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VARSINAINEN TOIMINTA

Längelmäki Pohjois-Pirkka
Edistämistoiminta 29345 7936

KULUT
Henkilöstökulut -74933 -551987
poistot -3316 -1106
Muut kulut -57483 -205863
Kulut yhteensä -135732 -758956
Vars.toiminnan 
kulujäämä

-106386 -751020

LIIKETOIMINTA
Tuotot 452579 6020094
Kulut -436153 5957887
Liikevoitto 16426 62206
Mh-maksut 72 875 716550
Korko- yms. tuotot 10 067 3897
Tilikauden ylijäämä -7018 31633

Längelmäki Pohjois-Pirkka
Puunmyyntisuunnitelmat  70 000 851 522 m3

Päätehakkuut 163 1 844 ha

Harvennushakkuut 246 3 889 ha

Ensiharvennukset 63 2 256 ha

Ylispuiden poisto 29 533 ha

Yhteensä 501 8 522 ha

Puukaupan toimeksiannot  
(valtakirjat)

32 871 533 829 m3

Korjuuapalvelu 10 246 138 500 m3

Energiapuutoimitukset 246 38 000 m3

Uudistusalan raivaus 25 105 ha
Maanmuokkaus 82 909 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 140 000 1 306 000 kpl
Taimen istutus 68 627 ha
Kylvöt 5 87 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän 
kunnostukset

147 2 273 ha

Kunnostusojitus 17 km
Metsäteiden rakennus- ja  
perusparannus

27 km

Metsäsuunnittelu 27 7 632 ha
Metsäarviot 1 013 5 933 ha
Henkilökohtainen neuvonta 231 4 363 kpl
Kolulutus-,neuvonta- ja  
asiakastilaisuudet

1 12 kpl

26 2000 hlö
Liikevaihto 0,565 6,748 m€

 

Vuoden 2013 toiminnan TUNNUSLUKUJA 
(Mhy:n toteuttamat)

Puumarkkinat toimivat viime 
vuonna hyvin. Maailmantalo-
uden heilahteluista huolimat-
ta puukauppaa tehtiin Suomes-
sa lähes ennätykselliseen tahtiin. 
Yleensä puukauppaa on leiman-
nut keskustelu puumarkkinoiden 
toimimattomuudesta. Välillä on 
ollut pulaa puusta ja välillä puu-
nostajista. Viime vuonna met-
sänomistajat saivat puunsa myy-
tyä ja puunostajat saivat tarvitse-
maansa raaka-ainetta. Puukaup-
pa kävi tasaisesti koko vuoden. 
Metsänomistajat tarjosivat puu-
ta myyntiin tasaisesti koko vii-
me vuoden ajan ja puukauppa 
kävi tasaisesti heti alkuvuodes-
ta lähtien. Tasainen tarjonta pe-
rustui vakaaseen hintatasoon ei-
kä hinnoista ollut suurta erimie-
lisyyttä puukaupan osapuolten 
kesken. 

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkassa otettiin viime vuo-
den alkupuolella käyttöön puu-
markkinat.fi internetpalvelu, 
jonka avulla leimikkotiedot saa-
daan entistä paremmin puun os-
tajien tietoon. Tämä on lisännyt 
puukaupan avoimuutta ja puus-
ta käytävää kilpailua.

Kuluva vuosi on mennyt tal-
vea odotellessa ja kohti kesää 
mennään kovaa vauhtia. Jos vii-
me vuosi oli vilkas puukaupas-
sa, niin on tänä vuonnakin edel-
lytykset hyvälle ja tasaiselle 
puukauppavuodelle. Maailmal-
ta kuuluneiden viestien perus-

teella kuluvasta vuodesta odote-
taan hyvää sahasuhdannevuotta 
ja sellumarkkinat toimivat edel-
leen hyvin. Alkuvuoden aika-
na on tehty mhy Pohjois-Pirkan 
alueella puunmyyntisuunnitel-
mia 50 000 kuutiometriä enem-
män kuin viime vuonna vastaa-
vaan aikaan. Tällä hetkellä puun 
kysyntä kohdistuu kelirikko- ja 
kesäkorjuukelpoisiin kohtei-
siin. Kesäkorjuukelpoisten lei-
mikoiden tarve kasvaa, ja keli-
rikon pitkittyessä myös kelirik-
koleimikoita tarvitaan normaalia 
enemmän. 

Metsänomistajien kannattaa 
tarjota puuta aktiivisesti mark-
kinoille. Parhaan tuloksen puu-
kaupoissa saavuttaa kilpailut-
tamalla leimikon ja käyttämäl-
lä metsänhoitoyhdistyksen am-
mattiapua. Metsäasiantuntijam-
me ovat parhaita paikallisia puu-
kaupan asiantuntijoita ja valmii-
ta palvelemaan puukauppa-asi-
oissa.

Teetä leimikko
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka tarjoaa kaikille jäsenil-
leen maksuttoman metsäkäyn-
nin ja leimikon suunnittelun. 
Metsäkäynti ja maksuton leimi-
kon suunnittelu on yksi yhdis-
tyksen tärkeimmistä palveluista, 
jonka metsänomistaja saa met-
sänhoitomaksulla. Metsänhoi-
toyhdistyksen laatiman puun-
myyntisuunnitelman kautta met-
sänomistaja varmistaa, että lei-
mikko kohdistuu metsänhoidol-
liset tarpeet ja markkinatilanne 
huomioiden oikeaan kohtaan.

Kilpailuta leimikkosi
Puukaupan kilpailutus on tuot-
tava sijoitus. Puukauppaan vai-
kuttaa sekä yksikköhinta että tu-
kin katkonta. Leimikkokohtai-
nen ostajien kilpailuttaminen ta-
kaa metsänomistajalle aina par-
haimman mahdollisen sen hetki-

sen hinnan puista. Metsänhoi-
toyhdistys kerää valtakirjakau-
palla tehdyistä hakkuista osta-
jakohtaiset katkontatiedot jär-
jestelmäänsä ja hyödyntää tätä 
tietoa puukauppatarjousten ver-
tailussa. Vertailun tekee met-
sänhoitoyhdistyksen metsäasi-
antuntija, jonka ei tarvitse ve-
dättää tulosta mihinkään suun-
taan. Tämän vertailun pohjalta 
metsänomistaja viimekädessä 
päättää kenen kanssa puukaup-
pa tehdään.

Tarkista taimikkosi 
Aikainen kevääntulo helpottaa 
maastossa liikkumista.  Nyt on 
hyvä kiertää metsät ja tarkastaa 
metsien tila. Metsät kasvavat 
nopeasti ja jo muutamassa vuo-
dessa näkymät muuttuvat pal-
jon. Lähiaikoina istutetut taimi-
kot on syytä tarkastaa ja katsoa 
miten ne ovat selvinneet vähä-
lumisesta talvesta. Koska hei-
näkasvusto on vielä ruskeak-
si kuivunutta, pienetkin havu-
puun taimet ovat helposti löy-

dettävissä ja pelastettavissa kas-
vukelpoisiksi taimiksi. Samalla 
on syytä katsoa ovatko hirvet ja 
myyrät vierailleet taimikoissa. 

Mhy -laki muuttuu 
Metsänhoitoyhdistyksiä koskeva 
laki muuttuu vuoden 2015 alus-
ta. Metsänomistajalle tärkein 
viesti on, että hänen ei tarvitse 
tehdä mitään. Jäsenyys metsän-
hoitoyhdistyksessä jatkuu en-
tisellään lakimuutoksesta huo-
limatta. Yhdistys toimii ja vai-
kuttaa jatkossakin, jäsenmaksun 
maksamalla pysyy jäsenenä ja 
palvelut ja edut pysyvät entisinä.

Vaikka yhdistyksen toimintaa 
ohjaava laki joiltakin osin muut-
tuu, pysyy perusajatus samana: 
Metsänhoitoyhdistys palvelee 
edelleen alueensa metsänomis-
tajia samalla vahvalla ammatti-
taidolla.  Metsänhoitoyhdistys 
pysyy metsänomistajien omana 
yhdistyksenä ja toimintaa ohjaa-
vat jatkossakin jäsenistöstämme 
valittu valtuusto ja hallitus. Toi-
mimme ja vaikutamme metsän-

omistajien etujen puolesta ja 
metsänomistajan parhaaksi.

Päätöksiä jäsenyydestä 
kevään aikana
Mhy-lain muutoksen myötä uu-
distetaan myös metsänomista-
jien edunvalvontaketju. Met-
sänomistajien liitto organisaa-
tiona häviää ja henkilöstö siir-
tyy MTK:n metsälinjaan muo-
dostaen maakunnallisen edun-
valvontaorganisaation. Metsän-
hoitoyhdistysten on suunniteltu 
liittyvän MTK:n jäseniksi. Tästä 
jäsenyydestä metsänhoitoyhdis-
tysten valtuustot tekevät päätök-
siä kevään kokouksissa.

Toimihenkilömuutoksia
Metsäasiantuntija Markku Lauk-
karinen jää pois metsänhoitoyh-
distyksen palveluksesta touko-
kuun alussa ja hänen tehtävi-
ään tulee jatkamaan Jere Aal-
to Mäntästä. Jere aloittaa työt 
huhtikuun alussa, jotta pysty-
tään varmistamaan keskeneräis-
ten töiden ja tiedon siirto Mar-

Toimivat puumarkkinat
kulta Jerelle. Toukokuun puo-
lessa välissä jää metsäasiantun-
tija Jaakko Toijala isyysvapaal-
le, joka kestää syksyyn asti. Jaa-
kon alueen metsänomistajia pal-
velee tuona aikana Elina Koti-
lainen. Toimihenkilöiden yhte-
ystiedot löytyvät tämän lehden 
sivulta 12. 

Metsänhoitoyhdistys on 
lähellä metsänomistajaa
Metsänhoitoyhdistyksen toimin-
ta on jatkuvaa jäsentensä palve-
lujen kehittämistä. Näitä palve-
luja voidaan kutsua lähipalve-
luiksi. Monet palvelut ovat ka-
donneet pitäjistä, mutta metsän-
hoitoyhdistyksen palvelut ovat 
edelleen lähellä. Ne ovat pu-
helinsoiton päässä. Metsänhoi-
toyhdistyksen metsäasiantunti-
jat auttavat niin puukauppa kuin 
metsänhoitoasioissa, ottakaa yh-
teyttä.

