
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan  tiedotuslehti 3/2010   •   8.10.2010

PEFC/02-21-15

sivu 3

sivu 5

sivu 8

Puumarkkinat ja 
Kilpailuvirasto

Tehoa bioenergian 
tuotantoon

Metsänomistajien 
omaisuus kiinnostaa 

kaikkia

Tämä lehti on 
painettu 

suomalaiselle 
sanomalehti-

paperille.



2  metsäpirkka 3/2010

Puheenjohtajan terveiset

Kesä on takana. Siitä on jäänyt 
muisteltavaa pitkäksi aikaa. Jo-
ku muistaa läkähdyttävät helteet 
ja joku toinen taas voimakkaat 
myrskyt. Moni metsänomistaja 
muistaa myrskyt lopun ikäänsä 
menetettyään suurimman osan 
tai jopa koko metsäomaisuu-
tensa niin kuin lehdistä olemme 
saaneet lukea.

Mhy Pohjois-Pirkan aluekin 
sai osansa kesän myrskyistä ja 
kaatuneiden puiden korjuu on 
edelleenkin käynnissä. Varsin-
kin toimialueen pohjoisosien 
metsänomistajille aiheutui suur-
ta vahinkoa. Kokonaisuudessaan 
määrät ovat kuitenkin olleet sen 
verran vähäisiä, ettei niillä ole 
ollut merkittävää vaikutusta alu-
een puukauppaan. Hyvä markki-
natilanne on edesauttanut koko 
maassa tuulikaatopuiden myyn-
tiä ja korjuuta. 

Pitkästä aikaa puukaupassa 
näyttäisi olevan edes jonkinlai-

nen tasapaino kysynnän ja tar-
jonnan suhteen. Varsinkin saha-
tavarapuolella on ollut vilkasta. 
Tukkivaltaiset leimikot ovat teh-
neet hyvin kauppansa. Harven-
nusleimikoillekin löytyy kysyn-
tää, joten ainekset hyvään puu-
kauppavuoteen ovat kasassa, 
vaikka olemmekin saaneet lu-
kea suunnitelmista tuotannon 
määrän vähentämisestä edel-
leen sellu- ja paperiteollisuu-
dessa. Hieman oudolta kuulos-
tavat myös puheet siitä, että sa-
nomalehtipaperia joudutaan jo 
tuomaan maahamme. Onkohan 
metsäteollisuutemme arvioinut 
oikein tuotannon vähentämisen 
tarpeen?

Uusi Kemera laki antaa edel-
leen odottaa itseään. Nykyisen 
rahoituksen riittämättömyys ei 
anna pohjaa kehittää esim. ener-
giapuunkorjuuta, joka kuiten-
kin on kasvava työlaji metsis-
sä. Tavoitteena olevat energia-

puun korjuumäärät vaativat ko-
neellistamista ja yrittäjät tarvit-
sevat varmuuden jatkuvuudesta 
pystyäkseen tekemään päätök-
siä investoinneista.  Metsänhoi-
totöiden osalta rahoitus olisi saa-
tava nykyistä kannustavampaan 
muotoon.  Tukirahoitus ei saa 
tietenkään olla ainoa kannustin 
hoitotöiden tekemiselle. Metsi-
en rakenne on maassamme kui-
tenkin sellainen, että tekemättö-
mien hoitotöiden määrä kasvaa 
koko ajan.  Pelkkiä energiapuu 
metsiköitä ei ole järkevää kas-
vattaa vaan tähtäin on oltava jä-
reämmässä ja arvokkaammassa 
puustossa.

Metsänomistajat ovat ottaneet 
omakseen Mhy:n puukauppapal-
velut halutessaan varmistaa on-
nistuneen puukaupan. Puukaup-
patoimeksiannolla metsänomis-
taja valtuuttaa Mhy:n kilpailut-
tamaan leimikon ja valvomaan 
korjuun sujumista. Mhy välit-

tää leimaustiedot kaikille alu-
een puunostajille.

Tämän valtuutuksen merkitys 
on joillekin puunostajille osoit-
tautunut vaikeaksi ymmärtää. 
Valtakirjasta huolimatta myy-
jään ollaan yhteydessä valta-
kirjan ohi ja luvataan parempia 
hintoja, sekä muita kaupan eh-
toja jos metsänomistaja unoh-
taa antamansa valtuutuksen ja 
tekee kaupan suoraan heidän 
kanssaan.

Mielestäni moinen puuhas-
telu on metsänomistajien ali-
arvioimista. Mitään syytä täl-
laiseen käyttäytymiseen ei pi-
täisi olla olemassa. Nämä val-
takirjan ohittamiseen tähtäävät 
yhteydenotot ovat hämmentä-
neet ja ärsyttäneet metsänomis-
tajia. Onhan selvää, ettei perim-
mäisenä tarkoituksena ole mak-
saa myyjälle paremmin suorassa 
kaupassa kuin tämän käyttäessä 
Mhy:n palveluja. Sitä paitsi täl-

laisia vaihtoehtoja esittelevä os-
toasiamies houkuttelee metsän-
omistajaa tekemään sopimusrik-
komusta, joka tuskin on metsän-
omistajan edun mukaista.

Onneksi suurin osa puunos-
tajista ymmärtää puukauppa-
toimeksiannon normaalina me-
nettelytapana, joka ostajankin 
kannalta on vaivaton tapa tehdä 
puukauppaa.

Yhdistyksen henkilöstöllä lo-
man jälkeinen aika on ollut poik-
keuksellisen kiireinen. Työ, lepo 
ja virkistys on muistettava pitää 
tasapainossa myös syksyn aika-
na, jottei reipas ote asioihin pää-
se taantumaan. Vireä työilmapii-
ri näkyy positiivisena piirteenä 
ulospäin niin metsänomistajille 
kuin muillekin yhteistyökump-
paneille.

Kuulaita syyspäiviä toivotta-
en

Antero Unkila
puheenjohtaja

Metsänhoitomaksua on Suomes-
sa kerätty vuodesta 1950 lähtien. 
Siitä on puhuttu paljon - puoles-
ta ja vastaan. Sen ansioista meil-
lä on olemassa ainutlaatuinen 
kattava metsänomistajien oma 
palveluorganisaatio, metsänhoi-
toyhdistys. Nykyisinkin metsän-
hoitomaksu on tärkeä element-
ti yhdistysten taloudessa, vaik-
ka sen osuus liikevaihdosta on 
selvästi vähentynyt. Metsänhoi-
tomaksu takaa, että kaikilla on 
mahdollisuus saada metsienhoi-
toon ja käyttöön tarvittavia pal-
veluja.

Mikä metsänhoitomaksu 
on?
Metsätalouteen käytettävissä 
olevasta maasta on vuosittain 
maksettava metsänhoitomaksu. 
Maksusta on säädetty metsän-
hoitoyhdistyslaissa. Verohallinto 
kantaa metsänhoitomaksut ja ti-
littää ne metsänhoitoyhdistyksil-
le käytettäväksi metsänomistaji-
en metsänhoidolliseen ja metsä-
taloutta yleisesti edistävään neu-
vontaan, koulutukseen ja tiedo-
tukseen sekä hallinnollisiin teh-
täviin. Varoja saa käyttää met-
sien kestävän hoidon ja käytön 
edistämiseen

sekä metsien biologisen moni-
muotoisuuden edellytysten tur-
vaamiseen. Varat on tarkoitettu 
erityisesti puuntuotannon kan-
nalta tärkeiden toimenpiteiden 
edistämiseen. Metsänhoitomak-
suja ei saa käyttää metsänhoi-
toyhdistyksen antaman työpal-
velun varsinaisiin työkustannuk-
siin, eikä muutenkaan sellaisella 
tavalla, joka merkitsisi olennais-
ta kilpailun vääristymistä. Met-
sänhoitomaksua ei myöskään 
saa käyttää puukaupalliseen toi-
mintaan, lukuun ottamatta puun-
myyntisuunnitelmien laadintaa. 
Metsänhoitomaksu on verotuk-
sessa vähennyskelpoinen kulu.

Miten maksu määräytyy?
Metsänhoitomaksu muodostuu 
kahdesta osasta, perusmaksusta 
ja hehtaarikohtaisesta maksusta. 
Perusmaksu on koko maassa sa-
mansuuruinen. Hehtaarikohtai-
sen maksun perusteena on met-
sänomistajan metsänhoitoyhdis-
tyksen alueella omistaman met-
sän pinta-ala. Hehtaarikohtaisen 
maksun suuruuden, euroa/ha, 
päättää kukin metsänhoitoyh-
distys toimialueelleen.
Laissa on kuitenkin määritelty 
korkein mahdollinen hehtaari-

maksu. Kaikki edellä mainitut 
maksun osat ja rajat on johdet-
tu koko maan kolmen viimeisen 
vuoden puun kantohintojen kes-
kiarvosta. Ohessa on luettelo, 
mihin kaikkeen
metsänhoitomaksuja käytetään.

