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Kuluvasta vuodesta on tulos-
sa kohtuullisen hyvä puukaup-
pavuosi. Puukauppa ja puuntar-
jonta ovat olleet huomattavasti 
vilkkaampaa kuin viime vuonna. 
Taasen puunkorjuuolosuhteet 
ovat olleet koko vuoden haas-
teelliset eikä näkyvissä ole olo-
suhteiden paranemista. Tämän 
vuoksi heti korjattavissa olevi-
en leimikoiden kysyntä on kova.  
Ostohalukkuutta on heti korjat-
tavissa oleviin uudistushakkui-
siin ja harvennuksiin sekä ener-
giapuuleimikoihin. Kysytyim-
piä ovat havutukit ja niiden hin-
nat ovat pysyneet suhteellisen 
hyvänä maailman markkinati-
lanteeseen nähden.  Kuitupuu-
kin on tehnyt kauppansa, vaik-
ka hintataso on hieman laske-
nut. Ennusteiden mukaan puun-
kysyntä ja hinnat ei näytä lyhy-
ellä aikavälillä paranevan. Syy-
nä ovat Euroopan taloustilanne 

Haasteita puumarkkinoilla

Puheenjohtajalta

ja myös tuontipuun lisäyksel-
lä Venäjältä on oma vaikutuk-
sensa. Puuntuonnin lisäys ulko-
mailta tuntuu käsittämättömältä. 
Hinnalla ei ainakaan voi tuontia 
perustella, sillä kaikki tuontikui-
tupuut ovat olleet selvästi koti-
maisia kalliimpia. 

Metsänhoitoyhdistykset toi-
mivat puumarkkinoilla alueen-
sa metsänomistajien valtuutta-
mina. Puumarkkinat ovat ol-
leet jatkuvassa vuoristoradas-
sa, missä kysytyt puutavaralajit, 
puun hinnat sekä ostajien aktii-
visuus vaihtelevat voimakkaasti. 
Tällaisessa tilanteessa on entis-
täkin tärkeämpää, että metsän-
omistaja käyttää oman metsän-
hoitoyhdistyksensä asiantunte-
musta puukauppansa yhteydes-
sä. Samalla kertaa on turvattu 
metsäteollisuuden puun saan-
ti ja huolehdittu metsänomista-
jien elinkeinon kannattavuudes-

ta. Metsänhoitoyhdistys on ta-
valla tai toisella mukana valta-
osassa puukaupoista. On vaikea 
kuvitella, miten metsäteollisuus 
saisi kaiken tarvitsemansa puun 
ilman metsänhoitoyhdistystä. 

Metsätaloutensa kannattavuu-
desta huolehtivan metsänomis-
tajan kannattaa kilpailuttaa puu-
kauppansa, vaikka aloite kaup-
paan tulisi suoraan tutulta osto-
mieheltä. Tukkipuuta ostavien 
yritysten tarjousten ero saattaa 
lähestyä paikoin jopa 5-10 eu-
roa kuutiometriltä. Metsänhoi-
toyhdistyksen käyttäminen puu-
kaupan avustamisessa tuo lisäar-
voa metsänomistajalle. Erityise-
nä etuna metsänhoitoyhdistysten 
toiminnassa on se, yhdistyksessä 
pystytään ostajien jättämiä tar-
jouksia vertailtaessa ottamaan 
huomioon myös puun katkon-
ta. Hakkuita tehdessään jokai-
nen puunostaja katkaisee pysty-

kauppapuunsa eri tavoin. Puun 
hyvin hyödyntävä ostaja voi li-
hottaa metsänomistajan tilipus-
sia useilla euroilla kuutiometriä 
kohden huonoon katkojaan ver-
rattuna.

Kaikkien tulee muistaa, et-
tä raha Suomen metsäsektoril-
le tulee teollisuuden lopputuo-
temarkkinoilta. Jos metsäteolli-
suus menestyy, on myös metsä-
talouden kannattavuudelle hy-
vät edellytykset. Jos metsäteol-
lisuuden markkinat sukeltavat, 
niin metsänomistajankin näky-
mät ovat heikot. Kaikkein par-
hain tapa taata oma menestys on 
pitää metsät hyvässä kasvukun-
nossa ja tehdä metsien hoitotyöt 
ajallaan.

Hyvää ja vähäsateisempaa 
loppusyksyä kaikille!

Harri Katajamäki

Vuosi alkaa kääntyä lopuilleen. 
Jatkuvat, poikkeuksellisen run-
saat sateet ovat haitanneet met-
sätöitä, niin kuin kaikkia muuta-
kin toimia, jotka ovat sääoloista 
riippuvaisia. Toivottavasti kelit 
vihdoin muuttuvat kuivemmik-
si ja saataisiin pakkasia ennen 
lumipeitteen tuloa.

Energiapuulla on varmasti 
paljon kysyntää surkean turve-
kesän jälkeen. Metsäteiden var-
silta varmaankin lähtevät kaik-
ki kasat, jotka ovat sopivan kui-
via.

Jälleen eletään vaalisyksyä. 
Kuntavaalit ovat ovella ja met-
sänhoitoyhdistysten valtuusto-
vaalit käyty ja seuraavaksi nel-
jäksi vuodeksi valtuustot valittu. 
Valittujen joukosta löytyy niin 
vanhoja konkareita kuin uusia-
kin nimiä. Kiitos kaikille ehdok-
kaana olleille ja äänestäneille. 
Uudelle hallinnolle tulevaisuus 
tuokin uusia haasteita yhdistys-
ten toiminnassa, kun uusi mhy-
laki aikanaan tulee voimaan.

Mikä sitten onkaan tulevan 
mhy-lain sisältö, on vielä suu-

Metsäsektorin tuotantoa supis-
taa tänä vuonna talouden taan-
tuminen Euroopassa. Ensi vuon-
na talouskasvu aavistuksen el-
pyy, mutta on edelleen kitulias-
ta. Paperia tuotetaan tänä vuon-
na Suomessa läheskymmenen 
prosenttia viime vuotta vähem-
män. Tuotantoa vähentävät heik-
ko kysyntä ja viime vuonna to-
teutetut kapasiteetin leikkauk-
set. Ensi vuonna tuotantomäärä 
on likimain tämän vuoden suu-

ri kysymysmerkki. Ministeriön 
työryhmän työ näyttää olevan 
kovasti kesken.  Lain voimaan-
tuloaikataulusta ja mahdollisis-
ta siirtymäajoista ei ole vielä mi-
tään varmaa tietoa. Toivottavas-
ti työryhmä ottaa huomioon ta-
sapuolisesti kaikkien osapuolten 
näkemykset. 

Pohjois-Pirkan metsänhoi-
toyhdistyksessä olemme aloit-
taneet hyvässä yhteishengessä 
hallinnon ja toimihenkilöiden 
kanssa organisaatiomuutoksen. 
Sen myötä uskomme pystyväm-

me olemaan myös tulevaisuu-
dessa metsänomistajien paras 
ja ainoa etujen ajaja sekä met-
säomaisuuden hoitaja tarjo-
amalla kaikenkattavia palve-
luita ja neuvontaa.  Yhdistyk-
semme vahvuus on paikallis-
tuntemus ja vakaa talous.

Hyvää syksyn jatkoa

Antero Unkila

Eurokriisi heikentää metsäalan näkymiä
ruinen. Eurooppalainen paperi-
teollisuus pyrkii nostamaan hin-
toja tuotannonrajoituksilla. Suo-
malaisen paperin keskimääräi-
nen vientihinta nouseekin kum-
panakin vuonna. Kartongin tuo-
tantomäärä kasvaa Suomessa 
ensi vuonna tämän vuoden lie-
vän laskun jälkeen, mutta mas-
san tuotantomäärä vähenee se-
kä tänä että ensi vuonna. Sellun 
keskimääräisen vientihinnan las-
ku jatkuu.

