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Normaalitilanne Suomes-
sa näyttää olevan, että puu-
ta on tarjolla joko liikaa tai 
liian vähän. Ja että teolli-
suuden varastot ovat aina jo-
ko liian täynnä tai liian tyh-
jiä. Teollisuuden puun tar-
ve ja myyjien odotukset ei-
vät siis kohtaa toisiaan. Puu-
kaupassa päästiin kesän jäl-
keen hyvään vauhtiin, vaik-
kakin teollisuus valitti edel-
leen puupulaa. Puupulan ju-
listamisesta ei mennyt kau-
aakaan, kun muutamat yh-
tiöt lopettivat puun ostami-
sen kokonaan. Ne, jotka osti-
vat, tekivät kauppaa vain va-
likoiduista kesäleimikoista. 
Tällä hetkellä kauppaa käy-
dään kohtuullisella tasolla, 
vaikkakin valikoiden ja las-
kenein kantohinnoin.

Metsänomistajan on vai-
kea pysyä mukana puu-
kaupan vuoristoradassa, kun  
puun tarpeet vaihtelevat no-
peasti. Se kuitenkin pitää 
muistaa, että metsänomista-
ja kyllä myy puuta, jos ko-
kee saavansa puustaan oi-
kean hinnan. Tämä vanha to-
tuus pitänee paikkansa tänä-
kin päivänä. Toivoa sopii, et-
tä loppuvuonna  puukauppa 
käy hyvin. Metsänomistajat 
ovat valmiita turvaamaan ko-
timaisen metsäteollisuuden 
puun saannin nyt ja tulevai-
suudessa. Metsäteollisuuden 
odotetaan ostavan puun koti-
maasta eikä ulkomailta.

Puukaupan vuoristorata

van ammattilaisen kanssa. Toi-
meksiantokauppoja on ostajien 
puolella tunnuttu karsastavan 
ja pyritty mustamaalaamaan ne 
metsänhoitoyhdistyksen rahas-
tukseksi. Ostajien voimakas kri-
tisointi osoittaa, että metsänhoi-
toyhdistyksen hoitama toimeksi-
antokauppa lisää avointa kilpai-
lua puusta ja antaa metsänomis-
tajille hyötyä. Metsänhoitoyh-
distysten puunmyynti toimeksi-
antokauppa onkin osoittanut tar-
peellisuutensa. 

Metsähoitoyhdistyksen teh-
tävä on olla metsänomistajan 
edunvalvoja kaikissa tilanteissa. 
Yhdistyksen tulee hakea puulle 
parhaiten maksava ostaja ja hoi-
taa metsää myös silloin, kun fir-
mat ovat kanta-asiakkuudellaan 
ostaneet viimeisenkin myynti-
kelpoisen rungon. Metsänhoi-
toyhdistyksen palvelua ei py-
ritäkään silmänlumeeksi tarjo-
amaan ilmaiseksi, mutta puu-
ta ei myöskään markkinoida il-
man rehellistä kilpailua alennus-
myynnillä ja sirkushuveilla.  

Omatoimisesti puukauppaa te-
kevien metsänomistajien kannat-
taa pyytää ainakin kaksi vertaile-
vaa tarjousta leimikostaan. Tar-
jotut hinnat yhtiöittäin vaihtele-
vat voimakkaasti ja kuutiokoh-
taiset erot ovat jopa useita euro-
ja. Keskimääräisissä leimikois-
sakin kaupan loppusumma voi 
vaihdella monia tuhansia euro-
ja. Lisäeroa tulee tukkipuun kat-
konnan tarkkuudessa. Yksikkö-
hintoja tutkitaan aina tarkkaan, 

mutta tukin tarkalla katkonnal-
la on loppumetreillä varsinkin 
tukkiharvennuksilla iso merki-
tys. Omatoimistenkin metsän-
omistajien kannattaa ottaa yh-
teyttä omaan alueneuvojaan ja 
kysyä leimikon käyvästä hinta-
tasosta ja muista ehdoista. Ky-
syminen ei maksa mitään.

 Erilaiset sopimusasiakkuudet 
on nykyaikainen ”kartellimuo-
to”, jonka tarkoituksena on si-

kotimaisen puun hintaa ver-
rattuna tuontipuuhun, on hy-
vä pysähtyä miettimään, on-
ko edellä mainituilla yhteis-
työsopimuksilla vaikusta asi-
aan. Joten kanta-asiakkaiden-
kin on syytä pitää huolta, ett-
eivät joudu puukaupan peli-
nappuloiksi. Ei varmasti ole 
myyjäpuolen edun mukaista, 
jos kanta-asiakassopimuksien 
avulla yritetään ajaa puun hin-
taa alas tai heikentää sopimus-
ehtoja. Ilman avointa kilpailua 
eivät puun hinnat nouse.

Syksyinen metsä-
tarkastuskäynti tarpeen
Nyt on hyvä aika kiertää met-
sät ja tarkastaa metsien tila. 
Metsät kasvavat nopeasti ja 
jo muutamassa vuodessa nä-
kymät muuttuvat paljon. Lä-
hiaikoina istutetut taimikot on 
syytä tarkastaa ja katsoa mi-
ten kasvu on lähtenyt käyntiin 
sekä onko heinä vaarassa kaa-
tua taimien päälle lumen pai-
nosta. Samalla on syytä katsoa 
ovatko hirvet vierailleet taimi-
koissa. 

Metsänomistajana sinun 
kannattaa olla yhteydessä 
omaan metsänhoitoyhdistyk-
seesi riittävän usein, sillä oma 
paikallinen alueneuvoja on pa-
ras metsäsi asiantuntija. 

Hyvää syksyä kaikille!

Harri Katajamäki
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Metsänhoitoyhdistys on ainoa metsällinen organisaatio, 
jonka toiminnan lähtökohtana on metsänomistajan etujen 
valvonta.

Onnistunut puukauppa
Onnistunut puukauppa lähtee 
liikkeelle ilmaisella puunmyyn-
tisuunnitelman eli leimikon teet-
tämisellä. Puukaupassa metsän-
hoitoyhdistyksen alueneuvoja 
onkin metsänomistajalle luon-
teva kumppani. Hänen kanssaan 
löydetään sekä metsänhoidol-
liset että markkinoiden kannal-
ta soveliaat myyntikohteet. Sa-
malla häneltä saa ajankohtaista 
tietoa puumarkkinoista ja -hin-
noista, jotka nopeasti muuttu-
vissa markkinaolosuhteissa ovat 
myyjälle kullanarvoiset.

Valmiin puunmyyntisuunni-
telman kanssa on helpompi seu-
rata puumarkkinoiden kehitystä. 
Onnistuminen puukaupassa vaa-
tii usein myyjältä ripeitä liikkei-
tä. Suhdanteet ja hinnat saatta-
vat muuttua hetkessä tyystin toi-
senlaisiksi. Nopeat syövät hitaat. 
Koska puuta ostavien yritysten 
käyttäytyminen saattaa parissa 
viikossa heilahtaa ”kaikkea os-
tetaan” -tilanteesta täydelliseen 
ostokieltoon tai päinvastoin, täy-
tyy puunmyyjänkin reagoida tar-
vittaessa yhtä pikaisesti.

Jokaisella metsänomistajalla 
on tietysti oikeus valita, miten-
kä puunsa myy. 

Usea metsänomistaja on va-
linnut metsänhoitoyhdistyksen 
hoitamaan koko puukauppata-
pahtuman puunmyynti toimek-
siannolla. Metsänhoitoyhdistyk-
sen alueneuvoja pystyy varmis-
tamaan myyjälle tasaveroisen 
aseman ostajan edustajana ole-

toa metsänomistaja yhteen os-
tajaan. Sopimuksilla talot jae-
taan eri ostajien kesken. Tarkoi-
tuksena on saada metsänomista-
jien puut ilman kilpailutusta so-
puhintaan. Tässä metsänomista-
jat ovat vapaaehtoisesti rajoitta-
massa kilpailutusta puumarkki-
noilla. Näennäisillä eduilla pide-
tään yleinen hintataso alhaalla. 
Tämä näkyy etenkin kuitupuun 
hinnoittelussa. Kun kritisoidaan 



metsäpirkka 3/2011  3 

Talouden epävarmuus heijastuu 
puumarkkinoihin
Markkinoilta ja yleistaloudesta 
on jatkuvasti saatu huononevia 
viestejä. Talousnäkymien epä-
varmuus heijastuu suoraan esi-
merkiksi rakentamiseen ja mai-
nontaan. Joten myös metsäsek-
torin näkymät ovat hieman ai-
empaa heikommat. Tähän saak-
ka metsäteollisuus on tehnyt 
kohtuullista tulosta. Etenkin kui-
tupuun jalostus on tuonut voit-
toja metsäteollisuuden kassaan. 
Sahatavaran tuotannolla on ollut 
hieman vaikeampi menestyä. 

