Haapaniemi
 044 776 4551

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Kenttäesimies
Rami Raittinen
0400 131 340
Alueet 4–7

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies
Tero Puolitaival
044 776 4558
Alueet 8–12

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Kenttäesimies
Vesa Kastari
044 776 4560
Alueet 1–3

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

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

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Kerkko Koro
044 580 1043



8  metsäpirkka 1/2013

Viime vuonna ilman koivuntaimia jääneet tai muu-
ten ajoissa taimensa tilanneet voivat olla rauhas-
sa, koivuntaimia löytyy, mutta ei tänäkään vuon-
na kaikille. 

Koivuntaimipula jatkuu 

Pirkanmaan tuoreille ja lehto-
maisille kankaille sopivia puu-
lajeja ovat kuusi ja rauduskoivu. 
Vaikka koivuntaimikon perusta-
minen tulee hieman kuusivaih-
toehtoa kalliimmaksi, nopea-
kasvuinen koivu ohittaa nopeas-
ti rehevillä muokatuilla kohteilla 
kilpailevan heinikon ja risukon. 
Koivu maistuu myyrille parem-
min kuin havupuut, moni laittaa-
kin runkosuojat ainakin kuvion 
reunataimille.

Koivu lisääntyy helposti luon-
taisestikin, säästyneet uudista-
miskulut joudutaan ikävä kyl-
lä käyttämään useammin tois-
tuvaan taimikonhoitoon. Lehti-
puuviidakosta pitäisi löytää sie-
mensyntyiset suorarunkoiset yk-
silöt, joita kasvatetaan harvem-
massa kuin havupuita. Poistet-
tavien listalla ovat vesasyntyi-
set yksilöt, hieskoivut, muut 
lehtipuut ja tuhannet ylimääräi-
set yksilöt, jotka pioneeripuina 
valtaavat alaa. Maanmuokkauk-
sessakin vältetään turhaa maan-
pinnan rikkomista koivuviida-
kon hillitsemiseksi.

Kysyntä lisääntynyt 
Vaikka pellonmetsitysbuumi 
on takanapäin, koivun kysyntä 

on lisääntynyt vuosi vuodelta. 
Koivu alkaa vähitellen nakertaa 
kuusen osuutta.

Tapani-myrsky kaatoi mon-
ta lahon vaivaamaa kuusikkoa, 
joille halutaan nyt vaihtaa puu-
lajia. Muualla päin Suomea kir-
janpainajatuhoalueillekin halu-
taan koivua, nämä ongelmat ovat 
Pirkanmaalla vasta edessäpäin. 
Harva maalla asuva tai mökki-
läinen haluaa katsella synkkää 
kuusikkoa keittiön ikkunastaan, 
valoisa koivikko sopii parem-
min kesämaisemaan. Pienenty-
neet hirvikannat ovat myös roh-
kaisseet monia metsänomistajia 
koivun kasvattamiseen.

Taimitarhat ja yhdistykset 
ennakkotiedon varassa
Taimitarhat varautuvat nyt ke-
vään 2015 taimitarpeeseen. Sa-
malla tavalla ne odottavat met-
sänhoitoyhdistysten ennakko-
tilauksia kuin yhdistyksetkin 
metsänomistajien kevään tai-
mitilauksia. Kun taimia jaetaan, 
ennakkotilaajat ovat aina listan 
kärjessä. Parhaat koivuntaimet 
jaetaan heti toukokuun alussa. 

Haasteellinen logistiikka  
Koivuntaimi vaatii enemmän ti-

laa niin kasvatuksessa, varas-
toinnissa kuin kuljetuksessakin. 
Ne tuodaan usein lepotilaisina 
säkeissä ensimmäisenä mhy:n 
taimivarastolle. Kun lämpöti-
la ja valoisuus lisääntyvät, kas-
vu lähtee toivotulla tavalla käyn-
tiin. Optimitilanteessa taimet eh-
ditään istuttaa ennen kuin lehti 
on suurimmillaan, kuitenkin elä-
vää haurasta piiskaa joudutaan 
käsittelemään monta kertaa en-
nen kasvupaikan löytymistä.

Taimisäkit rullataan alas, jot-
ta kaikki lehdenalut saavat va-
loa. Samalla huolehditaan paak-
kujen kosteudesta, koska haih-
tuminenkin on alkanut. Leh-
det vahingoittuvat helposti kuo-
muttomassa peräkärryssä ajovii-
man johdosta tai paistuvat kuo-
mun alla. Vielä istutusvaiheessa-
kin latva voi jäädä putken leuko-
jen väliin.