Sahateollisuuden kannatta-
vuus on koetuksella, kun ra-
kentamisen vähentyminen ko-
timaassa ja Euroopassa laskee 
sahatavaran tuotantoa ja vienti-
hintaa tänä vuonna. Myös osal-
la muita markkinoita kysynnän 
kasvuvauhti on osoittanut hii-
pumisen merkkejä. Ensi vuon-
na sahatavaranvientihinnan tuo-
tanto lisääntyy vähän. Kannatta-
vuutta nostaa myös lievä nousu. 
Metsäteollisuuden lopputuote-

markkinoiden vaimeat näkymät 
vähentävät puun käyttöä tänä ja 
ensi vuonna. Kun samanaikai-
sesti Venäjän WTO-jäsenyys li-
sää hieman tuontipuun määrää, 
kotimaan markkinahakkuut hil-
jenevät tänä vuonna vajaat viisi 
prosenttia ja ensi vuonna muuta-
malla prosentilla. Puukauppa on 
piristynyt tänä vuonna selväs-
ti. Erityisesti alkuvuonna näh-
tiin huikeita kasvulukuja viime 
vuoden alkukuukausiin verrat-

tuna. Kasvu jatkuu maltillisena 
ensi vuonna. Puun hinta on rea-
goinut laskevaan kysyntään. Al-
kukesän hinnat ovat laskeneet 
syksyä kohti. Eri puutavaralaji-
en vuotuiset keskihinnat laske-
vat viime vuoteen verrattuna.

Ensi vuonnakaan hintoihin 
ei ole odotettavissa merkittäviä 
korotuksia, ja kuitupuun hinnan 
ennustetaan laskevan. Puun hin-
nan lasku näkyy metsätalouden 
kannattavuuden heikkenemi-

senä. Myös bruttokantorahatu-
lot vähenevät puun hinnan las-
kiessa ja hakkuiden vähetessä. 
Sen sijaan puun hinnan lasku ei 
näy metsäkiinteistöjen hinnois-
sa erityisesti Keski- ja Pohjois-
Suomessa.

PTT:n ennuste
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Matti Kärkkäinen toppuuttelee:

Uusi metsälaki ei mullista metsien käsittelyä

Halkopino, hirsikämppä ja Matti Kärkkäinen – kova kotimainen kolmikko.

Varautuminen oikeustoimi-
kelvottomuuden varalta
Jokainen meistä voi hoitaa asi-
oitaan itse ja tehdä oikeustoi-
mia niin pitkään kun on riittä-
västi oikeustoimikelpoinen. Jos 
oikeustoimikelpoisuus menete-
tään vaikkapa sairauden tai van-
huuden vuoksi, tarvitaan asioi-
den hoitamiseksi edunvalvon-
taa. Oikea varautuminen tilan-
teeseen voi pelastaa suvun han-
kalilta tilanteilta ja ylimääräi-
siltä maksuilta. Keskivertomet-
sänomistajalle asia on erityisen 
tärkeä, koska metsänomistajien 
keski-ikä on yli 60 vuotta ja nou-
see koko ajan. 

Edunvalvontavaltakirjalla 
henkilö voi itse etukäteen järjes-
tää asioidensa hoidon tai vaikka-
pa omaisuutensa tai määräämis-
valtansa luovutuksen siinä tilan-
teessa, että hän tulee kykenemät-
tömäksi hoitamaan asioitaan esi-
merkiksi heikentyneen tervey-
dentilansa vuoksi. Laki edunval-
vontavaltuutuksesta määrää tar-
vittavan menettelyn ja muodot.

Valtuutus on tehtävä kirjalli-
sesti samaan tapaan kuin testa-
mentti. Asiakirjasta on selväs-
ti ilmettävä allekirjoittajan val-
tuuttamistahto sekä valtuutetut 

henkilöt. Valtakirja on valtuut-
tajan ja kahden esteettömän to-
distajan allekirjoitettava. Vaa-
dittava todistajaklausuuli on sa-
mantapainen kuin testamentis-
sa. Valtuutettujen tulee suostua 
tehtävään.

Valtakirjalla valtuuttaja ni-
meää toisen henkilön valtuutet-
tuna hoitamaan asioita puoles-
taan. Valtuuttaja määrittelee it-
se ne asiat, jotka valtuutus kat-
taa. Tavallista on että valtuutta-
ja oikeuttaa valtuutetun huoleh-
timaan omaisuutensa hoidosta 
ja muista taloudellisista asiois-

taan sekä vaikkapa itseään kos-
kevasta terveydenhoidosta. Val-
tuuttaja voi oikeuttaa valtuute-
tun myös luovuttamaan puoles-
taan omaisuutta tai vaikkapa ti-
lan luovutuksen yhteydessä pi-
dättämänsä hallintaoikeuden. 
Tämä on hyvä keino välttyä pit-
käänkin jatkuvalta ja kalliilta oi-
keustoimikelvottoman henkilön 
hallinta-ajalta.

Valtuutus tulee voimaan kun 
maistraatti on vahvistanut sen. 
Valtuutettu voi pyytää valtuutuk-
sen vahvistamista, kun valtuutta-
ja on syystä tai toisesta tullut ky-

kenemättömäksi hoitamaan asi-
oitaan. Vahvistaminen edellyt-
tää lääkärintodistusta valtuutta-
jasta sekä alkuperäistä edunval-
vontavaltakirjaa. Maistraatti val-
voo valtuutetun toimintaa. 

Edunvalvontavaltuutus kan-
nattaa tehdä aina jos on epäily 
tulevasta oikeustoimikelvotto-
muudesta ja jos aikoo pitää met-
säomaisuuden tai sen hallinnan 
itsellään. Esimerkiksi metsäti-
lan luovutuksessa pidätetty hal-
lintaoikeus on tältä kannalta ai-
na riski ja edellyttäisi mielestä-
ni edunvalvontavaltuutuksen te-

kemistä. Edunvalvontavaltakirja 
kannattaa laadituttaa asiantunti-
jalla jotta välttyy muoto- ja si-
sältövirheiltä.

Tuomo Pesälä
metsälakimies 

Metsänhoitoyhdistysten 
Palvelu  MHYP Oy

Emeritus-professori Matti Kärk-
käinen on maan tunnetuimpia 
metsänhoidon ja puunkäytön puo-
lestapuhujia. Hän on tehnyt mitta-
van uran tutkijana yliopistoissa ja 
Metsäntutkimuslaitoksella.

Mies on intohimoinen metsi-
en hoitaja. Toteuttaakseen mieli-
tekojaan hän on myös hankkinut 
vuosien saatossa omistukseensa 
merkittävän määrän metsiä. Elo-
kuussa Kärkkäinen luennoi Lai-
panmaassa Rajalan kämpällä 
keskittyen metsänhoidon muu-
toksiin, joita uusi metsälakiesi-
tys tuo tullessaan.

Metsälaista
Kärkkäinen pääsi kertomaan 
”Laipan luentosalissa” uunituo-
retta tietoa, sillä työryhmän esi-
tys uudeksi metsälaiksi oli luo-
vutettu ministeri Jari Koskisel-
le juuri edellisenä päivänä. Ko-
kemuksesta hän epäili esityksen 
lopullisuutta. 

- Työryhmässä jätettiin esi-
tykseen kolme eriävää mielipi-
dettä. Kaikki tulivat luonto- ja 
ympäristötahoilta,joten en us-
ko, että päättäjät uskaltavat jät-

tää niitä huomioimatta lopulli-
sessa laissa. Professori ei usko 
uuden lain vaikuttavan radikaa-
listi käytännön metsänhoitoon. 

- Esimerkiksi otan uudistuskyp-
syysrajojen poistamisen. Edelli-
sessä lakimuutoksessa ikä- ja jä-
reysrajoja jo alennettiin reilusti, 

liksi, kun omistajien epärealisti-
set odotukset kasautuvat heidän 
niskaansa. Myös lain valvojan 
työ vaikeutuu, jos taimikon pe-
rustamisesta ei tarvitse enää il-
moittaa ja metsänkäyttöilmoitus 
on jätettävä vasta viikkoa ennen 
hakkuun aloittamista.

Jämäkän metsänhoidon kan-
nattaja jää kaipaamaan uuteen 
lakiin kannustusta tehokkaaseen 
puun kasvatukseen. Sellaisia ko-
rostuksia löytyy vaikkapa Ruot-
sin vastaavasta lakitekstistä. 

- Paljon porua, vähän villoja, 
tiivistää Matti Kärkkäinen laki-
esityksen antimet.

Metsäteollisuudesta
Metsäyhtiöt ovat sammutelleet 
paperikoneitaan Suomessa yksi 
toisensa jälkeen. Milloin pysäh-
tyy viimeinen? 

- En usko, että teollisuus täysin 
vetäytyy Suomesta. Uusia paperi-
koneita tuskin käynnistellään ai-
nakaan lähivuosina, mutta en pi-
täisi ihmeenä, jos joku yhtiö ra-
kentaisi tänne vielä sellutehtaan. 

- Puun saatavuus tai hinta ei-
vät aja teollisuutta pakosalle, 

mutta sen sijaan sellaiset höl-
möydet kuin ylimitoitettu rik-
kidirektiivi tai älyttömät ener-
giaratkaisut voivat saada yrityk-
set kaikkoamaan maasta.

