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Muutosten tuulet Längelmäen 
metsänhoitoyhdistyksellä
Längelmäen Mhy:n hallituk-
sen puheenjohtaja Hannu 
Lemmetty ja toiminnan-
johtaja Hannu Varjoranta, 
muistelevat viime vuoden 
puolella alkanutta fuusio-
prosessia.  

Tähän mennessä siis Län-
gelmäen Metsänhoitoyh-
distyksen ja Mhy Pohjois-
Pirkan valtuustot ovat teh-
neet päätökset yhdistysten 
fuusioitumisesta vuoden 
2014 alusta. Puheenjohtaja 
Hannu Lemmetty muistelee, 
että Längelmäen Mhy:n fuu-
siopohdinta sai vauhtia vii-
me syksynä, jolloin pohdit-
tiin paremmin oman yhdis-
tyksen tulevaisuutta. -selvää 
oli alusta alkaen, että met-
sänomistajalähtöiset palve-
lut on turvattava jatkossa-
kin tämän alueen metsän-
omistajille. Maailma muut-
tuu koko ajan ja lähiaikoi-
na ehkä eniten metsänhoi-
toyhdistysten ympärillä ole-
va lainsäädäntö. Esimerkik-
si jo yhdistysten toimintaa 
suoraan säätelevä metsän-
hoitoyhdistyslaki uudistuu 
ja samoin käy myös metsä-
laille.   

- Yhdistykset ovat par-
haillaan noin satavuotisen 
historiansa suurimman toi-
mintaympäristön muutok-
sen edessä. Lakisääteinen 
metsänhoitomaksu ilmei-
sesti poistuu ja yhdistyksen 
on pakko rahoittaa metsän-
omistajien hyväksi tehtävää 
neuvonta ja edunvalvonta-
työtä muuten. Tämä luo ta-
loudellisia muutospainei-
ta, muistuttaa Längelmä-
en metsänhoitoyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Han-
nu Varjoranta. 

Viime syksynä Längelmäen 
mhy:n hallitus alkoi selvittä-
mään erilaisia vaihtoehtoja 

yhteistyön tiivistämiseksi naa-
puriyhdistysten kanssa. Län-
gelmäen kunta on jakautunut 
jo muutamia vuosia sitten kah-
tia Oriveden ja Jämsän kanssa, 
niin oli luontevaa selvittää mo-
lemmat ilmansuunnat ja niis-
sä toimivat yhdistykset. Kum-
mastakin yhdistyksestä käytiin 
Längelmäellä esittäytymässä ja 
kertomassa omasta toiminnas-
taan Längelmäen mhy valtuu-
tetuille. 

- Koko fuusioprosessin käsitte-
ly on ollut nopeaa, mutta avoin-
ta ja luottamushenkilöille on ai-
na tiedotettu matkan varrella 
muutoksista. Päätökset on teh-
ty nopeassa tahdissa, sillä ta-
voitteena on saada yhteinen 
organisaatio hiottua ”iskukun-
toon” vielä vanhan mhy-lain ai-
kana, sillä lakimuutos tuo tulles-
saan varmasti lisää uusia haas-
teita toiminnan kehittämiseen, 
kertoo toiminnanjohtaja Han-
nu Varjoranta.   

Lännen suuntaan Pirkan-
maan puolelle käännyttiin, asi-
an ratkaisi mm. toimiston säi-
lyminen Länkipohjassa ja Län-
gelmäen mhy:n toimialueelta 
tuleva hallituspaikka Pohjois-
Pirkan hallitukseen. Varsinai-
sesti yhdistyksen jakaminen ei 
ollut koskaan todellisena vaih-
toehtona.

Fuusion eduista hallituksen pu-
heenjohtaja Lemmetyltä kysyt-
täessä vastaa hän, että laaduk-
kaat palvelut on tarjottava jat-
kossakin alueen metsänomis-
tajille ja nimenomaan metsän-
omistajalähtöiset palvelut. Met-
sänhoitoyhdistyksen on pysyt-
tävä jatkossakin metsäpalve-
lumarkkinoilla kilpailussa mu-
kana. Metsäyhtiöt ovat kyllä 
kovia kauppaamaan palvelui-
taan, mutta ne sidotaan aina 
puukauppaan. Siinä puumark-
kinoiden vapaus kärsii ja se nä-
kyy puun hinnassa. Lisäksi fuu-

siolla saadaan aina enemmän 
aika- ja rahasäästöä hallinnos-
ta, se lisää aikaa metsänomis-
tajille.  

- Yhdistymisen avulla saa-
daan yhdistyksen palveluvali-
koimaan erikoispalveluita, esi-
merkiksi metsäautotie- ja oja-
palvelut, metsäsuunnittelu, kiin-
teistönvälitys- ja arviointipalve-
lut. Myös korjuupalvelussa saa-
daan fuusiosta etuja, esimerkik-
si puiden toimitusmäärät osta-
jille ovat isompia ja puuvarasto-
jen kierto on nopeampaa, linjaa 
toiminnanjohtaja Hannu Varjo-
ranta. Längelmäellä henkilöstö 
ja toimisto pysyvät ennallaan. 
Varjorannan mukaan suurim-
pana erona on se, että hänel-
tä jää enemmän aikaa metsän-
omistajille.  

Molemmat Hannut toteavat 
yksimielisesti, että tuleva uu-
si metsälaki korostaa metsän-
omistajille neuvonnan tärkeyt-
tä ja tarpeellisuutta. Laissa met-

sänomistajan valinnanvapaus 
lisääntyy esimerkiksi metsänkä-
sittelyssä. Tämä taas puolestaan 
korostaa neuvonnan merkityk-
sellisyyttä.  Metsänomistajat voi 
olla luottavaisin mielin, palvelu 
jatkuu hyvällä tasolla kaikille 
metsänhoitoyhdistyksen jäse-
nille.  Syksyn aikana valmistau-
dutaan fuusioon ja lomien jäl-
keen aloitetaan tietojärjestel-
mien yhteensovittaminen, li-
säksi hiotaan toimintatavat yh-
teisiksi. 

- Vuoden alusta sitten ollaan 
samaa yhdistystä, kertoo Varjo-
ranta. Jatkaa vielä, että uusien 
aiemmin mainittujen erikois-
palvelujen tarjoaminen met-
sänomistajille aloitetaan jo syk-
syn aikana. 

Lemmetty ja Varjoranta toi-
vottavat yhdessä kaikille Län-
gelmäen ja Pohjois-Pirkan met-
sänomistajille hyvää ja aurin-
koista kesää metsäisissä mer-
keissä.

Tämä Metsä-Pirkka lehti on 
ensimmäinen yhteinen julkai-
su kaikille metsänomistajille 
metsänhoitoyhdistys Längel-
mäen ja Pohjois-Pirkan alueel-
la. Metsä-Pirkan julkaisemises-
sa on menossa 20. vuosikerta. 

Osoitteellisesti jaettava lehden 
jakelumäärä nousee 7300 kappa-
leeseen, kun Längelmäen metsän-
hoitoyhdistyksen metsänomista-
jat tulevat mukaan jakeluun.

Yhteinen lehti on ensimmäi-
nen askel yhdistysten yhdis-

tymiseen vuodenvaihteessa ja 
yhdistysten toimintatapoja py-
ritään yhdenmukaistamaan jo 
tämän vuoden puolella. Län-
gelmäen metsänomistajilla on 
käytettävissä jo ennen vuoden-
vaihdetta erikoisosaajien pal-

velut kuten metsäsuunnittelu, 
LKV sekä tie- ja oja-asiat.Uu-
sien toimintatapojen esille tuo-
minen ja yhtenäistäminen vaatii 
koulutusta kaikilla tasoilla ja ot-
taa aikansa ennen kuin tulokset 
näkyvät. Yhteisen tulevaisuu-

den rakentaminen lähtee met-
sänomistajista, luottamushen-
kilöistä, metsureista, urakoitsi-
joista ja toimihenkilöistä, jotka 
puhaltavat yhteen hiileen ja si-
toutuvat metsänhoitoyhdistyk-
sen toimintaan. 

Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan tarkoitus on ol-
la alueensa metsänomistajien 
luottamuksen arvoinen ja jat-
kaa merkittävämpänä metsän-
omistajien edunvalvojana tule-
vaisuudessakin.    

Pohjois-Pirkka Längelmäki

Pinta-ala, ha
mh-maksua maksavat 216196 21174

Metsänomistajia
mh-maksua maksavia 6 800 693

Metsätoimihenkilöitä 23 2

Puunmyyntisuunnitelmat 724 862 42339
Puukaupan toimekisannot 
(valtakirjat) 423 866 35231
Korjuupalvelu, m3 85 000 8865
NMK ja taimikonhoito 2 667 178
Liikevaihto, € 5762020 624430

Yleistietoja Längelmäen ja Pohjois-Pirkan 
metsänhoitoyhdistyksistä
Vuosi 2012

Hannu Varjoranta.