Etenkin sellumarkkina on ollut 
vahva jo pitkään. Vaikka pientä 
alamäkeä sellun hinnoissa on 
näkyvissä, ei romahdukseen ole 
kuitenkaan syytä. Paperin tuo-
tantoa on vaivannut kannatta-
vuusongelma jo pitkään. UPM:n 
ilmoitus Myllykoskea koskevas-
ta kapasiteetin sulkemisesta on 
valitettava osoitus alan tilantees-
ta. Kartongilla kehitys on sen si-
jaan ollut suotuisaa.

Sahatavaramarkkinoilla on 
eletty kohtuullista kautta. Taus-
talla on ollut pikemminkin pie-
nentynyt tarjonta kuin rajusti li-

nipuolista tietoa kartellista se-
kä mahdollisuudesta vahingon-
korvauksiin.

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

lomien jälkeen kauppa on kui-
tenkin kovasti yskinyt.

Metsänomistajat toivat reip-
paasti puuta markkinoille, vas-
tauksena tähän osa puun osta-
jista poistui markkinoilta. Puu-
kauppamäärät nousivat, vaikka 
hinnat olivat laskussa. Nyt puun 
myynti-into on aivan aiheelli-
sesti hiipumassa. On selviö, et-
tä ilman vakaampaa markkina-
kehitystä ei puukauppa käy. Il-
massa leijuu viime vuoden lo-
pun toisinnon haju. Tuolloinkin 
metsänomistajat tarjosivat puuta 
myyntiin, mutta ostajat kaikko-
sivat kuin salaman iskusta. 

Tällä hetkellä kaikelle puul-
le löytyy onneksi vielä ostajia. 
Paras ostaja löytyy käyttämäl-
lä metsänhoitoyhdistyksen apua 
puukaupan kilpailuttamisessa.

Markkinoita sekoittavat 
politiikka ja kartelli
Jälleen kerran puumarkkinat ei-
vät käy pelkästään puukaupan 
ympärillä. Suomen hallitusoh-
jelma sekä talousarvioesityk-
set näyttäisivät jälleen muutta-

van verotusta. Tällä kertaa ol-
laan puuttumassa muun muassa 
metsäverotukseen. Samalla kun 
muun yritystoiminnan verotus-
ta kevennetään, ollaan metsäta-
lousyrittäjiä koskevaa pääoma-
tulojen verotusta kiristämässä. 
Lisäksi kestävän metsätalouden 
rahoitus on muuttumassa veron-
alaiseksi tuloksi. Viime vuosina 
on koettu useita puukaupan ve-
romuutoksia koskevia määräai-
koja. Jokainen näistä on osaltaan 
heikentänyt markkinoiden toimi-
vuutta. Nyt valtiovalta on lisäk-
si tehnyt virhearvion uskoessaan 
pääomatulojen verotuksen kiris-
tämisen lisäävän valtion verotu-
loja. Kireä pääomatulojen vero-
tus saattaa vähentää intoa puu-
kauppaan. Tämän seurauksena 
heikkenee niin puun saatavuus 
kuin valtion talouskin.

Viime aikoina on keskusteltu 
runsaasti myös puukartellista. 
StoraEnso, Metsäliitto ja UPM 
tuomittiin jo vuosia sitten kilpai-
lulainsäädännön vastaisesta toi-
minnasta. Korvausten hakemi-
sen määräajat ovat päättymässä 

ja moni metsänomistaja on aivan 
oikeutetusti kysynyt oikeuksien-
sa perään. Kartelliin liittyvissä 
kysymyksissä kannattaa kään-
tyä oman metsänhoitoyhdis-
tyksen tai metsänomistajien lii-
ton puoleen. Niiltä löytyy mo-

Hirvikannan hoitosuunnitelmatyö käynnissä – 
vaikuta osallistumalla kyselyyn

Valtakunnallinen Suomen riista-
keskus aloitti toimintansa maa-
liskuussa 2011. Uusi organisaa-
tio syntyi, kun riistakeskukseen 
yhdistettiin Metsästäjäin Kes-
kusjärjestö ja 15 riistanhoitopii-
riä. Riistanhoitoyhdistysten tai 
metsästysseurojen rakenteeseen 

kansalaisia riistapolitiikan val-
mistelussa.

Hoitosuunnitelmat riista-
politiikan työvälineinä
Eri riistalajien hoitosuunnitel-
mat ovat uuden riistapolitiikan 
keskeinen työväline. Niissä py-

ritään ottamaan huomioon riis-
takantojen hoitoon kohdistu-
vat erilaiset odotukset. Suomen 
riistakeskus vastaa hoitosuunni-
telmien valmistelusta ja päivittä-
misestä, ja alueellisten riistaneu-
vostojen tehtävä on huolehtia si-
dosryhmien laajasta ja järjestel-
mällisestä osallistamisesta sekä 
kuulemisesta hoitosuunnitelmi-
en valmistelussa.

Maa- ja metsätalousministe-
riön toimeksiannosta Suomen 
riistakeskus on ottanut ensim-
mäisenä pilottihankkeena työn 
alle pitkään valmistellun ja odo-
tetun hirvikannan hoitosuunni-
telman, jota myös hirvistrate-
giaksi joissain yhteyksissä kut-
sutaan. Tavoitteena suunnitel-
matyössä on perusteiden aset-
taminen hirvikannan hoidolle ja 
sen myötä hirvikannan sopivan 
koon määrittäminen alueittain. 
Syksyn 2011 ja kevään 2012 ai-
kana alueelliset riistaneuvostot 
kuulevat eri sidosryhmiään. Tä-
män kuulemismenetelmän rin-
nalla ”suurella yleisöllä”, yk-
sittäisillä ihmisillä, on mahdol-
lisuus sanoa sanottavansa hirvi-
kantaan ja sen hoitoon liittyen 
sähköisesti toteutettavalla inter-
netkyselyllä.

Liian suuret 
hirvikannat kuriin
Taloudellisin tavoittein metsi-
ään hoitavien metsänomistajien 
etu on, että ylisuuret hirvikannat 
saadaan kuriin. Talvisin hirvet 
käyttävät ravinnokseen erityi-
sesti männyn ja koivun taimia, 
mikä aiheuttaa merkittäviä tuho-
ja taimikoille. Hirvikannan ko-
ko puolestaan vaikuttaa suorassa 
suhteessa vahinkojen määrään.

Metsävahinkojen ohella lii-
an suuret hirvikannat aiheuttavat 
haittaa liikenteelle. Maassamme 
tapahtuu vuosittain keskimäärin 
1500 hirvionnettomuutta, joissa 
kuolee keskimäärin 5 henkilöä ja 
loukkaantuu 100 - 200 henkilöä.

Kysely löytyy Suomen riis-
takeskuksen internetsivuilta 
www.riista.fi ja vastausaikaa on 
31.10.2011 saakka. Käy vastaa-
massa ja vaikuta osaltasi met-
sänomistajana riistapolitiikan 
suuntaan!

Marko Rajamäki
kehittämispäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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muutos ei merkittävästi vaikut-
tanut - uutta on maanomistajien 
edustus riistanhoitoyhdistysten 
hallituksissa.

Riistaan suhtaudutaan tänään 
monin eri tavoin ja tämä ihmis-
ten erilaistunut suhde riistaan 
luo väistämättä ristiriitoja. Uu-

si Suomen riistakeskus perus-
tettiin sovittamaan yhteen ih-
misten erilaisia näkemyksiä ja 
tarpeita riistaan ja metsästyk-
seen liittyen. Ristiriitoja pyri-
tään hallitsemaan ja ratkaise-
maan kuulemalla ja osallista-
malla laajasti sidosryhmiä ja 

sääntynyt kysyntä. Vielä tähän 
mennessä sahatavaramarkki-
noilla ei ole tapahtunut romah-
dusta, mutta epävarmuus on ol-
lut suurta. Tämä epävarmuus on 
syytä tiedostaa myös puukaup-
paa tehtäessä.

Kokonaisuutena metsäteolli-
suudessa eletään epävarmaa ai-
kaa. Kauppa on lyhytjänteistä 
ja varastot yritetään pitää pie-
ninä. Näin minimoidaan vahin-
koja mahdollisen taantuman is-
kiessä. Toisaalta pienten varas-
tojen ansiosta positiiviset viesti 
yleistaloudessa näkyisivät nope-
asti myös metsäsektorilla.

Tarjonta karkottaa ostajat
Alkuvuoden aikana puumarkki-
noilla ei tapahtunut mitään yl-
lättävää. Verohuojennusten pää-
tyttyä puukauppa hiljeni. Kesän 
alussa puukauppa kiihtyi viikko 
viikolta. Odotukset syksyn puu-
kaupalle olivat korkealla. Teol-
lisuuden ostotarpeiden oletettiin 
olevan suuret. Vielä tällä hetkel-
läkin teollisuuden uskoisi tar-
vitsevan runsaasti puuta. Kesä-

Viime aikoina metsänomistajille on eri suunnista tullut 
lunta tupaan ja tipahdellut jäitä niskaan. Metsätalouden 
harjoittamisen tulevaisuus näyttää todella synkältä.
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Elämme epävarmoja aikoja. Ta-
louden indikaattoreina toimi-
vat pörssit ovat olleet alavireisiä 
koko vuoden ja vauhti on vain 
kiihtynyt syksyn alkaessa. Pörs-
sien sanotaan ennustavan talou-
den kuvaa noin puoli vuotta en-
nen reaalitaloutta. Eurooppa-
laista rahoitusjärjestelmää hor-
juttavat eteläisten euromaiden 
velkakriisit. Myös Suomi vel-
kaantuu vauhdilla. Parin, kol-
men vuoden takaisen laman las-
kuja ei ole vielä päästy edes ly-
hentämään, kun uusi jo kolkut-
telee tuloaan. Koska taloutem-
me pohjautuu vahvasti vientite-
ollisuuteen, tulevat päämarkki-
noiden talousongelmat heijastu-
maan myös meille. 