Kesäkoivu on yhden kesän 
kasvanut 15 - 20 cm pituinen 
koivuntaimi, joita istutetaan 
loppukesästä. Taimi on täydessä 
lehdessä koko käsittelyn ajan ja 
on arka kuivumiselle. Taimitar-
hojen mukaan se ottaa pituuskas-
vua kiinni ja talvehtii normaalis-
ti. Kesäkoivuilla paikataan osaa 
koivuntaimipulasta. 

Anita Vilén-Hemilä
Mhy Pirkanmaa

Näin onnistut
metsänviljelyssä
Istutus onnistuu hyvillä ohjeilla 
lähes kaikilta metsänomistajil-
ta. Metsän uudistaminen on ket-
ju oikeaan aikaan tehtyjä töitä, 
jossa varsinkin taimien logistiik-
kaan tulee kiinnittää huomiota. 
Taimet ovat elävää materiaalia 
ja se tulee muistaa taimen mat-
katessa tarhalta istutuspaikkaan-
sa uudistusalalle. 

Muokkaus luo hyvän  
pohjan
Maanmuokkaus luo perustan 
onnistuneelle metsänviljelylle. 
Siksi on tärkeää, että muokkaaja 
osaa työnsä ja hänelle annetaan 
selkeät työmaaohjeet. Muokka-
usmenetelmä valitaan aina koh-
teen mukaan. Karuilla ja kar-
keilla maalajeilla riittää laiku-
tus, kun taas viljavilla ja hieno-
jakoisilla mailla paras istutus-
alusta saadaan laikkumättäällä. 
Jos vesitalous ei ole kunnossa, 
pitää tehdä tarvittavat ojitustyöt. 
Nykyään muokkaus tehdään kai-
vinkoneilla ja metsä-äestystä 

Istutettava taimi on sopivan kostea, 
kun kevyesti puristamalla siitä tippuu 
vettä.

Istuta aina laikkumättään päälle jos mahdollista. Muista myös 
istuttaa riittävän syvälle. Paakun tulee yltää kunttakerrokseen, 
jossa on runsaasti ravinteita kasvulle. Kun mättään teko ei ole 
onnistunut, kuvan yläosa, valitse istutuspaikka laikusta.

Paina putki sopivaan istutuskohtaan 
riittävän syvälle. Avaa putken leuat 
painamalla jalalla vivusta. Jos kivi tai 
juurakko estää leukojen avautumisen, 
kierrä putkea sivusuunnassa. Pudota 
taimi putkeen ja nosta putki ylös. Muis-
ta sulkea leuat. Tiivistä istutuskohta ja-
lan päkiällä.

Paljastettu kivennäismaa 
suojaa tainta tukkimiehen-
täin syönniltä.

käytetään lähinnä männyn ko-
neellisilla kylvökohteilla.

Taimien varastointi
Suurin osa taimista säilytetään 
talven yli pakkasvarastoissa ja 
siksi ne taimitarhalta tullessaan 
ovat jäässä. Välivarastossa, joka 
voi olla mhy:n tai metsänomista-
jan, taimilaatikot puretaan kuor-
malavoilta, tuuletusaukot ava-
taan ja laatikot asetellaan siten, 
että ilma pääsee kiertämään nii-
den välistä. Varaston tulee olla 
varjoisa ja suojaisa paikka, mis-
sä taimien sulaminen lähtee al-
kuun.

Kun taimet siirretään uudis-
tusalalle, myös siellä varjoisaan 
paikkaan. Taimihuolto helpot-
tuu, jos lähellä on kasteluvettä. 
Metsässä laatikot on syytä ava-
ta, jotta taimet saavat myös va-
loa. Sama pätee myös sulana tul-
leisiin taimiin. Tässä vaiheessa 
on syytä silmämääräisesti tarkis-
taa taimien kunto. Jos taimissa 
on jotain epäilyttävää, pitää he-

ti ottaa yhteys taimien toimitta-
jaan, eikä missään tapauksessa 
ryhtyä istuttamaan.

Istutuksessa 
huomioitavaa
Säädä taimivakan hihnat ennen 
istutusta itsellesi sopiviksi ja 
varmista, että istutusputken ko-
ko ja istutussyvyyden säätö on 
oikea. Suojaa taimien juuristo 
aina suoralta auringonvalolta. 
Varmista, että taimet ovat täy-
sin sulia ja riittävän kosteita en-
nen istutusta. Hyvän istutuspai-
kan valinta on työn onnistumi-
sen perusta. Istuta laikussa aina 
keskelle jos mahdollista. Näin 
taimi pärjää paremmin kilpai-
lussa heinien kanssa. Vältä kui-
tenkin kuoppia, joissa vesi voi 
muodostua ongelmaksi. Laik-
kumättäässä oikea istutuspaikka 
löytyy mättään päältä. Istutus-
kohtaa voi parantaa jalalla ta-
saamalla ja tiivistämällä. Laik-
kumättääseen istutettaessa juu-
riston tulisi yltää kunttakerrok-

seen.  Taimen paakku ei saa jää-
dä näkyviin, koska silloin kos-
teus haihtuu paakusta ja taimi 
kuolee varmasti. Muista tarkis-
taa istutustyön aikana istutusti-
heys 4 metrin säteisellä ympy-
rällä. Ympyrän sisältä pitäisi 
löytyä 10 mäntyä, 9 kuusta tai 
8 koivua.