Hannu Lemmetty.
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Parhaat neuvot puukauppaasi varten saat omalta metsänhoitoyh-
distykseltä. Metsänhoitoyhdistyksellä on paras tieto vallitsevasta 
hintatasosta. Hoidamme leimikon kilpailutuksen ja tarjousten ver-
tailun puolestasi. Sinun tarvitsee vain päättää!
Kaikille leimikon teettäville metsänomistajille tarjoamme ilmai-
sen puunmyyntisuunnitelman laatimisen ja lisäksi valtakirjakau-
pan teettäville Aarre-lehden lahjatilaus 2 kuukaudeksi sekä Met-
sänomistajan lakiopas. 

Etujen yhteisarvo 250 euroa!
Tarjous on voimassa 28.6.2013 saakka. Hyödynnä etusi heti, 
koska lahjatilauksia rajoitettu määrä.

Kaikella puulla on kysyntää – teetä leimikko!

www.mhy.fi

Toimi 
nopeasti, 

lahjatilauksia 
rajoitettu määrä!

Puheenjohtajalta

Lakiluonnos uudesta 
mhy-laista 
lausuntokierroksella 
Metsänhoitoyhdistyksiä koskeva lainsäädäntö muuttuu. Tällä 
hetkellä lausuntokierroksella oleva lakiluonnos sisältääkin suu-
ria muutoksia. Esityksen mukaan uusi laki tulisi voimaan vuon-
na 2015, mutta vuosi 2013 olisi viimeinen vuosi, jolta kerättäi-
siin metsänhoitomaksua. Tämän jälkeen yhdistysten toiminta 
rahoitettaisiin jäsenmaksuilla ja liiketoiminnan tuotoilla. 

Metsänhoitoyhdistyksen tarve ja tehtävä eivät laissa muuttui-
si. Lakiluonnoksessa pikemminkin korostetaan metsänhoitoyh-
distyksen merkitystä. Laissa metsänhoitoyhdistys määriteltäi-
siin metsänomistajan edunvalvojaksi. Metsänomistaja itse päät-
täisi kuulumisestaan metsänhoitoyhdistykseen.

Lakiesityksessä metsänhoitoyhdistysten liiketoiminnan ra-
joitteet poistetaan. Samalla poistuu myös toimialueiden mää-
rittely. Toimintavapaudet lisääntyvät huomattavasti.

Lakiluonnoksessa on muutamia ongelmakohtia. Yksi on met-
sänhoitoyhdistysten perustamisen vapauttaminen tietyillä reu-
naehdoilla. Sana metsänhoitoyhdistys kuvaa nykyään metsän-
omistajille puolenpitoa, laatua ja luotettavuutta. Nykyiset met-
sänhoitoyhdistykset muodostavat kiinteän ketjun, jolla on yh-
tenäiset palvelut ja toimintatavat. Jos Suomeen perustettaisiin 
nykyisen ketjun ulkopuolisia yhdistyksiä, joutuisivat metsän-
omistajat taatusti hämmennyksen valtaan – uusissa yhdistyk-
sissä palvelut voisivat olla täysin erilaisia. Tilanne olisi hieman 
sama, jos hotdogkärryt yhtäkkiä ristittäisiin McDonalds-ham-
purilaisravintolaksi. McDonalds ei varmasti pitäisi brändinsä 
hyväksikäytöstä.

On hyvä, että Suomessa on vapaus perustaa yhdistyksiä met-
sänomistajia auttamaan. Ne voidaan vapaasti nimetä vaikka-
pa metsätalousyhdistyksiksi - metsänhoitoyhdistyksiä niistä ei 
tarvitse tehdä.

Metsänhoitoyhdistysten lisäksi myös muut osat metsänomis-
tajajärjestöstä ovat muuttumassa. Suunnitelmien mukaan alu-
eelliset metsänomistajien liitot ja MTK:n metsälinja yhdistet-
täisiin. Tällä tavoin saataisiin muodostettua entistä vahvempi 
metsänomistajien etujärjestö sekä metsänhoitoyhdistysten ke-
hittämisorganisaatio.

Marko Mäki-Hakola

Metsäsektoria ei voi syyttää pai-
kalleen jäämisestä. Samanaikai-
sesti kun markkinat ovat käyneet 
vilkkaina, uusitaan lainsäädän-
töä ja kehitetään metsänomista-
jien edunvalvontaorganisaatiota. 
Metsänomistajan näkökulmasta 
lähes kaikki asiat ovat kehitty-
mässä myönteisesti.

Puun kysyntä on ollut 
kovaa, teollisuudessa 
valonpilkahduksia

Puumarkkinoilla sekä hinnat et-
tä puukauppamäärät ovat olleet 
kohdallaan alkuvuonna. Met-
sänomistaja on löytänyt puil-
leen ostajan ja puun jalostajat se-
kä energiatuottajat ovat saaneet 
riittävästi raaka-ainetta.

Yleistalouden epävarmuuk-
sista huolimatta kolmen suuren 
metsäyhtiön alkuvuoden tulok-
sissa oli positiivinen vire. Eten-
kin Metsä Group on pääsemässä 
hyvään tuloskuntoon. Rajut sa-
neeraukset sekä keskittyminen 
ydinalueisiin tuottavat tulosta ja 
tulevaisuus näyttää hyvältä. 

Paperintuotantoa lukuun otta-

uksissa hurjia eroja. Kilpailutta-
malla MHY:n avulla puukaup-
pakohteen, saattaa metsänomis-
taja ansaita jopa henkilöauton 
hinnan verran lisätuloja. 

Lisämahdollisuuden metsän-
omistaja saa myös metsänhoi-
toyhdistysten korjuupalvelun 
kautta. Esimerkiksi metsäenergia-
kohteissa yhdistys voi tuoda met-
sänomistajalle runsaan lisätilin. 
Samalla varmistetaan laadukkaan 
metsänhoidon toteutuminen. 

Metsälait muutoksessa 
MHY-lain lisäksi myös muut 
metsäiset lait ovat muuttumas-
sa. Uusittu puutavaran mittaus-
laki astuu pian voimaan. Suurin 
muutos laissa on se, että metsä-
energia on saatettu lain piirin. 

Metsätuholain uudistus on 
myös käytännössä valmis. Met-
sien terveyttä edistävässä laissa 
muutoksia on tehty esimerkik-
si aikarajoihin, mihin mennes-
sä puutavara pitää kuljettaa pois 
metsästä.

Kaikkia metsänomistajia kos-
kettaa etenkin metsälaki. Tä-

Markkinoilla ja metsäpolitiikassa vauhtia

matta metsäteollisuuden tilanne 
on näyttänyt vähintään kohtuul-
liselta. Tulosta tehdään etenkin 
sellulla ja energialla. Sahatava-
ramarkkinoilla markkinaviesti 
heiluvat hyvän ja huonon välil-
lä. Toisaalta sahurit ovat saaneet 
tavaraansa kaupaksi, mutta toi-
saalta epävarmuudet esimerkik-
si Egyptin markkinoilla rajoitta-
vat riemun kiljahduksia. Saha-
tavaran hinnat ovat alkuvuon-
na hieman nousseet ja toivotta-
vasti sahateollisuus saa paran-
nettua taloustilannettaan. Puun 
käyttö lienee tänä vuonna kas-
vussa ja puun myyntimahdol-
lisuuksia metsänomistajalla on 

kaikille puutavaralajeille. Viime 
vuonna metsäteollisuuden puun 
käyttö säilyi aiempien vuosien 
tasolla. 

Puukauppa alkoi tänä vuonna 
vilkkaasti ja on jatkunut hyvä-
nä kesään saakka. Vaikka osal-
la ostajista on jo ostotarpeet tyy-
dytetty, löytyy kaikille puutava-
ralajeille kysyntää. Halutuimpia 
ovat havutukki, koivukuitu ja 
metsäenergia. Puun ostajien ak-
tiivisuus kasvoi kysynnän siir-
ryttyä kesäkorjuukohteisiin. 

Puukaupan valmistelussa kan-
nattaa olla aktiivinen. Nyt tar-
jolle tulevista kohteista kauppaa 
ehditään käymään hyvin ennen 
kesälomien alkua. Ainakin tällä 
hetkellä markkinatilanne on suo-
siollinen. 

Metsänhoitoyhdistyksen 
apu tärkeää
Ostajien välillä on tällä hetkel-
lä suuria eroja. Metsänhoitoyh-
distyksen avulla puukauppakoh-
teelle löytyy varmuudella paras 
ostaja. Isommissa kohteissa os-
tajien välillä saattaa olla tarjo-

Kesän jo alettua vauhdik-
kaasti takana on työntäytei-
nen kevät. Merkittäviä pää-
töksiä tulevaisuuden suh-
teen on tehty niin valta-
kunnan tasolla kuin paikal-
lisestikin.

Viime talven ja kevään ai-
kana on neuvoteltu ja teh-
ty fuusiosopimus Pohjois-
Pirkan ja Längelmäen met-
sänhoitoyhdistysten kes-
ken. Längelmäen yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja toimin-
nanjohtaja ottivat yhteyttä 
ja tiedustelivat yhdistyksem-
me toiminnan suuntaviivois-
ta tulevista valtakunnallisista 
muutoksista johtuen. 

Jonkin ajan kuluttua sovittiin 
neuvotteluiden aloittamisesta. 
Kummankin yhdistyksen asioi-
ta käytiin läpi vertaamalla mm. 
pinta-aloja, jäsenmääriä ja toi-
mintaa. Kävimme toiminnan-
johtajan kanssa esittelemäs-
sä yhdistyksemme toimintaa 
Längelmäen valtuuston koko-
uksessa. 