Hyvää kevään odotusta,
Harri Katajamäki
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Metsätilan hyvä sijainti, hyvät 
tieyhteydet, runsaat hakkuu-
mahdollisuudet, maapohjan re-
hevyys ja hyvä metsänhoidol-
linen tila lisäävät selkeästi kiin-
nostusta metsätilamarkkinoilla. 
Tästäkin vuodesta näyttäisi tu-
levan vilkas kiinteistökauppa-
vuosi. Metsäkohteisiin tutustu-
minen on ainakin helppoa poik-
keuksellisen vähälumisen talven 
ansiosta.

Keskihinta liki 4000 euroa 
hehtaarilta
Viime vuoden aikana Metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
alueella noin  40 kiinteistöä löy-
si uuden omistajan välityksel-
lämme. Myydyt kiinteistöt oli-
vat pääosin metsäkiinteistöjä. 
Kiinteistöjen metsäala oli yh-

teensä noin 740 hehtaaria, keski-
puusto 100 m3/ha ja metsäheh-
taarin keskihinta 3860 euroa/ha. 
Keskihinta myytyä mottia koh-
den oli 38,50 euroa/ m3.

Länsi-Suomen Metsätilat 
Oy LKV on alueen metsänhoi-
toyhdistyksien omistama yritys. 
Olemme toimialueemme suurin 
metsätilojen välittäjä ja merkit-
tävässä roolissa tonttien ja maa-
seudun rakennettujen kohteiden 
myynnissä.

Tee omistajanvaihdos 
ajoissa
Metsänomistajan keski-ikä on 
yli 60 vuotta ja se nousee vuo-
si vuodelta. Metsänomistajak-
si tullaan useimmiten sukupol-
venvaihdoksen kautta. Suunni-
teltaessa metsäomaisuuden siir-

toa on vaihtoehtoina lahja, lah-
jaluonteinen kauppa tai kauppa.

Lahjoitus lapsille tai jopa lap-
senlapsille on perusteltua, jos 
lahjoitettavalla metsätilalla on 
vähän hakkuumahdollisuuksia 
tulevina vuosina, eivätkä lah-
joittajat halua kohteestaan rahaa. 
On syytä kuitenkin huomioida, 
että jos lahjansaajat ovat alaikäi-
siä voi metsätalouden harjoitta-
minen hankaloitua tilalla. Myös 
lahjaveroa joutuu maksamaan 
vähemmän, jos lahjansaajia on 
useampia. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että yhteisomistus vaa-
tii yksimielisyyttä, jotta metsäta-
louden harjoittaminen tilalla on 
mahdollista.

Hyväpuustoisilla tiloilla kaup-
pa on usein järkevä vaihtoehto. 
Vanhempien ja lasten välisessä 
kaupassa voidaan kauppahinta 
jaksottaa usealle vuodelle, en-
nalta sovitun maksuaikataulun 
mukaisesti. Kun verovapaan su-
kulaisluovutuksen ehdot täytty-
vät, ei myyjä joudu maksamaan 

kauppahinnasta luovutusvoit-
toveroa. Kauppahinnan ollessa 
enintään 75 prosenttia käyvästä 
arvosta, on kyseessä lahjaluon-
teinen kauppa.

Metsätilan myyminen ulko-
puoliselle kannattaa, jos perilli-
set eivät ole kiinnostuneet met-
säomaisuuden hoidosta.

Metsävähennys keventää 
puunmyynnin verotusta
Ostaja saa metsätilakaupassa 
metsävähennysoikeuden, joka 
on 60 prosenttia tilan hankinta-
menosta. Hankintamenoksi las-
ketaan tilan kauppahinnan li-
säksi maksettu varainsiirtove-
ro ja muut kaupasta aiheutuneet 
suoranaiset kulut. Metsävähen-
nysoikeus keventää puunmyyn-
nin verotusta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että uusi omistaja voi 
saada tilaltaan verovapaasti tulo-
ja metsävähennysoikeuden ver-
ran. Vuosittaisen metsävähen-
nyksen enimmäismäärä on 60 
prosenttia metsätuloista.

Mummonmökit ovat haluttuja ostoskohteita. Kasvavat taimikot ovat kiinnostavia.Järvenranta nostaa aina metsäkiinteistön arvoa.

Metsätilat ovat haluttuja
Metsäarvio ei ole kauppa-
hinta
Metsäarviota laadittaessa metsä-
tilan puusto mitataan ja määritel-
lään tilan metsänhoidollinen ti-
la. Sen pohjalta määritetään tilan 
metsätaloudellinen arvo. Metsä-
arvio ja todellinen tilasta mak-
settava hinta eivät ole sama asia, 
vaan lopulliseen kauppahintaan 
vaikuttavat kysyntä, sijainti ja 
monet muut seikat. 

Metsäkiinteistökauppaan pe-
rehtyneellä asiantuntijalla on pa-
ras tieto alueen markkinatilan-
teesta. Metsäarvio on hyvä pe-
rusta, oli sitten kyseessä perun-
kirjoitus, lahja tai kaupan teke-
minen. Metsäarvion laatimises-
ta syntyneet kulut ovat pieni osa 
suhteessa kiinteistön arvoon.

Sauli Kallio

Metsäomaisuuden 
hallintapalvelut
Metsä- ja kiinteistöarviot

• Metsäsuunnittelu
• Metsäkiinteistöjen kauppa ja 

välitys
• Metsätilan sukupolven vaih-

dokset
• Kauppa- ja lahjakirjojen laa-

timinen
• Lainhuudon hakeminen
• Jakosopimukset
• Kuolinpesän muuttaminen  

verotusyhtymäksi
• Verotuskysymykset
• Julkisen kaupanvahvistajan 

palvelut

Kysy lisää palveluistamme!
Janne Savilahti
kiinteistöasiantuntija, LKV
julkinen kaupanvahvistaja
044 760 7788
janne.savilahti@mhy.fi

Miika Bucktman
kiinteistöasiantuntija, LKV
julkinen kaupanvahvistaja
040 557 3947
miika.bucktman@mhy.fi

Metsätilojen kaupassa vallitsevat edelleen myyjän 
markkinat eli kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. 
Kysyntä vaihtelee yksittäisten tilojen välillä monis-
ta eri tekijöistä johtuen.

Mitä metsäsuunni-
telma kertoo 
metsäsi mahdolli-
suuksista?      
Metsänhoitoyhdistys tekee metsästäsi metsäsuunnitelman seu-
raavaksi vuosikymmeneksi ja ottaa huomion siinä sinun toivee-
si. Voit osallistua suunnitelman laatimiseen lähtemällä mukaan 
maastoon tai perehdytämme sinut suunnitelmaan pöydän ääres-
sä. Metsäsuunnitelmakansion mukana saat ilmavalokuvan met-
sästäsi ja uudet selkeät värikartat.

Metsälösi koostuu erikokoisista metsäkuvioista. Metsäsuunnitel-
ma antaa jokaisesta kuviosta seuraavat tiedot:

• arvioidut puumäärät
• hoitotyöehdotukset
• ensiharvennustarpeet
• harvennustarpeet ja –mahdollisuudet
• uudistushakkuumahdollisuudet
• muuta käytännöllistä lisätietoa
• hakkuutuloarviot ja hoitotyömenoarviot euroina

Yhteenvedosta selviävät metsäsi mahdolliset kokonaistulot 
seuraavan vuosikymmenen aikana. 

www.mhy.fi

Parhaat neuvot puukauppaan saa omalta met-
sänhoitoyhdistykseltäsi. Meillä on ajantasainen tie-
to hintatasosta. Hoidamme leimikon kilpailutuk-
sen ja tarjousvertailun puolestasi.

Puukaupan toimeksiannosta tarjoamme Aarre-
lehden lahjatilauksen kahdeksi kuukaudeksi.

Tilaa puunmyynti-
suunnitelma

Metsäsuunnitelma 
metsästäsi
Tilaa metsäsuunnitelma Mhy Pohjois-Pirkalta. 
Suunnitelma maksaa 120 € + 14 €/ha + alv, kitu- ja 
joutomaat veloituksetta.

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi

Ota yhteys metsä-
asiantuntijaasi, 

yhteystiedot 
sivulla 12.
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Puukauppaa käytiin viime vuon-
na ennätystahtiin ja sama tah-
ti näyttää jatkuvan tänä vuon-
nakin. Pelkästään tammikuussa 
käytiin kauppaa neljällä miljoo-
nalla kuutiometrillä, mikä on 40 
prosenttia enemmän kuin vuot-
ta aiemmin. Hinnat ovat syksys-
tä lähtien pysyneet hyvin vakai-

na ja kohtuullisella tasolla. Puu-
markkinat ovat muutaman vuo-
den ajan toimineet todella hyvin. 
Tähän on vaikuttanut ainakin se 
seikka, että markkinat ovat toi-
mineet kerrankin markkinatalo-
uden ehdoilla, eivätkä esim. po-
liittinen puuttuminen verohuo-
jennuksin tai pinta-alaverotuk-

sen päättyminen ole enää vai-
kuttaneet. 

Tällä hetkellä puumarkkinoil-
la on hyvä vire. Ostajien käyt-
täytymisessä on havaittu tal-
ven aikana kausiluonteista koh-
teiden valikointia. Erilaiset hin-
talisät ovat tulleet osaksi puu-
kauppaa. Kaikki lisät ovat met-
sänomistajille varmasti mielui-
sia, mutta on syytä muistaa, että 
lisätietoihin merkityt lisät eivät 
näy tilastohinnoissa, jotka näin 
jäävät toteutuneita alhaisemmik-
si. Puhtailla todellisilla yksikkö-
hinnoilla käytävä kauppa paran-
taa markkinoiden toimivuutta.   

Politikoinnista ongelmia
Hyvin toimivista puumarkki-
noista huolimatta eri tahot esittä-
vät markkinoita sekoittavia kan-
nanottoja. Keskustelu metsien 
kiinteistöverosta tai metsämak-
susta toistuu tavan takaa. Tämä 
markkinoiden toimivuutta ym-
märtämättömien esittämä mal-
li perustuu siihen, että ns. raip-
paveron ansiosta oletetaan met-
sänomistajien myyvän enem-
män puuta, kun veron saa vähen-
tää kuluna puun myyntituloista. 