Harri Katajamäki

Metsänhoitomaksulla 
rahoitetaan kokonaan 
tai osittain

Tiedotus
•  tiedotuslehdet
•  jäsenkirjeet
•  kotisivut internetissä
•  lehtiartikkelit
•  esitemateriaali, oppaat

Edunvalvonta
• Ohjeistukset, lausunnot, 
 tuet, lait
• Ympäristö- ja kaava-asiat
• Valtakunnalliset 
 kehittämistyöryhmät
•  Metsänomistajien liiton 
 toimintaan osallistuminen
•  Sidosryhmäyhteistyö

Metsäsertifiointi
• Tiedonkeruu, ohjeistukset
• Materiaali, esitteet, 
 kirjallisuus
• Toimihenkilöiden, työnteki-

jöiden, yrittäjien ja metsän-
omistajien koulutus

• Kokoukset, palaverit ja 
 tarkastukset

Koulutus yms.
• Puhelinneuvonta
• Metsänomistajien koulutus
• Metsä- ja tupaillat, 
 tapahtumat
• Retkijärjestelyt
• Yrittäjien ja työntekijäin 
 koulutus
• Nuorison metsätiedon 
 lisääminen
• Metsänhoidon neuvonta

Keskivertotilan 
mh-maksu vuonna 2010

Tilan metsäpinta-ala 25 ha

perusmaksu 25,63 e

ha-maksu 3,48 e/ha 86,95 e

Mh-maksu yhteensä vuodessa 112,58 e

Metsänhoitomaksu –
hintansa väärti vai välttämätön paha

• Metsäsuunnitteluun 
 liittyvä neuvonta
• Uusien metsänomistajien 
 perusneuvonta
• Metsänomistajien 
 metsätaitokilpailut

Metsällistä toimintaa
• Osa puunmyynti-
 suunnitelmien laadinnasta
• Pienten metsäkuvioiden 
 lisätyöt
• Korjuun laadun seuranta

Hallinto
• MHY-vaalijärjestelyt
• Asiakasrekisterien ylläpito
• Ilmoitukset
• Valtuusto
• Hallitus
• Toiminnanjohtajan ja toimis-

tonhoitajan palkkoja
• Kokousedustukset, palaverit
• Tietojärjestelmäkulut
• Tilastointi
• Toimitilakulut

Kehittämistoiminta
• Paikkatietojärjestelmä, 
 ilmakuva-aineisto
• Laatu- ja ympäristö-
 järjestelmä
• Rakennekehitys ja fuusiot
• Hanketietohistorian ylläpito ja 

hyödyntäminen
• Kehittämishankkeet
• Metsätyömenetelmien 
 kehittäminen
Metsänhoitoyhdistys on ainoa 
metsällinen organisaatio, jonka 
toiminnan lähtökohtana on met-
sänomistajan etujen valvonta.
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kertoi syyskuussa poistavan-
sa metsänhoitoyhdistyksiä, 
Metsänomistajien liittoja sekä 
MTK:ta koskevan asian käsit-
telystä. Kilpailuvirasto selvitti 
muun muassa, minkälaista vies-
tintää kulkee MTK:sta metsän-
omistajien liittoihin ja metsän-
hoitoyhdistyksiin, ja minkälaista 
raportointia raakapuukaupasta ja 
erityisesti raakapuun tarjonnasta 
näiden välillä mahdollisesti har-
joitetaan. Lisäksi virasto selvitti, 

Muistutus 
puukaupan 
verohuojen-
nuksista 
Metsänomistajille on edel-
leen tarjolla verohuojen-
nuksia. Vuonna 2008 sääde-
tyt määräaikaiset muutokset 
ovat vielä voimassa. Metsän-
omistajien saamien puun-
myyntitulojen veroprosentti 
vaihtelee riippuen siitä, mil-
loin kaupat on tehty ja mil-
loin metsärahat tulevat met-
sänomistajan tilille.

Tänä vuonna tehtävis-
tä puukaupoista saatu tulo 
on 25-prosenttisesti verova-
paata. Edellytyksenä kuiten-
kin on, että rahat saa tililleen 
vuoden 2011 loppuun men-
nessä. 

Veromuutokset myrkkyä 
puumarkkinoiden
tasaisuudelle

Kiivasta kauppaa, hiljaisuut-
ta, kiivasta kauppaa, hiljaisuut-
ta, kiivasta kauppaa, hiljaisuut-
ta – siinä on viime vuosien puu-
markkinoiden kokonaiskuva. 
Tänä vuonna puukauppaa käy-
dään kokonaisuutena paljon, 
mutta kuukausien välillä erot 
ovat suuria. Samanlaisia vuosia 
on taustalla jo useita. Pääsyynä 
kauppamäärien poukkoiluun on 
verotus. Vuoden 2008 elokuussa 
päättyi ensiharvennusten vero-
vapauskausi, 2009 lopulla puu-
kaupan verohuojennus pieneni 
ja samoin tulee käymään myös 
tämän vuoden lopulla. Jokais-
ta veromuutosta edeltää hetkel-
linen puukaupan vilkastuminen 
ja seurauksena on kauppamääri-
en romahtaminen. 

Myyntiaikeissa oleva, järke-
vä metsänomistaja tulee ajoitta-
maan puukauppansa tämän vuo-
den puolelle, koska ensi vuonna 
verohuojennusta ei ole käytettä-
vissä. On selvää, että puukauppa 
käy hitaasti alkuvuonna. Edus-
kuntavaaleihin valmistautuvi-
en poliitikkojen on hyvä tiedos-
taa, että puukaupan hiljaisuus ei 
johdu puumarkkinoiden toimi-
mattomuudesta, vaan aiempien 
vuosien veropäätöksistä. Teol-
lisuuden uutisointia puukaupan 

sujuvuudesta nähdään varmas-
ti, mutta toivottavasti päättäjil-
lä säilyy maltti. 

Metsätalouden kannattavuut-
ta parantavat verohuojennuk-
set ovat totta kai tervetulleita, 
mutta päätösten tulisi olla py-
syviä. Kaikki toimijat ovat pe-
räänkuuluttaneet puumarkkinoi-
den tasaisuutta. Erilaisilla vero-
tuksellisilla siirtymäajoilla ei ta-
saisuutta saada. Tasaisuutta puu-
markkinoille toisivat esimerkik-
si sukupolvenvaihdosten nopeu-
tuminen, tilus- sekä kuvioraken-
teen kehittäminen ja metsän-
omistajalähtöisestä neuvonnas-
ta huolehtiminen. Lisäksi puu-
kaupan siirtyminen sähköiselle 
kauppapaikalle tasoittanee jon-
kin verran puumarkkinoita. 

Metsäteollisuuden hyvä 
kehitys on lisännyt puun 
kysyntää

Piristynyt sellun kysyntä on pi-
tänyt varastot maailmalla alhai-
sina. Tästä syystä sellun hin-
nat ovat nousseet rajusti. Sellun 
tuotannon hyvä kannattavuus 
on tuonut kysyntää kuitupuulle. 
Havusellun tilanne säilynee hy-
vänä, vaikka markkinat ovatkin 
tasoittumassa.

Tänä vuonna hyvin kehitty-
neiden sahatavaramarkkinoiden 
loppuvuoden näkymät ovat vie-
lä sumuiset. Kausiluontoisesti 

Puumarkkinoilla vilkas vuosi – 
tasaisuutta kaivataan

Kilpailuvirasto vapautti 
metsänhoitoyhdistykset epäilyistä

minkälaista tiedonkulkua esiin-
tyy metsänomistajien liittojen ja 
metsänhoitoyhdistysten välillä 
tai näiden kesken. 

Virasto selvitti myös metsän-
omistajille suunnattua viestintää. 
Viestinnässä keskeinen selvitys-
kohde oli metsänomistajaliittojen 
tai metsänhoitoyhdistysten mah-
dollinen hintaa tai puun myynnin 
ajankohtaa koskeva tarjontaa ra-
joittava ohjeistus.

Metsänomistajaorganisaati-
ossa kilpailulainsäädäntöön on 
suhtauduttu vakavasti. Kilpai-

lulainsäädännön vastaisen toi-
minnan asemasta on jatkuvas-
ti pyritty parantamaan markki-
noiden toimivuutta sekä avoi-
muutta. Kilpailuvirasto ei löytä-
nytkään näyttöä kilpailulainsää-
dännön vastaisesta toiminnas-
ta. Tämä on jälleen osoitus siitä, 
kuinka tärkeää ja rehellistä työ-
tä metsänhoitoyhdistykset teke-
vät metsänomistajien sekä koko 
suomalaisen metsäalan eteen. 

Kilpailuviraston päätös on ai-
heuttanut myös hämmennys-
tä. Erityisesti Metsäliiton roolia 

on ihmetelty. On kysytty, onko 
Metsäliitto käynyt omiaan vas-
taan? MTK:n puheenjohtaja Ju-
ha Marttila totesi Maaseudun 
Tulevaisuudessa, välittömästi 
kilpailuviraston päätöksen tul-
tua julkisuuteen, suuren tarpeen 
vakavalle keskustelulle Metsä-
liiton kanssa. Kilpailuviraston 
raportissa todetaan esimerkiksi 
seuraavaa: ”Metsäliitto toimit-
ti virastolle asiakirja-aineistoa 
metsänomistajaorganisaatioiden 
(erityisesti MTK:n) toiminnas-
ta. Yhtiö esitti viraston selvitet-

täväksi, oliko MTK muun ohel-
la tiedottamistoiminnallaan sekä 
metsänomistajien liittoja ja met-
sänhoitoyhdistyksiä ohjailemal-
la ylläpitänyt niukkuutta raaka-
puun tarjonnassa.” Keskustelua 
metsänomistajataustaisten or-
ganisaatioiden välillä todellakin 
tarvitaan. Tulevaisuuden menes-
tys varmistetaan yhteistyöllä, ei 
sapelien kalistelulla. 

Marko Mäki-Hakola

markkinat joka tapauksessa tule-
vat hiljenemään talven aikana.

Joidenkin paperilaatujen hin-
takehitys näyttäisi lähteneen 
nousuun ja lähtötilanne vuoteen 
2011 on kohtuullinen. Kapasi-
teetin korkeat käyntiasteet pa-
rantavat osaltaan paperintuotta-
jien tilannetta. Sanomalehtipa-
perin hinnoissa ei nousua kui-
tenkaan näy ja alalla on jälleen 
kuultu tehtaiden sulkemisista. 

Puumarkkinat ovat kesän jäl-
keen olleet tasapainoiset. Pai-
kallisesti myrskytuhopuut hor-
juttivat tasapainoa, mutta koko-
naisuutena myrskypuut mahtui-
vat markkinoille. Vuoden 2010 
puukauppamäärä noussee vuot-
ta 2008 korkeammaksi. Lähi-
viikkoina markkinoille tulee 
vielä myrskypuuta, tämän jäl-
keen seuraa normaali syksyn 
vilkastuminen ja vuoden lopul-
la puukauppaa kiihdyttää pois-
tuva verohuojennus. Edellytyk-
set vilkkaalle puukaupalla ovat 
olemassa, koska kaikesta puus-
ta on kysyntää. Kysyntää puul-
le on myös ensi vuonna, ja al-
kuvuoden hiljaisuuden jälkeen 
myös vuodesta 2011 tullee hy-
vä puukauppavuosi.