Yksissä tuumin päädyttiin 
esittämään valtuustoille fuusi-
on käsittelyä ja sopimuksen te-
koa, jonka kummatkin valtuus-
tot hyväksyivät. Sopimus on sa-
man sisältöinen kuin Oriveden 
seudun- ja Virtain metsänhoi-
toyhdistysten aikanaan liitty-
essä Pohjois-Pirkkaan.

Längelmäki on maantieteelli-
sestikin lähellä Pohjois-Pirkkaa. 
Metsänomistajat ja metsätalo-
uden merkitys omistajilleen on 
hyvin samanlaista kuin Pohjois-
Pirkan yhdistyksessä. Längelmä-
en yhdistys on pinta-alaltaan ja 
metsänomistajien lukumääräs-
sä noin kymmenesosa verrattu-
na nykyiseen Pohjois-Pirkkaan.

Fuusio astuu virallisesti voi-
maan ensi vuoden alusta. Mo-
nia toimintoja sovitetaan yh-
teen ja yhteistyötä aloitetaan 
jo kuluvan vuoden aikana. Mie-
lestäni fuusio tuo lisäarvoa niin 
vanhalle Pohjois-Pirkalle kuin 
Längelmäellekin. Puukaupassa 
ollaan entistä vahvempia.

Längelmäen metsänomis-
tajat pääsevät hyödyntämään 
Pohjois-Pirkan erikoisosaajia, 
kuten metsäsuunnittelu, kiin-
teistöpalvelut, tila-arviot, tie- ja 
ojahankkeet. Längelmäen ny-
kyiseltä toiminnanjohtajalta 
vapautuu entistä enemmän ai-
kaa Längelmäen metsien hoi-
dolle hallinto- ja toimistoteh-
tävien siirtyessä Ruoveden toi-
miston työntekijöille. 

Itselläni on kokemusta jo kah-
desta aiemmin tehdystä fuusi-
osta sinä aikana kuin olen ol-
lut mukana hallinnossa. Uskon 
tällaisen yhteisestä tahdosta ja 
tarpeesta rakennetun fuusion 
antavan varmasti hyvät edel-

lytykset toimimiselle metsien 
ja metsänomistajien parhaak-
si Pohjois-Pirkanmaalla. Terve-
tuloa kaikki Längelmäen met-

sänomistajat yhteiseen yh-
distykseen. 

Antero Unkila
puheenjohtaja

mä laki kävi jo lausuntokierrok-
sella ja viimeistely on käynnis-
sä. Laissa on metsänomistajal-
le tuotu lisää valinnan vapautta 
metsiensä käytössä. Tietyt tahot 
haluaisivat metsälaista eräänlai-
sen luonnonsuojelulain. Onnek-
si maa- ja metsätalousministeriö 
haluaa lain myös edistävän met-
sien talouskäyttöä.

Vaikka meneillään olevat 
hankkeet mahdollistavat koko 

metsäsektorin kehittämisen koh-
ti tulevaisuutta, on järjestelmäs-
sämme vielä isoja valuvikoja. 
Tuskin kukaan voi käsittää vaik-
kapa sitä, että energialaitokset 
lisäävät tällä hetkellä kivihiilen 
polttoa. Kivihiilellä on hankala 
päästä ilmastotavoitteisiin. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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Puumarkkinat.fi uusi sähköinen 
puukaupan markkinapaikka. Pal-
velu otettiin valtakunnallises-
ti käyttöön huhtikuun 2013 alus-
sa. Tavoitteena on siirtää kaikki 
metsänhoitoyhdistysten tekemät 
puunmyyntisuunnitelmat metsän-
omistajien suostumuksella verk-
koon. Myöhemmässä vaiheessa 
metsänomistajat pääsevät myös 
itse tarjoamaan leimikoita palve-
lun kautta myyntiin. Palvelun on 
ottanut käyttöön kesään mennes-
sä, reilut 40 puunostajaa ja reilut 
50 metsänhoitoyhdistystä. Puu-
määrä on ylittänyt odotukset.

Tarjontaa runsaasti  
Puuta on käyntiin lähdön jälkeen 
ollut tarjolla keskimäärin vajaa 
300 000 m3. Tämä on varsin pal-
jon ottaen huomioon, että vasta 

Puumarkkinat.fi lähtenyt hyvin käyntiin

Energiapuun käyttömäärät ovat kasvaneet nope-
asti viime vuosina. Samalla energiapuuerien kes-
kimääräiset koot ovat kasvaneet muutamista mo-
teista useiden satojen, jopa yli tuhannen kuution 
kasoihin. Tämä on tuonut uusia vaatimuksia varas-
topaikoille energiapuun kuivumiseksi ja haketta-
miseksi jatkokuljetuksineen. Voidaan todeta, et-
tä energiapuuvaraston vaatimukset ovat selväs-
ti korkeammat kuin normaalin kuitupuun johtuen 
hakerekkojen pituudesta ja heikommista ajo-omi-
naisuuksista.

Varastointi ratkaisee energiapuun 
kuivumisen

Hyvästä ja kuivasta rangas-
ta maksettu korvaus määräytyy 
sen sisältämän energian (MWh) 
perusteella. Energiapuun va-
rastoinnilla on siten suuri mer-
kitys sen kuivumiselle. Varas-
topaikaksi on hyvä valita pel-
lon ja pienen taimikon kohdal-
ta avoin maastonkohta, joka ko-
hoaa vielä ympäristöä korkeam-
malle. Tällöin tuuli pääsee kui-
vaamaan kasaa. Kasan pitää olla 
harva. Huonosti kasattu ja osit-
tain ristikkäin olevat rangat kui-
vuvat paremmin kuin tiivis pi-
no. Ylin kerros puita kannattaa 
latoa tiiviiksi katoksi. Muista 
myös, että hakerekkojen ja hak-
kurien pitää päästä kasojen vie-
reen ja muun liikenteen sujutta-
va haketuksen aikana.

Kunnot niskat
Maata vasten oleva kasa ei kuivu 
koskaan altapäin. Kunnot niskat 
ja mieluiten ristikkäin mahdol-
listavat ilman kulun myös kasan 
alle. Ojan päälle tehty kasa on 
huono kuivumaan veden lillues-
sa koko ajan kasan alla. Lisäksi 
maahan jäätyneet kasan pohja ja 
päät jäävät hakettamatta. 

Huolellinen rankakasan varastointi ja peittely antaa parhaan tuloksen rahassa ja energiassa.

Ohjeiden mukaan kissan pitää pystyä kulkemaan häntä pystyssä energiarankakasan alla. Alta tuleva ilma kuivattaa.

Peittele energiapuut 
heinäpoutien jälkeen
Kasojen peittely on tärkeää en-
nen syksyn sateita. Heinäkuun 
jälkeen sateet ja yökaste kos-
tuttavat kasoja ja korkea ilman-
kosteus estää nopean kuivu-
misen. Varsinkin mäntyranka 
imee kosteutta herkästi. Parem-
min sateita kestää kuusiranka 
ja lehtipuu. Keskimäärin yhden 
MWh:n energiamäärän tuotta-
miseen tarvitaan 1,3 m3 haketta 
eli 0,5 k-m3. Heikkolaatuista ja 
märkää haketta tarvitaan kuiten-
kin lähes kaksinkertainen määrä. 
Peittelyyn on tarjolla kuusi met-
riä leveää peitepaperia tai vaih-
toehtoisesti voi käyttää pressuja 
tai kertakäyttöpeitteitä.

Aki Haapaniemi

puolet metsänhoitoyhdistyksistä 
on vienyt sinne metsänomistaji-
en kohteita. Teollisuuden viik-
ko ostot ovat 500 000 m3 luok-
kaa. Yksittäinen metsänomista-
jan kohde eli leimikko pidetään 
normaalisti tarjolla noin kahden 
viikon ajan. 

Kuten kaikessa uudessa tek-
niikassa myös puumarkkinat.fi 
-palvelussa on ollut ajoittain tek-
nisiä ongelmia ja hitautta johtu-
en ennakoitua suuremmista puu- 
ja käyttäjä määristä. Palvelu pa-
ranee jo nopeutuu kuitenkin as-
teittain ja yhteistyötä tehdään 
myös puun ostajien kanssa, jotta 
saadaan aikaan kaikkia mahdol-
lisimman hyvin palveleva port-
taali. Palvelu on todennäköises-
ti ensimmäinen laatuaan maail-
maassa ja se metsänomistajien 

oman organisaation eli metsän-
hoitoyhdistysten ja MTK:n tila-
uksesta kehitetty.

Metsänomistaja hyötyy
Usein kysytään mitä metsän-
omistaja hyötyy palvelusta. Met-
sänomistajan hyödyt ovat selke-
ät ja aina kannattaa puukaupat 
kilpailuttaa palvelun kautta. 
Palveluun ovat rekisteröityneet 
kaikki Suomen suuret ja kes-
kisuuret ostajat. Palvelun avul-
la varmistetaan että puukaupan 

kilpailutus on mahdollisimman 
kattavaa ja avointa, koska kaik-
ki puunostajat pääsevät katso-
maaan kaikkia kohteita. Kaikki 
halukkaat ostajat voivat jättää 
näin ollen myös tarjouksen koh-
teesta. Mikäli metsänomistaja ei 
jostain syystä halua, että leimik-
ko myydään palvelun kautta, se 
voidaan kilpailuttaa tai myydä 
muulla tavalla. 