Metsänhoitoyhdistyksistä
Metsäteollisuuden ja joidenkin 
muiden hurmahenkisten intoa 
metsänhoitoyhdistysten toimin-
nan alasajoon Kärkkäinen top-
puuttelee. Hän pitää turhana hö-
pinänä väitettä, että ”vapaan kil-
pailun” myötä metsänhoito tulisi 
nykyistä tehokkaammaksi. 

- Sata vuotta sitten metsäneu-
vontaa hoitivat yksityiset met-
sätoimistot, joiden osaaminen 
oli surkeata luokkaa. Yhdistyk-
set perustettiin juuri siitä syystä, 
ja nyt jotkut haluavat paluuta sa-
maan tilanteeseen. Monet nykyi-
set omistajat ovat täysin tietämät-
tömiä metsäasioista, joten luotet-
tavan neuvonnan tarve on valta-
va. Siksi kaikkien yhdistyksiä 
kampittavien pitäisi panna jäitä 
hattuunsa.

Jarmo Salonen
 alueneuvoja

 Mhy Roine

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka varautuu tulevaan mhy-
lakimuutokseen jo ennakkoon. 
Kuluvan vuoden aikana on met-
sänhoitoyhdistyksessä poh-
dittu kuinka saataisiin parem-
min ja tehokkaammin palveltua 
metsänomistajia sekä selkiytet-
tyä toimihenkilöiden toimenku-

Organisaatiomuutos vuoden vaihteessa
via. Pohdintojen tuloksena Mhy 
Pohjois-Pirkka jaetaan kolmeen 
alueelliseen tulosryhmään. Ryh-
mässä on kolmesta viiteen met-
säasiantuntijaa ja kenttäesimies, 
joka toteuttaa metsäasiantunti-
joiden sopimat palvelut.

Tulosryhmät tuottavat met-
sänhoitoyhdistyksen peruspal-

velut: Metsänomistajien neu-
vonnan sekä puukaupalliset ja 
metsänhoitoon liittyvät palvelut. 
Tulosryhmien kenttäesimiehet 
vastaavat töiden toteutuksesta 
yhdessä metsureiden ja urakoit-
sijoiden kanssa. Näiden lisäksi 
on kaksi tulosryhmää, jotka toi-
mivat koko yhdistyksen alueel-

la. Metsänomaisuuden hallinnan 
tulosryhmä tarjoaa metsänomis-
tukseen liittyvät palvelut: met-
säkiinteistöjen välityksen, met-
säsuunnittelun, metsävaratiedon 
ylläpidon ym. palvelut. Metsän-
parannuksen tulosryhmä suun-
nittelee ja toteuttaa tie- ja oja-
hankkeita.

Alueneuvojista 
metsäasiantuntijoita
Alueneuvojan nimike jää pois ja 
neuvojat tunnetaan jatkossa met-
säasiantuntijoina. Metsänasian-
tuntija on lähin metsänomista-
jalle palvelua ja neuvontaa an-
tava henkilö. Mhy Pohjois-Pir-
kassa vaihtuu oma neuvoja osal-

la metsänomistajista. Muutok-
sessa metsäasiantuntijoiden alu-
eet kasvavat, mutta uudistuneet 
ja supistetut toimenkuvat anta-
vat mahdollisuuden keskittää ja 
kehittää omaa työtään. 

mutta vaikutus oli käytännössä 
hyvin vähäinen. Uusi esitys toki 
sallii, että joku talousahdingos-
sa oleva voi hakkauttaa hyvinkin 
nuoren metsän aukeaksi. 

- Harsintahakkuut saattavat 
jonkin verran yleistyä, kun eri-
ikäisrakenteinen metsänkasva-

tus kirjataan lakiin, harmittelee  
Kärkkäinen. 

- Hakataan isot puut pois ja toi-
votaan, että jotain tulee tilalle.

Hän ei usko, että vaihtoehtois-
ten kasvatusmallien suosiminen 
lisää puun tarjontaa.

- Sen sijaan neuvojia käy sää-



4  metsäpirkka 3/2012

Tällä hetkellä käytän-
nössä kaikki metsällinen 
lainsäädäntö on uudis-
tettavana. Metsänomis-
tajaa suuresti kosketta-
va metsälaki sai suun-
taviivansa, kun siitä luo-
vutettiin esitys maa- ja 
metsätalousministeri Ja-
ri Koskiselle elokuussa. 

Uudistukset näyttävät metsän-
omistajan kannalta hyviltä. Lain 
muutos näyttäisi lisäävän met-
sänomistajien valinnanvapaut-
ta ja ottavat paremmin huomi-

Jälleen on eletty erikoista puumarkkinavuotta. Ta-
paninpäivän myrskyt toivat puuta tarjolle alku-
vuonna runsaasti. Kesän aikana teollisuuden osto-
tavoitteet täyttyivät, mutta nyt jälleen puun kysyn-
nässä on orastavia piristymisen merkkejä.

Puumarkkinoilla tarvitaan ostajia ja myyjiä

hatavaran tuottajat ovat kaikesta 
huolimatta onnistuneet kohtuul-
lisesti esimerkiksi valuuttakurs-
simuutosten avittamina. 

Korjuukeleillä vaikutusta 
puumarkkinoihin

Vaihtelevat keliolosuhteet ovat 
tänä vuonna tuoneet oman lisän-
sä puumarkkinoille. Metsät ovat 
paikoin olleet niin märkiä, ettei 
korjuu ole onnistunut suunnitel-
lusti. Kysyntää heti hakattavissa 
olevista kohteista on jatkuvasti. 
Kelit ovat vaikeuttaneet myös 
turpeen nostoa. Kysyntä metsä-
energialle on tästä syystä hyvää. 
Metsäenergiasta on muodostu-
nut metsänomistajalle merkittä-
vä puutavaralaji. Metsänomista-
jan mahdollisuudet seurata met-
säenergiamarkkinoita paranevat 
lähiaikoina huomattavasti. Met-
säntutkimuslaitos aloittaa mark-
kinoiden määrä- ja hintaseuran-
nan. Tämä varmasti lisää met-
sänomistajien luottamusta. 

Kysyntä on kohtuullista
Syksyllä ja alkutalvesta puu-
markkinat lienevät rauhalliset. 
Myrskyalueilla on runsaasti tal-
vikorjuukohteita odottamassa 
hakkuuta. Hakkuita siirrettiin 
myrskyn vuoksi vuodella eteen-
päin, eikä talvikorjuukohteilla 

ole kovaa kysyntää. Myös epä-
varmat talousnäkymät vaikutta-
vat puun osto- ja myyntihaluk-
kuuteen.

Kaikesta epävarmuudesta huo-
limatta metsänomistajien on sil-
ti hyvä huomata, että puulle on 
jatkuvasti vähintään kohtuullis-
ta kysyntää. Osalla sahoista sa-
hattavaa tukkipuuta on niukalti. 
Lisäksi sellumarkkinoilla kysyn-
tää on jatkuvasti ja metsäenergi-
an tarve on kova. 

Puun myyntiaikeissa olevan 

metsänomistajan kannattaa tie-
dustella paikallista puukaup-
patilannetta omasta metsänhoi-
toyhdistyksestään. Etenkin har-
vennushakkuita kannattaa tehdä 
aina metsänhoidollisen tarpeen 
mukaan. Tällä hetkellä harven-
nuskohteille löytyy kysyntää.  
Metsänhoitoyhdistysten korjuu-
palvelu laajentaa metsänomis-
tajan mahdollisuuksia huomat-
tavasti.

Puukauppaa tehdessä metsän-
omistajan syytä kiinnittää huo-

miota myös ostavan yrityksen 
taloustilanteeseen. Mikäli puu-
kaupparahojen tulevaisuus huo-
lestuttaa, kannattaa tästäkin ky-
syä apua metsänhoitoyhdistyk-
sestä.

Tänä vuonna puheita puupu-
lasta on ollut vain vähän. Kaup-
pa kävi vilkkaasti alkuvuonna ja 
hintakehitys oli tasainen. Puu-
kaupalle on ollut hyvät edelly-
tykset. 