Puumarkkinat vauhdissa
Todellisuudessa veron vaikutuk-
set markkinoilla olisivat kaikki-
en kannalta erittäin kielteisiä.

Suurin puumarkkinoita rajoit-
tava tekijä on kuitupuun kysyn-
tä. Tähän ongelmaan tulisia löy-
tää ratkaisuja, ja paras keino rat-
kaisuksi olisi metsäteollisuuden 
investoinnit Suomeen. Näiden 
kannustamiseksi mm. firmojen 
maksamaa yhteisöveroa pudo-
tettiin 26 prosentista 20:een. 

Turpeen verotuksen kiristä-
minen vähentää puun polttoa ja 
näin ollen energiapuun kysyn-
tää. Tämän vuoksi kivihiilen 
tuonti Suomeen kasvoi rajus-
ti viime vuonna. Suomi näyttää 
valinneen energiapoliittisen lin-
jan, jolla suositaan tuhansien ki-
lometrien päästä laivattavaa fos-
siilista kivihiiltä uusituvan koti-
maisen puun sijaan.   

Vahva usko  
tulevaisuuteen

Metsäteollisuuden investoin-
nit Suomeen ovat pitkään ol-
leet poistoja pienemmät. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, et-
tä laitteet kuluvat nopeammin 
kuin niihin investoidaan. Tä-

Kaavoitus vähentää rajusti hakkuita
tukiin. Kemera-tukea voi saada 
vain metsälain mukaisella alu-
eella. Siitäkin syystä oman kun-
nan kaavoitusta kannattaa seu-
rata esim. kunnan nettisivuilta. 

Jos metsälaki ei ole voimassa, 
eivät myöskään metsätuholaki 
eikä esim. metsälain 10 §:n eri-
tyisen arvokkaat elinympäristöt 
ole voimassa. Hakkuita ohjataan 
näillä alueilla käytännössä mai-
sematyöluvilla. 

Maisematyölupa tekee 
metsätaloudesta maksul-
lista ja luvanvaraista

Kunta voi asettaa asemakaava-
alueelle maisemaa muuttavaan 

toimenpiteeseen, kuten puiden 
kaatoon, maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisen toimenpide-
rajoituksen. Rajoitusta halli-
taan maisematyöluvalla (MRL 
128§). Sillä voidaan esimer-
kiksi sallia pelkät harvennus-
hakkuut ja rajoittaa maa-aines-
ten ottoa. Metsänomistajien liit-
to Länsi-Suomen teettämän ky-
selyn perusteella liiton toimialu-
eella luvat maksavat 0 -1 200 eu-
roa. Kielteiset luvat ovat lähes 
yhtä kalliita. Kalleimmat luvat 
tekevät kannattavasta metsäta-
loudesta mahdotonta. 

Kunta voi vaatia maisema-
työlupaa myös yleiskaava-alu-
eelle niin halutessaan. Omia 
kuntapäättäjiä kannattaa ohjeis-
taa luopumaan tästä ja esittää 
heille taloudellisten menetysten 
suuruus euroina. Mikäli maan-
omistaja ei voi käyttää metsään-
sä kohtuullista hyötyä tuottaval-
la tavalla, on kunta MRL:n mu-
kaisesti korvausvelvollinen. 
Korvaus määritetään lunastus-
lain mukaisesti.

Esimerkiksi hakkuurajoituk-
set laajoille yleiskaava-alueil-
le tulevat kunnalle siis kalliik-
si. Osa kunnista käyttää maise-
matyölupaa kuitenkin järkevästi. 
Lupa voidaan myöntää kerralla 
kaikille metsäsuunnitelman mu-
kaisille toimenpiteille 10 vuo-
den ajaksi. 

Hakkuut vähentyneet 
jopa neljänneksen
Kaavoituksen vaikutuksia met-
sätalouteen on tutkittu yllättä-
vän vähän. Metlan tuore tutki-
mus kuitenkin kertoo hakkuu-
mahdollisuuksien käyttämises-
tä. Pahimpana esimerkkinä Hy-
vinkään kaupungissa 17 prosent-
tia metsämaasta on kaavarajoi-
tusten piirissä. Hakkuukertymä 
alueella on kuitenkin 10 vuo-
den aikana pienentynyt peräti 
25 prosenttia. Ostajat ovat kart-
taneet kaavaleimikoita tarkko-
jen metsänkäsittelyvaatimusten 
ja lupabyrokratian vuoksi. Osa 
metsänomistajista ei jaksa tais-
tella määräyksiä vastaan, vaan 
luopuu puunmyyntiaikeista.

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä 
halutaan karsia. Metsänomista-
jien liitto Länsi-Suomi on eh-
dottanut, että maisematyölupi-
en hoitaminen siirrettäisiin kun-
nilta Suomen metsäkeskukselle. 
Samalla luvat rajattaisiin koske-
maan vain asemakaava-alueita.

Markus Nissinen 
ympäristöpäällikkö 

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Puumarkkinat käyvät vilkkaana. Myös alkanut vuo-
si näyttää hyvältä. Politikointi metsämaan kiinteis-
töverolla ja kivihiilen suosimisella haittaavat ja uh-
kaavat puumarkkinoiden toimintaa. Pitkästä aikaa 
metsäteollisuus on kertonut merkittävistä inves-
toinneista Suomeen. 

tä kirjoittaessa tuli suomalaista 
metsätaloutta ja metsäsektoria 
ajatellen loistavia uutisia. UPM 
esitti muutaman suuren inves-
toinnin lisäksi kokonaan uuden 
sellutehtaan rakentamisen Suo-
meen olevan mahdollista kym-
menen vuoden sisällä. UPM:n 
mukaan luottamus puukaupan 
tasaiseen toimivuuteen on li-
sääntynyt. Ehkä tämä rohkaisee 
myös muita isoja metsäyhtiöitä 
uusiin suurinvestointeihin, vaik-
ka esimerkiksi metsäomistajien 
oma MetsäGroup kertoikin hil-

jan, ettei uusia suurinvestointeja 
ole näillä näkymin tulossa. Joka 
tapauksessa niillä yhtiöillä, jotka 
sitoutuvat suomalaiseen metsä-
talouteen ja puun kysyntään, on 
luvassa hyvä tulevaisuus. 

Markus Peltola 
projektipäällikkö 

Metsänomistajien liitto  
Länsi-Suomi   

Kaavoituksella ohjataan maan-
käytön suunnittelua ja rakenta-
mista. Metsät ovat perinteises-
ti kaavojen ns. valkoista aluet-
ta, mutta paineet kaavoituksen 
lisäämiselle myös metsissä ovat 
kasvaneet. Tavoitteena on luon-
non monimuotoisuuden ja vir-
kistysarvojen turvaaminen kaa-
voituksen kautta. Suojelu- ja vir-
kistysalueiden kytkeytyvyyttä 
toisiinsa halutaan parantaa eko-
logisilla käytävillä.

Erilaisia metsänkäytön ra-
joituksia syntyy kaavoittajasta 
ja kaavatyypistä riippuen. On-
gelmia luovat kaavamääräys-
ten tulkinnanvaraisuus ja vaih-
telu kunnasta ja maakunnas-
ta toiseen. Kuntapäättäjät tun-
tevat usein metsätaloutta vain 
heikosti. Siksi kaavoihin ase-
tetaan metsänkäytön rajoitteita 
todellisia vaikutuksia ymmär-
tämättä. 

Metsälaki ja kaava-alueet
Metsälaki ohjaa perinteises-
ti metsien käyttöä, mutta kaa-
va-alueilla se väistyy vahvem-
pien lakien tieltä. Metsälaki 
on tietenkin voimassa maa- ja 
metsätalouteen varatuilla alu-
eilla (M-alkuiset merkinnät), ja 
yleiskaavoissa lisäksi virkistys-
alueilla (V). Mutta suojelualu-
eilla metsälaki ei ole voimassa. 
Tämä vaikuttaa metsätalouden 
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Vuoden alussa voimaan 
tulleessa metsälaissa 
metsien käytön säätely 
on purettu lähes koko-
naan, ja metsänomista-
ja voi itse valita, miten 
hän metsäomaisuuttaan 
hoitaa.

Uusi laki velvoittaa ainoastaan 
huolehtimaan metsän uudistu-
misesta. Kasvatushakkuut voi-
daan toteuttaa perinteisen ala-
harvennuksen lisäksi yläharven-
nuksena tai eri-ikäisrakenteisen 
puuston kasvatukseen tähtäävä-
nä poiminta- tai pienaukkohak-
kuuna. Uudistushakkuuta koske-
vista ikä- ja läpimittarajoista on 
luovuttu kokonaan.

Uudistamisvelvoite syntyy, 
kun metsään hakataan suurem-
pi kuin 0,3 hehtaarin aukko, tai 
jos eri-ikäisrakenteisen metsän 
kasvatushakkuun jälkeen alu-
eella ei ole laadultaan tai mää-
rältään kasvatuskelpoiseksi luo-
kiteltavaa puustoa. Velvoite kos-
kee myös yli 0,3 hehtaaria olevia 
pienaukkoja. Kasvatuskelpoisen 
puuston tiheys määritellään kes-
kiarvona; pienaukkoa ei tarvitse 
uudistaa, jos puuston tiheys kä-
sittelyalueella on keskimäärin 
riittävä.  Puuston kasvatuskel-
poisuudesta määritellään valtio-
neuvoston asetuksessa.

Uudistumisesta on  
edelleen huolehdittava
Omistajan on edelleen huoleh-
dittava metsän uudistumisesta. 
Uudistamisvelvoitteeseen sisäl-
tyy tarvittavien perustamistoi-
mien tekeminen ja taimikon jäl-
kihoidosta huolehtiminen. Vel-
voite on täytetty, kun taimik-
ko on saavuttanut vähintään 
0,5 metrin keskipituuden, riittä-
vän tiheyden ja tasaisuuden, ei-
kä muu kasvillisuus enää välit-
tömästi uhkaa sen kehitystä. Tai-
mikon perustamisilmoitusta ei 

enää tarvitse tehdä. Aiempi vii-
den vuoden aika taimikon perus-
tamiselle muuttuu 10–25 vuoden 
määräajaksi aikaansaada alueel-
le yllä mainitut määritelmät täyt-
tävä taimikko.