Muista myös jälkihoito
Parin viikon päästä istutuksesta 
kannattaa käydä tarkistamassa, 
että taimet ovat lähteneet kas-
vuun, eikä niissä ole ollut mitään 
piileviä tauteja. Ensimmäisenä 
vuonna hyvä muokkaus huoleh-
tii heinäntorjunnasta, mutta vil-
javilla mailla taimet tarvitsevat 
apuasi parina seuraavana vuon-
na pärjätäkseen heinäkasvilli-
suudelle. 

Olli Mäki

Kemera-varojen käyttö Suomen metsäkeskuksen Pirkan-
maan alueella maalis-huhtikuun vaihteessa 2013

Pirkanmaan alueella on vielä 
paljon käytettävissä Kestävän 
metsätalouden rahoitustukia. 

Maalis-huhtikuun vaihteessa 
energiapuun korjuuseen bud-
jetoiduista varoista oli jäljellä 
vielä yli 80 prosenttia, eli lähes 
900 000 euroa. Muiden työla-
jien varoista oli käytetty noin 
neljännes, joten varoja oli jäl-
jellä vielä kaksi miljoonaa eu-
roa.

Nyt metsänomistajilla on 
hyvä tilaisuus laittaa nuoria 
metsiään kuntoon ja korjata 
energiapuuta. 

Työlaji, jossa varoista en-
simmäiseksi tulee pulaa, on 
todennäköisesti tuhoalueiden 
uudistaminen. Tapani-myrskyn 
kasvatuskelvottomiksi runtele-
mat alueet kun tulevat suurim-
maksi osaksi viljeltäviksi tänä 
vuonna.   

Kemera-varoja voidaan 
käyttää erilaisiin pitkäaikai-
sesti vaikuttaviin metsänhoito-
toimenpiteisiin, kuten nuorten 
metsien hoitoon, kunnostuso-
jitukseen, metsäteiden perus-
parannukseen ja terveyslan-
noituksiin. Lisäksi tukea voi 
saada energiapuun korjuuseen, 
kulotukseen, juurikäävän tor-
juntaan, luonnontuhoista ai-
heutuneisiin uudistamiskului-
hin ja metsäluonnon hoitoon.   

Tukia puun tuotannon 
edistämiseen runsaasti jäljellä
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Pirkanmaan omasta uusiutuvasta luonnon-
varasta, puusta, tuotettu Lähisähkö ei lisää 
kasvihuonepäästöjä. Paikallisten metsien 
jalostettuna lopputuotteena sen käyttö tukee 
samalla maakunnan työllisyyttä ja elinkeinoja.

PUHTAASTI JÄLKISYISTÄ
Aidosti paikallista

LÄHISÄHKÖÄ
Pirkanmaan metsistä

Varmista oma Lähisähkösi, soita p. (03) 5653 4500

Tässä maassa tiedetään, että metsää voi ymmärtää vain sinne menemällä.  
Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta rahoittamalla esimerkiksi 

koululaisten metsätapahtumia. Säätiön toiminta rahoitetaan vapaa- 
ehtoisella menekinedistämismaksulla, joka on 0,2 % puukaupan arvosta. 

Keskivertopuukaupassa se on tukkipuun verran rahaa. Kun metsän- 
omistaja päättää maksaa, osallistuu ostava yhtiö samalla summalla.

metsasaatio.fi

Jalostettua siementä käyttämällä
• saat jopa 18 % paremman tuoton

• taimikon arvo tuplantuu

• kasvua lisää 1,2 m3/ha vuodessa (* 

Kumman kuusikon valitset?

Kysy lisää omalta  
metsänhoitoyhdistykseltä!

www.nordicforestplants.fi

(* Tulokset perustuvat laajamittaisiin, vuonna 1960 perustetuilla 
kenttäkoealoilla aloitettuihin seurantamittauksiin. Tiivis seuranta- 
ja kehitystyö jatkuu edelleen.

Jalostettu

Metsikkö

Viime keväänä pääsin mukaan 
MTK:n kehitysyhteistyöpro-
jektiin rakentamaan etujärjes-
töä sambialaisille metsänomis-
tajille. Minusta tuli sambialais-
ten ”kummitäti”. Syyskuussa 
2012 olin viikon matkalla tutus-
tumassa paikallisiin olosuhtei-
siin ja osallistumassa projektin 
suunnitteluun.