Markus Peltola
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Verottajalta voi tulla 
vuosittain tarkennuksia 
ja uusia tulkintoja met-
säverotukseen. Näin kä-
vi myös vuoden 2012 ve-
rotuksessa. Siksi on aina 
hyvä lukea veroilmoituk-
sen täyttöohjevihkonen. 

Vielä syksyllä veroehdotuksiin 
voi tehdä korjausvaatimuksen, 
jos nyt huomaa jotain menneen 
pieleen.

Tarkempaa tietoa löytyy ve-
rottajan vuosittain julkaisemas-
ta verohallinnon yhtenäistämis-
ohjeesta.

Metsätalouden verotuksessa 
vähennykset ilmoitetaan vuosi-
menoina kuten matka- ja palk-
kauskulut sekä muut vuosime-
not. Poistoina ilmoitetaan pi-
demmän ajan hankinnat, joiden 
käyttöikä on yli kolme vuot-
ta ja hankintahinta yli 200 eu-
roa. Näiden vuosittaisten pois-
tojen enimmäismäärät ovat ko-
neille ja laitteille 25, rakennuk-
sille 10, metsäojille ja -teille 15 
prosenttia. 

Matkat kannattaa 
huomioida
Matkakuluissa vähennyskelpoi-
sia ovat oman asunnon ja met-
sätilan väliset matkakulut. Met-
sänhoitotöihin liittyvien matko-
jen lisäksi vähennyskelpoisia 
ovat muun muassa alan koulu-
tuksiin ja puukauppoihin liitty-
vät matkat sekä metsätuhojen, 
taimikoiden ja korjuujäljen tar-
kastusmatkat.  Matkoista julki-
silla kulkuneuvoilla talletetaan 
matkalippu muistiinpanoihin ja 
vähennyksissä käytetään lipun 
hintaa. Omaa autoa käyttävä las-
kee kustannuksen kilometrikor-
vauksena. Vuoden 2012 vero-
tuksessa vähennettävä kilomet-
rikorvaus oman auton käytöstä 
oli 0,25 e/km. 

Kuolinpesissä ja yhtymissä 
osakkaat voivat tehdä matka-
kuluistaan matkalaskun, jossa 
käyttävät suurempia, verottajan 
yleisesti hyväksymiä kilometri-
korvauksia. Vuoden 2012 vero-
tuksessa tämä oli 0,45 e/km. 

Oman auton käytön vähen-
nysoikeutta metsätalouden ve-

Yhdessä hyvä tulee.
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Elämäsi vakuutus on uudenlainen henkilövakuuttamisen kokonaisuus,
joka muotoutuu sen mukaan, miten juuri sinä haluat saada hoitoa,
toipua, kuntoilla, turvata talouttasi ja matkustaa. Testaa, millainen

sinun elämäsi vakuutus olisi: www.op.fi/kuntotesti

Nopea apu metsän 
boorinpuutokseen

Tu
tu

stu
 nyt verkossa

m
etsänlannoitu

s.
fi

Onko kuusipuiden pituuskasvu tyrehtynyt ja latvat 
haaroittuneet? Metsäsi saattaa kärsiä boorinpuu -
toksesta, joka paranee ainoastaan lannoittamalla.

YaraVita™ Bortrac™ 150 on uusi nestemäinen 
boorilannoite, jonka avulla vältyt kasvu- ja laatu-
tappioilta sekä tuhansien eurojen menetykseltä 
hehtaaria kohti. YaraVita Bortracilla korjaat 
boorinpuutoksen tarkasti, nopeasti ja edullisesti.

YaraVita Bortrac on myynnissä kaikissa 
maatalouskaupoissa.

Lue lisää: www.metsänlannoitus.fi

Yara on suomalaisen kasvun asiantuntija
Yara valmistaa lannoitteet suomalaisiin oloihin. Metsälannoitteissamme on tasa-
painoinen ravinnekoostumus, joka on hyvän kasvun ehdoton edellytys. Yara Suomen 
tuotteilla on puhtaus-, laatu- ja hiilijalanjälkitakuu. Valitse Yara, maan parhaaksi.  
www.yara.fi  www.metsänlannoitus.fi

Boorinpuutoksesta kärsivää puustoa

Toimi näin:

Käytä 15–20 litraa YaraVita Bortracia 
ja 30–60 litraa vettä hehtaarille. 
Levitä YaraVita Bortracin ja veden 
seos reppuruiskulla tai vastaavalla 
tasaisesti kuviolle. 

Konehankintojen ja 
matkojen tulkinnat 
metsäverotuksessa

ti metsätalouskäyttöä. Tällainen 
tilanne voi olla mahdollinen jos 
esimerkiksi vuosittain tehdään 
oman työnä runsaasti sellaisia 
hankintahakkuita ja metsänhoi-
totöitä joissa konetta käytetään. 

Konetyypin on oltava käyt-
tötarkoitukseltaan ja tehokkuu-
deltaan sellainen, että se sovel-
tuu metsätalouden käyttöön. 
Esimerkiksi mönkijöillä 350 cc 
moottorikokoa on pidetty alara-
jana. Laitteissa on oltava met-
sätalouden töissä tarvittavat li-

sälaitteet kuten peräkärry yms. 
Metsätalouskäytöksi ei lueta ve-
rovapaan, omaan käyttöön otet-
tavan puutavaran korjuuta.

Traktorin poistoon 
tiukennuksia
Traktorit ovat tiloilla usein maata-
louden kalustoa. Jos traktori han-
kitaan metsätalouden kalustoksi, 
on syytä huomioida, että yhte-
näistämisohjeen mukaan verotta-
ja tulkitsee vuodesta 2013 alkaen 
traktoria samalla tapaa kuin mön-

kijää ja moottorikelkkaa. Tulkin-
ta koskee traktorin hankintoja 
vuodesta 2013 eteenpäin. Myös 
traktorin vähennys voidaan pe-
rustaa käyttötuntikustannukseen, 
joka muun selvityksen puuttues-
sa on 11 e/h. Jos traktori kuuluu 
maatalouden kalustoon, metsäta-
louden käyttötunteihin perustuva 
kustannus pitää tulouttaa maata-
louden puolella. 

Markus Peltola

rotuksessa ei ole rajoitettu sa-
malla tapaa kuten normaalissa 
ansiotuloverotuksessa asunnon 
ja työpaikan välisissä matkois-
sa. Matkoista kirjataan omiin 
muistiinpanoihin matkan ajan-
kohta, pituus ja tarkoitus. Au-
toon on hyvä varata oma ajopäi-
väkirja metsätalouden matkojen 
kirjaamiseen. 

Mönkijät ja moottori-
kelkat kalustossa
Pääsääntöisesti verottaja oh-
jeistaa vähentämään mönkijän 
ja moottorikelkan metsätalous-
käytöstä aiheutuneet kulut käyt-
tötuntien perusteella laskettuna 
niiden kokonaiskuluista. Muun 
selvityksen puutuessa moottori-
kelkan ja mönkijän käyttötunti-
kustannuksena vuoden 2012 ve-
rotuksessa oli 14 e/käyttötunti.  

Verohallinnon yhtenäistämis-
ohjeessa vuotta 2012 todetaan, 
että mönkijät ja moottorikelkat 
voivat vain poikkeustapauksis-
sa kuulua metsätalouden kalus-
toon. Koneen pääasiallisen käy-
tön pitäisi tällöin olla jatkuvas-
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151
Lomalla 24.6. - 20.7.

11
Metsäasiantuntija
Markku Laukkarinen
044 776 4557
Lomalla 1. - 27.7.

10
Metsäasiantuntija
Ville Haavisto
044 776 4555
Lomalla 8.7. - 3.8.

9

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153
Lomalla 15.7. - 10.8.

1
Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559
Lomalla 8. - 27.7.

2
Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554
Lomalla 1. - 27.7.

3
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556
Lomalla 1. - 27.7.

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715
Lomalla 8.7. - 3.8.

4

7
Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552
Lomalla 1. - 27.7.

5
Metsäasiantuntija
Juha Saltiola
044 776 4550
Lomalla 8. - 20.7. ja 29.7. - 4.8 

8
Metsäasiantuntija
Antti Kujala
0400 131 337
Lomalla 1. - 27.7.

6

Kenttäesimies
Rami Raittinen
0400 131 340
Alueet 4–7
Lomalla 15.7. - 10.8.

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies
Tero Puolitaival
044 776 4558
Alueet 8–12
Lomalla 24.6. - 7.7. ja 22.7. - 4.8.

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589
Lomalla 8.7. - 10.8.

Kenttäesimies
Vesa Kastari
044 776 4560
Alueet 1–3
Lomalla 15.7. - 10.8.
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www.mhy.fi/pohjoispirkka
etunimi.sukunimi@pohjois-pirkanmhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947
Lomalla 15.7.-14.8.

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788
Lomalla 15.7. - 10.8.