Vaikka tällä hetkellä markki-
noilla on kohtuullisen hiljaista, 

Metsänomistajalähtöisempi metsälaki
oon metsänomistajien omat ta-
voitteet. Metsänomistaja voi 
käsitellä metsiään nykyistä va-
paammin. Metsiä voi esimer-
kiksi uudistushakata välittämät-
tä ikä- tai järeyskriteereistä. Pal-
jon huomiota on herättänyt jat-
kuvan kasvatuksen periaattei-
den huomioiminen laissa. Erää-
nä tavoitteena on myös metsä-
talouden kannattavuuden paran-
taminen. 

Metsälainsäädännön uudis-
tus on tarpeellinen ja näyttäisi 
hyödyttävän niin metsänomis-
tajaa kuin yhteiskuntaakin. Par-

haimmillaan uusi laki kannustaa 
metsänomistajia aktiivisempaan 
metsien hoitoon. Uudistuksessa 
on hyvä huomata, että vapauden 
ohella asiantuntemuksen tarve ja 
vastuu oman metsän hoidosta tu-
lee lisääntymään. Metsälain uu-
distus tulee olemaan haastavaa 
myös metsänomistajia neuvo-
ville metsäammattilaisille. Uu-
den lain voimaan tullessa esi-
merkiksi metsänhoitoyhdistys-
ten ammattilaisten pitää pys-
tyä kertomaan metsänomistajil-
le valitun metsänkäsittelymene-
telmään taloudelliset ja ekologi-

set vaikutukset. Mielenkiinnolla 
jään odottamaan millaisiksi tule-
vaisuuden metsänhoitosuosituk-
set muotoutuvat. 

Metsälain valmistelu etenee 
lähiaikoina. Siinä yhteydessä on 
syytä huolehtia, että laki on met-
säelinkeinoa edistävä. Jos lakia 
lähdettäisin rakentamaan maan-
käyttöä rajoittavaksi, vaarannet-
taisiin maamme kehitys tulevai-
suuden ilmastoystävällisen yh-
teiskunnan rakentamisessa.

Metsänomistajille tulevaisuus 
tuo enemmän mahdollisuuk-
sia. Metsistä halutaan samanai-

kaisesti entistä enemmän puuta, 
energiaa ja monimuotoisuuden 
turvaamista. Virkistyskäyttö se-
kä metsien hiilensidonta saatta-
vat tuoda metsänomistajille lisä-
hyötyjä. Kaikkeen tähän kysyn-

tään metsänomistaja voi vastata 
käyttämällä metsiä omien tavoit-
teidensa mukaisesti.

Marko Mäki-Hakola

tullaan tulevaisuudessa näke-
mään kasvavia puukauppamää-
riä. Puurakentamisen kasvu ja 
metsäenergian käytön lisäämi-
nen tarjoavat valtavia mahdolli-
suuksia ja lisäävät metsien käyt-
töä tulevina vuosina runsaasti. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Puumarkkinoiden toimintaa ovat 
jo pitkään hankaloittaneet epä-
varmat talousnäkymät. Raken-
taminen ja paperin kulutus ovat 
kiinteässä yhteydessä yleiseen 
talouskehitykseen. Vaisu raken-
taminen on vähentänyt myös tuk-
kipuun käyttöä. Suomalaiset sa-
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www.mhy.fi/pohjoispirkka
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FinnMETKO 2012 – koneita laajalla kirjolla

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.

Matti Kivistö ja vanhat sahat Koneviestin osastolla

Nisula Forestin osasto.

Prototyyppi taimivakasta.

Yleiskuva messualueelta. Kuva Metkon kuvagalleriasta.

Jämsässä järjestetty raskaskonealan suurnäyttely 
oli kattava katsaus energia-, maarakennus-, metsä-
kone- ja kuljetusalan kalustoon, laitteisiin ja palve-
luihin. Näyttelyssä oli yli 350 näytteilleasettajaa. 
Kolmen päivän aikana näyttelyyn tutustui 32 300 
vierailijaa. 

vesiläinen metsäkonevalmista-
ja ProSilva. 

 Hybridi tarkoittaa hakkuuko-
neessa diesel- ja sähkömootto-
rin yhdistelmää.  Kokoluokal-
taan ProSilva 910EH hybridi-
harvesteri on keskisuuri, ja so-
veltuu harvennuksiin, pääte-
hakkuisiin ja myös energiapuun 
korjuuseen. Koneessa on val-
mius käyttää heikosti kantavilla 
metsä- ja turvemailla ProSilvan 
kehittämiä teloja, jotka mahdol-
listavat ympärivuotisen puun-
korjuun. 

- Meidän koneille kelirikkoa 
ei ole olemassakaan. Kaikki suo-
pursua kasvat kohteet ovat kesä-
kohteita ja ainoastaan ulpukkaa 
kasvavat kohteet ovat talvikoh-
teita, sanoo ProSilva Oyj:n toi-
mitusjohtaja Lasse Karilainen. 
Tänäkin kesänä näillä koneil-
la on päässyt korjaamaan puuta 
tauotta. Uskon metsänomistajien 
olevan kiinnostuneita yhä ympä-
ristöystävällisemmästä teknii-
kastamme.

Suurimman huomion FinnMet-
ko -metsäkonenäyttelyssä elo-
kuun lopussa sai laatuaan maa-
ilman ensimmäinen hybridi-har-
vesteri Prosilva 910EH (kannen 
kuva), jonka on kehittänyt ruo-
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Tässä maassa osataan ja halutaan hoitaa metsiä. Sillä tavoin 
 kasvaa puuta, jolle löytyy ottajia ympäri maailman. Puukauppojen  

yhteydessä kerätään vapaaehtoinen menekinedistämismaksu,  
jolla Metsäsäätiö tekee suomalaista metsäelinkeinoa tunnetuksi ja  

edistää puun käyttöä. Menekinedistämismaksu on 0,2 % puukaupan  
arvosta. Keskivertopuukaupassa se on tukkipuun verran rahaa.

metsasaatio.fi

Ruovedellä asuvalla yritysjohta-
ja Jari Löfroosilla, joka on toi-
minut mhy Lakeuden hallituk-
sen puheenjohtajana koko sen 
kahdeksanvuotisen historian 
ajan, on kokemusta bisneksestä 
jo vuosikymmenien ajalta. Alla 
esitettyihin kysymyksiin tuli na-
pakat vastaukset.

Miten suhtaudut Mhy-lain uu-
distamiseen – onko se mieles-
täsi tarpeen?
Tähän on vain ajauduttu. Onhan 
rakenteita aika ajoin uudistetta-
va ja uudistamista varmaan on-
kin, mutta motiivit ovat nyt ky-
seenalaisia. Alan ulkopuoliset 
tahot ovat ketunhäntä kainalos-
sa luoneet uudistamispaineita. 

Metsänhoitomaksulla ei me-
noeränä ole todellista merki-
tystä. Se ei ole todellinen vaan 
luotu ongelma. Jokainen järke-
vä metsänomistaja on metsän-
hoitoyhdistyksen jäsen, koska 
se on ainoa tapa, jolla voi etu-
jaan ajaa. Viesti ei vain ole men-
nyt perille. 

Mikä on Mhy-toiminnan mer-
kitys metsänomistajille nyt ja 
jatkossa?
Merkitys on jatkossa ihan sama 

Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttuu
Mitä mieltä metsänomistajat ovat?

ta. Miten saadaan kustannustaso 
pysymään sillä tasolla, että met-
sätalous on kannattavaa? Lisäk-
si näyttää siltä, että puuta jalos-
tava teollisuus ei aio pysyä Suo-
messa.

Mitä hyvää kaavaillussa uu-
distuksessa on?
Lakiuudistus pakottaa metsän-
hoitoyhdistykset uusiutumaan 
ja parantamaan palvelujaan.

 
Mitä huonoa?
Luodaan sekaannusta ja hajaan-
nusta, joka ei ole ollenkaan tar-
peellista. Aloitteen tekijöiden ta-
voite toteutuu. Lakiuudistus oli-
si voitu tehdä huomattavasti jär-

Metsänhoitoyhdistyksille valit-
tiin uudet valtuustot 31.8. - 21.9. 
käydyillä postivaaleilla. Pirkan-
maan maakunnan alueella ääni-
oikeuttaan käytti 7441 metsän-
omistajaa, äänestysprosentti oli 
43,4. Äänestysvilkkaus vaihteli 
yhdistyksissä 34:stä 55 prosent-
tiin. Vilkkaimmin äänestettiin 
Mhy Kiikka-Keikyässä. 