Valtiovarainministeriön bud-
jettiesitys on tasoltaan ymmär-
rettävän tiukka. Se, joka syö lii-
an pitkään enemmän kuin tienaa, 
on vaikeuksissa. Tiukka talouden 
pito on välttämätöntä. Toisaalta 
budjettiesityksen pitäisi turvata 
myös kasvun edellytyksiä, jotta 
velat saadaan maksetuksi. Met-
säsektorin osalta huoli kohdis-
tuu juuri näihin kasvun eväiden 
heikkenemiseen.  Hallituspuo-
lueilla on näytönpaikka. Ilman 
muutoksia valtiovarainministeri-
ön budjettiesitys heikentää met-
säalan kasvun edellytyksiä.

Pääomaveron korottaminen 
vie metsänomistajilta parikym-
mentä miljoonaa euroa vuo-

dessa. Kemerasta leikataan yli 
8 miljoonaa euroa ja tuet laite-
taan verollisiksi. Investointiha-
lukkuutta puuntuotantoon nämä 
esitykset vääjäämättä laskevat.

Metsänomistajien ikääntymi-
seen ja tilakoon pirstoutumiseen 
suhteen budjettiesitys on suoras-
taan masentava. Ongelma tiede-
tään, ja lääkkeetkin olisivat hal-
poja – käytännössä valtiolle il-
maisia, mutta jostakin syystä 
halutaan kulkea päinvastaiseen 
suuntaan. Hallitus aikoo kiristää 
perintöveroa siten, että isoimpien 
metsätilojen omistajavaihdoksia 
verotetaan jatkossa nykyistäkin 
kovemmin. Budjettiesitys haluaa 
nostaa myös yhteismetsien vero-
tuksen 30 prosenttiin. Lopputu-
lema on se, että valtio saa vajaan 
miljoonan euroa lisää verotulo-
ja, mutta mukavasti virinnyt yh-
teismetsäbuumi pysähtyy totaa-
lisesti ja tilakokojen pienenemi-
nen ja metsänomistajien ikäänty-
minen vain kiihtyvät.

Myös edellisen hallituksen 
mittavasta ilmastopaketista jou-
dutaan hakemaan säästöjä. Täs-
sä taloustilanteessa sekin on ym-
märrettävää. Mutta se on hullua, 
että säästöjä haetaan koko pake-
tin kustannustehokkaimmasta 
kohdasta - pienpuunenergiatues-
ta. Tuulienergian tukeen ollaan 
pistämässä vuositasolla selvästi 
yli puolet koko ilmastopaketin 
reilusta 300 miljoonasta. Tällä 

saavutetaan kuitenkin vain kuu-
desosa ilmastotavoitteesta. So-
kea Reetakin ymmärtää, että nyt 
yritetään säästää täysin vääräs-
tä paikasta. Pienpuunenergiatu-
ella olisi valtiontalouden sääs-
töjen lisäksi merkittäviä muita-
kin vaikutuksia. Se lisäisi akti-
viteettia nuorissa metsissä, toisi 
myös kuitupuuta nykyistä enem-
män markkinoille ja työllistäisi 
vahvasti maaseudulla.

Kasvuneväitä tosiaan tarvit-
taisiin. Tämä kansa ei pitkäl-
le pärjää, jos keskitymme pese-

1. Mikä on henkilökohtainen 
suhteenne metsään?
Olen aktiivinen metsänomistaja 
ja teen myös itse jonkin verran 
metsätöitä.

2. Miksi hallitusohjelmassa 
uhkaillaan metsänomistajia 
veronkorotuksella? Mitä sillä 
uskotaan saatavan aikaan?
Hallitusohjelmassa sovittiin 
pääomaveron korotuksesta ja se 
koskee tietysti kaikkea pääomaa. 
Mutta en kyllä puhuisi uhkailus-
ta.

 
3. Metsäenergian käytön lisää-
miseksi on laadittu pienpuun 
energiatukilaki. Toteutuuko 
PETU, pystytäänkö lain edel-
lyttämät tuet takaamaan?  
Hallitus aikoo edistää energia-
tuotannon monimuotoisuutta ja 
kannustaa bioenergian käytön li-
säämistä. Pienpuun energiatuki-
laki tulee toivottavasti voimaan 
ensi vuoden alusta. Keskustelu-
ja käydään edelleen toteuttavas-

Maa- ja metsä-
talousministeri 
Jari Koskinen 

Maa- ja metsätalous-
ministeri 22.6.2011–

Valtiotieteiden maisteri

Kansallinen Kokoomus
Syntymäaika ja -paikka: 
11.6.1960 Hauho
Kotipaikka: Hauho
Puoliso: Minna Koskinen
Kaksi lasta
Harrastukset: 
golf, salibandy, jääkiekko
Kielitaito: suomi, englanti, 
ruotsi, saksa
Sotilasarvo: yliluutnantti
Kansanedustaja 1996–2009
Maanviljelijä 1986–

Lähde: Valtioneuvosto/
Ministerien henkilötiedot

POHJAN TAIMI OY • Kannuksen taimitarha, 69100 Kannus • Puh. 020 7939 812, fax 020 7939 813

Parhaat taimet
suomalaiseen metsään.
Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

Metsää puilta

mään vain toinen toistemme pai-
toja. Lisää puurakentamista, li-
sää tutkimus- ja tuotekehitystoi-
mintaa ja lisää investointiedelly-
tyksiä puuta eri käyttömuodois-

Kysyimme ministeriltä ajankohtaisia 
metsäasioita

ta tukitasosta. Lakiesitys on par-
haillaan myös notifioitavana ko-
missiossa.

4. Yhteismetsien muodostami-
nen on virinnyt parin viime 
vuoden aikana selvästi. Nyt 
metsätilakoon pienenemisen 
ehkäisy uhkaa romuttua, kun 
yhteismetsien verokantaa ol-
laan korottamassa. Toteutuu-
ko veronkorotus ja mistä uu-
sia lääkkeitä tilakoon suuren-
tamiseen?
Metsien käytön tehostamises-
sa yhteismetsien lisääminen on 
pysyväluonteinen ja kustannus-
tehokas keino. Se on tällä het-
kellä myös ainoa metsäpoliitti-
nen keino, jolla on ollut selvä 
vaikutus metsätilojen koon kas-
vamiseen.  

Budjettiriihen yhteydessä pää-
tettiin, että yhteismetsille luo-
daan oma tuloveroprosenttinsa 
eli 28 %. Tiedossa on siis pieni 
korotus nykyiseen. Uskon kui-
tenkin, että löydetyllä ratkaisul-

la on positiivinen vaikutus yh-
teismetsien edistämiseen.  

Metsät pitäisi joka tapaukses-
sa saada nuorempien omistuk-
seen ja metsätilojen kokoa pi-
täisi pystyä kasvattamaan.

 
5. Mitä mieltä olette Mhy-toi-
minnasta ja minkälaista tule-
vaisuutta sille povaatte?
Minulla henkilökohtaisesti on 
pelkästään positiivisia koke-
muksia kotiseutuni metsänhoi-
toyhdistyksen toiminnasta. Met-
sänhoitoyhdistyslaki uudistetaan 
hallitusohjelman mukaisesti ja 
toivon uudistukseen metsäalalta 
aktiivista otetta. Metsäalan tuli-
si löytää yhteinen tahtotila uu-
distuksen läpiviemiseksi.  

Heli Mutkala-Kähkönen

Kuva Janne Suhonen/
valtioneuvoston kanslia

minnan erillisiin yhtiöihin. Eri-
tyistä närää tuntuu aiheuttavan 
korjuupalvelu. Taustalla on tie-
tenkin se, että metsänhoitoyh-
distykset koetaan niin vahvoik-
si metsänomistajien edunvalvo-
jiksi erityisesti puumarkkinoil-
la. Metsänhoitoyhdistysten roo-
li suomalaisessa metsäpolitii-
kassa on joka tapauksessa niin 
suuri, että ilman kunnollista ana-
lyysiä ei lakia pidä mennä muut-
telemaan. Näytöt tuloksekkaasta 
toiminnasta ovat kovat.