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto
Länsi-Suomi
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Suomessa käytettävistä metsä-
puiden taimista suurin osa tuo-
tetaan isojen taimituottajien tar-
hoilla. Maastamme löytyy kui-
tenkin useita kymmeniä yksi-
tyisiä taimitarhoja ,joilla on pai-
kallisesti suuri merkitys taimien 
tuottamisessa.

Yksi tällainen on vuonna 1995 
perustettu Hämeen Metsätaimi 
Oy Orivedellä.

Tauno Lähteenmäki alkoi 
90-luvun alkupuolella miet-
tiä sopivaa liitännäiselinkeinoa 
yhtymänä toimivan maatilan 
oheen. Karjatalous ja viljanvil-
jely olivat tuolloin päätuotanto-
suuntina. Pikkuhiljaa taimituo-
tanto alkoi kiinnostamaan ja tie-
donhankinta alalta alkoi. Päijät-
Hämeen maaseutukeskuksen 
järjestämältä puoli vuotta kes-
täneeltä koulutusjaksolta kertyi 
oppia niin paljon, että uskallusta 
tarhan perustamiseen löytyi. Ja 
vuonna 1996 ensimmäiset tai-
met lähtivät jo maailmalle.

Vierailin Hämeen Metsätai-
men tarhalla syyskuun alussa, 
jolloin taimien kasvu alkaa olla 
lopuillaan ja tarhaa aletaan val-
mistella talvikuntoon. Samalla 
pakataan syysistutuksiin mene-
viä taimia.

Keväällä huhtikuussa kylvetyt 
ja kesäkuussa ulos siirretyt koi-
vut ovat jo reilun puolen metrin 
mittaisia ja valmiita ensi kevään 
istutuksiin. Myös kaksi kesää 
kasvaneet kuuset ovat n.25cm 
pitkiä ja niistä osa menee jo tä-
män syksyn istutuksiin. Sisäl-
lä suuressa n.600 m2:n muovi-
huoneessa on kasvamassa kesä-
kuussa kylvettyjä kuusen taimia, 
joita karaistaan hiljalleen kestä-
mään tuleva talvi ulkona.

Yhteensä tarhalla on tällä het-
kellä n. 450000  tainta , joista 
suunnilleen puolet on valmiita 
toimitettaviksi eteenpäin. Pää-
osa on kuusta ja koivua. Lisäk-
si kasvamassa on mäntyä ja pie-

Kotimaisia taimia suomalaisiin metsiin

niä määriä lehtikuusta ja terva-
leppää.

Tarha työllistää Taunon lisäk-
si kesäaikaan 2 henkilöä ja ke-
vätkesästä kiireisimpään aikaan 
on tilapäinen lisätyövoima ollut 
tarpeen. 

- Taimituottajan kiireet alka-
vat lumien sulaessa ja päätty-
vät uuden lumen sataessa, Tau-
no kertoo.

- Keväällä kiireisin aika koit-
taa kun valmiit taimet pitäisi saa-
da maailmalle ja samaan aikaan 

Keväällä kylvetyt kuuset ovat jo n.10 cm:n mittaisia

Keväällä kylvetyt koivut ovat kasvaneet hienosti Tauno esittelee lehtikuusia. Taustalla keväällä kylvettyjä kuusia

pitäisi kylvää uusia sekä kitkeä 
ja hoitaa edelliskesän kylvöjä.

- Käsityön määrä on suuri tä-
mäntyyppisessä tuotannossa. 
Käytännössä siementen kylvö 
on ainoa koneellistettu työvaihe. 
Käsityössä on kuitenkin etunsa. 
Jokainen taimi käydään läpi 4-5 
kertaa ennen kuin se lähtee asi-
akkaalle. Näin huonolaatuiset 
yksilöt tulevat varmasti karsit-
tua pois. Myöskään kasvitaudit 
eivät pääse salaa yllättämään.

Millä sitten pientuottaja pys-

tyy kilpailemaan suurten määri-
en tuottajien kanssa?

- Ei millään muulla kuin pa-
nostamalla laatuun, sanoo Tau-
no. Metsänomistajat arvostavat 
laadukkaita, kookkaita,tukevia 
ja terveitä taimia. Palaute kyllä 
tulee heti jos kaikki ei ole kun-
nossa. Myös toimitusten jousta-
vuus on etu. Pientuottajien tai-
mien kotimaisuusaste on 100% 
,joka on metsänomistajien ja ko-
ko yhteiskunnan etu.

Hämeen Metsätaimen  kuu-

sentaimista istutetaan suurin 
osa lähiseutujen metsiin Mhy 
Pohjois-Pirkan välittäminä. Koi-
vuntaimia menee myös eteläisel-
le Pirkanmaalle ja Kyrösjärven 
seudulle.

Mikäs se on taimitarhurin suu-
rin toive?

- Että hallaöiltä ja kasvitau-
deilta välttyisi, tietenkin. Tau-
no sanoo.- Ja se että maanomis-
tajat pitäisivät huolta istutetuis-
ta taimikoistaan. Näihinkin tai-
miin jää sormenjälkiä uskomat-

toman paljon ennen kuin ne istu-
tetaan metsään. Jos taimet unoh-
detaan sinne oman onnensa no-
jaan, eikä huolehdita varhaishoi-
dosta, niin kaikki työ täällä tar-
halla ja istutettaessa on ollut  ai-
van turhaa.

Otto Halttunen
alueneuvoja

Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkka
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Kone-ja Kuljetus Leinonen on 
Ruovedellä toimiva maansiirto- 
ja kuljetusalalla toimiva yritys, 
joka on aloittanut toimintansa jo 
vuonna 1956.

Yrityksen toiminta käsittää 
maanrakennusta, koneurakoin-
tia, talvikunnossapitoa, maa-ai-
nestoimituksia, vesistökuljetuk-
sia proomuilla jne.

Vuodesta 1995 lähtien on 
energiapuun haketus ja kuljetus 
saanut isompaa roolia yrityksen 
toiminnassa.

Syyskuun lopulla Leinoset 
ovat tehneet uusimman inves-
tointinsa tällä toimialalla, eikä 
kyseessä olekaan mikä tahansa 
maatilamallin hakkuri. 

Leinosten energiapuutermi-
naaliin, Ruoveden Muravuo-
reen on juuri tuotu amerikka-
laisvalmisteinen, siirrettävä,  
Rotochopper B66 murskain, jo-
ka kokonsa puolesta on vähin-
täänkin näyttävä. Tämä yhdistel-
mä kun tulee tiellä vastaan, jou-
tuu katsomaan kahteen kertaan, 
että näkee koko laitoksen. Pit-
kän alustan päälle rakennetussa 
koneessa on 700 hevosvoiman 
moottori pyörittämässä laitteis-
toa, joka mahdollistaa kaiken-
laisen energiapuun murskauk-
sen aina kierrätyspuutavarasta 
kantoihin saakka.

Koneen ympärillä käy kova 
kuhina ja tunnelmakin on var-
sin kansainvälinen, sillä valmis-
tajan edustaja, michicanilainen 
Dennis Finken ja maahantuoja, 
ruotsalainen Ulf Qvarford esit-
televät tuleville käyttäjille ko-
neen toimintaa ja ominaisuuk-
sia kumpikin omalla äidinkie-
lellään.

Ihan ainoa laatuaan Suomessa 
kone ei ole, sillä samanmerkki-
nen, pari vuotta vanhempi maas-
tamme löytyy.

Saku Leinonen toteaa, että 
sopiva murskain on ollut haku-
sessa jo pitkään.

- Ruotsin Elmia- messuil-
la pääsin tutustumaan murskai-
meen ja huomasin, että koneessa 
on juuri niitä ominaisuuksia mi-
tä olimme kaivanneetkin. Var-
sinkin seulajärjestelmä on sel-
lainen, joka tuntuisi olevan so-
piva juuri meidän tarpeisiimme, 
hän kertoo

- Koska käytämme raaka-ai-
neena kantoja, hakkuutähteitä, 
lumppeja, kokopuuta sekä kier-
rätyspuutavaraa niin tarve eriko-
koisille seuloille on olemassa ja 
tässä koneessa seulojen vaihto 
on tehty helpoksi. Myöskin te-
räpalojen vaihto käy kätevästi, 
Saku jatkaa

- Käyttöpaikoilla on erilaisia 
ja tarkkojakin vaatimuksia käy-
tettävän murskeen laadulle ja 
tällä pystymme vastaamaan nii-

Tehoa bioenergian tuotantoon

hin. Hihnakuljettimessa esimer-
kiksi, on voimakkaat magneetit, 
joilla saadaan pienmetalli erotet-
tua valmiista murskeesta.

Leinosilla on käytössään kak-
si ns. terminaalia joissa murska-
us tapahtuu. Ruovedellä ja Län-
gelmäellä sijaitseville varastoil-
le kootaan raaka-aine, jossa se 
murskataan ja tarvittaessa eri-
laatuisia eriä sekoitetaan keske-
nään, jotta saadaan juuri sellai-
nen seos mikä parhaiten toimii 
eri polttolaitoksissa.

Sakun hakiessa tuumakoon 
kiintoavainta Dennisille, Pekka 

Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy:n uuden Rotochopperin 700 hevosvoimaa mahdollistavat energiapuun murskauksen aina kierrätyspuutavarasta kantoihin 
saakka.

Bioenergian käyttö tulee lisääntymään nykyisestä vielä pal-
jon, toteavat Saku Leinonen ja Pekka Leinonen.

Amerikkalaisvalmisteinen Rotochopper-murskain on siirrettävissä tarpeen mukaan sinne, 
missä raaka-ainekin on.