Metsänkäyttöilmoitus on teh-
tävä vähintään 10 päivää, tai 
enintään kolme vuotta ennen 
hakkuun aloittamista, aikaisem-
pien 14 päivän ja kahden vuo-
den sijaan. Ilmoituksessa määri-
tellään, tähdätäänkö käsittelyillä 
tasa- vai eri-ikäisrakenteeseen.

Tieto luontokohteista 
kaikille toimijoille
Erityisen tärkeitä elinympäris-
töjä on tullut kaksi lisää: metsä-
korte- ja muurainkorvet. Laissa 
on selvennetty elinympäristöjen, 
ns. 10§:n kohteiden, piirteitä ja 
rajaamista. Elinympäristöt mää-
ritellään luonteeltaan pienialai-
siksi tai metsätaloudellisesti vä-
hämerkityksellisiksi, ja ne erot-
tuvat ympäröivästä metsäluon-
nosta selvästi.

10 §:n kohteista koituvista 
hakkuurajoituksista aiheutuvan 
vähäisen haitan raja on 3000 eu-
roa tai alle neljä prosenttia ha-
kijan kyseisen metsäkiinteistön 
markkinakelpoisen puuston ar-
vosta. 

Maanomistajalle on laissa 
määritelty uusi velvoite. Hak-
kuuoikeuden haltijalle pitää il-
moittaa tiedot hakkuussa huomi-
oitavista erityisen tärkeistä elin-
ympäristöistä tai muista luon-

Uudistettu metsälaki antaa 
vapauksia metsien käsittelyyn

Uusi metsälaki sallii metsien eri-ikäiskasvatuksen esimerkiksi poiminta- ja pienaukkohak-
kuilla. 

Metsänhoitoyhdistyslain muu-
tos vauhditti myös koko metsän-
omistajajärjestön uudistamista. 
Tavoitteena on siirtyä kaksipor-
taiseen organisaatioon, jossa ny-
kyiset Metsänomistajien liitot ja 
MTK:n metsälinja yhdistämällä 
tehostetaan metsäedunvalvon-
taa. Uudistuksessa metsänhoi-
toyhdistykset liittyisivät suo-
raan MTK:n jäseniksi, kun jäse-
nyys nykyisin on kulkenut liit-
tojen kautta. 

Jotta uudistus voitaisiin to-
teuttaa, pitää sekä metsänhoi-
toyhdistysten että MTK:n sään-
töjä muuttaa. Yhdistysten sään-
nöt ovat muutostarpeessa jo uu-
den lain takiakin. 

Yhdistysten valtuustot käsitte-
levät tämän kevään kokouksis-
saan sääntömuutosta ja hakeutu-
mista MTK:n jäseniksi. Säännöt 
pitää hyväksyttää Patentti- ja re-
kisterihallituksessa. 

MTK:n valtuuskunta käsitteli 

ja hyväksyi marraskuussa järjes-
tön sääntömuutoksen ensimmäi-
sen kerran. Toinen käsittely on 
vuorossa huhtikuun lopulla. Lo-
pullista päätöstä varten MTK:n 
valtuuskunta on kysynyt met-
sänhoitoyhdistyksiltä, aikovat-
ko ne hakea järjestön jäsenyyttä.

Metsänomistajien liittojen 
purkaminen ja organisatorinen 
alasajo voidaan aloittaa vas-
ta, kun on selvinnyt toteutuu-
ko järjestöuudistus suunnitel-

Metsänomistajajärjestön uudistus 
käynnissä

Metsälain muutokset
• Uudistamisen ikä- ja läpimittarajat poistuivat
• Kasvatushakkuu ala- tai yläharvennusta, tai eri-ikäisrakentee-

seen tähtäävää poiminta- tai pienaukkohakkuuta
• Uudistamisvelvoite syntyy kun, metsässä yli 0,3 ha aukko tai 

kun puusto ei kasvatushakkuun jälkeen täytä vaadittuja kritee-
rejä 

• Metsäkorte- ja muurainkorvet uusia 10§ kohteita
• Metsänkäyttöilmoitus tehtävä vähintään 10 päivää, tai enintään 

kolme vuotta ennen hakkuun aloittamista
• Velvollisuus ilmoittaa luontokohteista muille toimijoille

lulla tavalla. Metsänomistajien 
maakunnallinen edunvalvonta, 
eli liittojen käytännön toiminta 
säilytetään uudistuksessa. Liit-
tojen henkilöstö jatkaa MTK:n 
kenttäorganisaationa, mutta joi-
takin toimintoja yhdistämällä ja 
asiantuntemusta jakamalla saa-
daan koko maahan entistä pa-
rempi ja vaikuttavampi järjestö 
tekemään työtä metsänomistaji-
en menestyksen eteen.
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tokohteista, esimerkiksi Natura 
2000-alueista. Leimikon suun-
nittelija on vastuussa leimikko-
suunnitelman lainmukaisuudes-
ta.

Sari Pynnönen
projektitutkija

Metsänomistajien liitto  
Länsi-Suomi   

Tilaa kevään taimet 

NYT!
Metsänviljelykausi 
käynnistyy toukokuun alussa. 
Metsänhoitoyhdistyksellä on 
tarjolla runsaasti erikokoisia 
ja –ikäisiä männyn ja kuusen 
taimia kilpailukykyiseen 
hintaan. Varmista taimien 
saatavuus tekemällä tilaus 
omalle metsäasiantuntijallesi 
pian. 

Taimien ostajalle lainaamme 
korvauksetta istutusvälineen.
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– Tervetuloa, nyt kyllä olet han-
kalasti hunningolla, huikkaa 
Heidi Sinda tervehdykseksi saa-
puessani metsäasiantuntija Jan-
ne Maijalan kanssa ison puuma-
neesin eteen. 

Tervehdys johtuu siitä, että 
olemme Hankalan tilalla, jonka 
pellolla on ollut muinoin Hun-
ningon mestauspaikka. 

Heidi Sinda on viettänyt lap-
suutensa ja nuoruutensa pää-
kaupunkiseudulla. Mutta Kyl-
mäkosken mummolassa viete-
tyt kesät ja lomat ovat pitäneet 
juuret maalla. Sinda on hevos-
ihminen sanan täydessä merki-
tyksessä. Hevoset ovat elämän-
tapa. Ansioluettelossa on pitkä 
lista erilaisia voittoja ja sijoi-
tuksia valjakkoajossa ja kenttä-
ratsastuksessa. 

Heidi Sindan tilanpito keskit-
tyy hevosiin ja metsätalouteen. 
Urjalan pelloilla on laitumia ja 
kasvatetaan rehua. Lisäksi lai-
dunmaita on Metsähallitukselta 
vuokratuilla perinnebiotoopeil-
la, kun taas Kylmäkosken pellot 
on vuokrattu pois. Metsää on yh-
teensä 160 hehtaaria Kylmäkos-
kella ja Urjalassa.

Metsänhoitoyhdistys 
kumppanina
Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maan ja Heidi Sindan yhteistyö 
on sujunut hyvin.

– Olin jo vähällä lähteä met-
säteollisuuden kelkkaan ja teke-
mässä hoitosopimusta, kun pe-
räännyin. Kyllähän minä ym-
märrän, että teollisuuden tehtä-
vä on hankkia puuta, mutta mhy 
on metsänomistajan puolella. 
Vaarini oli mhy-mies henkeen 
ja vereen ja mukana toiminnas-
sa. Suuresti näissä ratkaisuissa 
vaikuttavat henkilökemiat. Toi-
set ovat kovasti mhy:n puoles-
ta ja toiset vastaan - suurin osa 
mollaamisista johtuu kemioista, 
pohdiskelee Sinda avoimesti.

Sinda pitää tärkeänä puu-
kauppojen kilpailuttamista. Hän 
myöntää agrologikoulutuksesta 
huolimatta olevansa metsäasi-
oissa melkoinen noviisi. 

– Oma aika on tärkeää, mak-
san mielelläni välityspalkkion 
puukaupoista, kun kilpailutta-
minen tehdään ammattitaidolla. 
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Ei 
edes metsänhoitotöitä. On myös 
hienoa, että olen saanut neuvoja 

silloin kun tarvitsen, esimerkik-
si vero- ja alv-asioissa.

Metsät kierretään  
yhdessä
Metsäasiantuntija Janne Mai-
jala on kiertänyt Sindan kans-
sa kaikki tilan metsät jo useam-
paan kertaan. Käynneillä sel-
viävät hakkuumahdollisuudet ja 
hoitotarpeet. 

– Saan niillä käsityksen, missä 
on myytävää, missä töitä – mistä 
tulee ja mihin menee rahaa. Sen 
tiedon yhdistän tilan kehittämi-
seen, investointitarpeisiin ja ve-
rosuunnitteluun, selittää Heidi 
Sinda. 

Maijala kertoo, että Heidin 
kanssa asiointi on helppoa. 

– Hän on kiireinen ihminen ja 

Heidi hoitaa hevoset ja 
metsänhoitoyhdistys metsät

Metsänhoitoyhdistykset lähet-
tävät huhtikuun alussa ensim-
mäistä kertaa jäsenilleen jäsen-
kortit. Korttilähetyksessä ker-
rotaan yhdistysten toiminnan 
jatkuvuudesta, kun laki met-
sänhoitoyhdistyksistä muuttuu 
vuoden 2015 alussa. 

Metsänhoitoyhdistykset pa-
nostavat entistä enemmän jä-
senpalveluihin ja -etuihin. Jä-
senkortilla saa etuja valtakun-
nallisilta yhteistyökumppaneil-

Radiokanava Iskelmä, Aarre-
lehti ja Metsänhoitoyhdistykset 
kampanjoivat maaliskuussa yh-
dessä ja etsivät metsänomistajia 
mukaan metsätestiryhmään.

Hae mukaan metsätesti-
ryhmään ja löydä metsäs-
täsi uusia ulottuvuuksia 
yhdessä ammattilaisten kanssa. 
Voit ilmoittaa halukkuudesta-
si Iskelmä-radion nettisivuilla. 
Kolme onnekasta saa metsurin 
viikoksi käyttöönsä, Aarre-leh-

den vuosikerran ja metsäkäyn-
nin yhdessä metsäneuvojansa 
kanssa. Metsätestiryhmäläisistä 
tehdään haastattelut Iskelmä-ra-
dioon. Kannattaa kuunnella Is-
kelmän Aamuklubia. 