Ministeri Koskisella on hiki-
nen urakka puolustaa elinkei-
noa budjettiriihessä. Hänen lin-
jauksiaan tosiaan tarvitaan, jot-
ta hallitus näkisi metsää puilta. 
Puumarkkinoiden toiminnasta 
ministerin linjaukset ovat olleet 
tervetulleita: ”eiköhän kokeilla 
välillä markkinataloutta”. Hy-
viä puukauppoja ja mukavia rai-
vuukelejä.

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan pj

MTK ry

sa käyttäville laitoksille. Valtio-
vallan pitäisi houkutella aktiivi-
sesti myös uusia ulkomaisia in-
vestoijia metsäsektorille.  Raa-
ka-ainetta jää käyttämättä pa-
rikymmentä miljoonaa mottia 
vuosittain, osaavaa työvoimaa 
on ja vielä kohtuullista infraakin 
meiltä löytyy. Budjetin ja halli-
tusohjelman ohjenuorana pitäisi 
tässä taloustilanteessa olla vah-
va kasvu, yrittäjyys ja työllisyys. 
Valtion talousarvioesitys ei vali-
tettavasti siltä näytä.

Hallitus aikoo ohjelmansa mu-
kaisesti uudistaa sekä metsälain 
että metsänhoitoyhdistyslain. 
Metsänomistajien valinnanva-
pautta aiotaan lisätä. Se on ihan 
oikein. Metsälain uudistamisen 
perusteista vallitsee varsin sel-
keä yhteisymmärrys. Sen sijaan 
metsänhoitoyhdistyslain avaa-
miseen liittyy jännitteitä. MTK 
ja metsänhoitoyhdistykset ovat 
pitäneet nykyisen lain perustei-
ta hyvänä lähtökohtana. Met-
säteollisuus haluaisi pistää yh-
distysten harjoittaman liiketoi-
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Voiko raha 
kasvaa puusta? 

Tapiolassa voi. Tutustu nyt Tapiola Pankin, menestyneiden rahastojemme 
sekä uudenlaisen Private varainhoitopalvelumme tarjoamiin mahdollisuuksiin 
– ja sadonkorjuu jatkuu puukauppojen jälkeenkin. 

Tutustu osoitteessa tapiola.f /metsa tai ota yhteyttä i
Tapiolan edustajaan. 

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy. 

Metsänomistajat ovat 
viime vuosina mietti-
neet metsäyhtiöiden 
puukauppakartellin ai-
heuttamia vahinkoja 
sekä korvausten hake-
mista. Tapauksen mo-
nimutkaisuudesta joh-
tuen metsänomistajan 
kannattaa hakea apua 
omilta edunvalvojiltaan 
metsänhoitoyhdistyk-
sistä, MTK:sta ja metsän-
omistajien liitosta. 

UPM, Metsäliitto ja StoraEnso 
tuomittiin vuonna 2009 mark-
kinaoikeudessa vuosina 1997-
2004 vaikuttaneesta kartellista. 
Vaikka markkinaoikeus ei vali-
tettavasti ottanut kantaa metsän-
omistajille aiheutuneen vahin-
gon suuruuteen, on heillä mah-
dollisuus hakea vahinkoa aihe-
uttaneelta yritykseltä vahingon-
korvauksia. Markkinaoikeuden 
päätös ei oikeuta korvaukseen 
automaattisesti. Vahingon kärsi-
neen on perusteltava hänelle ai-
heutuneen vahingon suuruus ja 
todennäköisesti pystyttävä näyt-
tämään se toteen oikeudessa. 
Vahingonkorvauksen perusteis-

Epäiletkö kärsineesi kartellista?

ta ei esimerkiksi julkisuudessa 
ole puhuttu. 

Korvaussaatavat 
vanhenevat
Lainsäädännön epäselvyys on 
metsänomistajan kannalta on-
gelmallista. On selvää, että oi-
keus vahingonkorvauksiin van-
henee. Siitä, milloin tämä tapah-
tuu, ei saada varmuutta ilman oi-
keuden päätöstä. Todennäköi-
sesti rinnakkain vaikuttaa kak-

si vanhenemisajankohtaa. Kil-
pailunrajoituslain mukaan va-
hingonkorvauskanne on nostet-
tava viiden vuoden kuluessa sii-
tä, kun metsänomistaja on saa-
nut tai hänen olisi pitänyt saa-
da tieto vahingosta. MTK:n tul-
kinnan mukaan viiden vuoden 
määräajan kuluminen on alka-
nut 21.12.2006 Kilpailuviras-
ton esitettyä seuraamusmaksuja. 
Lisäksi vahingonkorvaussaatava 
vanhenee yleisesti kymmenessä 

vuodessa. Puukauppakartellista 
kymmenen vuotta laskettaneen 
puukaupan tekohetkestä, jolloin 
puun hinta määräytyi. Korvaus-
ta hakevan metsänomistajan on 
ryhdyttävä toimiin ennen vanhe-
nemisajankohtaa.

Korvausvaatimukset 
yksin vai yhdessä?
Ryhmäkannemahdollisuutta ei 
puukauppakartellin yhteydes-
sä ole, koska kyseessä on elin-

keinonharjoittajien välinen asia. 
Yhteisen asiamiehen käytöllä 
korvausperusteiden selvittämi-
sessä voidaan kuitenkin saavut-
taa kustannussäästöjä. Siitä, pi-
tääkö kaikkia eri kanteita ajaa 
ominaan käräjäoikeudessa, ei 
ole selvyyttä. 

Riskit liittyvät 
oikeudenkäyntiin
Metsänomistajan kannalta va-
hingonkorvausvaatimusten suu-

rin riski liittyy oikeudenkäynti-
kuluihin. Jos lopputulos käräjillä 
ei ole toivottu, ja riittävää näyt-
töä vahingon suuruudesta ei löy-
detä, voi oikeudenkäyntikuluista 
tulla suuri lasku.

Apua saatavilla
Jokaisella metsänomistajalla on 
oikeus ja mahdollisuus harkita 
korvauskanteen nostamista asi-
assa. Mutta kenenkään ei kan-
nata lähteä hakemaan korvauk-
sia hätiköidysti. Julkisuudes-
sa esiintyvän keskustelun lisäk-
si kartellin taustatietoja kannat-
taa tiedustella metsänomistajien 
omasta organisaatiosta. Paikal-
liset metsänhoitoyhdistykset se-
kä Metsänomistajien liitto Län-
si-Suomi neuvovat kaikkia alu-
eensa metsänomistajia, mutta ei-
vät voi ottaa vastuuta oikeuden-
käyntien mahdollisesti aiheutta-
mista taloudellisista vastuista. 
Päätös korvauksen hakemises-
ta kuuluu aina metsänomistajal-
le itselleen. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Energiapuun 
haketustyönäytös

Ruoveden Ruhalassa Murasuolla
perjantaina 28.10.2011 klo 10.00 - 14.00

Työnäytöksen toteuttaa yhteistyössä Kone- ja Kuljetus Leinonen 
ja metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka. Haketukset tasatunnein.

Tarjolla ajankohtaista tietoa energiapuusta ja sen 
hyödyntämisestä tavallisen metsänomistajan näkökulmasta 
katsottuna.

Hernesoppatarjoilu ja nokipannukahvit 200:lle 
ensimmäiselle!
Opastus kantatie 66:lta ja Väärinmajantieltä.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry 

Alueneuvoja 
Vesa Haapaniemi
044 776 4551

Alueneuvoja 
Leo Kinnunen
044 776 4552

© Maanmittauslaitos, lupa nro MYY/290/MML/08

Alueneuvoja 
Mauri Bär
0400 339 562

Alueneuvoja 
Jere Leppämäki
0400 159 153

Virrat  Virtaintie 40 A

Suunnitteluesimies 
Hannu 
Kivi-Mannila
0400 159 151

Kenttäesimies
Janne Savilahti
044 760 7788

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Alueneuvoja 
Tero Puolitaival
044 776 4558

Alueneuvoja 
Markku
Laukkarinen
044 776 4557

Kuorevesi 
Kotovainiontie  8 A 2

Alueneuvoja 
Niina Laivanen
044 776 4550

Teisko 
Terälahdentie 1095

Kuru    
Suittilahdentie 1

Alueneuvoja 
Reijo Rantala
044 776 4559

Alueneuvoja 
Vesa Kastari
044 776 4560
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry 

Kenttäesimies 
Miika Bucktman
040 557 3947

Alueneuvoja 
Antti Kujala
0400 131 337

Alueneuvoja 
Rami Raittinen
0400 131 340

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

Alueneuvoja 
Ville Haavisto
044 776 4555

Alueneuvoja 
Jani Mäkinen
044 776 4556

Metsäsuunnittelija 
Titta Heikkinen
0400 745 715

Ruovesi päätoimisto  Kuruntie 12, Puh. (03) 486 4550, avoinna 7.30–15.00

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Toimistonhoitaja
Katri Moskari
486 4552

Toimistonhoitaja
Sanna Syväkuru
486 4551

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Orivesi  Keskustie 35

Alueneuvoja 
Markku Lehtimäki
040 835 0239

109 11

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

14

16

15

Alueen 9 
metsänomistajia 
pyydetään 
toistaiseksi 
ottamaan 
yhteyttä puh. 
044 776 4554, 
Ville Haavistoon 
044 776 4555 tai 
Jani Mäkiseen 
044 776 4556.
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Maanomistajien edustajat Pohjois-Hämeen 
riistanhoitopiirin alueella  

Riistanhoitoyhdistys Varsinainen jäsen
Jalanti Erkki Eteläaho
Kangasala Hannu Siukola
Kuhmalahti-Sahalahti Jarmo Toukola
Kuru Vesa Kastari
Lempäälän seutu Erkki Eteläaho
Längelmävesi Mikko Lääveri
Mäntän seutu Kari Viiki
Nokian seutu Visa Merikoski
Pälkäne ja Luopioinen Matti Rulja 
Ruovesi Ville Haavisto
Sääksmäki-Valkeakoski Erkki Eteläaho
Tampere Visa Merikoski
Teisko Heikki Nätkin
Virrat Esko Morri 

Tänä vuonna on aina siellä täällä 
vilahdellut tutun näköinen, mutta 
kuitenkin uusi logo. Se on met-
sänomistajien omien organisaa-
tioiden uusi yhteinen tunnus.