Leinonen kertoo, että heidän nä-
kemyksensä mukaan bioenergi-
an käyttö tulee lisääntymään ny-
kyisestä vielä paljon.

-Viime lämmityskaudella toi-
mitimme n. 50 000 hakekuutio-
ta valmista poltettavaa Vapol-
le Tampereen Naistenlahteen ja 
Upm:lle Jämsänkoskelle ja Kai-
polaan. Jatkossa määrät ovat 
kasvamassa, Pekka toteaa.

- Hankimme raaka-ainetta ko-
ko Pirkanmaan alueelta ja termi-
naalien käyttö on osoittautunut 
järkeväksi tavaksi toimia. Tämä 
uusi murskain mahdollistaa te-

hokkaan toiminnan kun samal-
la käyttöpaikalla voimme nyt 
yhdellä koneella hoitaa kaiken 
murskauksen. Eikä tätä ihan pie-
nen rankakasan viereen kanna-
ta lähteä erikseen viemäänkään, 
naurahtaa Pekka.

- Poltettavan murskeen laa-
tu on merkittävän tärkeä seikka, 
Pekka muistuttaa. Vaikka puhu-
taan vain kymmenyksien erois-
ta erilaatuisen hakkeen lämpöar-
voissa, niin aina se lämpöarvol-
taan parempilaatuinen polttoai-
ne on tekijälleen tuottoisampaa. 
Siihen kannattaa siis panostaa.

Tällä hetkellä kaikkialla ko-
rostetaan tarvetta bioenergian 
käytön lisäämiseen. On kansain-
välisiä sopimuksia ja tavoitteita, 
joiden saavuttaminen Suomessa 
edellyttää puun käytön lisäämis-
tä polttoaineena.

- Me ainakin uskomme, et-
tä puuraaka-aineen jalostami-
nen polttoaineeksi on kannatta-
vaa toimintaa ja pitemmän ajan 
kuluessa myöskin ympäristön 
kannalta hyödyllinen vaihtoeh-
to, miehet toteavat. 

Hyörinä koneen ympärillä jat-
kuu vielä viikon, kun seulojen ja 

muiden osien asetuksia sääde-
tään sopiviksi erilaiselle puuta-
varalle ja aina välillä kokeillaan 
toimintaa käytännössä. Maan-
tiellä tullaan jatkossa näkemään 
vaikuttavan näköinen yhdistel-
mä kun murskainta siirretään 
paikasta toiseen. Ruotsissa täl-
lainen vaatii kuulemma poliisi-
saattueen mukaansa mutta meil-
lä Suomessa riittää asiansa osaa-
va rekkamies hoitamaan siirrot.

Otto Halttunen
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Turhake nimeltä 
ainaisvakuutus

Kesän myrskytuhoja arvioides-
sani olen törmännyt jälleen kä-
sitteeseen ainaisvakuutus. Nä-
mähän ovat niitä vuosikymme-
niä sitten otettuja vakuutuksia, 
jossa vakuutusmaksu on mak-
settu kerralla tai esim. kymme-
nen vuoden aikana ja sen jälkeen 
on vakuutuksen ottaja jäänyt sii-
hen uskoon, että kaikki on kun-
nossa. Saattaa olla niinkin, et-
tä vakuutusyhtiön nimi on vaih-
tunut jo moneen kertaan vakuu-
tuksen voimassaoloaikana. Va-
kuutusasiakirjoissa on juhlalli-
sia lauseita siitä, kuinka metsän 
arvo on turvattu, eikä asiakkaal-
la ole mitään syytä huoleen.

Totuus on kuitenkin toisenlai-
nen.

Koska näissä vakuutuksissa ei 
ole ollut minkäänlaista indeksi-
sidonnaisuutta, mahdollisen va-
hingon sattuessa korvaus on ole-
maton tai sitä ei tule lainkaan.

Ikävintä asiassa on, että ainais-
vakuutuksista suurin osa löytyy 
varttuneemman metsänomistaja-
kunnan hallusta. He ovat vuosi-
kaudet olleet siinä uskossa, et-
tä heidän omaisuutensa on va-
kuutettu asiallisesti. Pettymys 

on raju siinä vaiheessa kun to-
tuus paljastuu.

Olen ymmärtänyt, että tämän 
kaltaisia vakuutuksia on maas-
samme tuhansittain vielä voi-
massa. Luulisi vakuutusyhtiöillä 
olevan jo pelkästään imagosyis-
tä aihetta käydä asiakasrekiste-
rinsä läpi ja olla yhteydessä näi-
hin asiakkaisiinsa kertoen tilan-
teesta. Jos ajantasaista vakuutus-
ta ei saisikaan asiakkaalle myy-
tyä, voisi ne vanhat ja turhat va-
kuutukset irtisanoa pois aiheutta-
masta mielipahaa mahdollisissa 
tulevissa vahinkotapauksissa.

Metsäomaisuuden vakuutta-
minen tuhojen varalta on joka 
tapauksessa järkevää, varsinkin 
tämänkesäisten kokemusten va-
lossa.

Otto Halttunen

PANOSTA 

METSÄÄSI

PL 217, 33101 Tampere
Puh. (03) 565 617

TAMPEREEN AMMATTIOPISTO

METSÄNOMISTAJAN METSÄKOULU

Metsänomistajan metsäkoulussa saat käytännön-
läheisiä, oman metsäsi hoidossa hyödynnettäviä 
tietoja ja taitoja. Tehdyn työn jälki näkyy heti ja 
antaa tekijälleen välittömän palautteen. 

Koulutus alkaa 17.1.2011 ja se kestää 2 vuotta. 
Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena.  
Haku koulutukseen 27.11.2010 mennessä.

Lisätietoa: Mari Nieminen p. 040 801 6709

FSC (Forest Stewardship Council), 
käytössä erityisesti Venäjällä, Itä-
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, 
mutta myös latinalaisessa Ameri-
kassa, Afrikassa ja Aasiassa

Merkillä on väliä
Kun valistunut matkaaja kulkee 
linja-autolla Charles de Gaul-
len lentoasemalta kohti Pariii-
sin keskustaa, hän voi törmätä 
suureen PEFC-kylttiin esikau-
punkialueella. PEFC on lyhen-
nys sanahirviöryppäästä Pro-
gramme for Endorsement of 
Forest Certification Schemes. 
Tämä on vapaasti käännettynä 
metsäsertifioinnin hyväksymis-
ohjelma. 

MTCC (Malaysian Tim-
ber Certification Council), 
PEFC:n hyväksymä 
järjestelmä Malesiassa

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
Schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä ja 
maailman suurin ympäristöliike, joka edistää ekologisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaik-
kialla maailmassa.

SFI (Sustainable Forestry 
Initiative), PEFC:n hyväksymä 
järjestelmä, käytössä 
Pohjois-Amerikassa

CSA (Canadian Standards 
Association), PEFC:n hyväksymä 
järjestelmä Kanadassa

PEFC oli alun perin euroop-
palainen sertifiointiohjelma, 
mutta on laajentunut viime vuo-
sina kaikkiin maanosiin. Vaik-
ka Ranska ei ole metsätalouden 
suurvalta, on sen PEFC-toimis-
to Euroopan mittavin. 

Useimpien maiden metsän-
omistajat tukevat PEFC- serti-
fiointia. Lähes kaikki Suomen 
metsänomistajat ovat mukana 
PEFC-metsäsertifioinnissa met-

sänhoitoyhdistysten valtuusto-
jen päätöksellä jäsentensä puo-
lesta. Suomessa on sertifioitu 
yli 95 prosenttia, kun taas maa-
ilman metsä-alasta noin 9 pro-
senttia.

Yrittäjä voi saada PEFC-lo-
gon tuotteeseensa alkuperäserti-
fioinnin avulla. Hakijan on osoi-
tettava aukottomasti, että tuot-
teeseen käytetty puuraaka-aine 
on pääosin peräisin sertifioidus-
ta metsästä. Merkki ei välttämät-
tä osoita, että käytetty puuraaka-
aine on Suomesta, mutta meillä 
myytävissä tuotteissa se on erit-
täin todennäköistä.

PEFC-merkkiin suomalaisen 
metsänomistajan ja kuluttajan 

soisi törmäävän nykyistä use-
ammin. Merkkiä voi kysyä huo-
nekalu- ja paperituoteliikkeis-
tä. Muuten avulias myyjä tuskin 
on kuullutkaan moisesta merkis-
tä. Hän saattaa kuitenkin innok-
kaasti esitellä FSC-sertifioituja 
pihakalusteita. On hyvä kertoa 
meidän omasta merkistä ja esit-
tää toivomus, että PEFC-tuottei-
ta olisi myyntilistalla.

Allaolevassa laatikossa on 
muita merkkejä, joihin kulutta-
ja saattaa puu- tai paperituotteis-
sa törmätä.

Auvo Heikkilä
metsänhoitopäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Silvanetti on uusi verkkopalvelu metsänomistajille. SilvaNe-
tissä metsän tiedot voidaan helposti pitää ajan tasalla. Tule 
sopimaan metsäsuunnitelman viemisestä SilvaNettiin.

metsänhoitoyhdistys
METSÄNOMISTAJAN ASIALLA

Suunnista metsänhoitoyhdistykseen
Metsät SilvaNettiin

Hakkuuehdotukset

Teemakartat

Nettimetsäsuunnitelma

Luontokohteet

Helppo yhteydenpito

”Metsässä on magiaa!” Minna Kauppi
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Vakuutus meni metsään?

”Juuri nyt on metsänomistajalla 
erinomainen hetki tarkistaa pankki- ja 
vakuutussuhde ja siirtyä osuuspankin 
asiakkaaksi.”