Iskelmän nettisivuilla voit 
katsoa myös videon uuden met-
sänomistajan metsäkäynnistä.  

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
suomalaisten metsänomistajien 
omia yhdistyksiä. Ne auttavat 
jäseniään kaikissa metsänhoi-

toon ja puukauppaan liittyvissä 
asioissa. Metsänhoitoyhdistyk-
sissä pidetään reilusti metsän-
omistajan puolta. www.mhy.fi

Metsäalan erikoisaikakaus-
lehti Aarre käsittelee monipuo-
lisesti metsän hyöty- ja virkis-
tyskäyttöä. Kymmenen kertaa 
vuodessa ilmestyvä Aarre tar-
joaa tietoa ja elämyksiä kaikil-
le metsän ja luonnon aarteita ar-
vostaville suomalaisille.

Jäsenkortti tulossa Voita metsuri viikoksi
ta, joita tällä hetkellä ovat Aar-
re-lehti, Agrimarket, BRP ja 
Savotan Puoti. Lisäksi luvas-
sa etuja omalta yhdistykseltä 
ja paikallisilta yhteistyökump-
paneilta.

Hessin Ritari, vuonna 2011 syntynyt ori, suostui mielellään 
poseeraamaan emäntänsä kanssa.

Hessi-tallin omistaja Heidi Sinda Urjalasta luottaa 
metsänhoitoyhdistyksen palveluihin. Yhteistyö 
metsäasiantuntijan kanssa sujuu hyvin. Hevostilal-
la käytetään paljon puuta ja metsä on tärkeä osa ti-
lan kokonaisuutta.

Janne Maijala sai perehdytystä puunajoon tarkoitetun he-
vostyökalun toimintaan.  

Hevostarhoihin rajoittuvaa kivikkoa hyötykäytetään valjak-
koajon harjoittelussa.

yhteydenpidossa käytetään pal-
jon sähköpostia. Metsäkäynnil-
lä katsotaan valmiiksi seuraavia 
myyntikohteita ja hoitotarpeita. 
Teen niistä metsänomistajalle 
luettelon ja yhteenvedon. Näin 
saan myös pohjat puunmyynti-
suunnitelmien laatimiseen. 

Hevostila käyttää omia 
metsiä
Omien metsien puuta on käytet-
ty tilalla paljon. Myös komean 
puumaneesin rakenteista osa on 
omasta metsästä. Rakennuksiin 
ja niiden korjaamiseen, haketta 
tarhanpohjiin, lämmitykseen se-
kä paksua puuta aitoihin tarvi-
taan jatkuvasti. 

– Sahurit ihmettelevät, mi-
hin niin järeää tavaraa tarvitaan. 

Mutta ei noita suomenhevosia 
mitkään kakkosneloset pidätte-
le, naureskelee Heidi Sinda.

Hevoset tarvitsevat metsiä ja 
metsäteitä harjoitusmaastoina. 
Mutta hevosten vieminen sa-
vottaan ei innosta, vaikka met-
sään sopivia hevostyökaluja löy-
tyykin.  Varsinainen puunkorjuu 
jää järkevästi koneille. 

Heidi Sinda aloitti agrolo-
giopinnot Mustialassa v. 1996 
ja siirtyi seuraavana vuonna pi-
tämään isoisänsä tilusten sivuti-
laa. Sinda kertoo, että paikalliset 
epäilivät aluksi, ettei hän täällä 
kauaa viihdy. Mutta ainakin vie-
lä on viihtynyt.  

Hessi-talli panostaa suomen-
hevosten kasvatukseen, valmen-
nukseen ja leiritoimintaan sekä 

tapahtumien ja kilpailujen järjes-
tämiseen. Hevosia on hoidossa ja 
valmennuksessa. Kyyditään hää-
pareja, kuskataan eläkkeelle, jär-
jestetään polttaririehaa jne. Sen 
lisäksi Heidi Sinda jatkaa kilpau-
raansa edelleen. Viime syksynä 
tuntiratsastukset lopetettiin, aika 
kun ei riitä kaikkeen. 

Hessi-tallin hevosia ja tilan 
metsiä on käytetty mm. kotimai-
sissa elokuvissa Täällä Pohjan-
tähden alla ja Hella W. Tällä het-
kellä Aalto Yliopisto suunnitte-
lee Katariina Jagellonicasta ker-
tovaa TV-sarjaa.

Heli Mutkala-Kähkönen
viestintäpäällikkö
Metsänomistajien  
liitto Länsi-Suomi     
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”Kengässä on tärkeää, miltä se 
näyttää, miltä se tuntuu jalassa 
ja millaisista materiaaleista se 
on tehty”, sanoo kansainvälis-
täkin huomiota herättänyt nuori 
suomalainen puukenkien suun-
nittelija Terhi Pölkki.

Pölkki valmistui taidemais-
teriksi perinteikkäästä London 

College of Fashionista vuonna 
2008. Opiskelujen jälkeen hän 
jäi töihin Lontooseen. 

”Silloin minulle tulivat tutuik-
si myös Brasiliassa, Kiinassa ja 
Intiassa sijaitsevat suuret kenkä-
tehtaat. Mietin, miltä oma ken-
kämallistoni voisi näyttää. Tein 
silloin avokkaat, joiden korot 

Ekologinen kenkä tehdään lähipuusta

Suomalaista koivua jaloissa muodoissa. Kovapohjainen puukenkä on todellinen terveys-
tuote, johon pistetty jalka tekee kävellessä oikeasti työtä.

• Kotimainen lähipuu on vastuullinen valinta
• PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifica-

tion Schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestel-
mä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa

• Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu 
– ja niistä kaksi kolmasosaa PEFC:n vaatimusten mukaisesti

• Kotimaista kestävästi tuotettua puuta on kattavasti tarjolla, 
sillä yli 90 % Suomen metsistä on PEFC-sertifioitu

• PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia metsien hoidol-
le ja puutavaran kulkeutumiselle toimitusketjussa, ja niiden 
toteutumista valvovat riippumattomat tarkastajat

Lumella on omat hyvät ja huo-
not puolensa, niin metsissäkin. 
Puunkorjuu vaikeutuu suunnat-
tomasti, kun maa ei ole jääs-
sä ja sopiva suojaava lumiker-
ros puuttuu. Sula maa ja paljaa-
na olevat juuret lisäävät nimen-
omaan juuriston vaurioita. Talvi-
leimikoita jää hakkaamatta, eikä 
puita pysty ajamaan peltoja pit-
kin teiden varsille. 

Taimikonhoitoa ja ennakko-
raivauksia taas on ollut hyvä 
tehdä lähes lumettomana talve-
na. Raivaussahurin ei ole tar-
vinnut rämpiä edes pienessä 
hangessa. Toivottavasti tämä on 
osattu käyttää hyödyksi ja sahat 
ovat soineet läpi talven. Poltto-
puiden keruukin on sujunut kä-
tevästi. 

Vaikutus tuhoihin moni-
tahoinen
Erilaisiin tuhoihin lämpimän 
talven vaikutukset ovat monita-
hoisia ja osin arvailua. Hirvitu-
hot saattavat jäädä pienemmik-
si, kun puun kasvainten tilalle 
löytyy paljaasta maasta varpuja 
ja muuta pehmeämpää syötävää 
hirvien purukalustolle. Myyrät-

kään eivät ole helposti päässeet 
hangelta napsimaan kasvustoja. 

Roustevaurioita juuri istute-
tuissa taimikoissa saattaa täl-
laisena talvena esiintyä tavallis-
ta enemmän. Kun maa jäätyy ja 
sulaa tihein välein, nostaa maas-
sa oleva vesi jäätyessään taimia 
juurineen ylös.

Taimitarhoilla ulkona maas-
sa varastoitavat taimet on talvi-
sin suojattu lumella, ellei muul-
la niin tykkisellaisella. Nyt ty-
kittäminen on sujunut heikosti. 
Ellei taimien suojana ole lunta, 
on vaarana kevätahava, joka kui-
vattaa kasvustot auringossa juur-
ten ollessa vielä jäässä. 

Kevään etenemisestä ja kas-
vukauden alkamisesta on kiin-

ni myös moni asia. Jos kasvu-
kausi tosiaan alkaa normaalia 
aikaisemmin ja kesä on pitem-
pi ja lämpimämpi, voidaan odot-
taa puiden kasvun lisääntymistä. 
Mutta samalla lisääntyy myös 
hallariski. Uudet kasvaimet ovat 
herkkiä paleltumaan yöpakkasil-
la. Ja lämmin kesä lisää hyön-
teistuhoriskejä entisestään. Pitkä 
kukkimis- ja siitepölykausi aihe-
uttavat lisäksi monille ikäviä al-
lergisia oireita.

Eli suo siellä, vetelä täällä.

Heli Mutkala-Kähkönen

Se on 
geeneissä.

Valitsimme vahvimmat yksilöt, jotka kasvoivat muita no-
peammin ja tuottivat laadukkaampaa puuta.

Tarkoin valituista puista keräsimme vartteita ja perus-
timme lähes sata siemenviljelystä eri puolille Ruotsia. 

Siemenviljelyksiltä keräämme nyt siemenet taimitar-
hoillemme. Jalostettujen taimiemme on osoitettu kasva-
van 14-22 % samalle palstalle istutettuja metsikkötaimia 
nopeammin.

Vaadi parempaa tuottoa metsästäsi. Valitse jalostettua!

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen *Esimerkki perustuu Skogsforskin 14%:n kasvuerolas-
kelmaan kuusitaimikossa, johon on istutettu Svenska 
Skogsplantor AB:n Salebyn ja Rörbyn siemenviljelmillä 
tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa arvossa mitattuna

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nyky-
arvoon 3%:n korko-olettamalla.

Metsikkötaimi 100% Jalostettu taimi 189%

Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

www.skogsplantor.fi

Taimiamme on nyt saatavissa koko Suomessa.

Myynti: 
Wolffintie 36, Vaasa

Lumeton talvi – 
aikainen kevät
Mitä haittaa ja hyötyä metsille aiheutuu?

kenkien pohjat olisivat paitsi 
helpommat markkinoida, myös 
helpompia tehdä. Ensimmäisen 
oman kenkämallistonsa hän jul-
kaisi lokakuussa 2011.