Maakunnassa valtuutetuik-
si valittujen metsänomistajien 
keskimääräinen ikä on 50 vuot-
ta, eli noin 10 vuotta alhaisem-
pi kuin metsänomistajien kes-
ki-ikä. 13,5 prosenttia valituis-
ta on naisia. Ehdokkaista naisia 
oli 12,4 prosenttia. 54 prosent-
tia valituista on maanviljelijöitä, 
palkansaajia on 22 ja yrittäjiä 21 
prosenttia. Eläkeläisiä on kaksi 
prosenttia valituista.   

Muualla kuin yhdistyksen toi-
mialueella asuvia metsänomista-
jia Pirkanmaan metsänhoitoyhdis-
tysten valtuustoihin valittiin vain 
yksi, mikä on 0,7 prosenttia vali-
tuista. Ehdokkaista näitä etämet-
sänomistajia oli 3,2 prosenttia.

Metsänhoito-
yhdistyksille valittiin 
uudet päättäjät

Metsänhoitoyhdistysten val-
tuustojen jäseniksi valittujen ni-
met ovat nähtävissä internetissä 
osoitteessa www.mhy.fi. 

Nyt valittujen valtuustojen toi-
mikausi alkaa ensi vuoden alussa 
ja päättyy vuoden 2016 lopussa. 
Valtuutettujen määrä valtuustois-
sa vaihtelee metsänhoitoyhdistyk-
sittäin 15 - 39. 

Nyt valituilla valtuustoilla on 
näköalapaikka ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia metsänhoitoyh-

distysten kehittämisessä. Laki 
metsänhoitoyhdistyksistä on uu-
distuksen alla ja tulee voimaan 
heidän valtuustokaudellaan. Val-
tuusto on metsänhoitoyhdistyk-
sen korkein päättävä elin. Se va-
litsee yhdis tyksen hallituksen ja 
määrittelee toiminnan suuntavii-
vat. Metsänhoitoyhdistykset ovat 
met sänomistajien omia yhdis-
tyksiä, jotka palvelevat metsän-
omistajia kaikissa metsänomis-
tamiseen liittyvissä asioissa. 

kuin tähänkin saakka. Metsän-
hoitoyhdistys on ainoa yhteen-
liittymä, joka aidosti ja tosis-
saan ajaa metsänomistajan etua. 
Yhdistyksiähän perustettiin va-
paaehtoisesti havaittuun tarpee-
seen jo ennen nykyisen lain sää-
tämistä.

Yhdistyksen tarve ei ole ka-
donnut minnekään. Päinvastoin 
metsänomistajakunnan erilais-
tumisen myötä se kasvaa. Mutta 
tässäkin tarjonnan ja kysynnän 
kohtaaminen on vaikeaa. 

On suuri haaste, miten met-
sänomistajat saadaan motivoi-
tua metsänhoitoon. Puun reaali-
hinta laskee, metsänhoidon ku-
luissa on jatkuvasti kasvupainei-

kevämmin ja järjestäytyneem-
minkin. 

Näin sekoitetaan kenttää ja 
hämmennetään metsänomista-
jia sekä hämärretään käsitys-
tä siitä kuka on mikäkin. Pienet 
metsänomistajat kärsivät eniten. 
Heidän asiallaan ei ole tulevai-
suudessa kukaan.

Ollaan huiman 
haasteen edessä
Anja Mikkola Lempäälästä on 
niin ikään metsänomistaja, jon-
ka leipätyö on ollut kaukana 
maa- ja metsätaloudesta. Hän on 
ollut mukana myös metsänhoi-
toyhdistyksen hallinnossa, joten 
tuntumaa yhdistystoimintaan on 
sekä rivijäsenenä että luottamus-
henkilönä.    

- Metsänomistajana halu-
an tietää, mitä metsälleni teh-
dään ja mitä sinne yleisesti otta-
en kuuluu. Metsänhoitoon liitty-
vän suunnittelun, toteutuksen ja 
tekemisen luotan kuitenkin met-
säammattilaisten käsiin, koska 
oma työurani on ollut muualla 
kuin maa- ja metsätaloudessa. 
Metsäni hoidosta on vastannut 
Lempäälän metsänhoitoyhdis-
tys, sittemmin Metsänhoitoyh-
distys Etelä-Pirkanmaa ja nyt 

Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maa, kertoo Anja Mikkola.

- Nykyisessä taloustilantees-
sa metsänhoitoyhdistykset ovat 
mielestäni huiman haasteen 
edessä, erityisesti kun metsän-
hoitomaksu poistuu. Yhdistyk-
set kilpailevat entistä tiukem-
min muiden metsäalan palveluja 
tarjoavien yritysten kanssa. Kil-
pailussa ratkaisevia menestyste-
kijöitä ovat rautainen ammatti-
taito, hyvä paikallis- ja asiakas-
tuntemus sekä palvelukyky, luo-
tettavuus, joustavuus ja viimei-
senä, mutta ei vähäisimpänä pal-
veluiden hinta.

- Metsänhoitoyhdistyksen pi-
tää trimmata organisaatio- ja 
osaamisrakenteensa sellaiseksi, 
että se pärjää kilpailussa muiden 
palveluntarjoajien kanssa.

- Mielestäni metsänhoitoyh-
distyksissä on sellaista metsä-
alan osaamista ja tietämystä, et-
tä niillä on edellytykset onnis-
tua uudessakin tilanteessa. Ko-
ko ajan on kuitenkin muistetta-
va se, että eurot puhuvat puo-
lestaan! Metsänomistaja haluaa 
vakuuttua palvelujen hinta-laa-
tusuhteesta ennen päätöksente-
koa vapaaehtoisesta jäsenmak-
susta, tuumailee Mikkola.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
valtuutetut 2013 - 2016
      
Nimi Ammatti Kotikunta         Äänet   
Havanka Pentti Metsuri, pienviljelijä Ruovesi 190   
Siitonen Erkki Metsätalousinsinööri Ruovesi 179   
Morri Tiina Metsätalousyrittäjä Virrat 171   
Pirttilahti Arto Kansanedustaja Mänttä-Vilppula 148   
Keskinen Sakari Maanviljelijä Jämsä 122   
Mäkelä Antti Maanviljelijä Mänttä-Vilppula 122   
Joutsenjärvi Hannu Maatalousyrittäjä Virrat 112   
Salin Jukka Yrittäjä Virrat 76   
Heinämäki Asko Maanviljelijä Virrat 75   
Kivelä Satu Maatalousyrittäjä Jämsä 75   
Laine Juha Maanviljelijä,yrittäjä Ruovesi 64   
Mäkelä Matti Koneyrittäjä Juupajoki 63   
Tuomola Aki Maanviljelijä Mänttä-Vilppula 63   
Hietalahti Heikki Yrittäjä Tampere 62   
Tanila Matti Maaseutuyrittäjä Orivesi 62   
Hopsu Juha Maanviljelijä Tampere 59   
Ylä-Poikelus Aimo Maanviljeliä Ylöjärvi 59   
Kallenautio Johanna AMK-agrologi Juupajoki 56   
Pohjala Esko Agronomi Orivesi 56   
Paloneva Toivo Metsäasiantuntija Ylöjärvi 55   
Tuuna Erkki Metsäinsinööri, lehtori Ruovesi 55   
Sipilä Antti Yliagronomi Virrat 53   
Tukia Riitta Maatalousyrittäjä Mänttä-Vilppula 52   
Piuhari Kaarle Metsätalousyrittäjä Ylöjärvi 46 
Yli-Pärri Elina Emäntä Tampere 46 

Varajäsenet
Korhonen Jussi Pienyrittäjä Virrat 46
Salminen Jari Maanviljelijä Orivesi 45
Kopare Jorma Eläkeläinen, metsuri Virrat 44
Olkkonen Eero Maanviljelijä Virrat 43
Aalto Kyösti Yrittäjä, toimittaja Ylöjärvi 38
Kahilaniemi Simo-P Maanviljelijä Orivesi 38
Unkila Jussi Maanviljelijä Orivesi 36
Kahilaniemi Tapio Tieisännöitsijä Tampere 33 
Koskinen Tarja-R Emäntä, agrologi Juupajoki 32
Mattila Antti Maanviljelijä Orivesi 29
Mutanen Vesa Maanviljelijä Tampere 28
Pasuri Pertti Rakennusalan yrittäjä Juupajoki 26

Pentti Havanka

1 ja 2. Metsänhoitomaksun 
poistumisen jälkeen on mietit-
tävä tarkkaan, miten yhdistyk-
sen toiminta ja rahoitus pysty-
tään järjestämään. Mhy:n on ol-
tava enemmän yhteydessä met-
sänomistajiin. Kaikkiin met-
sänomistajiin, myös etäomista-
jiin on saatava yhteys ja heidät 
pitää saada ymmärtämään, että 
metsää täytyy hoitaa, jotta sieltä 
saadaan tuloja.