Antti Haapamäki
Pankinjohtaja
Maa- ja metsätalouspalvelut

Etua elämään. OP-Pohjolasta.
       op.fi/tampere

NYT UUSI

Metsävakuutus

MAKSUTTA 

Metsänomistajan elinkeinon 
kannattavuuden edellytys ovat 
puunmyyntitulot. Välillä puun 
ostaja ajautuu taloudellisiin vai-
keuksiin ja pahimmillaan met-
sänomistaja menettää osan puun 
myyntituloistaan. Luultavasti 
kaikille on tuttu konkurssin kä-
site. Konkurssin vaihtoehtoon, 
yrityssaneeraukseen, on tutus-
tunut huomattavasti harvempi. 
Länsi-Suomessa yrityssaneera-
uksessa on muutama saha, pir-
kanmaalaisista Visuvesi Oy.

Mikä on yrityssaneeraus?
Yrityssaneerauksella yritetään 
välttää turhat konkurssit ja auttaa 
toimintaedellytyksiä omaava yri-
tys pahimman kriisin yli. Lisäksi 
velkojilla on konkurssia parem-
mat edellytykset saataviensa saa-
miseen. Yrityssaneeraus voidaan 
jakaa kolmeen osaan: 1) sanee-
raushakemuksen vireille tulo kä-
räjäoikeudessa 2) Saneerausme-
nettelyn aloittaminen/hyväksy-
minen ja selvitysmiehen nimeä-
minen tai menettelyn hylkäämi-
nen ja 3) Saneerausohjelman laa-

Yrityssaneerauksella yritetään tervehdyttää 
yrityksen toimintaa

timinen, hyväksyminen ja toteut-
taminen. 

Käytännössä yrityssaneera-
ukseen ajautunut yritys jatkaa 
toimintaansa ja maksaa vanho-
ja velkojaan saneerausohjelman 
mukaisesti. 

Mitkä ovat 
saneerausvelkoja?
Saneeraukseen kuuluvat ne velat, 
jotka ovat syntyneet ennen sanee-
raushakemuksen jättämistä. Ne 
velat, jotka syntyneet hakemuk-
sen jälkeen, on maksettava nor-
maalisti niiden erääntyessä. Sa-
neerausohjelmassa usein velko-
ja leikataan ja maksuaikatauluja 
venytetään. Ohjelma saattaa kes-
tää vuosia. Jos metsänomistajal-
la on saamisina saneerausvelko-
ja yrityssaneerauksessa olevalta 
puun ostajalta, voi rahoja saada 
takaisin käytännössä ainoastaan 
saneerausohjelman kautta.  

Puun toimitukset
Koska yrityssaneeraukseen jou-
tuneella yrityksellä on oletettavia 
maksuvaikeuksia, metsänomista-

jan on syytä varmistaa puukaup-
parahojen saanti. Samalla pitäi-
si kuitenkin mahdollistaa firman 
pääsy takaisin jaloilleen. Mikäli 

saneerauksessa oleva saha ei saa 
tukkipuuta, lienee edessä väistä-
mättä konkurssi.

Saneeraushakemuksen hyväk-

symisen jälkeen on perusteltua 
taata puukaupparahojen tulo jol-
lain tapaa. Erilaisten takauksien 
lisäksi yksi mahdollisuus on sal-

lia puiden lähtö tienvarresta sa-
halle tai korjuuseen vain rahaa 
vastaan. Yrityssaneeraus ei sinäl-
lään ole peruste purkaa olemas-
sa olevia sopimuksia, ja olemas-
sa olevat puun toimitussopimuk-
set tai puukaupat jatkuvat ennal-
laan. Metsänomistajalla on toki 
mahdollisuus neuvotteluihin os-
tajan kanssa puun toimitusten py-
säyttämisestä, jos ostajan talou-
delliset olot osoittautuvat kau-
pan teon jälkeen sellaisiksi, et-
tä on painavia syitä olettaa hä-
nen maksusuorituksensa jäävän 
täyttämättä. 

Metsänhoitoyhdistyksillä on 
tarkka tieto oman alueensa puun 
ostajien taloudellisesta tilantees-
ta. Tästäkin syystä metsänomis-
tajan kannattaa käyttää oman 
MHY:nsä apua puukaupassaan. 
Lisäksi puun ostajan ajautuessa 
yrityssaneeraukseen on metsän-
omistajalla apunaan vahva oma 
organisaatio, kun puukauppa on 
aikanaan tehty valtakirjalla yh-
distyksen avulla. 

Marko Mäki-Hakola
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...ja niin metsä vastaa
Suomen metsistä yli puolet on vailla minkäänlaista vakuutusta. Metsätuhot 
tulevat aina yllätyksenä, mutta niiden aiheuttamiin taloudellisiin tappioihin 
voi varautua. Varmista, että vihreä omaisuutesi on turvassa ja vakuutettu 
myös myrskyjen, myyrien, lumimyräköiden ja muiden vahinkojen varalta. 

Tarjoamme nyt uuden metsävakuutuksen vuodeksi maksutta uusille ja 
nykyisille Tampereen Seudun Osuuspankin OP-bonusasiakkaille, jotka ovat 
myös Pohjolan etuasiakkaita. 

Kiinnostuitko? Varaa aika henkilökohtaiseen neuvonpitoon, niin kerromme 
lisää. Voit varata ajan numerosta 010 254 6011 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen tampereen.seudun@op.fi. 
Kirjoita viestisi otsikoksi METSÄVAKUUTUS.

Olet OP-bonusasiakas, kun lainasi, säästösi tai sijoituksesi ovat 
vähintään 5 000 euroa ja olet osuuspankin omistajajäsen. 
Omistajajäseneksi pääset 84,09 euron osuusmaksulla. 

Pohjolan etuasiakas olet, kun sinulla on vakuutuksia 
kolmesta eri tuoteryhmästä.

Etua elämään. OP-Pohjolasta.
       op.fi/tampere

Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 
0,0595 e/min. ja matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu+ 0,1704 e/min.

Tieto on valtaa myös metsäalalla. 
Tiedon janon ollessa kova sattuu 
myös ylilyöntejä. Eräs jatkuvasti 
esille nouseva ylilyönti on met-
säteollisuuden vaatimus metsä-
varatietojen julkisuudesta. Met-
säteollisuus haluaisi kovasti, et-
tä metsäkeskusten hallussa ole-
va metsänomistajien omaisuus-
tieto olisi vapaasti kaikkien toi-
mijoiden käytössä. Asiaa perus-
tellaan esimerkiksi paremmal-
la mahdollisuudella tarjota met-
sänhoitopalveluja metsänomis-
tajalle. Helposti unohtuu, että 
kyseessä on tieto yksityisomis-
tuksesta. Samalla periaatteella-
han pitäisi vaatia pankkitilien 
tietoja julkisiksi, jos pankkiti-
leillä on sijoittamatonta rahaa. 
Kuka oikeasti uskoo, että met-
säteollisuus haluaa tulevaisuu-
dessa ottaa taimikonhoidot teh-
täväkseen. Taustalla on totta kai 
tarve päästä tekemään puukaup-
paa suoraan metsänomistajan 
kanssa, ilman metsänomistajan 
puolia pitävää metsänhoitoyh-
distystä.

Metsänomistajan omaisuustiedot 
kiinnostavat

Metsänomistajan omaisuus-
tietojen käsittelystä ollaan sää-
tämässä lakia metsäkeskuksen 
metsätietojärjestelmästä. Laki-
esityksen nimi on jo sinällään 
harhaanjohtava, koska laissa 
käytännössä säädetään metsän-
omistajan omaisuustiedon käy-
töstä. Pahimmillaan laki hei-
kentää metsänomistajan omai-
suuden turvaa ja tekee tiedois-
ta entistä julkisempia. Metsän-
omistajan tietojen julkisuudessa 
ei ole mitään pahaa, jos metsän-
omistaja itse haluaa jakaa esi-
merkiksi tiedot hakkuumahdol-
lisuuksista kaikille niitä halua-
ville. Eri toimijoiden sekä lain-
säätäjien on aina syytä muis-
taa, että päätös omaisuustieto-
jen käytöstä kuuluu ainoastaan 
metsänomistajalle. Tuskin toi-
nen markkinaosapuoli, metsäte-
ollisuuskaan on valmis luovutta-
maan kaikkea tietoa tehtaidensa 
kunnosta, koneiden käyntias-
teista sekä muista omaisuuttaan 
koskevista seikoista. Samaan ai-
kaan, kun teollisuus vaatii met-

sänomistajien tietojen julkisuut-
ta, on se itse heikentänyt tietojen 
saantia esimerkiksi puun varas-
totasoista.

Ajantasaiset metsävaratiedot 
ovat metsäsektorin toiminnan 
avainperusteita. Tähän saak-
ka metsäkeskusten hallinnassa 
olevaa metsävaratietoa on käy-
tetty metsänomistajan elinkei-
non edistämiseen. Metsänomis-
tajien luottamus metsäkeskusten 
toimintaan on ollut vahvaa. Vii-
me aikoina luottamus on horju-
nut esimerkiksi siitä syystä, että 
metsäkeskus on metsänomista-
jan omaisuustietoja käyttämällä 
lähettänyt yhden kaupallisen toi-
mijan markkinointikirjeitä met-
sänomistajalle. Jos metsänomis-
tajien luottamus metsäsuunnitte-
luun ja metsävaratietojen hallin-
taan kerran menetetään, on sitä 
vaikea saada takaisin. 

Kun vaikkapa metsäkeskus 
kysyy metsänomistajalta kenel-
le hän haluaa omaisuustietojansa 
luovutettavan, kannattaa miet-
tiä vastaavasti kenelle olisi val-

mis luovuttamaan pankkitilitie-
tonsa. Jos metsänomistaja halu-
aa varmistaa, ettei hänen omai-
suustietojaan käytetä ilman lu-
paa suoramarkkinointitarkoituk-
seen, on siitä syytä tehdä tieto-
jen käyttökieltoilmoitus metsä-
keskukseen. 