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

Metsänhoitoyhdistys Längelmäki

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

Metsäasiantuntija
Vesa Haapaniemi
 044 776 4551
Lomalla 1. - 27.7.

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549
Lomalla 1. - 20.7.

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553
Lomalla 1.7. - 3.8.

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552
Lomalla 8. - 27.7.

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551
Lomalla 29.7. - 10.8.

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
Lomalla 17.6. - 6.7.

Metsäasiantuntija
Kerkko Koro
044 580 1043
Lomalla 29.7. - 13.8.

Aallontie 6, 35400 LÄNGELMÄKI
Puh. 03 533 1562     Faksi 03 533 1118
etunimi.sukunimi@mhy.fi

Valtatie 9:n pohjoispuoli
Hannu Varjoranta
0400 361 723
Lomalla 1.7. - 3.8.

Valtatie 9:n eteläpuoli
Pentti Alanko
0400 238 590
Lomalla 24.6. - 20.7.

Toimihenkilömme lomailevat pääosin heinäkuussa. 
Päätoimistoltamme numerosta 03 486 4551 

saat koko heinäkuun ajan tietoa 
päivystävistä toimihenkilöistä.
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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

Moni on kiinnostunut 
muokkaustyön laadus-
ta, taimien alkuperäs-
tä ja uudistamiskuluis-
ta, mutta siihen se jää-
kin. Kun uudistamisvel-
voite on hoidettu, mo-
ni unohtaa istutustaimi-
kon kuten kesäkissan. 

Rehevillä mailla varhaisperkaus 
on yhtä tärkeää kuin taimikon-
hoito tai ensiharvennus. 

Rehevälle maalle istutettu 
kuusi aloittaa kasvunsa hitaasti, 
juuristo mukautuu ensin uuteen 
paikkaan. Vesakolla ja heinikol-
la on valmis juuristo, joka käyt-
tää hakkuussa vapautuneet ra-
vinteet. Esteettömältä taivaalta 
paistava aurinko luovuttaa ener-
giaa ja kuusen kilpailijat ottavat 
varaslähdön kasvukilpailussa.

Taimi on istutettu ympäristö-
ään korkeammalle paikalle ja 
muokkauksella on pahimmat kil-
pailijat hätistelty niskaan hengit-
tämästä ensimmäisiksi vuosiksi. 
Muokkauksen ansiosta istutus-

Miten teidän taimikoissa jaksellaan?

paikka sulaa ja lämpiää helpos-
ti, kuusentaimen vuosikasvain 
pitenee vuosi vuodelta.

Varhaisperkaus lisää  
läpimitan kasvua  
neljänneksen

Mitä useampi kesä ehtii kulua, 
sitä helpommin myös kilpaili-

Kun varsinaista taimikonhoi-
toa voidaan varhaisperkauksen 
ansiosta lykätä, maahan kaadet-
tavaa risukkoa on vähemmän ja 
kustannukset ovat pienemmät. 
Kasvatettavan puuston lisäänty-
essä, ennakkoraivaustarvetta ei 
välttämättä ole ja myytävää en-
siharvennuspuuta löytyy enem-
män. Metlan tutkimuksen mu-
kaan varhaisperkauksen ja var-
sinainen taimikonhoidon yh-
teiskustannus on samaa luokkaa 
kuin yhden myöhästyneen taimi-
konhoidon kustannus. Lopputu-
los varhaisperkauksen jälkeen 
on aina parempi. 

Anita Vilén-Hemilä
Metsänhoitoyhdistys

Pirkanmaa

Metsänomistaja varhaisperkasi viime vuonna neljävuotiaan kuusentaimikon, kuusentaimien latvat ovat vapaana venymään lisää pituutta. Samanikäinen 
taimikko toisella kuviolla odottaa vielä isäntää perkaushommiin.  

jat löytävät hyvän kasvupaikan 
ja kuusen ympärillä on pian tun-
gosta. Kuusi kestää varjostusta 
melko hyvin, mutta pituuskas-
vukilpailu tekee taimesta honte-
lon. Kilpailua käydään niin juu-
rien kuin latvusten kesken. Ko-
vat lehtipuun oksat piiskaavat 
alkukesän pehmeää vuosikas-

vainta, ja kuusen latvasta tulee 
epämuodostunut.

Metsätutkimuslaitoksen uu-
distamisketjua selvittäneen 
hankkeen mukaan 4 - 7 vuoden 
iässä tehty varhaisperkaus lisää 
kuusen taimien läpimitan kasvua 
20 - 30 prosenttia. 

Kuusi sitkeänä kaverina pysyy 
hengissä korkeankin lehtipuus-
ton seassa. Aikamoista ammat-
tilaisuutta vaatii poistaa raivaus-
sahalla istutuskuusen ympärille 
kietoutuneet lehtipuut itse kuus-
ta vahingoittamatta. Mitä aikai-
semmin tai useammin taimien 
avuksi menee, sitä helpommal-
la siitä selviää. 

Istutuskuusikko muuttuu 
lehtipuupöheiköksi
Kuusentaimikko istutetaan tihe-
yteen, jossa se ilman häiritseviä 
kilpailijoita voisi kehittyä ensi-
harvennuskokoon saakka. Tai-
mikosta kehittyy väkisin seka-
metsä, mutta kaikki luontaisesti 
ympärille syntyneet taimet ovat 
yleensä istutettuja kuusia ta-
loudellisesti vähäarvoisempia. 
Hieskoivu harvoin kasvaa kui-
tua kummemmaksi ja kantohin-

ta on päätehakkuussa muutaman 
euron alle kaksikymppiä. Kuu-
situkin hinta vaihtelee viiden-
kympin ja kuudenkympin vä-
lissä. Varhaisperkaus lisää hak-
kuutuloja, eikä hukkaa uudista-
miseen satsattuja euroja.

Koivusekoitusta syntyy ja saa 
syntyäkin, mutta vähän ja halli-
tusti. Koivu vähentää maan hap-
pamoitumista ja haittaa vähän 
lahon leviämistäkin. Yksittäisiä 
muita lehtipuita jätetään tulevik-
si säästöpuuryhmiksi.

”Euroissa  
varhaisperkaus +  
taimikonhoito =  
myöhästynyt  
taimikonhoito” 

Nykyinen Kemera-lainsäädän-
tö suosii myöhästyneitä taimi-
konhoitoja, varhaisperkaukseen 
ei vielä myönnetä valtion tukea. 
Kemera-tuen osuus työkustan-
nuksista pienenee mitä myö-
hemmin taimikko laitetaan kas-
vukuntoon. Tästä syystä huo-
noimmissa energiapuukohteis-
sa suuret työkustannukset syö-
vät pienet kantorahat tukieuroi-
neen.
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Maurin Bärin ura Virtain ja 
Pohjois-Pirkan mhy:ssä on kes-
tänyt jo 33 vuoden ajan ja var-
sinaisen alkusysäyksen työllis-
tymiselle toi Virtain kaupun-
gin lämpölaitoksen raaka-ai-
neen hankinta isommassa mit-
takaavassa vuonna 1980. Ha-
ketta oli alettu toimittaa jo pa-
ri vuotta aiemmin, mutta ener-
giapuumäärän nostaminen vaati 
henkilön, joka perehtyisi tähän 
tehtävään täysillä. Silloinen Vir-
tain mhy:n toiminnajohtaja Ee-
ro Hertsi pyysi Mauria suoraan 
henkilökohtaisesti töihin, ja sil-
lä tiellä ollaan edelleen, Mauri 
kertoo.

Ennen mhy:tä Mauri ehti ol-
la töissä muutaman vuoden 
mm. Puulaakilla ja Rosenlewil-
la. Vankan kokemuksen lisäk-
si Mauri on hankkinut koulu-
tusta Kullaalla metsänparannus-
puolen työnjohtajakoulussa sekä 
Jämsänkosken metsätyökoulus-
sa. Vaikka energiapuun hankinta 
on lohkaissut ison osan Maurin 

Energiaa lähimetsistä jo 33 vuoden ajan
ajasta, on hän silti koko ajan hoi-
tanut myös alueneuvojan tehtä-
viä. Kaikki Virtain kolkat ja alu-
eet on tullut vuosien aikana kier-
rettyä ja jopa Pohjaslahden met-
sät ovat tulleet tutuksi vuoden 
verran kestäneen sijaisuuden ai-
kana. Nykyiselle Killinkosken-
Ikkalan alueelle Mauri siirtyi 
vuonna 1993. 

Metsäalalla vaaditaan so-
peutumista ja moniosaajia
Viimeisten parin vuosikymme-
nen aikana metsäneuvojan työn 
painopiste on muuttunut paljon. 
Vielä 1980-luvulla työt tehtiin 
metsissä ja toimistolla käytiin 
vain päivän päätteeksi, jos sil-
loinkaan. Pikkuhiljaa 90-luvul-
la paperitöiden määrä lisääntyi 
ja nykyään toimistotyöt vievät 
aikaa jopa puolet työajasta. Tie-
totekniikan hallitseminen on lä-
hes yhtä tärkeää kuin metsäalan 
tunteminen. Työ ei ole enää sa-
manlaista kuin mihin on vuo-
sien saatossa tottunut ja metsä-

ammattilaisen täytyy osata pal-
jon myös lainsäädännöstä, ym-
päristönhoidosta, kaavoitukses-
ta, luonnonsuojelusta ym. Tä-
hän ”sillisalaattiin” on nykyään 
kuitenkin kiinnitetty huomiota 
ja moniin erityisosaamista vaa-
tiviin tehtäviin on jo omat asi-
antuntijansa.