3. Kiitokset äänestäjille! Yri-
tän toimia parhaan kykyni mu-
kaan toimiakseni metsänomista-
jien hyväksi.

Oma innostukseni metsänhoi-
toon on alkanut jo neljävuotiaa-
na, kun olen ollut isän apulaise-
na metsätöissä.

Erkki Siitonen
1. Mhy Pohjois-Pirkalla on oike-
astaan kolme edelleen kehitettä-
vää pääaluetta. Metsänhoitopal-
velut, hankintapalvelut, metsä-
omaisuuden hoito

Nostaisin näistä kuitenkin etu-
sijalle kilpailukykyiset ja laa-
dukkaat metsänhoitopalvelut. 
Tämä pitää sisällään melko laa-
jat metsän koko kiertoaikaan si-
sältyvät toimenpiteet aina uu-
distamissuunnitelmasta taimi-
konhoitoon ja kasvatusmetsien 
käsittelyihin. Uusi tuleva met-
sälaki todennäköisesti tulee an-
tamaan metsien käsittelyille ny-
kyistä vapaammat ”kädet”. Eri-

Ääniharavat
Teimme lyhyen kysymyskierroksen kolmelle eniten 
ääniä keränneelle:
1. Mikä on tärkein mhy: kehittämisen paikka?
2. Miten näet mhy:n tulevaisuuden mhy-lain muutoksen jälkeen?
3. Mikä on viestisi mhy:n metsänomistajille?

sa sekä mhy:den että metsäteol-
lisuuden tarjoamissa palveluissa 
ja se ei ole metsänomistajan eikä 
metsien etu. Tilanne alkaa olla 
huolestuttava, koska kukaan ei 
tunnu ottavan todellista vastuu-
ta asiasta. Säilyttää asemansa ja 
luottamus metsänomistajiin.

2. Haasteellinen, muttei yli-
voimainen. Talous on pidettävä 
kurissa, jos mhy-maksu poistuu. 
Antaa toisaalta enemmän mah-
dollisuuksia toimintaan. Met-
sänomistajien edunvalvonta ja 
neuvonta omatoimisuuteen on 
edelleen oltava tärkeimpiä asi-

laisiin metsien käsittelyvaihto-
ehtoihin on valmistauduttava.

2. Katsotaan millainen uu-
si mhy-laki sitten on. Kyllä yh-
distyksellä on tulevaisuudessa-
kin toimintamahdollisuus. Puun 
tuottamisen puolella on työsar-
kaa. 

Onko se sitten yhdistys vai 
yritys?

Toiminnan on kuitenkin olta-
va metsänomistajien etua ajavaa, 
kannattavaa, kilpailukykyistä ja 
monipuolista. Onhan metsähoi-
toyhdistystoiminnalla jo yli sata 
vuotta vanhat perinteet ja mhy-
lakikin on yli kuusi vuosikym-
mentä vanha. Muutoksia on tu-
lossa. Mikään ei ole pysyvää.

3. Metsänhoitoyhdistys on ai-
noa metsänomistajan etujen val-
voja, joka hakee metsänomista-
jalle parasta ratkaisua. Kysyvä ei 
tieltä eksy. Kilpailutus kannattaa 
niin puukaupassa, metsänhoito-
töissä kuin viljakaupassakin. Ei 
kilpailutuksessa ainakaan mi-
tään häviä!

Yhdistyksen toimihenkilöillä 
on erittäin laaja näkemys ja am-
mattitaito koko metsätalouden 
sektorilta.

Tiina Morri
1. Edelleen metsänomistajien 
puolueeton edunvalvonta. Laa-
dukkaiden palveluiden tuotta-
minen kotimaisella työvoimalla 
kilpailukykyiseen hintaan. Yli-
lyöntejä tapahtuu valtakunnas-

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
valtuustovaalien tulos 2012

oita. Jos luottamus säilyy met-
sänomistajilla mhy:n toimin-
taan, niin löytyy maksavia jäse-
niä  Eriarvoisuus taloudessa pa-
himman kilpailijan eli teollisuu-
den kanssa.

3. Taistelu metsänomistajien 
sielusta kovenee entisestään, jo-
ten kannattaa olla tarkkana ku-
ka etujasi ajaa ja minkä laatuisia 
palveluja saatte. Helppous ja no-
peus voi koitua kalliiksi pitkässä 
juoksussa. Uskon, että mhy pitää 
paikkansa edelleen tässä jatku-
vasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä.

Tiina MorriVaalitoimikunta ääntenlaskennassa apunaan Minna Korhonen.

Erkki Siitonen

Pentti Havanka
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Avant kuormain on monipuolinen yleiskone 
metsätöihin. Avant metsäperävaunulla 

kuljetat kuitu- ja energiapuut tien varteen.  
Myös isotkin tuulenkaadot siirtyvät 
kätevästi hydraulivinssillä. Polttopuiden 
tekokaan ei ole ongelma, Avanttiin löytyy 

puunhalkaisu- ja klapikone!

Nelivetoinen runko-ohjattu Avant 
on loistava valinta metsätilan 

yleiskoneeksi. Maasto-
ominaisuudet ovat hyvät ja 
monipuolisuus vertaansa 
vailla!

www.avanttecno.com

Kesäkuussa ilmestyneessä met-
sänhoitoyhdistysten jäsenleh-
dessä kerrottiin kirjanpainajien 
leviämisuhasta runsaiden myrs-
kytuhojen takia. Säiden osalta 
oltiin onnekkaita. Viileä ja sa-
teinen kesä ei luonut parhaita 
mahdollisia lisääntymisolosuh-
teita kaarnakuoriaisille. 

Kirjanpainajan pyynti-
puut ja feromoniliuskat
Kokeilin kirjanpainajan iskeyty-
mistä noin 40 cm pitkillä kuori-
päällisillä ja tuoreilla kuusipöl-
leillä. Pöllit oli varustettu fero-
moniliuskalla ja ne olivat met-
sässä kesäkuun alusta heinä-
kuun alkuun. Muutamassa päi-
vässä pölleihin tuli satoja iskey-
tymiä ja heinäkuun alussa kuo-
ren alta löytyi viereisen kuvan 
mukainen näkymä. Kirjanpai-
najan toukat olivat kaivertaneet 
kuoren alle käytäviä, jotka osin 
olivat myös puun sisässä, kertoi-
lee mhy Pirkanmaan palveluesi-
mies Erkki Eteläaho.

Nämä pöllit pitää muistaa ke-
rätä pois maastosta ja käyttää ne 
vaikka takkapuiksi ennen toukan 
kehittymistä aikuiseksi. Pyynti-
pölli toimi tehokkaasti, mutta 

Sodankäynti kirjanpainajia vastaan jatkuu
vaati enemmän jälkihuoltoa kuin 
ansalaatikko.  

Kokemuksia  
kuoriaisansalaatikosta

Markku Suominen kokeili itä-
valtalaista muovista kuoriaisan-
salaatikkoa vahvistettuna fero-
monipakkauksella. Kokeiluaika 
oli elo-syyskuu ja ansalaatikko 
sijaitsi Lempäälässä. 

- Asensin laitteen kahden kuu-
sen väliin katselukorkeudelle 17. 
elokuuta illansuussa. Ansan lä-
heisyydessä oli yksi tuulen kaa-
tama kuusenrunko. Feromoni-
syötti oli laitteen yläosassa, ei-
kä siten niin paljon sateelle alt-
tiina kuin alempana.  

- Tunti asennuksen jälkeen an-
saan oli  lentänyt kaksi hyönteis-
tä, oletettavasti kirjanpainajia.

10. syyskuuta hyönteisiä oli 
30 - 40 kpl, joista yksi oli ampi-
ainen. Hyönteisiä oli varsin vai-
kea laskea tarkasti, koska met-
sästä oli joutunut puun roskaa 
paljon ansaan, kertoo Markku 
Suominen havainnoistaan. 

- Poistin ansan talveksi tule-
vaa vuoden 2013 käyttöä varten. 
Ansan alaosaan laitoin puhdasta 
vesijohtovettä. Osa hyönteisistä 

oli hukkunut ja osa räpiköi vielä 
pinnalla. Feromonituoksuansas-
ta ei tule ohjeen mukaan poistaa 
sen suojamuovia, kuten tein. Sen 
tarkoitus on suojata sateelta.