Varmistaakseen omaisuustie-
tojensa säilymisen oman etun-
sa mukaisessa käytössä, kan-
nattaa metsänomistajan entistä 
tiiviimmin käyttää oman met-
sänhoitoyhdistyksensä palve-
lua. Tilaamalla metsäsuunnitel-
mansa metsänhoitoyhdistykseltä 
metsänomistaja varmistaa omai-
suustietojen käytön vain tahton-
sa mukaisesti. Jos tiedot ovat 
muualla kuin metsänhoitoyh-
distyksen tietojärjestelmissä, on 
niiden tulevaisuuden turva tällä 
hetkellä vähintäänkin kyseen-
alainen.

Marko Mäki-Hakola
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Viime vuonna varsin hiljaisek-
si jääneeseen metsätilakaup-
paan on keväästä alkaen tul-
lut selvästi lisää vauhtia.  Tilo-
ja on tullut tarjolle viimevuotis-
ta enemmän, ja kysyntä on säily-
nyt hyvänä. Länsi-Suomen Met-
sätilat OY LKV on myynyt vuo-
den alusta lukien noin 80 met-
sätilaa tai maatilaa. Se on lähes 
kaksinkertainen määrä vuoden-
takaiseen verrattuna.

Metsämaan hintataso on säi-
lynyt jo kolme vuotta varsin 
vakaana. Kuitenkin suunta on 
ylöspäin, joskin hyvin hitaas-
ti. Asuntohintojen tapaista voi-
makasta hintojen nousua ei ole 

Metsätilakauppaan tullut vauhtia

tapahtunut, eikä sellaista ole 
näkyvissä ilmeisesti jatkossa-
kaan. Puhtaasti hehtaarihinto-
jen seuranta saattaa jonkin ver-
ran johtaa harhaan. Maakunnit-
taiset kauppamäärät ovat kuiten-
kin melko alhaisia, ja sen vuok-
si tilojen laatu, erityisesti puus-
ton määrä saattaa vuositasolla 
vaihdella. Tänä vuonna erityi-
sesti Varsinais-Suomessa heh-
taarihinnat näyttäisivät hintati-
lastojen mukaan nousevan voi-
makkaasti. Taustalla on kuiten-
kin selvästi pitkän ajan keskiar-
voa puustoisempien tilojen kau-
pasta johtuva ilmiö. 

Vuonna 2010 Metsätilat Oy:n 

välittämien metsätilojen keski-
puusto Varsinais-Suomessa on 
ollut 144 m3/ha. Normaalivuon-
na se olisi noin 110 - 115 m3/ha. 

Tämä näkyy luonnollisesti kaup-
pahinnoissa. Niinpä keskimääräi-
nen hehtaarihinta on Varsinais-
Suomessa ollut noin 6 000 eu-

roa/ha. Pirkanmaalla taas myy-
tyjen tilojen keskipuusto vuon-
na 2010 on ollut 106 m3/ha, jo-
ten keskimääräinen hehtaarihin-
takin on 4 600 euroa/ha.

Satakunnassa ja Etelä-Pohjan-
maalla keskipuusto on molem-
missa ollut 103 m3/ha. Keski-
määräisessä hehtaarihinnassa on 
kuitenkin huomattava ero. Sata-
kunnassa 4 200 ja Etelä-Pohjan-
maalla 3 400 euroa/ha.

Erityisen tärkeää metsätila-
markkinoilla on ymmärtää, et-
tei keskimääräisillä tilastolu-
vuilla ole juuri mitään tekemis-
tä yksittäisen tilan arvostuksen 
kanssa. Vaihteluväli hinnoissa 

on erittäin suuri ja lukuisat te-
kijät vaikuttavat tilan arvoon ja 
tekevät jokaisesta tilasta yksilöl-
lisen. Ammattitaitoinen arvioin-
ti on ehdottomasti tarpeen kun 
yksittäisen tilan arvoa halutaan 
selvittää.

Ohessa hintakuvaaja Metsäti-
lat Oy LKV:n myymien tilojen 
hintojen jakaumasta kuluvalta 
vuodelta.

Jukka Pusa
toimitusjohtaja
Länsi-Suomen 

Metsätilat OY LKV

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

www.nordicforestplants.fi 

TÄRKEÄ 
TIEDOTE SINULLE 

METSÄNOMISTAJA
Päätökselläsi 

metsänuudistuksen 
yhteydessä vaikutat siihen, 

kuinka paljon metsäsi 
tulee tuottamaan ja 

milloin.
 

Sitä niittää mitä 
kylvää pätee myös 
metsätaloudessa.

Metsä harrastuksena ja 
osana työtä

Koko ikänsä metsäasioista kiinnostunut juristi Ant-
ti Haapamäki on tyytyväinen mies. Hän pystyy yh-
distämään harrastuksen ja nykyisen työnsä TSOP:n 
maa- ja metsäasioista vastaavana pankinjohtajana. 
Harrastuksina hän hoitaa omaa metsäänsä ja osal-
listuu mm. aktiivisesti Tampereen seudun metsän-
omistajat ry:n toimintaan.

Lempäälässä asuva Antti Haa-
pamäki omistaa metsää Keu-
ruun Haapamäellä Keski-Suo-
messa. Siellä hän tekee metsän-
hoitotöitä viikonloppuisin ja lo-
millaan yhdessä vaimonsa kans-
sa. Pirkanmaalla taas metsäasi-
oiden parissa ollaan työssä.

Metsänhoitoyhdistys 
tukena ja apuna
Antti Haapamäki luottaa met-
sänhoitoyhdistykseen. Hänen 
isänsä oli mukana yhdistyksen 
hallinnossa ja varsinainen met-
säaktiivi aikanaan. Kotona har-
rastettiin metsätaloutta ihan va-
kavasti.

Loppukesän myrskytuho ko-
etteli myös Haapamäen metsiä. 
Yhdessä hujauksessa 75 hehtaa-
rin metsäpinta-alasta tuhoutui 
10 hehtaaria parhaassa kasvu-
kunnossa ollutta metsää.

- Se oli suuri järkytys. Yksi 
kokonainen ikäluokka parhai-
ten hoidettuja kasvatusmetsiä 
oli pois. Vaikka vakuutusasi-
at olivat kunnossa, ei vahinkoa 
voi korvata kokonaan. 10 vuo-
den päästä metsästä olisi pääs-
syt hakkaamaan tukkiakin, nyt 
vakuutuskorvaukset menevät 
15 seuraavan vuoden hoitotöi-
hin, tuumii Haapamäki vaka-
vana.

- Kaikki puut on nyt saatu 
MHY Metson avulla pois met-
sästä. Syyslomalla menen alue-
neuvoja Jouko Perälän kans-
sa suunnittelemaan alueen kun-
nostamista. Viljelyhommat pitää 
saada ensi keväänä käyntiin.

Kaupunkilais-
metsänomistajien  
yhteisössä tapahtuu

Tampereen seudun metsänomis-
tajat ry. Tasemo on 20 vuotta toi-
minut, jäsentensä yhteyksiä ja 
ammattitaitoa ylläpitävä ”ker-
ho”. Antti Haapamäki on en-
simmäistä kautta johtokunnan 
jäsenenä. Hän kertoo miettivän-
sä usein, miten Tasemon toimin-
taa voisi kehittää. Jäsenmäärä on 
vakiintunut noin 600:aan. Poten-
tiaalia on – joka kuukausihan 
Tampereelle tulee uusia metsän-
omistajia. Mutta jäsenhankintaa 
ei ole paljonkaan tehty. 

Tasemo järjestää erilaisia ko-
koontumisia ja koulutustilai-
suuksia noin kerran kuussa. Met-
säretkeilyt ovat Haapamäen mie-
lestä parhaimpia. Niillä jokainen 
saa uutta tietoa, vaikkapa met-
sänhoidon nykymenetelmistä. 

Toiminta on monipuolista. Lo-
kakuun 14. Tampereella pide-
tään rajankäynti-ilta. Maanmit-
taustoimiston asiantuntija valis-
taa metsänomistajia hankalista 
raja-asioista.

Työ ja harrastus yhdistyy
Työssään TSOP:n metsäasian-
tuntijana Haapamäki pyrkii nos-
tamaan koko Pirkanmaan osuus-
pankkien toimihenkilöiden val-
miuksia metsäasioissa ja pitää 
yhteyksiä metsäalan organisaa-
tioihin ja yrityksiin. Näistä yh-
teyksistä on hyötyä myös Tase-
mossa.  

Heli Mutkala-Kähkönen

Viime vuosina ruskomäntypis-
tiäiset ovat aiheuttaneet suuria 
tappioita metsille. Eri puolilla 
Suomea metsänomistajille on 
aiheutunut satojen miljoonien 
eurojen kasvutappiot. Osalla 
alueista on jo alkanut kehittyä 
pistiäisen luontaista vihollista, 
joka kääntää kannan laskuun, 
eikä lisää tuhoja enää synny.

Puuta käyttävä metsäteol-
lisuus menetti kuitenkin mil-
joonia kuutiometrejä jalostet-
tavaa raaka-ainetta. 

Ötököitten 
ruokapöydät 
siivottava

Koska pistiäisiä ei torjuttu 
ajoissa, pitää tulevina vuosina 
panostaa kärsineiden alueiden 
terveyslannoituksiin. Maa- ja 
metsätalousministeriön toi-
voisi nyt pitävän lupauksen-
sa ja järjestävän varoja lan-
noituksiin.

Ellei pistiäinen ole aiheut-
tanut totaalituhoa, voidaan 
kasvua elvyttää sopivalla ter-
veyslannoituksella, johon pi-
täisi olla käytettävissä Keme-
ra-tukea. 
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Hyvin toimiva kilpailukeskus oli 
Lempäälän Ideaparkissa. Noin 
550 kilpailijaa kuljetettiin linja-
autolla Hakkarin koulu-ja urhei-
lukeskukseen, jonka länsipuolel-
la sijaitseviin metsiin oli suunni-
teltu 2,8 kilometrin pituinen kil-
pailureitti. Alueen runsaita hiih-
to- ja lenkkeilyväyliä oli käytet-
ty hyväksi kilpailijoiden etene-
mistä helpottamaan. Tehtävä-
alueet oli merkitty ennennäke-
mättömän hienolla tavalla, kun 
luonnonkepeistä oli luovuttu ja 
reunat oli merkitty sahatuilla ri-
moilla. Tämä paransi näkyvyyt-
tä, samoin hyvin tehdyt pusikoi-
den raivaukset.