Tärkeimpänä tehtävänä 
mhy:ssä Mauri kuitenkin ko-
kee metsänomistajien edunval-
vonnan. Sen eteen on tehty töitä 
jo vuosikymmenien ajan ja toi-
vottavasti se työ ei mene huk-
kaan uuden metsänhoitoyhdis-
tyslain mukana, pohtii Mau-
ri. Metsänomistajien neuvonta, 
puunmyyntisuunnitelmat sekä 
metsien uudistamis -ja hoitotyöt 
ovat olleet mhy:n kivijalka, mut-
ta on väistämättä selvää, että tu-
levaisuudessa tähän tulee muu-
toksia. 

Pian on aikaa harrastuksille
Maurille tarjoutui tilaisuus jää-
dä pois mhy:n palveluksesta ja 
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ti sitä hän ei jättänyt käyttämättä. 
Kesäkuun jälkeen hän antaa ti-
laa nuoremmille metsäalan osaa-
jille. Aika kuluu varmasti paljol-
ti vanhojen hyvien harrastusten 
parissa, eli suunta lienee lento-
pallokentille ja hirvimetsälle, 
Mauri miettii. Heinäkuun alus-
ta alkaen metsänomistajia täl-
lä Killinkosken-Ikkalan alueel-
la palvelee Hannu Kivi-Manni-
la, puh. 0400 159 151. Pitkäjär-
ven ja Hanhiperän alueen met-
sänomistajat voivat ottaa yhteyt-
tä Jere Leppämäkeen, puh 0400 
159 153.

Mauri haluaa kiittää kaikkia 
metsänomistajia, työkavereita ja 
yhteistyökumppaneita kuluneis-
ta vuosista. Lisäksi hän toivoo 
metsänhoitoyhdistyksen pär-
jäävän tulevaisuudessakin huo-
limatta uusista lakimuutoksista 
ja unohtamatta metsänomistaji-
en etujen ajamista.

 Sari Kaleva

Ei kannata hämmästyä jos koh-
taa Juupajoen ja Oriveden seu-
dun teillä oheisten kuvien kal-
taisen koneen. Kyseessä on juu-
pajokelaisen hakeurakoitsijan 
Erkki Laurenin keväällä hank-
kima Silvator 2000-hakkuri. Ky-
seessä on saksalaista tekoa ole-
va Silvator 2000 rumpuhakkuri. 
Erkin hankkima hakkuri on kol-
mas Suomessa, mutta lähitule-
vaisuudessa on Suomeen tulos-
sa kaksi Silvator hakkuria lisää. 
Silvatorin maahantuojana toi-
mii Salo-Machinery Oy. Silva-
torin etuina on hyvä maastokel-
poisuus ja hakkurin nopea käyt-
tövalmius sen saavuttua haketet-
tavalle energiakasalle.

Silvator painaa 32 tonnia ja on 
9,7 metriä pitkä. Leveyttä hak-
kurilla kolme metriä ja korkeut-
ta 3,7 metriä. Ohjaamon korke-
us on säädettävissä ja ohjaamon 
ollessa ylhäällä on korkeus lähes 
viisi metriä. Silvatorilla hakku-
rointi mihin suuntaan tahan-
sa on mahdollista pyörivän tor-
ven kautta. Torven suuntauksen 
vastuu on siirretty hakkeen jat-
kokuljettajalle erillisellä kauko-
ohjauksella. Torven suuntaus on 
mahdollista ohjaamosta tai sitten 
jatkokuljettaja voi ohjata torvea 
ja suuntausläppää hakkurin ul-
kopuolelta vapaasti valittavasta 
paikasta. Säädettävä hytin kor-
keus ja isot ikkunat mahdollista-

Hakeurakointia Silvator 2000:lla
vat hyvän näkyvyyden haketuk-
seen. Silvatorin voiman lähteenä 
on Mercedeksen V8-diesel, jos-
ta irtoaa hevosvoimia peräti 612 
(450 KW). 

Hakkurin kuljettaminen pai-
kasta toiseen on vaivatonta ja 
nopeus on maksimissaan noin 
50 kilometriä tunnissa. Hakku-
rin suuresta koosta huolimatta 
se on melko ketterä, tämän mah-
dollistaa muun muassa nelipyö-
räohjaus. Hakkurin kääntösade 
on suuresta koosta huolimat-
ta ainoastaan 8,2 metriä. Maan-
tieajossa on käytössä niin eteen 
kuin taakse jousitetut apupyörät, 
jotka mahdollista tasaisen kulke-
misen huippunopeuksissakin. It-
se haketukseen on sitten lasket-
tavissa etuosassa tukijalat, jotka 
vakavoittavat konetta revittäes-
sä puita kasasta. 

Hakkurin syöttöaukon kor-
keus on lähes metrin ja leveys 
1,3 metriä, joten hakkurin lävit-
se menee lähes puu kuin puu. 
Hakkurin rummussa on 12 te-
rää ja vastaterän portaaton sää-
tö mahdollistaa hyvän hakkeen 
laadun. Hakkurin terät ovat root-
torilla kiinni kahdella jykevällä 
pultilla, työkalulle voiman teri-
en vaihtoon saadaan joko kom-
pressorilta tai sitten Silvatorin 
nokalle sijoitetusta aggregaatis-
ta. Roottorin leveys on 1,2 met-
riä ja halkaisija 1,1 metriä. Pai-

noakin sillä on peräti neljä tuhat-
ta kiloa, joten aivan miesvoimin 
sitä ei nosteta. Hakkuriin saa 
laittaa puuta kuormaimella sen 
minkä ehtii sillä hakkurin teho 
on riittävä. Hakkurin alla on vii-
si syöttöruuvia syöttöpöydän al-
la, jotka varmistavat ettei ko-
neen alle keräänny kasoja, jol-
loin haketustyön jälkeen tiet jää-
vät siistiin kuntoon.

Koneen ohjaamo on ensiluok-
kainen, josta lähes kaikkia toi-
mintoja ohjataan tietokoneen 
avustuksella. Ohjaamossa on vä-
rinäyttö, josta nähdään helpoh-
kosti kaikki tarpeelliset tiedot 
ja lisäksi siihen voidaan aset-
taa henkilökohtaiset asetukset 
helpottamaan urakointia. Lisäk-
si hytissä on tekijän iloksi mik-
roaaltouuni ja tietenkin ilmas-
tointi. Hytistä voi kameran väli-
tyksellä seurata niin koneen ta-
kaosia kuin haketorvelta oleval-
ta kameralta auton täyttymistä 
ja hakkeen etenemistä torves-
sa. Lisäksi koneessa on 32 työ-
valoa käytössä, jolloin pimeäs-
säkin urakointi helpottuu huo-
mattavasti.

Erkki Laurèn urakoi tällä het-
kellä haketusta Oriveden bio-
lämmölle. Erkin apuna haketuk-
sessa on oma poika Esko aina 
sen mukaan kun koulusta vain 
on mahdollista. Jatkokuljetuk-
sesta lämpölaitokselle hoitavat 

Humalamäen Seppo ja Kahi-
laniemen Simo-Pekka. Silva-
torilla Erkki on ehtinyt hakettaa 
noin 15 000 kuutiometriä. Tule-
vaisuuden haaveena ja ehkä jo-
pa tarpeena on kasvattaa hake-
tusmääriä.

Jani Mäkinen

Silvator 2000 -hakkureita on Suomessa vasta kolme. Mallin etuna on hyvä maastokelpoi-
suus ja hakkurin nopea käyttövalmius.

Hakkurin telineellä keskel-
lä koneen omistaja Erkki 
Laurén, vasemmalla poika 
Esko ja oikealla Simo-Pekka 
Kahilaniemi.
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ta matkaohjelmassa mainit-
semattomia palveluita.

Ilmoittautumiset 28.6. 
mennessä puh. 03 486 4551.

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!

 Minimiryhmäkoko:  25 
henkilöä. 

Matkan hinta: 
Jaetussa kahden hengen 
huoneessa on 1350 EUR/
henkilö. Yhden hengen huo-
neen lisä on 145 EUR

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

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-
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, ruoka-
juomia ellei toisin mainita, mui-

Slovakia on matkakohteena Bratislavaa lukuun ottamatta melko tuntema-
ton, mutta siihen lähemmin tutustuvat löytävät sieltä suuren määrän ve-
tonauloja: historiallisia nähtävyyksiä, uljasta luontoa sekä edullisia ruo-
kia ja juomia. 

”Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu 
työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnin 
edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimies-
ten ja työntekijöiden yhteistyönä”. Näillä sanoilla 
ohjeistaa Työterveyslaitos internetsivuillaan työ-
hyvinvointiin liittyen.