Uudella Metsänomistajat-
markkinointinimellä halutaan 
kertoa selkeämmin, kenen asi-
alla ollaan. 

- Haluamme muistuttaa, että 
olemme olemassa metsänomis-
tajien omasta tahdosta ja heitä 
varten. Ajamme metsänomista-
jan etuja puun juurelta Brysse-
liin. Valvomme yksittäisen met-
sänomistajan etuja ja teemme 
kansainvälistä yksityismetsäta-
louden edunvalvontaa, kertoo 
viestinnän suunnittelija Anne 
Rauhamäki MTK:sta.

Pilotointi käynnissä
Metsänomistajat-nimeä on koe-
käytetty eli pilotoitu tänä vuon-
na. Valtakunnalliseen koekäyt-
töön ovat osallistuneet myös 
Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maa, Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkka ja metsänomistajien 

Metsänhoitoyhdistys
     Metsänomistajien liitto
              MTK

Suomen merkitys maailman metsäkonemarkki-
noilla on hyvin merkittävä. Osaaminen ja kehittä-
minen ovat korkealla tasolla. Pirkanmaalla on Suo-
men metsäkonevalmistuksen kehto ja nykyisinkin 
suurten ja pienten koneiden rakentamisen keskit-
tymä.

ProSilva, ProfiPro sekä Logman, 
Logset ja Logbear. Pienkonetek-
nologiaa edustavat RCM Harves-
ter Kangasalta ja Usewood Lau-
kaassa. Listaa katsellessa Suo-
messa voidaan siten hyvällä syyl-
lä todeta sijaitsevan merkittävän 
metsäkonevalmistuksen teolli-
suus- ja osaamiskeskittymän.

Osaamista ja työtä 
Pirkanmaalla
Tampereella sijaitsee kansainvä-
lisen metsäkonevalmistaja John 
Deere Forestryn Euroopan orga-
nisaation pääkonttori, joka vas-
taa katkotun puutavaralajimene-
telmän koneiden tuotekehityk-
sestä, markkinoinnista ja myyn-
nistä. Lisäksi Tampereelta löy-
tyy kotimaan jälleenmyyntitoi-
minnot sisältäen varaosamyyn-
nin sekä korjaamo- ja huoltotoi-
minnan. Metsäkoneiden varsi-
nainen valmistus tapahtuu Joen-

suussa. Tampereella John Dee-
re Forestry työllistää lähes 200 
työntekijää. Nykyiset John Dee-
re -koneet tunnettiin Suomes-
sa aiemmin Timberjack-nimel-
lä. Vuonna 2000 John Deere os-
ti Timberjackin Lokomo Fores-
tilta.

Vuonna 2004 japanilaisomis-
teinen kansainvälinen Komat-
su osti suomalaisten Valmet-
metsäkoneiden valmistuksen. 
Omistajan vaihduttua myös ko-
neiden nimi on sittemmin vaih-
tunut Valmetista Komatsuksi. 
Yhtiön pääkonttori ja koneiden 

kokoonpanotoiminta sijaitsevat 
Ruotsin Uumajassa. Kuitenkin 
lähes puolet koneiden osista ja 
järjestelmistä toimitetaan Suo-
mesta. Tästä merkittävä osa on 
edelleen pirkanmaalaista osaa-
mista, sillä muun muassa Ko-
matsun moottoritoimittaja on 
Nokian Linnavuoressa toimiva 
Agco Sisu Power ja rengastoi-
mittaja Nokia renkaat. Komatsu 
Forestin myynti-, markkinoin-
ti- ja huoltotoiminnat työllistä-
vät Pirkanmaalla noin 40 työn-
tekijää.

ProSilva harjoittaa metsäko-

nevalmistusta Ruovedellä. Yhti-
ön historia ulottuu vuoteen 1981, 
jolloin veljekset Lasse ja Mark-
ku Karilainen aloittivat konei-
den rakentamisen. Aluksi yritys 
valmisti koneita metsänlannoi-
tukseen, vuonna 1985 valmis-
tui ensimmäinen kuormatrak-
tori. Nykyisin yritys valmistaa 
kahta harvesterimallia ja uutuu-
tena tela-alustaista kuormatrak-
toria. Suoraan ProSilvan palve-
luksessa työskentelee Ruovedel-
lä runsaat 10 työntekijää.

Kangasalla sijaitseva RCM 
Harvester on erikoistunut pien-
koneteknologiaan. Yhtiö tuot-
taa maastokelpoisia, usein kau-
ko-ohjattavia koneita eri toimi-
aloille ja käyttötarkoituksiin sa-
maa alustarakennetta hyödyntä-
en. Metsäsektorilla yhtiön tun-
netuimmat koneet ovat erityises-
ti ensiharvennuksille suunnitel-
tu kauko-ohjattava hakkuukone 
RCM Harveri ja raivaustyöhön 
suunniteltu RCM raivuri.

Metsäkoneiden
uranuurtaja on poissa
Pirkanmaalaisen metsäkoneval-
mistuksen historia on mittava 
ja värikäs. Yksi sen keskeisim-

Maaliskuun alusta voimaan tul-
leen uuden riistahallintolain 
myötä sidosryhmät ovat entis-
tä paremmin edustettuina riista-
hallinnossa. Suomessa toimivien 
298 riistanhoitoyhdistyksen hal-
lituksiin tulevat mukaan maan-
omistajien edustajat. Esityksen 
tekevät alueellisesti merkittävät 
maanomistajajärjestöt. 

Edustajan ja hänen varahen-
kilönsä nimeämisen teki vuon-
na 2011 poikkeuksellisesti riis-
takeskus maanomistajajärjestö-
jen esittämistä henkilöistä. Jat-
kossa valinnan tekevät riistan-
hoitoyhdistysten vuosikokouk-
set maanomistajajärjestöjen esit-
tämistä henkilöistä. 

MTK on yhdessä alueellisten 
metsänomistajien liittojen ja tuot-
tajaliittojen kanssa vienyt uudis-
tusta eteenpäin. Tämä on maan-
omistajien edunvalvonnan kan-
nalta merkittävä asia, sillä nyt esi-
merkiksi hirvikannan säätelyyn 
pystytään vaikuttamaan entistä te-
hokkaammin. Maanomistajaedus-
tajien mukanaolo riistanhoitoyh-

Meillä Suomessa ja Pirkanmaalla 
osataan tehdä metsäkoneita

mistä vaikuttajista ja pionee-
reista oli ylöjärveläinen Saka-
ri Pinomäki, joka poistui kes-
kuudestamme vaikean sairauden 
murtamana 29.7.2011. Pinomä-
en yritys S. Pinomäki Ky aloit-
ti toimintansa koneellisen puun-
korjuun parissa jo vuonna 1964 
tehden alan kehitystyötä neljän 
vuosikymmenen ajan aina 2000-
luvun puoliväliin saakka. Sakari 
Pinomäen innovatiivisuuden tu-
loksena syntyivät aikoinaan poh-
joismaiden ensimmäinen karsi-
makone PIKA 50 vuonna 1967 
ja Euroopan ensimmäinen har-
vesteri PIKA 75 vuonna 1975. 
Vuonna 2004 Sakari Pinomä-
ki myi yrityksen liiketoiminnan 
Pinox Oy:lle, joka jatkoi konei-
den valmistusta noin neljän vuo-
den ajan. Maailma ja sen muka-
na markkinat muuttuivat ja yri-
tys myytiin ulkomaille vuon-
na 2008, mitä seurasi toiminnan 
vähittäinen alasajo.

Marko Rajamäki

liitto Länsi-Suomi. Niiden viral-
liset nimet eivät ole muuttuneet, 
mutta julkisuudessa on esiin-
nytty Metsänomistajat-nimik-
keen alla. 