Pölkin suunnittelemat puu-
kengät tehdään Erja Räty Ky:n 
kenkätehtaalla Myrskylässä. 
Työ on todellista lähituotantoa: 
kaikki kenkien pohjiin tarvittava 
koivu tulee suomalaismetsistä 
30 kilometrin säteeltä tehtaasta.  

Ekologisuus ja korkea laatu 
ovat Terhi Pölkille tärkeä asia. 
”Kasviparkittu nahka tulee Poh-
janmaalta, joten se ei sisällä me-
talleja tai kromia. Parkitsemi-
sessa otetaan huomioon myös 
ympäristö. Parkittu nahka on 
paksua ja jämäkkää, se säilyt-
tää hyvin muotonsa. Silloin kun 
tuote suunnitellaan kestäväksi ja 
ajattomaksi, se on myös ekolo-
ginen.”      

Metsä on itsekin pienen met-
säpalstan omistavalle Terhi Pöl-
kille tärkeä juttu. Hän kasvoi jo 
lapsensa siihen, että sieltä hae-
taan joulukuuset ja marjat.

Eettisyys lähtökohtana
Pölkki sanoo, että kenkäalal-
la tarvitaan myös suuria sarjo-
ja tuottavia tehtaita. Hänen omat 

tuotteensa ovat pitkälle käsityö-
tä. Useiden Euroopan maiden 
lisäksi ne ovat herättäneet kiin-
nostusta esimerkiksi Japanissa 
ja Yhdysvalloissa. Puukenkä-
mallisto on ollut helmikuun lo-
pussa esillä myös New Yorkissa. 

”Ekologisuus ei ole tällä alalla 
enää mikään trendi. Se on tullut 
jäädäkseen. Yhdysvalloissa pi-
detään skandinaavisesta muoto-
kielestä. Puukenkä on periaat-
teessa aika yksinkertainen tuo-
te, suurin haaste on kovassa ja 
joustamattomassa pohjassa. Se 
vaatii paljon nahkaosiin käytet-
tävältä materiaalilta.”

Kaksi ja puoli vuotta yrittä-
jänä toiminut kenkäsuunnitteli-
ja haluaa kasvattaa toimintaan-
sa järkevästi ja maltilla. Eetti-
syys on asia, josta hän haluaa 
pitää kiinni. 

”Kaikki on kiinni siitä, arvos-
tavatko kuluttajat ostamiensa 
tuotteiden ekologisuutta. Vält-
tämättä ne eivät edes ole muita 
kalliimpia.” 

Suomen Metsäsertifiointi ry
www.terhipolkki.com

www.pefc.fi

olivat visakoivua ja päällinen 
poronnahkaa.”

Pohjat kotimaisesta  
koivusta
Nykyisin Helsingin Kruunun-
haassa muotoilustudiotaan pi-
tävälle Pölkille selvisi pian, et-
tä tavallisesta koivusta tehdyt 
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Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

Taimitapion toimittamiin männyn ja kuu-
sen taimiin on mahdollista saada pitkä-
vaikutteinen ja ympäristöystävällinen
Tukki-Tapio-käsittely tukkimiehentäin
torjuntaan.
Kysy lisätietoa Tukki-Tapiosta ja mah-
dollisuuksista sen käyttöön jo nyt.
Tukki-Tapio-käsittelyn taimille saa vain
Taimitapiolta.

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

Tuottoa jopa 20 %
Voit saada metsän sijainnista ja tilasta  
sekä lannoitusajan-kohdasta riippuen  
lannoitukseen käytetylle rahalle 10–20  
prosentin vuotuisen tuoton.

Lannoitus on turvallista
Yaran metsälannoitteet valmistetaan  
Suomessa. Annamme niille laatu- ja  
puhtaustakuun. Lannoitetussa metsässä  
voi huoletta liikkua ja kerätä sen antimia.

Lannoittaminen on ilmastoteko
Yaran lannoitteilla on myös hiilijalanjälkitakuu. 
Lannoitus parantaa metsän terveyttä sekä 
järeyttää ja tuuheuttaa puita. Samalla metsän 
kyky sitoa hiilidioksidia kasvaa entisestään.

Yllättävän hyvää tuottoa

Tutustu verkossa metsanlannoitus.fi ja yara.fi

Tiesitkö tämän metsänlannoituksesta?

www.finnmetko.fi

Valtakunnallisessa yläkoululais-
ten metsätietokilpailussa menes-
tyneille nuorille on tarjolla kah-
den viikon pestejä tulevana ke-
sänä. Työpaikat ovat uudenlais-
ta yhteistyötä metsäalan ja kou-
lujen välillä. Työtä on jaossa nyt 
ensimmäistä kertaa. 

Metsänomistajat – metsänhoi-
toyhdistykset, metsänomistajien 
liitot ja MTK – arpovat Metsä-
visan koulutason voittajien kes-
ken 14 kesätyöpaikkaa eri puo-
lilla Suomea. Nuoret saavat ko-
kemusta työskentelystä metsän-
omistajien ja metsätalouden pa-
rissa. Palkallinen työ järjeste-
tään kotipaikkakunnalta tai mah-
dollisimman läheltä kotipaikkaa 

Kesätyöpaikkoja metsävisassa 
menestyville nuorille

MTK:n ensimmäisen Yhdis-
tysten Helmi -palkinnon voit-
tajat julkistettiin tammikuus-
sa Vuokatissa. Kilpailu palkit-
see ansiokasta yhdistystoimin-
taa MTK:ssa. 

Helmi-palkinnon voitti MTK-
Nurmeksen perunatempaus, jos-
sa kuluttajat pääsivät nostamaan 
perunaa pellosta. Ohjausryhmä 
päätti vuoden Helmen lisäksi an-
taa kolme kunniamainintaa erin-
omaisesta toiminnasta.

Pirkanmaan alueen metsän-
hoitoyhdistykset saivat kunnia-
maininnan ideoimastaan ja ke-
hittämästään joulukuusikätköi-
lystä, joka vuonna 2013 laajeni 
koko maahan. Kätköilyssä met-

sänhoitoyhdistykset piilottavat 
joulua edeltävänä viikonloppu-
na joulukuusia toimialueelleen. 
Kuusien sijainti julkaistaan yh-
distysten nettisivuilla ennalta il-
moitettuna ajankohtana koordi-
naateilla. Kätköily on tarkoitet-
tu metsänomistajien hyvän jou-
lun toivotukseksi kaikille joka-
miehenoikeuksista nauttiville. 

Erityisesti geokätköilyn har-
rastajat ovat olleet innostunei-
ta kuusien etsinnästä. Mutta on 
liikkeellä ollut myös muita, jou-
lukuusen hauskalla tavalla hank-
kimaan lähteneitä henkilöitä.

Moni on kysynyt, kuka on ide-
an isä tai äiti. Mutta yhtä henki-
löä tähän rooliin ei löydy. Idea 

joulukuusikätköilystä syntyi, 
kun Pirkanmaan metsänhoitoyh-
distysten edustajat pitivät toimi-
tuskunnan kokousta ja suunnit-
telivat joulukuussa 2011 ilmes-
tyvän jäsenlehden sisältöä. Yh-
tenä juttuaiheena oli esillä geo-
kätköily. Siinä sitten yksi paikal-
la olija heitti yhtä ja toinen tois-
ta keskusteluun. Tuloksena syn-
tyi joulukuusikätköily, joka pan-
tiin toimeen heti samana joulu-
na. Tapahtumalla on siis neljä 
isää ja yksi äiti.

Muut Helmi-kilpailun kunnia-
maininnat saivat MTK-Vehmaa 
Farmipyöräily tour de Vehmaas-
ta ja MTK- Pielavesi yhdistyk-
sen sihteerin Elina Kuhlmanin 

Joulukuusikätköily toi kunniamaininnan 
Pirkanmaan yhdistyksille

2. - 13.6.2014 väliseksi ajaksi.

Metsävisaan osallistuu  
yli puolet Suomen  
yläkouluista

Metsävisa järjestetään 392 ylä-
koulussa keskiviikkona helmi-
kuun 5. päivänä. Siihen osallis-
tuu 26 300 oppilasta ja 666 bio-
logian ja maantieteen opettajaa.

Koulujen voittajat ratkeavat 
12.3. mennessä. Kunkin koulun 
voittaja pääsee maakuntatason 
karsintaan ja maakuntien voitta-
jat kutsutaan 27. - 28.5. loppu-
kilpailuun Helsinkiin.

Metsävisa testaa tietoja ajan-
kohtaisista aiheista. Tämän-
vuotisia teemoja ovat metsästä 

saatavat uudet tuotteet, puiden 
ekosysteemipalvelut ja petolin-
nun pesimäympäristön hoitami-
nen talousmetsissä. Kysymyk-
set on aseteltu oppilaiden tie-
totasoon sopiviksi ja siten, että 
myös tehtävänannosta on mah-
dollista päätellä vastauksia.

Koko metsäala tukee Met-
sävisaa. Suomen Metsäyh-
distys on Metsävisan pääjär-
jestäjä. Kilpailun kysymyk-
set ovat Biologian ja maantie-
teen opettajien liitto BMOL:n 
asettaman työryhmän käsialaa. 

Lähde: www.smy.fi

PEFC-kriteerien sisältö tarkiste-
taan viiden vuoden välein. Suo-
men Metsäsertifiointi ry käynnis-
ti metsänhoidon kriteerien tarkis-

PEFC:n uudet vaatimukset valmistelussa

ansiokkaasta toiminnasta. Hel-
mi-kilpailu lanseerattiin MTK:n 
Yhdistysten vuonna 2013. Pal-
kinto on tarkoitus jakaa jatkos-
sa vuosittain.

tustyön helmikuussa 2013 ja kut-
sui metsien hoidosta ja käytös-
tä kiinnostuneet tahot standardi-
työryhmään. Tavoitteena on, että 

työryhmä saa kriteeristön lopul-
lisen luonnosversion valmiiksi ja 
luovuttaa sen PEFC Suomelle ke-
säkuun 2014 loppuun mennessä.
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Kesätyöpaikkoja metsävisassa 
menestyville nuorille

Kuusikuitua on varastoitu yli 
kymmenenä talvena lumen suo-
jaan. Se säilyy laadukkaana lu-
messa odottamassa käyttöä ke-
sällä. Varastoinnin ja lumetuk-
sen kustannukset saadaan takai-
sin paperin valmistuksessa kuu-
sikuidun vaaleuden ja kemikaa-
lien pienemmän tarpeen ansios-
ta. Metsänomistajakin hyötyy, 
koska kuusiharvennukset voi-
daan tehdä talvella, jolloin lumi 
ja routainen maa suojaavat juu-
ristoa ja maaperää.