Ansalaatikon hinta on muu-
taman kymmenen euroa ja fe-
romonipakkauksia saa parilla 
kympillä useampia. 

Yhteenvetona tästä kirjan-
painajien torjuntataistelusta voi-
taneen todeta, että kukaan meis-
tä ei yksin sitä voita, mutta tu-
hon syventymistä pystymme 
jarruttamaan, vetää yhteen Erk-
ki Eteläaho. 
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Sateinen kesä loi toivoa hyvästä sienisadosta, mut-
ta se on toteutunut lähinnä kantarellien kohdalla. 
Paikalliset erot ovat suuria, kuitenkin himosienes-
täjät ovat löytäneet talveksi terveellistä lähiruokaa 
metsistä.

Sateisen ja melko lämpimän 
kesän jälkeen istutetut taimet 
kaipaavat apua. Heinikko on 
rehevää ja pienet puuntaimet 
jäävät lakoavan heinän alle lu-
men tullessa. Kasvitautien le-
viämisriski lisääntyy ja myyril-
le syntyy otollisia talvehtimis-
paikkoja. Heinäntorjunta on 
monin paikoin tarpeen ennen 

Pohjois-Hämeen riistan-
hoitopiirin alueella hirvi-
kanta on tavoitetasolla. 
Eri intressiryhmiä edus-
tavien tahojen neuvotte-
lema hirvitiheys metsäs-
tyksen jälkeen on kolme 
yksilöä tuhannella heh-
taarilla. Siksi lupia on al-
kavalle metsästyskau-
delle myönnetty noin 14 
prosenttia viime vuotta 
vähemmän. 
Hirvikolareiden määrä on edel-
leen vähentynyt ja hirvien ai-
heuttamien arvioitujen ja kor-
vattujen metsävahinkojen mää-
rä on pysynyt alhaisella tasolla, 
toteaa vt. riistapäällikkö Marko 
Mikkola. Lupia myönnettiin yh-
teensä reilut 1400 kappaletta. 

Pyyntiluvan saajia on ohjeistet-
tu, että pyyntikauden alkupuolel-
la on syytä seurata tiiviisti miltä 
tilanne maastossa vaikuttaa. Mi-
käli hirviä havaitaan hyvin, suo-
sitellaan pyyntiluvat käyttämään 
tehokkaasti. Jos taas hirvikan-
nan lasku näyttää jatkuvan, lu-
pien käyttöaste jäänee maltilli-
semmaksi. Huomiota tulisi kiin-
nittää myös verotuksen rakentee-
seen. Kaadetuista aikuisista hir-
vistä hieman yli puolet pitäisi 

Hyvä vai huono sienisato?

Hirvilupien määrä vähenee

Korkea heinä uhkaa 
pieniä taimikoitasi

Päivä taimikollesi
Taimikon varhaishoito on mukavaa työtä. Näet kättesi työn 
jäljen ja nautit samalla luonnosta. Työ on kuin laittaisit  
rahaa pankkiin, jossa se kasvaa korkoa. Varhaishoitotöitä 
voit myös tehdä yhdessä perheesi ja lastesi kanssa. Yhtei-
nen tekeminen, evästauot ja nuotiokahvit ovat kohokohtia, 
jotka jäävät kaikille mieleen.

Pirkanmaalla on palkintoina jaossa raivaussaha,  
vesureita, Raiva-raivausveitsiä ja digikamera.

Jokainen taimikko on uuden metsän alku. Hoida met-
sääsi ja osallistu Suomen metsäkeskuksen järjestämään 
Päivä taimikollesi -kilpailuun! Kilpailusäännöt ja -kuponki  
löytyvät nettisivuiltamme, katso linkki alta. Kilpailuaika on 
1.5.-31.10.2012.

Kilpailusäännöt ja -kuponki: 

Polje tai  
raivaa taimillesi 
elintilaa - voita 

raivaussaha

olla naaraita, sillä hirvikanta on 
täällä hyvin naarasvoittoinen.

Hoitosuunnitelman 
valmistelu loppusuoralla

Kansallisen hirvikannan hoi-
tosuunnitelman valmistelu on 
edennyt loppusuoralle. 

Alustavien linjausten mukaan 
pyrittäisiin aiempaa vakaam-
paan hirvikannan tilaan mm. ta-
sapainottamalla kannan raken-
netta ja parantamalla sen sää-

Edellisten kesien säätila, sa-
tokauden lämpösumma ja sa-
teisuus vaikuttavat sienisadon 
määrään. Nämä tekijät vaikut-
tavat eri tavalla sienilajeihin, 
mm. kesän tattisato oli oletet-
tua huonompi. Tämän vuoden 
ruokasienisatoa pidetään kes-
kinkertaisena, paikallisia ero-
ja löytyy toki paljon. Suppilo-
vahveron kausi on vielä kes-
ken, se jatkuu maan jäätymi-
seen saakka.

Hämäläisten lempisienen 
kantarellin satokausi on ol-
lut pitkä. Yllätykseksi monet 
näistä ovat olleet kuivan nä-
köisiä sateista huolimatta. 

Peuran polulta vai 
moton jäljiltä
Vaikka sienet eivät yhteytä-
kään, niitä löytyy parhaiten 
metsän valoisammista koh-
dista, missä maata on rikottu. 
Peuran polut ja vanhat metsä-
koneiden jäljet ovat tällaisia. 
Tunnetusti alkukesän korva-
sieniä löytyy parhaiten muu-
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taman vuoden vanhoilta maan-
muokkausalueilta. Jopa ojituk-
sen on todettu vaikuttavan sie-
nisatoon, kangasrousku on yksi 
hyötyjistä.

Evira suosittelee 
kauppasieniä
Kansallinen ruokasieniasetus on 
kumottu heinäkuun alussa, tä-
män jälkeen Evira ylläpitää oh-
jeellista listausta suositeltavista 
ruokasienistä. 

Elintarvikelain mukaan elin-
tarvikealan toimija vastaa siitä, 
että pitää kaupan vain turvalli-
sia elintarvikkeita. Kauppasie-
nipoimijakoulutuksessa ope-
tellaan 2-4 sienilajia sekä näi-
den näköislajeja, poimijakortil-
la pystytään vakuuttamaan osta-
ja sienten turvallisuudesta.

Anita Vilén-Hemilä
Metsäasiantuntija

Mhy Pirkanmaa

telyn joustavuutta. Tavoitteiden 
määrittämisessä nojauduttai-
siin paikalliseen yhteistoimin-
taan ja valtakunnallisesta tavoi-
teraamista luovuttaisiin. Tavoit-
teena on vahvistaa hirveen liitty-
vien eri intressitahojen vaikutta-
mismahdollisuuksia hirvikannan 
hoidossa, kertoilee projektipääl-
likkö Jani Körhämö.

Tavoitteena on kehittää säh-
köisiä paikkatietojärjestelmiä ja 
hirvitiedon keräämistä siten, et-

tä tietoa hirvitilanteesta ja met-
sästyksen etenemisestä voidaan 
kerätä reaaliajassa. Tällöin met-
sästyskauden kuluessa voitaisiin 
tarkentaa jahdin määrällistä, laa-
dullista ja paikallista kohdenta-
mista. Kansallinen hoitosuunni-
telma tulee lausuntokierrokselle 
ensi vuoden alussa.

Nyt kannattaa hoitaa pieniä 
taimikoita kuntoon. Metsä-
keskuksella on menossa kil-
pailu johon osallistumalla voi 
voittaa raivaussahan tai muita 
palkintoja.

Uhraa päivä taimikollesi, 
hoida kuntoon vähintään puo-
li hehtaaria alle kaksimetristä 
taimikkoa ja ilmoittaudu mu-
kaan. Hyvällä lykyllä arpa voi 
suosia, mutta joka tapaukses-
sa metsäsi kiittää.

Taimikon varhaishoitoon 
kuuluvat heinäys, vatukon 
poisto sekä taimien kasvua 
haittaavan vesakon perkaus. 
Näillä turvaat taimikon hyvän 
kasvuun lähdön. Heinän voit 

talven tuloa. Taimet ovat vaa-
rassa vahingoittua tai kuolla. 
Viljelyyn uhratut eurot uhkaa-
vat valua hukkaan.

Työvälineeksi käy esimer-
kiksi pikkuviikate, raivausveit-
si, harava tai raivaussaha ruo-
hoterällä. Loppusyksystä pa-
ras keino on yksinkertaisesti 
heinien polkeminen. 