Jo ennen matkaa, lukiessani 
erilaisia selvityksiä ja raportte-
ja Sambian metsistä, nousi mie-
leen monia kysymyksiä. Osaan 
sain reissulla vastauksen, osa jäi 
edelleen ihmetyttämään. 

Metsät vähenevät 
jatkuvasti
Suomalaisella silmällä katsottu-
na todellisia metsiä tai metsiköi-
tä en kovinkaan montaa viikon 
matkan aikana nähnyt. Toki vie-
timmekin yli puolet ajasta pää-
kaupungissa Lusakassa. 

Kuivan kauden lopulla kaikki 
maa näytti karkealta hiekalta ja 
peltoja oli vaikea erottaa ennen 
kuin oppi katsomaan maisemaa 
tarkemmin. ”Ruoho- ja pensas-
savannilla” olivat sambialais-
ten pienviljelijöiden maissi- ja 
muut viljelmät. Viljelmä ei siis 

Metsänomistajayhdistys Sambiaan

Mikä projekti?
MTK on aloittanut Ulkoasianministeriön rahoituksella kehitysyhteistyöhankkeen Sambian viljelijä-
järjestön (ZNFU) kanssa. Hankkeen toinen osio on kummiprojekti, jossa tuetaan sambialaisten met-
sänomistajien etujärjestön perustamista ZNFU:n yhteyteen.  Kummiprojekti tarkoittaa, että Suo-
mesta ei lähdetä tekemään työtä Afrikan mantereelle, vaan että laaditaan yhdessä projektisuunni-
telma ja suunnitellaan toimenpiteet, jotka sambialaiset itse toteuttavat. Alun jälkeen yhteyttä pide-
tään sähköpostilla ja muulla sähköisellä yhteydenpidolla, kuten esim. videokokouksilla.

tarkoita, että siellä ei voisi kas-
vaa pensaita ja puita siellä täällä. 
Toki joitain suuria, yhtenäisiä ja 
selkeitä pensaattomia viljelyalu-
eitakin näimme noin 500 km:n 
kulkureittimme varrella.

Sambiassa on 50 milj. hehtaa-
ria metsää. Metsäisimmät alu-
eet ovat Pohjois-Sambiassa, kun 
meidän ryhmämme matka kulki 
Lusakasta lounaaseen. Parhaat 
metsät pohjoisestakin on hakat-
tu ja huolimatta monista taimitar-
ha- ja metsitysprojekteista, met-
sät vähenevät kiihkeällä vauhdil-
la. Suurin osa sambialaisista ko-
titalouksista käyttää energian-

lähteenään puuta ja hiiltä. Met-
sät häviävät myös kaskeamisen 
ja sahatavaran kysynnän vuoksi.

Siinä siis ensimmäinen ih-
metyksen aihe. Mihin tarvitaan 
metsänomistajien etujärjestöä, 
kun ei näytä olevan hakattavaa 
puutakaan? 

Puita kyllä, mutta miten
Sambian maataloustuottajien 
keskusjärjestön johtoportaalla 
on selvä näkemys, että metsän-
omistajayhdistyksen ensimmäi-
siä tehtäviä olisi saada pienvil-
jelijät istuttamaan osa hallinnas-
saan olevasta maasta metsälle. 

Siinä ei ole kyse peltojen met-
sittämisestä kuten meillä, vaan 
joutomaan ottamisesta tuotta-
vaan käyttöön. 

Pienviljelijöiksi lasketaan vä-
hemmän kuin 20 hehtaarin hal-
tijat ja heitä on noin 1,4 miljoo-
naa. Sambian tilastokeskuksen 
ja maatalousministeriön mu-
kaan 40 % pienviljelijöistä käyt-

tää aktiivisesti vain yhden heh-
taarin alaa maastaan. Jos edes 
pienelle osalle, vaikkapa puolel-
le hehtaarille joutilaana olevasta 
maasta istutettaisiin puita, hel-
potettaisiin köyhien perheiden 
ruokahuoltoa, ja ne saisivat ai-
kanaan tarvepuuta, puunmyyn-
tituloja, puuta hiilenpolttoon ja 
muita metsän tuotteita. 

Tämä ei olekaan niin helpos-
ti toteutettu. Ensinnäkin mistä 
saadaan taimia, ja rahaa niiden 
ostamiseen? Yksi taimi maksoi 
viime syksynä 5 000 kwatchaa 
eli vähän alle 1euroa. Se vastaa 
köyhän perheen päivittäisiä ruo-
kamenoja! 