UPM-Kymmene on tehnyt 
lumivarastoja Länsi-Suomes-
sa. Yksi varastoista on entisen 
Parkanon sahan kentällä Kurun-
tien varressa. Parkanon lumiva-
rastoon asfalttikentälle on ajet-
tu 30 000 kuutiota kuusikuitua 
tammi-helmikuussa, kun pak-
kaset ovat jäähdyttäneet maa-
pohjan. 

Nyt lumivaraston rakenta-
miseen päästiin vasta loppi-
aisen jälkeen pakkasten alet-
tua. Lyhyen pakkaskauden jäl-

keen lämpimät säät ovat sulatta-
neet vähät lumet kasojen päältä. 
Pääosin puut ovat UPM:n kor-
juusta, mutta ovat puuta toimit-
taneet myös Metsänhoitoyhdis-
tykset Kihniö-Parkano, Pohjois-
Pirkka ja Pirkanmaa sekä yksi-
tyiset sahat.

Mistä lunta?
Kuusikasat ovat 5-6 metriä kor-
keita, niin suuria kuin puuta-
vara-auton kuormaimella teke-
mään pystyy. Kaivinkone peit-

tää kasojen välit ja päädyt. Sen 
jälkeen lumetetaan tykeillä va-
jaa metrin kerros lunta ja lumen 
päälle ajetaan sahanpurua, joka 
estää lumen sulamisen kevään ja 
kesän aikana.

Nyt maaliskuun alussa on 
poikkeuksellisen lämmintä, ei-
kä ole lunta. Tykkilumen teke-
minen vaatii muutaman asteen 
pakkasta. Parin viikon aikana 
nähdään, saadaanko puukasat 
peiteltyä onnistuneesti. Jos ka-
sat jäävät peittämättä, ovat ta-
loudelliset menetykset suuria. 
Tämä voi vaikuttaa lumivaras-
tojen rakentamiseen tulevina 
vuosina.

Märkä puu painaa
Viime vuonna varasto avat-
tiin heinäkuussa ja syyskuuhun 
mennessä kaikki puut oli kulje-
tettu UPM-Kymmenen Jämsän-
kosken paperitehtaalle. Kuu-
si oli umpijäässä ja säilynyt hy-
vin. Puuta ajettiin lähes 700 rek-
kakuormaa. Märkä ja jäinen puu 
pienensi kuormia ja edellytti 
huolellisuutta sitomisessa.

Aki Haapaniemi

Kaivinkoneella peitetään kasojen välit.

Puuta pakkaseen - mistä lunta

Liito-oravan lisääntymis- ja le-
vähdyspaikan rajauksen on ol-
tava Korkeimman hallinto-oi-
keuden tuoreen päätöksen mu-
kaisesti pinta-alaltaan pieni. 
Tapaus sai alkunsa, kun ELY-
keskus oli rajannut liito-ora-
van vuoksi 3,7 hehtaaria met-
sää avohakkuiden ulkopuolelle. 

Liito-orava on EU:n luon-
todirektiivillä suojeltu la-
ji. Suomessa suojelu toteute-
taan luonnonsuojelulain nojal-
la. Laki turvaa liito-oravan li-
sääntymis- ja levähdyspaikan, 
eli käytännössä pesäpuun ja 
sen välittömässä läheisyydes-
sä puun pituuden etäisyydel-
lä olevat muut puut. ELY:n ra-

jauksella olisi suojeltu lisään-
tymis- ja levähdyspaikan ase-
masta koko liito-oravan revii-
ri. Lain tulkinnan ja ohjeiden 
vastainen päätös kumoutui nyt 
KHO:n päätöksellä.

KHO:n linjaus on ollut 
MMM:n ja YM:n liito-oravaa 
koskevan metsänkäsittelyoh-
jeen perustana. Ohjeen mukaan 
myös liito-oravan kulkuyhteys 
ympäröivään metsään on tur-
vattava. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä minimissään noin 10 
metrin välein jätettäviä hyppy-
puita. Hakkuita suunniteltaes-
sa kannattaa käyttää järkeä, ja 
keskittää säästöpuut liito-ora-
van lisääntymis- ja levähdys-
paikan ympärille. 

Jos liito-oravahavaintoja on 
omassa metsässä laajalti, voi 
ELY-keskukselta saada koh-
teen suojelusta korvausta. Jo-
ka tapauksessa havaintojen oi-
keellisuus on aina varmistet-
tava ELY:n maastokatselmuk-
sella. Mukaan kannattaa pyy-
tää metsänhoitoyhdistyksen 
neuvoja. 

Markus Nissinen

KHO  linjasi 
liito-oravarajaukset

Olemme Facebookissa: 
www.facebook.com/metsakustannus

Metsä

Nyt voit lukea Metsälehteä milloin ja missä 
vain. Tilaa Metsälehti mobiili, niin suoma-
laisen metsän pää-äänenkannattaja kulkee 
siellä missä sinäkin. Aina valmiina. Aina 
ajantasaisena. Pidä metsä hyppysissäsi 
sinun ja metsäsi parhaaksi.

Klikkaa www.metsalehti.fi/mobiili 
ja lataa näytelehti.

Katso ja tilaa

osoitteesta www.metsalehti.fi/kirjat.

Tilaukset verkkokaupastamme www.metsakirjakauppa.fi 
tai asiakaspalvelustamme, puh. 09 315 49 840, 

s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi.
 Toimituskulut ovat 7,50 euroa/lähetys.

metsäkirjathyppysissä.
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Taimikonhoito suositellaan teh-
täväksi taimikon ollessa 4 - 8 
-metristä. Aikaisemmin, jos ve-
sakonperkaus on laiminlyöty. 
Hyvin usein taimikossa on pi-
tänyt, tai ainakin ”olisi pitänyt” 
tehdä taimikon varhaisperkaus 
noin 0,5 - 1,5 metrin pituudes-
sa. Varhaisperkaus tehdään, jos 
istutettu, kylvetty tai luontaises-
ti syntynyt taimi uhkaa jäädä kil-
pailevien puulajien varjoon. 

Taimikonhoidossa jätetään 
kasvamaan parhaat puulajit se-
kä yksilöt. Puulajista riippuen 

runkoja jätetään 1600 - 2000 
kpl/ha. Jäävän runkoluvun voi 
hyvin itsekin tarkastaa 4 met-
rin kepillä. 

Ajallaan tehty taimikonhoi-
to parantaa merkittävästi ensi-
harvennukselta saatavan kuitu-
puun määrää ja hakkuun kan-
nattavuutta. Yhden vuoden vii-
vyttely taimikonhoidossa nos-
taa raivauskustannuksia jopa 
10 prosenttia joka vuosi. Keski-
määräiset taimikonhoitokustan-
nukset ovat 450 euroa hehtaaril-
ta riippuen poistettavien runko-

jen määrästä ja järeydestä. Net-
tokuluksi avustuksen ja verovä-
hennysten jälkeen jää 200 eu-
roon hehtaarilta.

Lisää kuitupuukertymää 
ensiharvennuksella
Puuston ollessa 10 - 14 met-
rin pituista, vaatii se ”tilanteen” 
mukaan eri toimenpiteitä. Erityi-
sesti metsän aiempi käsittely ja 
kasvupaikan rehevyys vaikutta-
vat. Ensiharvennuksen jälkeen 
jää puita 800 - 1500 kpl/ha.  

Alla on esitetty koko joukko eri 
toimenpiteitä:
• pelkkä ensiharvennus (ei hak-

kuuta haittaavaa risukkoa, tai-
mikonhoito tehty ajallaan)

• ennakkoraivaus ja ensiharven-
nus (hakkuuta haittaavan risu-
kon raivaus, tuloa kuitupuus-
ta)

• ainoastaan voimakas raiva-
us raivaussahalla, jolloin var-
sinainen ensiharvennus lyk-
kääntyy ja tulee kannatta-
vammaksi (taimikonhoito jää-

Tee taimikonhoito ajallaan

Ajallaan tehty taimikonhoito mahdollistaa taimikon nope-
an kehityksen.

nyt tekemättä ajallaan, puusto 
riukuuntunut)

• energiapuun korjuu kokopuu-
korjuuna; oksat, runkopuu ja 
neulaset (mahdollinen ravin-
nehävikki neulasten mukana)

• kevyt raivaus ja runkopuu 
energiapuuksi (pääosa ravin-
teista, jotka neulasissa, jää 
metsään)   
 

Tuen edellytyksiä
Poistettavia runkoja pitää taimi-
konhoidossa olla vähintään 2000 
kpl/ha ja puuston pituus raiva-
uksen jälkeen vähintään 4 met-
riä. Ilman voimassaolevaa met-
sätaloussuunnitelmaa on tuki 10 
prosenttia pienempi.

Nuorenmetsän harvennuk-
sessa kantoläpimitaltaan vähin-
tään 4 cm:n runkoja pitää pois-
taa vähintään 1000 kpl/ha. Jää-
vän puuston pituus havupuilla 
enintään 14 m ja lehtipuilla 15 
m, keskiläpimitta pitää olla al-
le 16 cm.

Jussi Viinamäki

Kemera-tuki euroa/ha

 Taimikonhoito Nuorenmetsän harvennus
Oma työ 93 € / ha  135 € / ha
Teetetty työ 139 € / ha   210,5 € / ha

Taimikonhoidosta ja nuorenmetsänhoidosta voi-
daan puhua samassa yhteydessä tai erikseen. Usein 
nuoren metsän hoitoon käsitetään kuuluvaksi en-
nakkoraivaus, energiapuunkorjuu ja ensiharven-
nus.

Katso lisätiedot www.metsatilat.fi

Kiikanojantie 23, Sastamala
Puh. 0400 636 113
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Välityspalkkio 4,5 % (sis.alv. 24%) tai sopimuksen mukaan.