Hyvän Elämän Savotalla kehitetään 
kokonaisvaltaista työhyvinvointia

Tampereen ammattikorkea-
koulun toteuttama työhyvin-
voinnin kehittämisohjelma Hy-
vän Elämän Savotalla tarjo-
aa erilaisia työkaluja sekä rat-
kaisumalleja metsäalan yritys-
ten, toimihenkilöiden ja työnte-
kijöiden työhyvinvoinnin kehit-
tämiseen. Metsäalan innovaa-
tio- ja osaamisverkosto -ESR-
hankkeen osana toteutettava Sa-
votta tähtää kohti kokonaisval-
taista työhyvinvointia erityises-
ti yksilön tarpeet huomioimalla 
ja työyhteisön yhteishenkeä nos-
tattamalla.

Hyvinvointianalyysi  
auttaa ymmärtämään 
omaa jaksamista

Yksi hankkeeseen kuluvan ke-
vään aikana osallistuneista or-
ganisaatioista on Pohjois-Pir-
kan Metsänhoitoyhdistys, jon-
ka työntekijät ovat päässeet tar-
kastelemaan omaa työhyvin-
vointiaan käytännönläheisesti 
niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 

Pohjois-Pirkan MHY:n kenttä-
esimies Vesa Kastari koki työ-
hyvinvointiin panostamisen tär-
keänä ja positiivisena asiana:

- Aihe on ajankohtainen ja 
oleellinen, eikä ole ollut suuri 
painopiste tähän mennessä. Oh-
jelman edetessä olen saanut työ-
hyvinvoinnista todella kokonais-
valtaisen kuvan ja sen vaikutus 
tulee yltämään myös työajan ul-
kopuolelle.

Yhtenä osa-alueena kehittä-
misohjelma pitää sisällään hy-
vinvointianalyysin (Firstbeat), 
jonka yhteydessä analysoitavat 
henkilöt pitävät kolmen vuo-
rokauden ajan mukanaan pien-
tä seurantalaitetta. Laite analy-
soi sydämen sykkeestä saatavia 
tietoja ja pystyy sen avulla anta-
maan tietoa työn, vapaa-ajan se-
kä levon vaikutuksista kehoon. 

Hyvinvointianalyysi aut-
taa tunnistamaan yksilötasolla 
kuormittavia tekijöitä ja vaikut-
tamaan positiivisesti jokapäiväi-
seen jaksamiseen. Kastari koki 
hyvinvointianalyysin koko oh-
jelman kiehtovimpana osa-alu-
eena:

- Analyysi herätti etukäteen 
paljon sekä odotuksia että en-
nakkoluuloja, mutta itse palau-
te oli erittäin mielenkiintoista ja 
täsmällistä. Mittausjaksolle sat-
tui osumaan varsin monipuoli-
sia päiviä, joten erot näkyivät 
selkeästi; kropalle mielekkäin 
työmuoto tulosten perusteella 

oli ryhmätyöskentely.
Kastari kertoo oman ajattelu-

tapansa ja suhtautumisensa työ-
yhteisöön ja työntekoon muut-
tuneen Hyvän elämän savotalla 
hieman rennompaan suuntaan.

- Jos töissä viihtyy ja on hy-
vä olla, näkyy se myös työn tu-
loksissa positiivisesti. Viihtymi-
nen ei tosin tarkoita kaikille sa-
moja asioita; olemme kaikki eri-

Pohjois-Pirkan Metsänhoitoyhdistyksen työntekijät pääsivät pohtimaan yhdessä hankkeen 
vetäjien avustuksella, miten töissä olisi entistäkin parempi olla. Kuvassa ryhmää johdattaa 
projektisuunnittelija Piia Tarnanen (oik.).

laisia ihmisiä ja työnantajan on 
tärkeää osata hyödyntää työnte-
kijöidensä eri vahvuudet, Kasta-
ri summaa.

Hyvän elämän savotalla – 
työhyvinvoinnin valmennus-
ohjelma toteutetaan yhteistyös-
sä Metsämiesten säätiön ja Työ-
terveyslaitoksen kanssa. Met-
säalan innovaatio- ja osaamis-
verkosto (MIO) -hanke kuuluu 

Opetusministeriön valtakunnal-
liseen ESR-ohjelmaan ”Inno-
vaatio- ja osaamisjärjestelmien 
kehittäminen”, jonka rahoittaja-
viranomainen on Pohjois-Poh-
janmaan ELY-keskus.

Essi KannelkoskiKenttäesimies Vesa Kastari 
koki saaneensa Savotan ai-
kana työhyvinvoinnista ko-
konaisvaltaisen kuvan.

 
 

 
 

Perjantaina 16.8. 2013 klo 17 
järjestetään metsätaitokilpailut Visuvedellä 

Kokoontuminen klo 16.30  Visuveden Nuorisoseurantalolla (Alastalontie 5, 34870 
Visuvesi) ja sieltä siirrytään kilpailupaikalle muutaman kilometrin päähän. 
Kilpailu alkaa klo 17.00. 

Kilpailu on mhy Pirkanmaan ja mhy Pohjois-Pirkan metsätaitomestaruuskilpailut
sekä yhdistysten välinen Tapion Malja -kilpailu.

Metsänomistajakilpailukortti käytössä. Sarjat: Naiset, Miehet ja alle 30-vuotiaat.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään ke 14.8. sähköpostilla 
minna.korhonen@pohjois-pirkanmhy.fi tai puh. 03 4864 551
Osallistumismaksu on 15 e, joka voidaan laskuttaa myös jälkikäteen.

Tarjoilua!
Tervetuloa taitoilemaan!

Tiedoksi: 
Metsänomistajien SM-metsätaito järjestetään Kuopiossa lauantaina 14.9.2013.

Metsätaitokilpailu

Vielä ehtii mukaan!
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Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Hoida metsääsi

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

Istutus

Hiilinielu

Taimet

Maanmuokkaus

Luontokohteet

IstutusIstutusIstutusIstutus

HiilinieluHiilinielu

IstutusIstutus

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen

Tilaa taimet meiltä!
Metsänviljelykausi kestää kesäkuun loppuun saakka ja 
jatkuu elokuussa.
Metsänhoitoyhdistyksellä on tarjolla runsaasti kuusentaimia 
kilpailukykyiseen hintaan.  Taimen hinta sisältää 
pottiputken ja vakan lainaamisen. Tilaa taimet omalta 
metsäasiantuntijaltasi välittömästi. 

1. Mika Autio Kihniöstä
2. 23-v. Olen opiskellut Ähtärissä 
Tuomarniemellä jo kolme vuot-
ta. Koulunkäyntini siirtyy Seinä-
joelle viimeiseksi vuodeksi.
3. Kotitilalla on metsää, harras-
tan kalastusta ja metsästystä. Jo-
tenkin luonnossa liikkuminen on 
veressä. Lähisukulaisista löytyy 
metsäalan ihmisiä, ja sitä kaut-
ta metsäala on tuttu. Kotona on 
myös puhuttu aina metsäasiois-
ta, joten on luontainen valin-
ta opiskella metsäalaa ja löytää 
sieltä elämäntyö. Suomen met-
sistä löytyy aina töitä.
4. Lähetin hakemuksen mo-

Harjoittelijagallup

1. Lauri Koskinen, kotoisin 
Juupajoelta 
2. 24, neljännen vuoden metsä-
talousinsinööriopiskelija Evolta 
ja lopputyö vielä vaiheessa. 
3.  Metsäalassa kiinnostaa moni-
muotoinen toimintakenttä ja teh-
tävien vaihtelevuus. Alkusysäys 
alalle lähtemiseen tuli varmaan-

1. Olen Laura Ryyppö ja ko-
toisin Lempäälästä.
2. Ikää 20 vuotta. Metsätalous-
insinööriopiskeluja on takana 
kaksi vuotta Evolla Hämeen 
Ammattikorkeakoulussa.
3. Metsäala kiinnostaa minua, 
sillä viihdyn luonnossa ja olen 
kiinnostunut siihen liittyvistä 

asioista. Myös harrastukseni ku-
ten metsästys, liittyy metsään ja 
luontoon.
4. Mhy:lle pääsin harjoitteluun 
ahkeran soittelun ja haastattelun 
jälkeen.
5. Työt aloitin istuttamisella ja 
siihen liittyvillä työnjohtoteh-
tävillä. Olen myös kuljettanut 
taimia niin maanomistajille kuin 
metsureille ja hoitanut jonkin 
verran taimivarastoa. Viimeksi 
olen nauhoittanut leimikoita.
6. Työ tuntuu mieleiseltä, voit-
taa mennen tullen sisätyöt. To-
sin niitäkin kaipaa kovimmilla 
sateilla 
7. Tarpeeksi hyvin opiskelijaksi. 
Istutustyötä teen urakkapalkalla, 
joten voin osaksi vaikuttaa pal-
kan määrään. Kaikilla aloillahan 
eivät harjoittelijat saa palkkaa.
8. Lempipuuni on tammi, sillä se 
on mielestäni kaunis puu.

1. Kuka olet ja mistä?
2. Ikä ja koulunkäynti/opiskeluvaihe
3. Miksi metsäala kiinnostaa?
4. Miten pääsit/jouduit mhy:n leipiin?