Mitä puita sitten istutetaan? 
Useimmat istuttaisivat mieluiten 
hedelmäpuita, joista saisi terve-
tullutta vaihtelua ravintoon. Toi-
nen, mutta ei paikallisista enää 
niin helposti ymmärrettävä asia, 
on istuttaa ravinteikkaita lehtiä 
pudottavia puita pelloille. Lehdet 

korvaavat kalliita typpilannoittei-
ta, mutta vähentävät aluksi myös 
alla kasvavan maissin kasvua. 
Myös öljyä tuottavia puita voi 
istuttaa. Se onkin ilmeisen kan-
nattavaa. Mutta puiden istutta-
minen myytävän puutavaran täh-
den on melko vieras ajatus taval-
liselle kansalle. Toki tapasimme 
matkallamme muutaman valloit-
tavan puihin hurahtaneen persoo-
nan, joiden mottona oli: hakkaa 
yksi – istuta kaksi puuta. Ja mikä 
hämmästyttävintä, monet kertoi-
vat haluavansa istuttaa puita es-
tääkseen ilmastonmuutosta.

Vielä yksi kysymys jäi askar-
ruttamaan mieltäni. Kuka puut 
istuttaa, kastelee ja aitaa alueet 
suojellakseen taimia vuohilta? 
Naiset hoitavat yleensä jo kaikki 
muut työt. Viljelyn, ruuan, lapset 
ja kodin. Jaksavatko he vielä is-
tuttaa ja hoitaa puutkin? 

Heli Mutkala-Kähkönen
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Majoitumme suuren osan 
lomastamme Zvolenin kau-
pungissa, josta teemme päi-
väretkiä metsävierailukoh-
teisiimme. Pääsemme myös 
tutustumaan slovakialaiseen 
maaseutuun. Kaksi viimeistä 
yönseutua vietämme Bratis-
lavassa tutustuen Tonavan 
rannalla sijaitsevan pääkau-
pungin nähtävyyksiin.

Tutustumme matkamme 
aikana Slovakian metsiin ja 
niiden hoitoon paikallisen 
metsäalan ammattilaisen 
johdolla. Koemme, näemme 
ja aistimme, Slovakia kaikes-
sa kauneudessaan ja ainut-
laatuisuudessaan on käsi-
emme ulottuvilla!

 
MATKAOHJELMA 
(oikeus muutoksiin pidätetään)

Pe 11.10.
Kokoontuminen Helsinki-Van-
taan lentoasemalla klo 6.20, 
josta aamulento Wieniin läh-
tee klo 8.25. Oppaamme on 

Mhy Pohjois-Pirkan metsänomistajamatka 
Slovakiaan pe 11.10. – ke 16.10.2013

bussimme kanssa meitä vastassa 
Wienin lentokentällä. Lähdemme 
bussilla kohti Slovakiaa ja Zvole-
nin kaupunkia. Nautimme lou-
naan matkan varrella. Perillä Zvo-
lenissa majoitumme  ***-tähden 
hotelliimme. Tutustumme kävel-
len keskustaan oppaamme kans-
sa. Ilta vapaata aikaa.

La 12.10.  
Metsäretki ja metsämuseo
Aamiaisen jälkeen lähdemme 
metsäretkelle paikallisen metsä-
asiantuntijan opastamana. Ret-
kellä  kuulemme esityksen Slo-
vakian metsistä ja metsäteolli-
suudesta. Nautittuamme lou-
naan vierailemme  museossa, 
joka kertoo metsäteollisuuden 
ja metsänhoidon historiasta. Il-
ta vapaata aikaa.

 
Su 13.10.  
Metsäretki ja kylävierailu 
Aamiainen hotellilla. Sen jäl-
keen lähdemme metsäalueil-
le, joilla pääsemme näkemään 
metsänhoidon toimenpiteitä. 

Nautimme yhteisen lounaan 
ja vierailemme kylässä, jossa 
voimme ihailla perinteistä slo-
vakialaista rakennustyyliä. Ilta 
vapaata aikaa.

Ma 14.10. siirtyminen 
Bratislavaan 
Aamiaisen jälkeen pakkaamme 
tavaramme ja lähdemme bus-
silla kohti Bratislavaa. Matkan 
varrella nautimme lounaan ja 
pysähdymme biisonitilalla To-
polciankyssa. 

Bratislavassa majoitumme 
***-tähden hotelliimme. Haluk-
kaat voivat lähteä oppaamme 
kanssa tutustumaan kaupun-
kiin. 

Ti 15.10. Bratislava
Tämä päivä on varattu omatoi-
miseen lomailuun Slovakian 
pääkaupungissa. Illalla yhtei-
nen päätösillallinen.

 
Ke 16.10. kotimatka
Aamiaisen jälkeen klo 8.00 kul-
jetus Wienin lentoasemalle. Pa-

luulento Helsinkiin lähteen klo 
11.15. Perillä Helsingissä olem-
me klo 14.40 ja yhteinen mat-
kamme päättyy tähän. Muka-
vaa matkaa kotiin!

Minimiryhmäkoko:  25 hen-
kilöä. 