Ruovesi, 
Storminiemi 8,5ha
Hyväkasvuinen ja hy-
vin hoidettu tila.
Yli 75% varttunutta 
kasvatusmetsää.
Puumäärä 1141 m3

Tarjoukset 28.3.2014 
mennessä.
Janne Savilahti 
0400 760 7788
 
Virrat, Vaskivesi 
5,1ha
Runsaspuustoinen, 
kaksi erillistä palstaa 
käsittävä tila.
Puumäärä n. 1100 m3.  
Paljon heti hakattavaa.
Tarjoukset 11.4.2014 
mennessä.
Janne Savilahti 
0400 760 7788
 
Sastamala, Putaja, 
Kivikaski 3:38, 
määrä-ala n. 11,1 ha, 
puusto n. 1350 m3, 
m-tal arvo n. 55 000 
euroa. 
Tarj. 31.3.
Kari Jeskanen 
0500 335 526

Sastamala, 
Kämmäkkä, maatila 
n. 53 ha, peltoa 24 
ha, metsää n. 29 ha, 

puusto 2850 m3, raken-
nukset, arvioitu hinta 
yht. 391 000 euroa. 
Tarj. 31.03.
Kari Jeskanen 
0500 335 526

Sastamala, Roismala, 
Porraskorpi 2:69, met-
sää 4 ha, puusto 690 m3, 
m-tal arvo n. 17 500 €.  
Tarj. 15.3.
Kari Jeskanen 
0500 335 526

Ikaalinen, Vehuvar-
pee, metsätila n. 19,8 
ha, puusto n. 2200 m3, 
m-tal arvo n. 59 000 €. 
Tarj. 15.3. 
Kari Jeskanen 
0500 335 526
 
Parkano, Kuivasjärvi. 
Metsämääräala n. 46 
ha, hyvien tieyhteyksien 
varrella. 
Hp. 75 000 euroa/tarjo-
us. Sauli Kallio 
044 739 3110

Kihniö, Nerkoo. Määrä-
ala n. 7000 m2, soveltuu 
hyvin omakotirakenta-
miseen. Sähköliittymä 
valmiina ja osuuskunnan 
vesi lähellä. Kihniön tai-
menkosket lähes kiven-

Hoidamme kaikki 
maaseudun kiinteistön-
välitystehtävät ja 
vaativatkin arvioinnit.
Ota yhteyttä!

Jukka Pusa
toimitusjohtaja, LKV
0400 636 113
Miika Bucktman, Pohjois-Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
040 557 3947
Aki Haapaniemi, Parkano, Kihniö
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 739 3100
Kari Jeskanen, Mhy Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 335 526
Sauli Kallio, Parkano, Kihniö
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 739 3110
Janne Savilahti, Pohjois-Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 760 7788

etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

nus, kivirakenteisessa 
navetassa hevostalli, 
jossa on paikat kuu-
delle hevoselle. Jär-
vinäkymät, 4 km kes-
kustasta. Lisämaata 
vuokrattavissa. 
Hp. 139 000 €
Jukka Pusa 
0400 636 113

heiton päässä. 
Hp. 12 000 euroa.
Sauli Kallio 
044 739 3110

Parkano, Vahojärvi. 
Vanha maatilan talous-
keskus luonnonkauniilla 
paikalla, Aurejoen ran-
nalla. Tilan pinta-ala 2,6 
ha. Hp. 74 000 euroa
/tarjous.
Sauli Kallio 
044 739 3110
 

Parkano, Vuorijär-
vi, hirsinen vapaa-ajan 
asunto 2,7 ha puustoi-
sella tontilla, rantaa 120 
m. Mökissä hyvät tilat ja 
erillinen rantasauna. 
Hp. 120 000 €
Jukka Pusa 
0400 636 113

Lavia, hevostila 1,7 ha 
määräalana. Iso hirsira-
kenteinen asuinraken-

Sastamala, Kiikka, 
ok-talo keskellä kylää. 
Runsaasti tilaa asumi-
seen ja työ/harrastus-
toimintaan. 
Hp. 125 000 €
Jukka Pusa 
0400 636 113

Mhy Pohjois-Pirkka järjestää toukokuun toisella 
viikolla työnäytöspäivät Kurun Parkkuussa. Työnäy-
töksissä voi tutustua maastokohteilla käytännössä 
mm. energiapuunkorjuuseen, erilaisiin hakkuukonei-
siin sekä muihin metsänhoitoon liittyviin aiheisiin. 
Samalla on mahdollisuus tavata Mhy Pohjois-Pirkan 
metsäasiantuntijoita ja sopia alkaneen maastokauden 
metsänhoitotöistä! Työnäytöksissä esillä Mhy:n omia 
urakoitsijoita ja kalustoa höystettynä muutamalla 
alan valmistajan uutuudella. 
Savottapäivät ovat avoinna vierailijoille 
perjantaina 9.5. klo 10 - 17 sekä 
lauantaina 10.5. klo 10 - 16. Tapahtuma on avoin 
kaikille aiheesta kiinnostuneille, tervetuloa!

Mhy Savottapäivät 
Kurussa 9. - 10.5.2014
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Asiantunteva ja joustava kumppani 
takaa onnistumisen 

putkihommissa.

Valitse tilalle

kokenut kumppani
Laitetaan yhdessä hommat putkeen!

Sadevesiputket
Salaojaputket
Rumpuputket
Lieteputket

Kaivot
Tarvikkeet

Yli
30 vuoden
kokemus!

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi

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
OP-Pohjola syntyi reilut sata vuotta sitten asiakkaiden omistamaksi – ja 
sellaisena se myös säilyy. Asiakasomistajuus on nyt vähintäänkin yhtä 
merkityksellistä kuin silloin aikoinaan. Tänään lähes joka kolmas suomalainen on 
omistajamme. Yhdessä toimien edistämme suomalaisten taloudellista 
menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Kaikki asiakasomistajan edut näet osoitteessa op.fi 

Yhdessä hyvä tulee. 

Metsäasiantuntija Markku Lauk-
karinen jää pois metsänhoitoyh-
distyksen palveluksesta touko-
kuun alussa ja hänen tehtävi-
ään tulee jatkamaan Jere Aalto 
Mäntästä. Jere aloittaa työt huh-
tikuun alussa, jotta pystytään 
varmistamaan keskeneräisten 
töiden ja tiedonsiirto Markulta 
Jerelle. 
Jeren tavoittaa puhelinnumeros-
ta 044 776 4557.

Jere Aalto 
metsäasiantuntijaksi 
Mänttä-Vilppulaan  

Perusteellisesti uusitut Metsän-
hoidon suositukset on julkaistu 
www.metsanhoitosuositukset.fi 
-sivustolla. Suositukset esitte-
levät muun muassa niitä uusia 
metsänhoidon menetelmiä, joita 
vuodenvaihteessa voimaan tul-
lut uudistettu metsälaki toi mu-
kanaan. Myös perinteisiä me-
netelmiä, riskien hallintaa ja ta-
lousmetsien luonnonhoitoa on 
esitelty entistä monipuolisem-
min. Metsätalouden kehittä-
miskeskus Tapion johdolla laa-
ditut metsänhoidon suositukset 
ovat vuosikymmenten ajan ol-

leet suomalaisen metsänhoidon 
perusta.

Metsänhoidon suositusten 
avulla metsänomistajat voi-
vat harkita, millaisia painotuk-
sia he metsätaloudessaan halu-
avat noudattaa. Taloudellinen 
kannattavuus ja luonnon moni-
muotoisuuden vaaliminen sopi-
vat hyvin samaan metsään. Met-
sänhoidon suositukset on perus-
teos kaikille metsäalan ammat-
tilaisille.

Metsänhoidon 
suositukset nyt 
verkossa

Minua muistaneille 
Mhy Pohjois-Pirkalle, 
työkavereille ja metsänomistajille
täyttäessäni 60 vuotta

Hannu Varjoranta

Parhaat 
kiitokset

www.mhy.fi/
pohjoispirkka

Jere Aalto

Elina Kotilainen

Jaakko jää isyysvapaalle ja ke-
sälomalle toukokuun puolivälis-
sä. Kesän ajan sijaisena toimii 
Elina Kotilainen. Elina aloittaa 
työt Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkassa maaliskuun puo-
livälissä, joten hän ehtii hyvin 
tutustumaan tulevaan toimialu-
eeseensa Ruoveden eteläosassa 
ja Teiskon pohjoisosassa ennen 
kuin työt toden teolla alkavat. 
Töiden toteutusta Jaakon alu-
eella hoitaa edelleen Vesa Kas-
tari. Jaakko palaa vapaaltaan töi-
hin elokuun lopulla.

Elinan tavoittaa Jaakon vapai-

Jaakko Toijala jää 
isyysvapaalle

den ajan alueen metsäasiantun-
tijan puhelinnumerosta 044 776 
4556.

Kurun, Mäntän seudun, 
Ruoveden ja Virtain
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Ruovesi
Kuruntie 12
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari  
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549

Korjuuesimies
Sari Kaleva 
044 557 8589

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

Metsäasiantuntija
Ville Haavisto 
044 776 4555

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Metsäasiantuntija
Elina Kotilainen
044 580 1049

Kuru
Suittilahdentie 1

Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Kenttäesimies
Vesa Kastari  
044 776 4560

Teisko
Terälahdentie 1095

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

Kuorevesi
Kotovainiontie  8 A 2

Kenttäesimies
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Kenttäesimies
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsäasiantuntija
Markku Laukkarinen 
044 776 4557
30.4. asti

Metsäasiantuntija
Jere Aalto
044 776 4557
1.4. alkaen

Orivesi
Keskustie 35

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman 
040 557 3947

Kenttäesimies
Antti Kujala
044 580 1046

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen 
0400 745 715

Metsäasiantuntija
Juha Ruuska
0400 131 337

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

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

Metsäasiantuntija
Rami Raittinen 
0400 131 340

Virrat
Virtaintie 40 A

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki 
0400 159 153

Metsäasiantuntija
Kerkko Koro
044 580 1043

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti
044 760 7788

Längelmäki
Aallontie 6

Metsäasiantuntija
Hannu Varjoranta
0400 361 723

Metsäasiantuntija
Pentti Alanko
0400 238 590