Hankkeen takana on koko 
metsänomistajien organisaatio, 
eli metsänhoitoyhdistykset, met-
sänomistajien liitot ja MTK. Vii-
me kesänä Porin Farmari maa-
talousnäyttelyn metsäosastolla 
esiinnyttiin näyttävästi yhdessä. 
Osasto sai kiitosta vierailijoilta. 
Myös muissa tapahtumissa, ku-
ten Tampereen seudun metsäpäi-
vässä Ylöjärvellä ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun Syysmet-
säpäivässä on metsänomistajien 
omilla organisaatioilla ollut yh-
teinen Metsänomistajat-osasto. 

Metsänomistajat netissä
Metsänomistajat.fi -verkkosivu 
on avattu. Se on yhteinen netti-
portti kaikille metsänomistaji-
en organisaatioille, jonka kaut-
ta pääsee metsänhoitoyhdistys-
ten, metsänomistajien liittojen ja 
MTK:n sivuille. Tarjolla on myös 

pikalinkit puumarkkinakatsauk-
seen ja puun hintaseurantaan. 

Myös Facebookissa metsän-
omistajille on luotu oma yhtei-
sönsä. Viime aikoina keskuste-
lu on pyörinyt hallituksen met-
säalaa koskevien toimien ja bud-
jettiriihessä tehtyjen päätösten 
ympärillä. 

Metsänomistajat tarkoittaa 
asiakaslähtöistä avointa ja asian-
tuntevaa palvelua. Asiakkaita ja 
jäseniä luvataan palvella heidän 
tavoitteidensa ja arvojensa mu-
kaisesti. Metsänhoitoyhdistyk-
sesi on osa suurempaa kokonai-
suutta. Perinteikäs, mutta uudis-
tuva. Oma, tuttu ja turvallinen jo 
sata vuotta, eikä uuden brändin 
myötä katoa minnekään. 

www.metsanomistajat.fi

www.facebook.com/
Metsanomistajat 

Maanomistajat 
vaikuttavat 
riistahallinnossa

Markus Peltola
projektipäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Suomessa toimii nykyisin kaik-
kiaan kymmenkunta metsäko-
nevalmistajaa. Useimmat näis-
tä valmistavat sekä harvesterei-
ta että kuormatraktoreita. Maa-
ilmanlaajuisilla markkinoil-
la toimivista Suomessa sijait-
sevista valmistajista merkittä-
vimmät ovat Vieremällä sijait-
seva Ponsse sekä Joensuussa ja 
Tampereella toimiva John Deere 
Forestry. Kolmas suurista maa-
ilmanmarkkinoilla toimivista 
metsäkonevalmistajista on Ko-
matsu Forest, jonka koneet koo-
taan Ruotsissa mutta osa- ja jär-
jestelmätoimittajat ovat vahvas-
ti suomalaisia.

Pienemmät täydentävät 
tarjontaa

Yrityskooltaan astetta pienem-
piä, eri puolille Suomea sijoit-
tuvia metsäkonevalmistajia ovat 
muun muassa Sampo Rosenlew, 

distysten hallinnossa on luontevaa 
senkin vuoksi, että metsästyslain 
mukaan metsästysoikeus kuu-
luu maanomistajalle. Tätä oikeut-
ta maanomistajat voivat vuokrata 
haluamalleen taholle.
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Metsoa on pidetty pit-
kään vanhojen metsi-
en lajina ja kannan vä-
henemisen yhtenä syy-
nä 1960-luvulla tehtyjä 
laajoja avohakkuita. Nyt 
nuoret kasvatusmetsät 
kukoistavat ja metsolle 
löytyy sopivaa elintilaa. 
Metsokannan hoidossa 
tulisikin kiinnittää eri-
tyistä huomiota nuoris-
sa kasvatusmetsissä teh-
täviin toimenpiteisiin.

Metsojen määrä on vähentynyt 
Suomessa viiden vuosikymme-
nen aikana noin 60 prosenttia. 
Vanhojen mets ien vähenemisen 
pelättiin heikentävän metsojen 
soidinten elinkelpoisuutta. Met-
son elinympäristövaatimuksia on 
tutkittu Suomessa paljon ja tuo-
reimmat tulokset osoittavat, että 
metsolle vanhojen metsien mää-
rääkin tärkeämpää on se, että la-
jin soidinalueet säilyvät riittävän 
metsäisinä. Jos hakkuuaukeiden 
ja taimikoiden osuus kasvaa yli 
puoleen pinta-alasta metson soi-

Metso elää metsästä

din kutistuu ja häviää. Elinvoi-
maisen soitimen vaatimuksena 
on, että noin 300 hehtaarin alue 
soidinpaikan ympärillä (soidin-
alue) pystyy elättämään riittä-
vän monta metsokukkoa. Vähäi-
nen kukkojen määrä ei kerää soi-
timelle naaraita, ja usein alueen 
viimeinen kukko lauleskeleekin 
itkuvirttä ilman naaraita ja saa 
häirikön leiman soidinkumppa-
nien puuttuessa.
 
Päähuomio toimen-
piteisiin soidinpaikalla 

Metson soidinpaikka koostuu 
muutamista hehtaareista muu-
tamiin kymmeniin hehtaarei-
hin riippuen kukkojen määräs-
tä. Nyrkkisääntönä pidetään, et-
tä metsänhoitotoimenpiteiden ja 
hakkuiden suorittaminen pitäisi 
tehdä pehmeällä silmällä ja her-
källä kädellä noin 20 hehtaarin 
alalla soidinkeskuksesta. Soi-
dinpaikan pinta-alasta tulisi yli 
puolet olla nuorta kasvatusmet-
sää tai sitä varttuneempaa puus-
toa. Metsää uudistettaessa alo-
jen tulisi olla pieniä ja mosaiik-
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kimaisia - enintään kaksi rungon 
mittaa leveydeltään. Tiheysvaih-
teluiden luominen on tärkeää ja 
alikasvoskuusten säästäminen 
raivauksissa, sekä vankkaoksais-
ten mäntyjen ja haapojen jättä-
minen kannattaa. Noin metrin 
korkeudelta tarkasteltuna näky-
vyyden tulisi soidinpaikalla ol-
la noin 70 metriä. Kasvatushak-
kuiden jälkeen runkoluvun tuli-
si olla vähintään 400 kappaletta 
hehtaarilla.

Päiväreviiritkin tärkeitä
Vaikka metsojen päiväreviireil-
lä tehtävissä hakkuissa voidaan 
noudattaa pitkälti uusimpia met-
sänhoitosuosituksia, tulisi aluet-
ta kuitenkin tarkastella kokonai-
suutena. Kaikkien kukkojen päi-
väreviirit muodostavat yhdessä 
soidinpaikan kanssa soidinalu-
een, jonka kokonaisala on noin 
300 hehtaaria. Riittävä metsäi-
syys tulisi säilyä alueella ja met-
soille tulisi jäädä metsäisiä käy-

täviä soidinalueen reunoilta koh-
ti soidinpaikkaa. Hakkuuaukko-
jen tulisi muodostaa mosaiikki-
maisia kuvioita ja yksittäisten 
aukkojen koko saisi olla enim-
millään kahdeksan hehtaaria tai 
läpimitaltaan enintään 300 met-
riä. Alikasvoskuusien säästämi-
nen ja liiallisen raivauksen vält-
täminen tarjoavat metsolle riittä-
västi suojaa. Runsaasti mustikan 
varvustoa sisältävät maaston-
kohdat kannattaa pyrkiä säästä-
mään jättämällä hakkuissa esim. 
säästöpuuryhmä kyseiseen koh-
taan. Maanmuokkaus tuhoaa te-
hokkaasti metsäkanalinnuille 
tärkeää mustikanvarvustoa.

Tehometsätaloudesta 
hallittuun hoitamatto-
muuteen

Metson alamäki on viime vuosi-
en aikana kääntynyt uuteen nou-
suun. Nuorten metsien lähes-
tyessä varttunutta ikää metson 
elinympäristöt parantuvat kai-
ken aikaa. Siirtyminen puisto-
maisista metsistä hallittuun hoi-
tamattomuuteen turvaa metsäka-

nalinnuille kuten monille muille-
kin riistalajeille enemmän suojaa 
ja ravintoa. Pienillä asioilla voi-
daan lisätä riistan hyvinvointia 
merkittävästi metsästä saatavan 
tuoton pienenemättä. Ennakko-
raivauksissa pitäisi poistaa vain 
välttämätön – liiallinen tarkkuus 
lisää kustannuksia ja heikentää 
metsän tarjoamaa suojaa. Met-
son uuden nousun turvaamiseksi 
metsänhoitotoimenpiteitä suun-
nitellessa kannattaa uhrata pieni 
hetki suunnitteluun myös riistal-
lisesta näkökulmasta. Tämä tur-
vaa soidinlaulun jatkumisen ja 
häiriköt pysyvät lajitoveriensa 
parissa metsien kätköissä.

Lisätietoa aiheesta: www.met-
soparlamentti.fi

Marko Mikkola
riistabiologi 

vs. riistapäällikkö
Suomen riistakeskus 

Pohjois-Häme

SM-Metsätaitokilpailut pidet-
tiin 27. elokuuta. Kauppakeskus 
Tuulos toimi kilpailukeskukse-
na ja kilpailurataa oli myös koh-
tuullisen lähellä.