Radan viidentoista tehtävän 
joukkoon oli löydetty ehkä kol-
masosa vaikeasti ratkaistavia 
kohteita, kuten tällä tasolla pi-
tää ollakin. Kaksi tehtävää oli 
metsänhoidollisesti epäonnistu-
neissa kohteissa, joita ei yleensä 
tule kilpailussa vastaan. Toises-
sa oli heinän seassa siellä tääl-
lä joulukuusen kokoisia seka-
puita. Piti tietää onko taimikko 
vai aukea? Toisessa kasvoi har-
vakseltaan vähän veteraanita-

Metsätaidon SM-kisat omassa maakunnassa 
28.8.2010

loa korkeampia ”räkämäntyjä”. 
Nyt oli veikattava vuotuista kas-
vua hehtaaria kohti. Oikea tulos 
opetti, että kasvu on samaa luok-
kaa kuin iältään ja kuutiosisäl-
löltään vastaavassa hyvänlaatui-
sessakin metsässä. Laatu on sit-
ten luku erikseen, mitä ei näissä 
kilpailuissa kysellä.

Leimausaluetta lähestyttäes-
sä tuntui siltä, että tästä on mah-
dollista saada kunnon pisteet, 
kun kyseessä oli peltoon istutet-
tu koivikko säännöllisissä riveis-
sä. Yleensä tätä puulajia harven-
netaan voimakkaasti, mutta ny 
ei ollutkaan, joten monelle kil-
pailijalle kertyi pistemenetyksiä 
70 rungon  leimikossa 60:n pis-
teen ylittäminen oli harvinais-
ta. Ehkä puurivit olivat tavan-
omaista harvemmassa. Tosin tu-
losperustelujen mukaan runko-
luku hehtaarille oli jouduttu jät-
tämään ohjeiden ylärajalle, jotta 
muut mitat eivät alittuisi. Jos on 
leimikko joka kilpailussa mie-
lenkiintoinen, niin sitä on myös 
monimuotoisuustehtävä. Koh-
de voi olla kalliolla tai lammel-
la tai missä vain siltä väliltä. Täl-

lä kerralla se oli miesmuistin ai-
kana lammesta suoksi muuttunut 
alue. Varmaankin suuri osa kil-
pailijoista tunnisti sen lakikoh-
teeksi, mutta vasta rasti oikeaan 
ruutuun yhteen seitsemästä tuot-
ti pisteitä.

Kilpailu alkoi tärkeimmällä 
arviointitehtävällä, missä on ja-
ossa tuplasti pisteitä muihin ver-
rattuna. Piti selvittää puiden si-
sältämä kuutiometrimäärä heh-
taaria kohti. Oikea vastaus oli 
330. Viisi pistettä vähemmän an-
taneen 360:n vastaajia tuntui ol-
leen iso joukko ja heillä oli sii-
hen vahvoja perusteitakin, mut-
ta tehtäväradan tekijät mittaavat 
puut tarkemmin kuin mitä rin-
nankorkeusläpimitta ja puuston 
keskipituus taulukossa osoitta-
vat, olkoonkin, että perusteluis-
sa nämäkin arvot ilmoitettiin. 

Viimeisenä tehtävänä ennen 
maaliintuloa oli lähimmän vii-
den vuoden toimenpide-ehdotus. 
Kyseessä oli 55 -vuotias hyvä-
kuntoinen männikkö, mikä mo-
nen muunkin mielestä olisi vie-
lä yhden harvennuksen tarpees-
sa ennen tulevaa päätehakkuu-

ta. Tässä vaiheessa oikea vas-
taus oli lepo. Tulosperusteluissa 
todetaan, että leimauskäyrät ei-
vät täyty, ja että tällainen met-
sä on 70-vuotiaana uudistuskel-
poinen. Rivien välistä on luetta-
vissa, että harvennus jäänee te-
kemättä. Vaikka puun hinnat ei-
vät näihin kilpailuihin missään 
vaiheessa kuulukaan, niin tekee 
mieli kommentoida, että pääte-
hakkuupuiden hinnat ovat sel-
västi harvennuspuita korkeam-
mat.  Tukkipuuosuuden alene-
minen tulisi hinnoissa ehkä rei-
lustikin korvattuna. Kilpailun 
helpoin tehtävä oli taimikon-
hoito.

Koska Pirkanmaan Metsä-
keskus oli kilpailujen järjestä-
misvuorossa, tarjosi Metsänhoi-
toyhdistys kiitettävästi kaikille 
asiaa harrastaville mahdollisuu-
den osallistua kilpailuun. Mu-
kana oli viisi joukkuetta ja yh-
teensä 18 henkilöä. Ennakkoon 
ajatellen kenellä tahansa, joko 
naisten- tai miesten sarjassa oli-
si oikein hyvän päivän sattuessa 
mahdollisuus sijoittua kärkipää-
hän. Niin sitten kävikin, kun Ar-

vo Rajala sijoitus oli yhdestois-
ta 160 pisteellä. Lisäksi viiden-
kymmenen joukkoon pääsivät 
Raimo Rauhalammi 154, Vil-
jo Nieminen 154 ja Harri Ala-
Sankila 153. Sijaluvulle 141 as-
ti selviytyi lisää kuusi Eero Vä-
limäki 152, Aleksanteri Pe-
rolainen 148, Juhani Rauha-
lammi 147, Manne Isokivijär-
vi 145, Aimo Järvenpää 145 ja 
Ahti Pöllänen 144. Lisäksi Ee-
ro Kotisaari oli 143 pistellä si-
jaluvulla 168. Naisten sarjas-
sa Katja Kangasmäen sijalu-
ku oli 35. 141 pisteellä. Mies-
tensarjan Suomen mestarilla oli 
170 pistettä ja naisten sarjan 164 
pistettä.

Porukastamme löytyi huppu-
leimaajakin, kun Viljo Niemi-
nen sijoittui muutaman muun 
kanssa jaetulle kolmannelle ti-
lalle pisteillä 62.Vain kaksi kil-
pailijaa sai 63 pistetä. Muita hy-
viä leimaajia meiltä olivat Ee-
ro Kotisaari 59, Aimo Järven-
pää 58 ja Kauko Silventoinen 
57 pisteellä.

Kilpailuun osallistui 150 jouk-
kuetta, joihin piti etukäteen ni-

Hyvät Metsä-Pirkan lukijat. 
Olen Jani Mäkinen Orivedeltä 
kotoisin oleva uusi metsäneuvo-
ja Jäminkipohjan, Kekkosen ja 
Muroleen alueella Ruovedellä. 
Aikaisempi alueneuvoja Jaakko 
Toijala siirtyy metsänhoitoyh-
distyksessämme uusiin haastei-
siin toimien jatkossa korjuuesi-
miehenä. Jaakon jatkaessa talos-
sa keskeneräiset ja suunniteltu-
jen hankkeiden tiedot siirtyvät 
suoraan minulle.

Kesällä 2009 valmistuin met-
sätalousinsinööriksi Tampereen 
ammattikorkeakoulusta. Opis-
keluaikoinani metsänhoitoyh-
distys tuli itselleni varsin tutuksi 
aloitettuani kesällä 2004 suorit-
tavista metsätaloustöistä Orive-
den seudun metsähoitoyhdistyk-
sessä. Siitä lähtien olenkin ke-
säisin viihtynyt metsänhoitoyh-
distyksen leivissä mukaan luet-
tuna opiskeluaikaiset harjoitte-
lujaksot.  Viimeisen vuoden val-
mistumiseni jälkeen olen tehnyt 
metsäsuunnittelua niin Oriveden 
kuin Ruovedenkin alueella.

Olkaahan metsänomistajat ak-

Jani alueneuvojaksi – 
Jaakosta 
korjuuesimies

tiivisesti yhteyksissä ihan mis-
sä tahansa metsäisissä asioissa, 
niin alueen metsänomistajatkin 
tulevat tutuiksi. Minut tavoittaa 
jatkossakin Jäminkipohja-Kek-

metä jäsenet. Yhdistyksemme II 
joukkue oli 25:s 444 pisteellä ja 
I joukkue 26:s samoilla pisteil-
lä. Taitotehtävät ratkaisivat sijoi-
tuksen. IV joukkue oli 36:s 440 
pisteellä. Voittajajoukkue kerä-
si 462 pistettä. Jos parhaat kil-
pailijamme olisivat osuneet sa-
maan joukkueeseen, mestaruus 
olisi tullut 468 pisteellä. Ja vie-
lä toinen jossittelu, pelkillä tai-
totehtävillä mitattuna II joukkue 
oli viidenneksi paras.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan kokonaispanos oli ai-
ka hyvä. Kaksitoista kilpailijaa 
ylitti 140 pisteen rajan ja kym-
menen miestä sijoittui sarjassaan 
kaikkien kilpailijoiden parhaa-
seen kolmannekseen. Useiden 
joukkueiden reissuilla ei ole ai-
kaisemmin ylletty samalle ta-
solle.

Ensi vuonna kilpailut käydään 
Uudenmaan rannikkoseudulla 
ruotsikielisen metsäkeskuksen 
järjestämänä.

Ahti Pöllänen  

konen-Muroleen alueen metsä-
neuvojalle tutusta numerosta: 
044 776 4556. Sähköpostiosoit-
teeni on jani.makinen@pohjois-
pirkanmhy.fi.