Matkan hinta: 
Jaetussa kahden hengen huo-
neessa on 1350 EUR/henkilö 

Yhden hengen huoneen lisä 
on 145 EUR

Hinta sisältää:

Edestakaiset lennot turistiluo-
kassa Helsinki-Wien-Helsink, 
majoituksen ***-tason hotel-
lissa aamiaisella, suomenkieli-
sen oppaan palvelut koko pe-
rillä oloajan, ammattiosuuksilla 
mukana paikallinen metsäasi-
antuntija, lentokenttäkuljetuk-
set kohdemaassa, matkaohjel-
massa mainitut ruokailut (ei 
ruokajuomia), kaikki matkaoh-
jelmassa mainitut retket, opas-
tukset, sisäänpääsymaksut, len-

Slovakia on matkakohteena Bratislavaa lukuun ottamatta melko tuntematon, mutta siihen lähemmin 
tutustuvat löytävät sieltä suuren määrän vetonauloja: historiallisia nähtävyyksiä, uljasta luontoa se-
kä edullisia ruokia ja juomia. 

tokenttämaksut ja arvonlisäve-
ron, Trio Travelsin palvelumak-
sun, kotimaan bussikuljetukset  
mhyn alueelta lentoasemaalle 
ja takaisin 

Hinta ei sisällä:
Matkavakuutusta, jonka otta-
mista suosittelemme kaikille 

matkustajille jo ennakkomak-
sun maksamisen jälkeen, ruo-
kajuomia ellei toisin mainita, 
muita matkaohjelmassa mai-
nitsemattomia palveluita.

Ilmoittautumiset 31.5. men-
nessä puh. 03 486 4551.

Tänä keväänä kelirikkoa saatiin odotella, pitkit-
tyneet yöpakkaset helpottivat talvipuun korjuu-
ta huhtikuulle saakka. Kelirikko katkaisee lopulta 
puunkorjuun monella tiellä, joita ei ole suunnitel-
tu tämän päivän korjuukalustolle

Rikkooko kelirikko tien keväällä?

Pintakelirikossa jäätyneen run-
gon päällä oleva tien pintaker-
ros pehmenee veden poistumi-
sen estyessä, tällöin tien kanta-
vuus heikkenee ja tien pinta vel-
liintyy.  Roudan sulaessa syvem-
mälle kelirikko kehittyy runko-
kelirikoksi, joka laskee tien kan-
tavuutta huomattavasti.  Rungon 
pehmetessä aiheutuu tielle usein 
vähäisestäkin liikenteestä vauri-
oita.

Märkä syksy pahensi, 
aurinkoinen kevät taas 
helpotti

Tien kelirikkoherkkyys riippuu 
tien kuivatuksesta, maapohjan 
ominaisuuksista ja rakenteissa 
käytetyn materiaalin vedenpi-
dätyskyvystä. Kelirikon saattaa 
aiheuttaa tien puutteellinen kui-
vatus, ohuet tai sopimattomasta 
materiaalista tehdyt rakenneker-
rokset tai sitten niiden puuttumi-
nen. Kun pohjamaa on sekoittu-
nut tien rakenteisiin tai tiellä lii-
kennöidään kantavuuteen näh-
den liian raskaalla kalustolla, 
kelirikolta ei voi välttyä. 

Kelirikon esiintymiseen vai-
kuttaa kevään sää, mutta myös 

jäätymisen aikaan vallinnut sää-
tila syksyllä. Jos tie jäätyy syk-
syllä nopeasti ja pohjaveden 
pinta on korkealla jäätymisen 
aikaan, runkoon jää runsaasti 
vettä joka keväällä sulaessaan 
aiheuttaa ongelmia. Keväällä 
vähäsateisuus, aurinkoisuus ja 
tuulisuus helpottavat tien kui-
vumista ja kelirikkotilannetta.

Uskotaanko ikuisiin 
painorajoitusmerkkeihin
Kelirikkoteille asetetaan paino-
rajoitukset vaurioiden ehkäise-
miseksi, rajoitus sallii liiken-
nöinnin käytännössä vain hen-
kilöautoille. Kelirikkopainora-
joituksia saatetaan tarvita myös 
muina aikoina esim. syksyllä. 
Painorajoitusmerkki kannattaa 
peittää, kääntää tai poistaa sen 
jälkeen kun tie taas kestää lii-
kennöintiä. Jos painorajoitus-
merkki jää tiensuuhun ”ikimer-
kiksi”, sen vaikutus menettää 
merkityksensä.