Tehtävät olivat sijoitettu run-
saspuustoisiin kohteisiin ja tuo-
reen kankaan kasvupohjiin, 
omana erikoisuutena oli 1970-
luvulla istutetut tuoreen kan-
kaan männiköt, jotka ovat haas-
teellisia kohteita kilpailijoille se-
kä metsänomistajille.

Leimaus tehtävä oli sijoitettu 
rehevään kasvupohjaan istutettu 
männikköön, mihin oli ensihar-
vennuksessa jätetty luontaisesti 
syntynyttä koivua täydentämään 
puuston aukkoja.

Leimauksen ohjeena oli vahva 
laatuharvennus, mikä oli käytän-
nössä valintaa männyn ja koivun 
tai susimännyn ja lengon välillä.

Siinä saattaa käytä kuin alle-
kirjoittaneelle, leimasin 26 puu-
ta ja sain 23 virhepistettä, enkä 
vieläkään ole tajunnut, mitä sii-
nä olisi pitänyt leimata. 

Haasteellisia tehtäviä oli usei-
ta, joista voitaan mainita luonto-
kohde, joka oli sijoitettu jääkau-
den jälkeen syntyneeseen Sup-
paan, missä pohjavesi oli avoi-
mena suurelta osin rinteiden juu-
rella ja sammal ja vesikasvisto 

SM-Metsätaitokilpailut 
Hämeenlinnassa

näyttivät olevan sen verran kel-
luvaa, ettei sinne tehnyt mieli 
lähteä kävelemään. Se oli kum-
minkin luokiteltu vähäpuustoi-
seksi suoksi, mikä yleensä on 
miehen kantavaa maapohjaa, ai-
nakin osittain. Heiskalan Antti 
Ikaalisista oli jälkeenpäin katsel-
lut luontokohde kartasta, missä 
se oli kirjattu Letoksi.

Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maan ja Pohjois-Pirkan taitoi-
lijat olivat suurelta osin pihalla, 
kun arvioitiin metsikön koko-
naispuuston kuutioita ja kohde 
puun kuutioita, oikeat tulokset 
sai vain Tuomolan Sirkku. Hei-
koksi jäi taso yleisestikin kun 
täydet pisteen kyseisistä tehtä-
vistä sai vain 10 prosenttia kil-
pailijoista.

Kisoissa meni Pirkanmaan 
edustajilta heikosti, kun 50 par-
haan joukossa oli Pohjois-Pir-
kasta vain Kotisaaren Eero ja 
sadan parhaan joukossa Havan-
gan Pentti, jotka kannattaa mie-
histä mainita.

Naisten osalta meni Pirkan-
maan edustajilta vielä heikom-
min, Tuomolan Sirkku oli sen-
tään 40 parhaan joukossa, muut 
ottivat kesän pohjanooteeraukset 
kontolleen.

Tapio Kähkönen 

Mhy Pirkanmaa ja Pohjois-Pirkan Mhy järjestivät metsätaidon 
avoimet mestaruuskilpailut 9.8.2011. Kilpailupaikkana Teiskon 
Pulesjärven leirintäalue. 

Tulokset
MIEHET: 1. Pöllänen Ahti, 165 p., P-Pirkka 2.  Karlson Jukka-Pek-
ka 163, Pirkanmaa 3. Säynätmäki Juhani 158, Päijänne 4. Isoki-
vijärvi Manne 155, P-Pirkka 5. Rajala Arvo 155, P-Pirkka 6. Nie-
minen Viljo 154, P-Pirkka 7. Savolainen Heikki, 154 Päijänne 8. 
Vähä-Jaakkola Juhani 154, Punkalaidun 9. Rauhalammi Raimo 
153, P-Pirkka 10. Kähkönen Tapio 152 P-Pirkka

NAISET: 1. Koskinen Liisa 147, Kanta-Häme 2. Luukkala Liisa 
139, Pirkanmaa 3. Riihiluoma Hellevi 133, Karhu 4. Levonoja 
Seija 133, Pirkanmaa 5. Tuomola Sirkku 133, P-Pirkka

Tapio Kähkönen

Mukana olleiden kuva otettiin ennen kilpailuita, kaikilla on 
vielä iloinen kilpailu odotus näkyvissä, jos kuvan otto oli-
si jäänyt tulosten julkistamisen jälkeen, se olisi jäänyt otta-
matta. 
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Olen Janne Savilahti ja ko-
toisin Virroilta. Olen aloit-
tanut syyskuun alussa Mhy-
Pohjois-Pirkan palvelukses-
sa. Työtehtäviini kuuluu kiin-
teistönvälitys, kiinteistöjen ar-
vioinnit sekä metsätila-arviot. 
Toimialueenani on Virrat, Ku-
ru, Ruoveden pohjois-osa se-
kä Mänttä-Vilppula. Koulu-
tukseltani olen metsätalousin-
sinööri, lisäksi olen opiskellut 
kiinteistölainsäädäntöä ja suo-
rittanut LKV-tutkinnon. Ai-
emmin olen toiminut Pirkan-
maan Metsäkeskuksen palve-
luksessa mm. metsäsuunnitte-

Motivoitunut joukko metsänhoi-
dosta kiinnostuneita naismetsän-
omistajia kokoontui Kuoreve-
dellä järjestettyyn Naisten met-
säpäivään 27.9.2011 aurinkoi-
sena syyspäivänä.  Päivän ai-
kana keskusteltiin taimikonhoi-
don tärkeydestä ja ajankohdas-
ta, jonka jälkeen siirryttiin maas-
toon tutustumaan taimikonhoi-
don työvälineisiin.

Juha Salomaa opastaa 
terän viilausta
Raivaussahan huollosta ja käy-
töstä olivat opastamassa paikal-
linen metsuriyrittäjä Juha Salo-
maa ja Satu Kivelä.  Ammattitai-
toisesti he opastivat osallistujat 
terän viilauksen ja muun sahan 
huollon saloihin. Lisäksi opas-
tettiin miten valjaat tulee sää-
tää aina käyttäjäkohtaisesti  se-
kä keskusteltiin turvallisista ja 
ergonomisista työtavoista.  Rei-
pas naisväki osallistui aktiivises-
ti koulutukseen ja sahaan tartut-
tiin ennakkoluulottomasti var-
moilla otteilla.

Sahankäytön opastusta ja 
puulajivalintaa
Taimikonhoito on investointi, 
josta saa hyvän tuoton tulevai-
suudessa.  Taimikonhoito vai-
heessa tehdään jo puulajivalin-
taa kasvatettavasta puustosta ja 
samalla luodaan hyvät kasvuolo-
suhteet laatupuun kasvatuksel-
le.  Oikea-aikaisella taimikon-
hoidolla vältetään myös monia 
riskejä, koska hoitamaton tai-
mikko on alttiimpi mm. lumitu-
hoille.  Tiheänä kasvava taimisto 
”riukuuntuu” puiden kilpailles-
sa kasvutilasta ylöspäin, jolloin 
runko ei pääse vahvistumaan.  

Myös taimikonhoidon kustan-

Taimikonhoito – sijoitus tulevaisuuteen

nukset nousevat, mitä myöhem-
mäksi taimikonhoitoa lykätään.  
Raivattavaa puustoa on runsaas-
ti ja se on isompaa, mikä hidas-
taa raivaustyötä huomattavas-
ti.  Taimikonhoito on hyvä teh-
dä puulajista riippuen 3-7 met-
risenä, sitä ennen  1-2 metrise-
nä on monesti tarpeellista suorit-
taa varhaisperkaus, jossa yleen-
sä poistetaan haittaavaa lehti-

Juha Salomaa opastaa terän viilausta.

lijana, vuosina 1998 - 2002. 
Pirkanmaan Metsäkeskukses-
ta siirryin vuoden 2002 alus-
sa kiinteistövälittäjäksi Poh-
jois-Hämeen OP-Kiinteistö-
keskukseen, jossa työskente-
lin kesään 2011 saakka. Uu-
den työtehtävän tarjouduttua 
olin innokas siirtymään Mhy 
Pohjois-Pirkan palvelukseen 
kohti uusia haasteita, jossa 
voi konkreettisesti hyödyn-
tää sekä metsäalan koulutus-
ta ja kiinteistönvälittäjän am-
mattitaitoa.

puustoa kasvatettavan puuston 
ympäriltä.  

Uudistamisen jälkeen kannat-
taa huolehtia heinäyksestä he-
ti seuraavina vuosina. Sankka 
heinä tukahduttaa helposti tai-
men, jolloin kasvu hidastuu ja 
taimi saattaa kuolla heinän alle.  
Myös myyrät ja sienitaudit viih-
tyvät heinikossa.  Kaiken kaikki-
aan taimikonhoitaminen kaikki-

ne vaiheineen on arvokasta työ-
tä ja palkitsee varmasti tekijän-
sä jatkossa.  Taimikonhoito kan-
nattaa aina!  