Elokuinen lauantai-ilta Pohjas-
lahdella Vehkakosken lavalla, 
paikalla muutama sata tanssi-
musiikin ja metsäasioiden ystä-
vää. Jo perinteeksi tullut tapah-
tuma sai vieraakseen paneeli-
keskustelijoita valtakunnan hui-
pulta, ministeri Mauri Pekka-
rinen ja Fortumin johtaja Tapio 
Kuula olivat keskustelemassa 

Metsä-iltamat kestivät 
yhden kesän 
ukkosmyrskyistä

Metsänhoitoyhdistyksen ja metsäkeskuksen osastolla metsäasioiden lisäksi yleisöä kiin-
nostivat illan arvonnat. 

maamme metsäasioista ja ener-
giapolitiikasta. 

Illan ohjelman aloitti kuiten-
kin melkoinen ukkosmyrsky, jo-
ka sai pihat tulvimaan ja näyt-
teilleasettajat roikkumaan ka-
tostensa nurkissa. Kelin rauhoi-
tuttua pääsivät tukkilaiset näyt-
tämään taitojaan rantaan virite-
tyllä puomilla. Jos sade ei ollut 

vielä kastellut kaikkea, niin puo-
milla juokseminen kasteli vii-
meisetkin kuivat tennarit.

Illan tanssiväen vetonaulana 
esiintyi Arja Koriseva orkeste-
reineen. Kuningaskobra ja muut 
tunnetut tanssihitit saivat tanssi-
kansan kiillottamaan lavan par-
kettia hämärtyvässä kesäyössä.

Tero Puolitaival
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UUTUUS NYT MEILTÄ!

Valtatie 52, MÄNTTÄ • P. 050 599 7165, 03 474 2072
Avoinna: Ma-Pe 7-17

Metsurin uusi unelmatyökalu! 
Edistyksellinen moottoritekno-
logia, magnesiumvalurunko, 
erinomainen tärinänvaimennus, 
ympäristöystävällinen, ihanteel-
linen myös pienten yksityiskoh-
tien ansiosta, kuten purusuojan 
kiinteät mutterit. Sh. 865 e
• 50,5 cm3, 2,8 kW/3,8 hv, 5,2 kg

SALMIVIRTA YHTIÖT

679,-

Metsäsertifiointi alkoi Suomes-
sa vuonna 1999. Silloin tehtiin 
ensimmäiset tarkastukset ja luo-
vutettiin metsäsertifikaatti Län-
si-Suomen metsänomistajien 
liitolle. Samana vuona perustet-
tiin kansainvälinen metsien käy-
tön sertifiointijärjestelmä PEFC. 
Nykyisin PEFC- järjestelmässä 
on mukana yli 30 kansallista so-
pimusta.

Vuosittaiset metsäsertifioin-
nin tarkastukset ajoittuvat Länsi-
Suomessa yleensä syksyyn. Tar-
kastukset tehdään erikseen kun-
kin metsäkeskuksen alueella. 
Länsi- Suomen alueella sertifi-
kaatin tila arvioidaan loka-mar-
raskuussa Etelä-Pohjanmaan, 
Lounais-Suomen ja Pirkanmaan 
metsäkeskusten alueilla.

Metsäsertifiointi yhdistetään 
usein metsien hoitoon ja hakkui-
siin liittyviin epäkohtiin. 

Metsäsertifioinnissa on kuiten-
kin merkittävä sosiaalinen puo-

Metsäsertifiointia 
jo yli 10 vuotta 
Uudet vaatimukset käsittelyssä

li, missä työntekijöiden oikeu-
denmukainen kohtelu korostuu. 
Viime vuosien tarkastuksissa on 
tullut esille erityisesti työterveys-
huoltoon liittyvät puutteet. Puut-
teita on löytynyt myös työnanta-
javelvoitteiden noudattamisesta. 
Näitä ovat mm. puutteet palkka-
perusteiden määrittämisessä, työ-
sopimuksissa ja erilaisissa työ-
hön liittyvissä todistuksissa.

Muutoksia tulossa
Metsäsertifioinnin vaatimukset 
on tähän mennessä laadittu viisi-
vuotiskausittain. Uuden kauden 
standardi eli määritelmä, miten 
asiat pitäisi tehdä, valmisteltiin 
Suomessa viime vuonna. Se on 
nyt kansainvälisen PEFC:n kä-
sittelyssä. Uusista vaatimuksis-
ta ja niiden käyttöön otosta jär-
jestetään metsäalan toimijoille 
ja metsänomistajille useita neu-
vontatilaisuuksia  

Merkittävimmät muutokset:

•	 Juurikäävän	torjuntatavoitteet	kasvavat
•	 Energiapuun	korjuulle	kestävyystavoitteet
•	 Vesistöjen	suojakaistavaatimukset	tarkentuvat
•	 Säästö-	ja	lahopuiden	tavoitteet	täsmentyvät
•	 Työtekijöiden	ohjeet	korostuvat
•	 Urakointi-	ja	työsopimukset	dokumentoitava
•	 Ulkoilureitit	huomioitava	metsien	käytössä
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Nordean Avainasiakkuudesta 
on iloa joka päivä. 
Saat kortin ja verkkopankin maksutta 
sekä parempaa korkoa KäyttöTilille.

Teemme sen mahdolliseksi

Nordean Avainasiakkaana saat Visa- ja MasterCard-luotto- tai 
-yhdistelmäkortin ilman vuosi- tai kuukausimaksua. Jos haluat, 
voit saada kortin myös itse valitsemallasi kuvalla. Saat maksutta 
myös pankkitunnukset, joilla käytät verkkopankkia ja tunnis-
taudut puhelimessa asioidessasi. KäyttöTilille saat ylimääräisen 
korkoportaan ja parempaa korkoa. 

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai tule käymään 
Nordean konttorissa.

Mänttä-Vilppula,
Orivesi, Ruovesi, Virrat
nordea.fi

Ruoveden alue
Kuruntie 1
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553

Toimistonhoitajat:
Katri Moskari  
03 486 4552

Sanna Syväkuru 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549

Korjuuesimies
Jaakko Toijala 
044 557 8589

Alueneuvojat:
Antti Sarvana 
044 776 4554

Ville Haavisto 
044 776 4555

Jani Mäkinen 
044 776 4556

Kurun alue
Suittilahdentie 1

Jorma Penttilä 
044 776 4559

Vesa Kastari  
044 776 4560

Teiskon alue
Terälahdentie 1095

Leo Kinnunen
044 776 4552

Vesa Haapaniemi 
044 776 4551

Kuoreveden alue
Kotovainiontie  8 A 2

Niina Laivanen 
044 776 4550

Oriveden alue
Keskustie 35

Kenttäesimies
Miika Bucktman 
040 557 3947

Alueneuvojat:
Otto Halttunen 
0400 131 337

Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Rami Raittinen 
0400 131 340

Virtain alue
Virtaintie 40 A

Suunnitteluesimies
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Alueneuvojat:
Mauri Bär  
0400 339 562

Seppo Laaksonen 
0400 159 153

Mänttä-Vilppulan 
alue
Kaarikatu 1

Markku Laukkarinen 
044 776 4557

Tero Puolitaival 
044 776 4558

Pohjaslahti
päivystys kylätalolla
maanantaisin 9.00–10.00

Markku Laukkarinen 
044 776 4557

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

Palvelemme
Ark. 9–18
La 9–14

Keskustie 38, 35300 ORIVESI P. 335 2261, 040 5151 841
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MOOTTORISaHaT ja RaIVURIT

YKKÖSMERKIT ORISPORTISTa

MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT

Toimitus:
Harri Katajamäki
Sanna Syväkuru
Taitto ja ilmoitusvalmistus:
M-Print Oy, Ruovesi
Paino:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy, 
2010
Painosmäärä:
6800 kpl
Lähetetään osoitteellisena  
alueella metsää omistaville.
ISSN 1459-2398
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www.mhy.fi

Mänttä: Virkamiehenkatu 3
Ruovesi: Honkalantie 1
Virrat:  Keskustie 7
avoinna: ma-pe klo 9-17, la 9-14
asiakaspalvelu: 03 486 411

pohjois-hämeen puhelin oy

phpoy:n omistajien 
hemmottelu

jatkuu

dicame mobiilidata maksiminopeudella

13,90 €/kk  +

Kampanjaehdot: 24 kk määräaikainen sopimus, jonka jälkeen sopimus jatkuu tällöin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tyytyväisyystakuu 
(14 vrk perumisoikeus) edellyttää, että päätelaite palautetaan samaisessa kunnossa kuin myyntihetkellä. Nopeus rajoittamaton Dicame-verkon 
maksiminopeudella. Tiedonsiirtonopeus vaihtelee riippuen päätelaitteen sijainnista, ominaisuuksista ja verkon kuormituksesta. Tarjous voimassa 
vain uusille asiakkaille. Päätelaitteen (nettitikun) omistus siirtyy asiakkaalle heti. Dicame kiinteähintaisen datapaketin hinta maximinopeudella 
norm. 26,11 €/kk. Nettitikku norm. 3,30 €/kk 36 kk sopimuksella. 

pirkanmaan
äänitorvena
jo vuodesta 

1897

Tilaa netistä www.phpoy.fi

(24 kk, norm. 26,11 €/kk)

Kotisopimus-asiakkaille 
nettitikku kaupan päälle.
Muille tarjoushintaan 2€/kk.
Tarjous voimassa 31.10.2010 saakka

Hoida metsääsi 
suunnitelmallisesti, 

suunnista 
metsänhoitoyhdistykseen!

metsänhoitoyhdistys
TURVALLINEN VALINTA
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Osoitteenmuutos
Vanha osoite:

(liimaa tähän osoitetiedot
 tästä lehdestä)

Uusi osoite:

Katuosoite

Postinumero 

Metsän sijaintikunta:

Metsänomistajien liitto
Länsi-Suomi

Tunnus 5007161

60003 VASTAUSLÄHETYS

MhyLehti 
maksaa

posti-
maksun

Postitoimipaikka:

Sähköpostiosoite

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai

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

autotarvikkeet, -varaosat ja työkalut

traktorin varaosat 
toimitusmyyntinä

Merkillisen reilu!