Hakerekka ei mahdu  
samalla tielle kuin  
kymppipyörä

Jos tiellä on toistuvasti paha ke-

lirikko, on syytä harkita tien pa-
rantamistoimenpiteitä. Useat 
maa- ja metsätalouden käytös-
sä olevat tiet ovat vanhoja tei-
tä, joilla kelirikko haittaa raskas-
ta liikennettä. Puuhuollon suju-
misen mahdollistaa vain käyttö-
tarkoitusta vastaavalle, nykyis-
ten vaatimusten tasolle raken-

nettu tie. Metsäteillä liikkuu en-
tistä suurempia ajoneuvoja, ku-
ten hakeautot.

Valtion tukea voi yksityisen 
tien parantamiseen saada Ke-
mera- tai Ely-keskuksen rahoi-
tuksen kautta. Perusparannettu 
tie voi tehdä talvileimikosta ke-
säleimikon, mikä näkyy metsän-

omistajan kukkarossa parempa-
na kantohintana.

Mhy:stä apua vanhoihin 
ja uusiin teihin 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka suunnittelee ja toteuttaa 
metsäteiden perusparannus- ja 
rakennushankkeita. Meiltä saat 

Tämä tie sulaa keväällä hitaasti, vesi ei poistu tietä ja runkorakenne on rikkoutumassa. Perusparannettuna tien kelirikkoai-
ka lyhenisi huomattavasti.

Kesät ja talvet seisovaa paino-rajoitusta ei noudateta loput-tomiin

asiantuntevaa palvelua tien pe-
rusparannukseen tai uuden tien 
rakentamiseen liittyvissä kysy-
myksissä.

Nyt on aika laittaa kelirikko-
tiet kuntoon.

Jari Hemminki
metsänparannusesimies
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Puu on uusiutuvaa, auringos-
ta voimansa saanutta energiaa. 
Puu on lämmittänyt suomalais-
ten koteja kautta aikojen. Nyky-
aikainen teollisuuskin käyttää 
puuenergiaa, lähes puolet saha- 
ja selluteollisuuden puusta ku-
luu sivutuotteina sähkön, pro-
sessihöyryn ja kaukolämmön 
tuotantoon.

Puuenergialla on jopa omat 
brändituotteensa: koivuklapi ja 
koivuhalko. Polttopuukauppiaat 
tietävät että suomalainen polt-
taa mieluummin puhdasta kui-
vaa koivua kuin sekapuuta, vaik-
ka hinta suosisikin muuta puu-
ta. Pilkkeen laadun voi todeta 
lyömällä puita yhteen: kuivasta 
puusta lähtee heleä kirkas ää-
ni, tuoreen puun ääni on selväs-
ti vaimeampi. Omin käsin tehty 
polttopuu lämmittää tietysti par-
haiten, vitsailijoiden mukaan jo-
pa monta kertaa paremmin puu-
ta kaadettaessa, klapeja tehdes-
sä ja sisään kannettaessa. Kla-
pissa, kuten kaikessa energia-
puussa, kuivuus on laatua. Sen 
takia polttopuuta pitää tehdä jo 
aikaisin keväällä, kun kevätau-
rinko alkaa paistaa. Kevät ja al-
kukesä ovat parasta kuivumisai-
kaa ja puu tulee jo keskellä ke-

Parempi puu pivossa kuin kymmenen 
metsässä – vai miten se nyt menikään

sää viedä katon alle käytettäväk-
si seuraavana talvena tai myö-
hemmin. Kaksi kesää kuivunut 
puu on yleensä kuivin ja paras 
puu. Säilytyspaikka tulee tieten-
kin suojata sateelta ja ilman tu-
lee liikkua hyvin. Jos puolikui-
van puun vie huonosti tuuletet-
tuihin varastotiloihin, puu ho-
mehtuu varmasti. Näin kirjoit-
taa Tage Fredriksson kotimai-
sesta puuenergiasta Maahengen 
kustantamassa Metsäpäiväkir-
jassa vuonna 2005.

Huhtikuu on yleensä poltto-
puiden pilkkomisaikaa. Metsäs-
tä ne olisi pitänyt kaataa ja kul-
jettaa jo kuluneen talven aika-
na. Kustaa Vilkunan Vuotuisen 
ajantiedon mukaan kunnollises-
sa talossa kesäpuut on jo Heikin 
päivänä (19.1.) puirostettu so. 
koottu rangoiksi kasoihin.  

Mutta ei hätää. Jos aikaa ja ha-
lua polttopuiden kanssa puuhas-
teluun ei ole talvella, voi kokeil-
la rasiinkaatoa. Siinä puut kaa-
detaan alku- tai keskikesällä ja 
jätetään levälleen karsimattomi-
na metsään kuivumaan. Ranka 
kuivuu, kun vihreä latvus haih-
duttaa vettä lehdistä ja neulasis-
ta. Jo parin kauniin kesäviikon 
aikana kosteus laskee merkittä-

västi. Seuraavan talven käyttöön 
puita ei ehkä saa kuivatettua tar-
peeksi. Riippuu kesän säästä, 
kuivatusolosuhteista ja varas-
toinnista. Mutta sitä seuraavana 
talvena kelpaavat takkaan ja uu-
niin varmasti.