Seuraavan kesän hoitotöi-
tä kannattaakin jo suunnitel-
la hyvissä ajoin ja ottaa yhteyt-
tä omaan metsänhoidon neuvo-
jaan.

Niina Laivanen



metsäpirkka 3/2011  11 

Syksyn savotoille Sampolla!

Sampo-Rosenlew harvesterit
Metsänhoidon ammattilaisille

Sampo–Rosenlew Oy | Konepajanranta 2, PL 50 | 28101 PORI 
Puh. 0207 550 555, Fax. 02 632 6546 | www.sampo–rosenlew.fi

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.

Metsätiloja myydään maassam-
me vapailla markkinoilla niu-
kasti. Määrät vaihtelevat vuo-
sitasolla koko maassa 2 500 - 
3 000 kappaleen välillä. Länsi-
Suomi edustaa noin neljännes-
tä koko Suomesta, joten kaup-
poja vapailla markkinoilla ei 
tapahdu kovin paljon. Metsäti-
lamarkkinoilla keskimääräisil-
le hehtaarihinnoille ei saa antaa 
liikaa painoa. Tilat ovat yksilöl-
lisiä ja vaihtelu hinnoissa erit-
täin suurta. 

Maanmittauslaitoksen yllä-
pitämästä kiinteistöjen kauppa-
hintatilastosta selviää keskiluku-
ja. Niiden antama tieto on kui-
tenkin hyvin vaikea hyödyntää 
yksittäisen tilan arvoa määri-
tettäessä. Laitos tilastoi ainoas-
taan kohteen pinta-alan ja hin-
nan. Tilan puustolla on kuiten-
kin ratkaiseva merkitys hinnan 
muodostumiselle. 

Kysyntä on talouden epävar-
muuden lisääntyessä vain voi-
mistunut ja onneksi myös tarjon-
ta on tänä vuonna lisääntynyt eli 

Tilakauppa kiihtyy – hinnat nousussa –
metsätilojen hintojen vaihteluun on syynsä

metsätilakauppoja tehdään nyt 
hieman aiempaa enemmän. Var-
sin vakaana viime vuodet pysy-
nyt hintataso on kovan kysynnän 
ansiosta hieman noussut. Jos to-
teutuneita hintoja verrataan myy-
tyjen tilojen puutavaralle muo-
dostuneella hinnalla niin parin 
edellisen vuoden tasolta 40 - 42 
euroa/m3 on nyt noustu 44 euron 
vaiheille. Näin siis Pirkanmaal-
la ja Varsinais-Suomessa. Sata-
kunnan hintataso on aavistuk-
sen alempi ja Etelä-Pohjanmaan 
hieman reilummin jäljessä. Ete-
lä-Pohjanmaalla ja osin Satakun-
nassakin ero selittyy pitkälti sil-
lä että tukkipuun osuus puustos-
ta on alhaisempi.

Hehtaarihinnoissa omassa-
kin tilastossamme on selkeäm-
piä eroja. Ne kuitenkin selitty-
vät puuston määrällä. Varsinais-
Suomessa on keskimääräinen 
hehtaarihinta tänä vuonna run-
saat tuhat euroa korkeampi kuin 
Pirkanmaalla, mikä selittyy kes-
kimäärin lähes 20 kuutiota kor-
keammalla keskipuustolla.

Metsätilat Oy:llä on varsin luo-
tettavat puustotiedot kaikista vä-
littämistään tiloista. Näin tehdyis-
tä kaupoista syntyy kaiken aikaa 
hintatilastoa, jonka avulla metsän 
markkina-arvo onkin paljon ai-

empaa luotettavammin määritet-
tävissä. Markkinaosuutemme on 
merkittävä, joten aineistoa kertyy 
niin runsaasti, että sillä on myös 
tilastollisesti merkitystä.

Oman hintatilastomme tulok-

set poikkeavat varsin merkittä-
västi virallisesta kauppahinta-
tilastosta. Kauppahintatilaston 
osoittaessa Pirkanmaalla kes-
kihinnaksi noin 3 500 euroa/ha 
oma tilastomme antaa keskihin-

naksi 4 600 euroa/ha. Kun ottaa 
huomioon, että oman tilastom-
me kaupat ovat mukana kauppa-
hintatilastossa ja edustavat noin 
kolmannesta sen määrästä, tar-
koittaa se, että muiden kauppo-
jen keskihinta painuu alle 3 000 
euron/ha.

Pääsyy tähän ilmiöön on, että 
paremmat eli puustoisemmat tilat 
tulevat välitettäviksemme. Omis-
tajansa vähäarvoisina pitämät, vä-
häpuustoisemmat tilat myydään 
usein ilman kunnollista markki-
nointia, jolloin ostajaehdokkai-
ta on vähän eikä hinta muodostu 
markkinoilla. Kuitenkin kaiken-
laisille tiloille on hyvin kysyn-
tää ja ammattimaisesti hoidettu 
markkinointi siihen suunnitellun 
välineistön avulla takaa kunnolli-
sen hinnan jokaiselle tilalle.

www.metsatilat.fi – johtava 
maaseutukiinteistöjen markki-
napaikka

Jukka Pusa
toimitusjohtaja
Länsi-Suomen 

Metsätilat LKV Oy

Metsäntutkimuslaitoksen ar-
vion mukaan juurikäävän tu-
hot pudottavat vuosittain puus-
ton arvoa lähes 50 miljoona eu-
roa. Tämä on lähes yksi euro yk-
sityismetsistä hakattua puukuu-
tiometriä kohti.  Juurikääpä levi-
ää etenkin sulan maan aikaisissa 
hakkuissa uusien puun kantojen 
välityksellä. Sitä kutsutaan myös 
maannousemasieneksi. Sienen 
leviämistä voidaan estää käsit-
telemällä kantojen leikkauspin-
nat hakkuun yhteydessä ureali-

Juurikääpä lahottaa 
kuusia ja mäntyjä 
Torjunta kannattaa tehdä puunkorjuun yhteydessä

uoksella tai biologisella harmaa-
orvakkavalmisteella. Myös kan-
tojen nostaminen uudishakkuu-
aloilta auttaa torjunnassa.

Metsäsertifioinnissa on tavoit-
teena käsitellä 85 prosenttia ris-
kikohteista, joita ovat kovien 
maiden havupuustot kaikkialla 
Länsi-Suomessa. Tavoite mer-
kitsee, että käytännössä äitien-
päivästä isänpäivään hakkuuko-
neiden tulisi suoltaa torjunta-ai-
netta puun kantojen leikkauspin-
toihin. 

Metsänomistajan edun mu-
kaista on edellyttää juurikäävän 
torjuntaa. Tämä on syytä ottaa 
esille puukaupan yhteydessä ja 
varmistaa että, torjunta tehdään 
kesäaikaisissa hakkuissa.  

Auvo Heikkilä
metsänhoitopäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai

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

Tapahtumia 
metsän-
omistajille 

Lähisähkö
- Pirkanmaan metsistä 

joka tupaan

Tampereen Sähkönmyynti Oy • p. (03) 5653 4500 • Voimakatu 11 • 33100 Tampere • www.sahkolaitos.fi

Lähisähkö on tuotettu Pirkanmaan ja 
lähialueiden omasta uusiutuvasta luon-
nonvarasta, puusta, jonka käyttö ei li-
sää kasvihuonepäästöjä. Panostamme 
biopolttoaineiden käytön lisäämiseen 
Naistenlahden voimalaitoksessamme, 
ja nyt pirkanmaalaisilla on mahdolli-
suus ostaa siellä tuotettua, aidosti pai-
kallista Lähisähköä. 

Lisätietoa määräaikaisesta Lähisähkö-
tuotteesta saat asiakaspalvelustamme 

puh. (03) 5653 4500 tai nettisivuiltamme 
www.sahkolaitos.fi.

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

La 1.10.2011 klo 09.00 - 13.00 
Mhy Pirkanmaan energia-
puun hakkuunäytös ja ajan-
kohtaista metsäasiaa Ylöjär-
ven Viljakkalassa, Lintuharjun-
tien varrella, ajo-opasteet lähi-
risteyksissä. Tarjolla nokipan-
nukahvia, mehua ja nuotiomak-
karaa.

Su 9.10. klo 13.30 ja 15.30 
Mhy Roineen haketusnäytös 
Joukolla Jokioisille –tapahtu-
massa, os. Tiihalantie 21 – 51, 
Kangasala. Kuuden yrityksen 
avoimet ovet, lämpölaitoksen 
esittelyä, paljon muuta nähtä-
vää ja koettavaa sekä tarjoilua 
koko perheelle klo 12 - 16.  

Metsä on luontoa, ja luonto on arvaamaton. 
Onneksi metsävakuutuksemme ovat helposti 
räätälöitäviä ja vankan asiantuntemuksemme 
ansiosta alansa parhaita. Lisätietoja saat 
konttoristamme tai osoitteesta op.fi /metsa

Metsän edessä joutuu 
joskus nöyrtymään.
Siksi se kannattaa 
vakuuttaa.

Yhdessä hyvä tulee.

www.mhy.fi/
pohjoispirkka