5. Mitä töitä teet ja olet tehnyt mhy:ssä?
6. Miltä työ tuntuu?
7. Tienaatko hyvin?
8. Lempipuusi tai, jos olisit puu, mikä puu olisit? 

neen metsäfirmaan. Mhy oli en-
simmäinen, joka otti yhteyttä. 
Olen aikaisemmin ollut Vapolla 
ja Metsäkeskuksella töissä. Ha-
lusin tutustua myös mhy:n toi-
mintaan. Halusin saada työelä-
män kontakteja muualtakin kuin 
Metsäkeskuksesta ja Vapolla. 
5. Olen tehnyt taimikoissa in-
ventointeja, merkkaillut tilojen 
rajoja ja tehnyt leimikkojen ja 
työmaiden rajauksia. Olen teh-
nyt maastotöitä hakkuusuunni-
telmiin ja metsäsuunnitelmiin. 
6.Tähän asti on ollut mukavaa, 
kun saa kulkea metsässä ja olla 
tietokoneella. Jos tulevaisuudes-
sa työ olisi samanlaista, niin mu-
kavalta tuntuisi. Vielä kun säät 
suosisivat kun on maastossa.
7. Kuukausittaiseen opintotu-
keen verrattuna, olen erittäin 
tyytyväinen palkkaan. Mieles-
täni Meto on hyvin neuvotellut 
harjoittelijoiden palkat.
8. Olisin kuusi. Mikään ei ole 
hienompaa kuin kuusikko, jon-
ka alla kasvaa sammalmatto.

kin jo kotoa kun seurasin vie-
restä kenttäsahan surinaa. 
4.  Mhy antaa harjoittelus-
sa monipuolisen pohjan alal-
la toimimiselle. Kävin kysy-
mässa paikallisella mhy:n toi-
mipisteellä olisiko harjoitteli-
jan paikkaa vapaana ja minua 
onnisti. 
5. Suunnitellut leimikoita, se-
kä nauhannut niitä. Toimit-
tanut taimia maanomistajal-
le. tehnyt tila-arviota, metsä-
suunnitelmia, arvioinut myrs-
kytuhoja, yms 
6. Työ tuntuu mukavan moni-
puoliselta, joka päivä on eri-
lainen. 
7.  Ihan ok 
8. Kataja; pieni ja sitkeä, maa-
ta vasten kasvanut niin kuin 
minäkin.

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 Metsäsuunnitelmaan 
tulee päivittää paikka  
palmulehdolle.
Eihän se nyt niin mene!

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka laatii 
metsäsuunnitelmia. Suunnitelma maksaa 50 
e + 14 e/ha, kitu- ja joutomaat 0 e/ha.

Kun metsäsuunnitelma on ajankohtainen, 
ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi.

Tämän lehden kansikuvassa ole-
va ilmalaiva Pegasos on touko-
kuun alusta asti näyttäytynyt lä-
hinnä Helsingin yliopiston Hyy-
tiälän metsäaseman läheisyydes-
sä Juupajoella ja Ruovedellä.  
Tässä 75 metriä pitkässä ilma-
laivassa on mittauslaitteita, joil-
la tutkitaan ilmakehää ja ilman-
laatua. Mittaukset liittyvät Hyy-
tiälässä jo 15 vuoden ajan toteu-
tettuun ilmastomuutostutkimuk-

Ilmalaiva tutkimusapuna
seen. Ilmalaivan tukipaikka on 
Jämijärven lentokentällä ja siel-
tä tutkimuslennot ovat suuntau-
tuneet lähinnä Hyytiälän lähei-
syyteen. Lennot jatkuvat kesä-
kuun puoliväliin asti.
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Painotyöt
Kopiopalvelu
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Metsäiltamat

Pohjaslahden Vehkakosken lavalla lauantaina 
3.8.2013 klo 18.00–01.30.

Metsäosuus klo 18.00–22.00
Tarjolla mm.  moottorisahaveistoa, ajankohtaista metsäasiaa,  

petoasiaa, luontopolku, puomilla juoksua. 
Iltamien lopuksi tanssit tahdittaa Yölintu.

Järj. Virtain Urheilijat yhteistyössä 
metsälan toimijoiden kanssa.

Liput 16,-
Tervetuloa!

www.vinhankirjakauppa.fi

13.6. 110-v juhlapäivä 
Tervetuloa kakkukahville ja
tapaamaan kirjailijavierastamme.

Tilavahti valvoo 
puolestasi

Rekisteröidy metsäkiin-teistöjä välittävien LKV-yritysten tilavahtiin ja saat sähköpostiisi automaatti-sesti tiedon metsätiloista ja tonteista, jotka tulevat myyntiin sinua kiinnostavilla alueilla. Voit erota listalta milloin vain.

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

MeTsäTiloja
Virrat, Toisvesi, metsä-
määräala n. 26,7 hehtaaria, 
Virtain Liedenpohjassa. Puu-
määrä n.2 800 m3.  Tilalla 
on harvennushakkuumah-
dollisuuksia sekä taimikon-
hoitotarpeita. 
Tarj. 28.6. Janne Savilahti 
044 760 7788
Vilppula, Keuruu, hyvässä 
kasvukunnossa oleva tila, 
33 ha/4385 m3. Tilan sisällä 
sijaitsee kaavoittamaton Pa-
halampi. Hyvät tieyhteydet. 
Tarj. 28.6. Janne Savilahti 
044 760 7788
Vilppula, Keuruu, hyvin 
hoidettu metsätila Keuruun 
Kaituri järven rannalla.  
10,5 ha/1010 m3. Rantavii-
vaa noin 310 metriä. Tilaan 
kuuluu rantaosayleiskaavan 
mukainen loma-asuntotont-
ti, kok. rak. oik. 150krs-m2. 
Tarj. 28.6. Janne Savilahti 
044 760 7788
Hämeenkyrö, Pappila, 
erinomaisesti hoidettu met-
sätila Kiukaankorven met-
sätien varressa. 12 ha/1834 
m3, josta tukkipuuta n. 560 
m3. Rästissä olevia hoitotöi-
tä ei ole. 
Tarj. 15.6. Kari Jeskanen 
0500 335 526
Ruovesi, Pohja, todella 
hyväpuustoinen metsämää-
räala Jäminkipohjassa, 6,9 
ha/1470 m3. Tilalla hakkuu-
mahdollisuuksia. Tarj. 25.6. 
Miika Bucktman
Parkano, Kuivasjärvi, 
metsätila 36 ha/4400 m3. 
Tarj. 7.7. 
Sauli Kallio 044 739 3110
 

MaaTiloja
Parkano, alaskylä, met-
sää 56 ha/5800 m3 ja peltoa 
7,5 ha. Tarj. 7.7. 
Sauli Kallio 044 739 3110

esimerkkejä kohteistamme Pirkanmaalla

Punkalaidun, liitsola, met-
sätila 25 ha ja hirsitalo + muita 
rakennuksia metsästysmaiden 
keskellä. Remontteja tehty. 
Rakennukset määräalatontilla 
60 000 €/koko tila Hp 120 000 
€. Jukka Pusa 0400 636 113
sastamala, Myllymaa, met-
sää 5,1 ha/950 m3, peltoa 3,95 
ha, asuinrakennus, talousra-
kennuksia, Teollisuushalli 160 
m2. Hevostilaksi, pienteollisuu-
teen? Kari Jeskanen 
0500 335 526

TonTTeja

Vesilahti, suonojärvi, hieno 
määräalatontti 5500 m2 50 km 
Tampereen keskustasta. Iso 
puustoinen kovanmaan tontti. 
Hyvä ranta 80 m. Hp 86 000 € 
Jukka Pusa 0400 636 113
ikaalinen, Vuorijärvi, yli 
3000 m2 määräalatontti. 
Ranta-asemakaavassa 80 + 20 
m2 rak.oikeus.  Järeäpuustoi-
nen, erämainen ympäristö. Hp 
49 000 € 
Jukka Pusa 0400 636 113
Ylöjärvi, Kurun aurejärvellä 
hehtaarin ilta-aurinkotontti, 
rak.oik. 150 m2. Hp 89 000€ + 
puusto. 
Kari Jeskanen 0500 335 526

ikaalinen, Hulppojärvi, 
kaunis hirrestä veistetty mökki, 
54 m2 lähellä Seitsemisen 
kansallispuistoa. Tilava tupa, 
pieni keittiö,saunatilat omalla 
sisäänkäynnillä. Voi käyttää 
vakituiseen asumiseen. 220 m 
Hulppojärven rantaa. 
Hp 197 000 € 
Jukka Pusa 0400 636 113

 
VaPaa-ajan asunToja

ikaalinen, aivusjärvi, 
uusi valmismökki Aivusjärven 
rannassa Vuorikosken tien var-
ressa. Porakaivo, oma sähkö, 
sähköliittymäkin tarvittaessa 
edullinen. Hp 127 000 € 
Jukka Pusa 0400 636 113

akaa, Riisikkala, hyväs-
sä kunnossa oleva mökki ja 
saunarakennus hehtaarin 
määräalatontilla kestopäällys-
tetien tuntumassa. Rakennusta 
ei ole pilattu nykyaikaistamalla, 
puusepäntyötä olevat ovet, 
lautalattiat, hyvät tulisijat 
ym. Tämä täytyy nähdä! Hp 
65 000€ tai tee tarjous koko 
tilasta: 16 ha/2360 m3, hyvät 
hoidetut puustot. 
Jukka Pusa 0400 636 113