Apuvälineitä puiden pilkko-
miseen klapeiksi on saatavilla 
vaikka millä mitalla. Perintei-

sellä halkomiskirveelläkin saa 
taitavissa käsissä ihmeitä ai-
kaan, jos haluaa harrastaa ruu-
miinkulttuuria. Käytännön vink-
kejä puuhommiin uusavuttomil-
le ja muillekin löytyy mm. inter-
netistä osoitteesta wikikko.info/
wiki/Puiden_pilkonta   

Heli Mutkala-Kähkönen
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metsänhoitoyhdistysMETSÄN UUSI
KASVU ALKAA

TUHKASTA!
Tutkitut ja turvalliset Ecolan®

tuhkalannoitteet ovat tuottava
sijoitus Sinun, metsäsi ja
ympäristön parhaaksi.

Kaunein säästöpuuryhmä ikinä 
– valokuvakilpailu lukijoille

Osallistu kilpailuun, voita 

300 euron kylpylälahjakortti!

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten jäsenlehdet järjestävät lukijoilleen 
valokuvakilpailun. Aihe on metsällinen ja kauneus katsojan silmässä. 

Kuvaajan pitäisi vangita kameralla tiedostoksi mielestään kaunein koskaan näkemänsä sääs-
töpuuryhmä. Säästöpuitahan jätetään metsään uudistushakkuiden yhteydessä ja suositus on, 
että ne olisivat ryhmissä. Parhaat säästöpuut luonnon monimuotoisuuden kannalta ovat iso-
ja vanhoja lehtipuita, mieluiten haapoja. 

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvatiedoston toukokuun loppuun mennessä sähkö-
postilla sääntöjen kohdassa 6 mainittuun osoitteeseen. Paras kuva palkitaan 300 euron kyl-
pylälahjakortilla. 

Säännöt:
1. Kukin kilpailija voi osallistua kisaan vain yhdellä kuvalla.
2. Kuvan tulee olla jpg-formaatissa tiedostona. Tiedoston maksimikoko on 5 Mt.
3. Kuvan lähettäjällä pitää olla kaikki tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä kuvaan.
4. MhyLehti saa kaikkiin kilpailuun lähetettyihin kuviin vapaan ja ajallisesti rajoittamattoman 
ilmaisen käyttö- ja julkaisuoikeuden. Tekijänoikeudet jäävät lähettäjälle.
5. Jos kuvassa esiintyy ihmisiä, pitää heiltä olla suostumus kuvan lähettämiseen ja käyttöön 
kohdan 4 mukaisesti.
6. Kilpailuaika päättyy 30.6.2013, johon mennessä kuvat pitää lähettää sähköpostilla osoittee-
seen heli.mutkala-kahkonen@mhy.fi. Laita viestin aiheeseen sana säästöpuuryhmä.
7. Kilpailun tuomaristona 
toimii lehden toimituskunta.  
8. Lehden julkaisija-
yhdistysten henkilökunta 
ei voi osallistua kilpailuun.
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Painotyöt
Kopiopalvelu

         m-print.fi

Miika Bucktman 
myyntineuvottelija, KiAT 
puh. 040 557 3947
miika.bucktman@metsatilat.fi
 
Janne Savilahti 
kiinteistönvälittäjä, LKV 
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 044 760 7788 
janne.savilahti@metsatilat.fi

Jukka Pusa
toimitusjohtaja, LKV
auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 636 113
jukka.pusa@metsatilat.fi

Asiantunteva ja joustava kumppani 
takaa onnistumisen 

putkihommissa.

Valitse tilalle

Laitetaan yhdessä hommat putkeen!

Sadevesiputket
Salaojaputket
Rumpuputket
Lieteputket

Kaivot
Tarvikkeet

Yli
30 vuoden
kokemus!

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.�

www.phpoy.fi

Puhelimet, tietokoneet, internet- ja puhelinliittymät sekä kanavapaketit. 
Tervetuloa!

Myymälöistämme 

yhteyden ylläpitoon!
KaIKkI

Huoltoa,
neuvontaa, 

palvelua

Yritys-
myynti

Internet-
ja puhelin-

liittymät

Laitteet & 
tarvikkeet

Kanava-
paketit

Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1
Virrat:  Keskustie 7
avoinna: ma-pe 9-17, p. 03 486 4300, www.phpoy.fi

Pohjois-Hämeen Puhelin 0y

TV

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151,

0500 737 151, 03 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 9.00–14.00

Kurun, Mäntän seudun, Ruoveden ja Virtain 
Osuuspankit

Teetä leimikko
valmiiksi!

Ota yhteyttä
metsäasian-

tuntijaan.