Taimikon varhaishoitokilpailu 
jatkuu marraskuun loppuun

polkea maahan tai niittää. Ve-
sakon perkaat helposti rai-
vaussahalla, mutta vesurilla-
kin syntyy tulosta. Kilpailuun 
voi osallistua myös teettämäl-
lä työn ulkopuolisella työvoi-
malla, esimerkiksi metsänhoi-
toyhdistyksellä. Kilpailuaika 
on 1.5. - 30.11.2012.

Jokainen taimikko on uuden 
metsän alku. Kilpailusäännöt 
ja kilpailukuponki löytyvät 
netistä osoitteesta: www.met-
sakeskus.fi/paiva-taimikolle-
si. Voit myös käydä metsän-
hoitoyhdistyksen toimistolla 
kysymässä lisätietoa ja osal-
listumassa kisaan.
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Pirkanmaan ja Pohjois-Pirkan 
metsänhoitoyhdistysten yhteiset 
metsätaidon mestaruuskilpailut 
järjestettiin 14.8.2012. Kilpai-
lun miljöönä toimi Kurun Park-
kuun kylätalo, jonka lähimaas-
tossa kilpailukortin tehtävät si-
jaitsivat. Kilpailut olivat avoi-
met kaikille ja palkintona ollut 
moottorisaha oli houkutellut pai-
kalle alan harrastajia melko run-
saasti, yli 80 henkeä.

Reitti oli lähes kokonaan si-
joitettu vaikeakulkuiseen maas-
toon. Monen vanhemman kil-
pailijan mielestä rata tuntui kak-
si kertaa pitemmältä kuin se oi-
keasti olikaan. Tehtävät olivat 
haasteellisia, jopa SM-mesta-
ruuskisan tasoisia tai jopa sitäkin 
vaativampia. Tehtävissä puuston 
kokonaistilavuus ja yksittäisen 
puun tilavuus –tehtävät olivat si-
joitettu järeään metsikköön, jos-
sa arviointi on haasteellisempaa. 
Oikeista vastauksista selvisi, et-
tä metsikön kokonaistilavuus oli 
lähellä 300 kiintokuutiota ja yk-
sittäisen puun tilavuus järeät 1,6 
kuutiota. Tuloksista näkee, ettei 
näistä tehtävistä monikaan saa-

Pirkanmaan 
mestaruuskilpailut 2012

nut täysiä pisteitä. 
Kolmas haasteellinen tehtävä 

oli puuston vuosittainen kasvu, 
joka oli sijoitettu kalliorintee-
seen. Mäntyjen elinvoimaisen 
vihreät latvukset antoivat viit-
teen kohtuullisesta kasvusta ka-
russa ympäristössä. Kilpailijoista 
melko suuri joukko vastasi kas-
vun olevan 3-4 mottia vuodessa, 
kun todellisuudessa kasvua oli 
ainoastaan kuution verran. 

Tulostaso jäi yleisesti melko 
alhaiseksi. Järvenpään Aimo oli 
ainoa, jonka pisteet olivat yli 160 
pistettä, joka kumminkin riitti 
pelastamaan ettei Moottorisahaa 
viety maakunnan ulkopuolelle. 

Tuloksia
Naiset
1. Sirkka Jaakonsaari 149 p.
Mhy Kanta-Häme
2. Seija Levonoja  142 p.
Mhy Pirkanmaa
3. Pirkko Säynätmäki 13 p.
Mhy Päijänne
4. Katja Kangasmäki 13 p.
Mhy Pohjois-Pirkka
Miehet
1. Aimo Järvenpää 164 p.

Mhy Pohjois-Pirkka 
2. Keijo Sivill 159 p.
Mhy Keski-Suomi
3. Jukka-Pekka Karlsson 158 p.
Mhy Pirkanmaa
4. Touko Tuomola 155 p.
Mhy Auranmaa
5. Raimo Rauhalammi 155 p.
Mhy Pohjois-Pirkka 

Nuoret alle 30 v.
1. Sanna Jaakonsaari 139 p.
Mhy Kanta-Häme

Mhy Pohjois-Pirkan metsätaitomestari vuonna 2012 Aimo 
Järvenpää .

Kilpailujen järjestämisestä 
15.9.2012 vastasi Suomen Met-
säkeskus, Rannikon alueyksik-
kö. Kilpailukanslia ja tukitoi-
minnot oli keskitetty Vaskiluo-
don kylpylähotelli Rantasipin 
tiloihin. Mhy Pohjois-Pirkka lä-
hetti kisoihin kolme neljän hen-
gen joukkuetta ja nuorten sar-
jaan Teemu Ruuskan. 

Kilpailurata oli rakennettu tal-
visen hiihtouran varteen ja tieu-
raa oli leppoisaa kävellä. Alle-
kirjoittaneelle jäi maaliin tul-
lessaan tunne, että olipa selke-
ät ja helpot tehtävät. Kummin-
kin vuosien kokemuksesta tie-
tää, ettei kannata tuudittautua 
suuriin saavutuksiin.

Tehtävät olivat niin hyvin va-
littu, ettei niistä löydy juuri-
kaan kritiikin aihetta, ainoas-
taan puuston ikä oli sijoitettu 
riukuuntuneeseen haavikkoon, 
mitä ei ole koskaan vielä ollut 
kilpailutehtävissä, ja sen ikä oli 
pelkkää arvausta.

Metsätaitokilpailun väliaika 
ohjelmaan kuului paneeliväit-
tely ”Mitä tehdä Suomen met-
sistä”.

Paneeliin osallistui itseoikeu-
tettuna Juha Mieto, energianeu-
voja Fredrik Ek ja Suomen 2011 
Kylähullu Raimo Nummela.

Valtakunnalliset metsätaidon 
SM-kilpailut Vaasassa

Mieto avasi paneelin räväkäl-
lä mielipiteellä, ”Suomen met-
sät ovat hänen mielestään huo-
nosti hoidettuja.” Mieto laittai-
si metsät täyteen kasvu kuntoon, 
olisi metsien tuotto nostettavis-
sa kolmanneksella tämän päi-
vän kasvusta. Ei tarvitsisi ruve-
ta repimää maata kantojen nos-
tamisella

Nyt uhrataan varoja kanto-
jen nostamiseen, mistä hyödyn 
saanti on kyseenalaista. Viher-
piipertäjät Satu Hassi ja Ville 
Niinistö ovat Miedon mielestä 
ihastuneet varmaan niin paljon 
kantoihin, että olisivat halukkai-
ta ostamaan oman kannon rap-
punsa pieleen

Energianeuvoja Ek oli myös 
metsien energiakäytön puoles-
tapuhuja, toivoi löytyvän uusia 
ratkaisuita, millä saadaan noste-
tuksi suomen bioenergiatuotan-
toa moninkertaiseksi tämän het-
ken tasosta.

Kylähullu Raimo Nummelal-
la oli valmis suunnitelma, millä 
kotimainen energiapuu saadaan 
metsistä ulos taloudellisesti ja 
metsänomistajille töitä. Jokai-
seen kylään yhteinen energia-
puun varastoalue, mihin isännät 
tuovat nutturansa. Haketus ta-
pahtuu yrittäjän toimesta keski-

tetysti ja kuljetus kustannuksis-
sa saadaan säästöjä kun hakeau-
tojen ei tarvitse kuormia huono-
jen metsäteiden varsilta.

Loppu tuloksissa Pohjois-Pir-
kan kilpailijoista, onnistunei-
ta oli kovin vähän, ensimmäi-
sen sadan joukkoon selvinnet 
voitaan laskea niitten joukkoon, 
mitkä palasivat matkalta ilman 
pettymyksen tunnetta. Miesten 

Kuvassa  Mhy Pohjois-Pirkan joukkueista parhaiten menes-
tynyt joukkue vahvistettuna vasemmalla olevalla Manne 
Isokivijärvellä, Viljo Nieminen, Tapio Kähkönen ja Ahti Pöl-
länen.  

jl_tuote.indd   2 23.4.2012   9.04

Me tulemme taas
sinä taimeni pien,

me tulemme,
 tulemme taas!

Oy  Agrame  Ab
www.agrame.fi

2. Juhani Rauhalammi 136 p.
Mhy Pohjois-Pirkka
3. Ville Jokela 118 p.
Mhy Pirkanmaa 
4  Teemu Ruuska 112 p.
Mhy Pohjois-Pirkka

Joukkuekilpailun voitti 
Mhy Pohjois-Pirkka 592 p.
joukkueeella Aimo Järven-
pää, Raimo Rauhalammi, Kat-
ja Kangasmäki ja Juhani Rau-
halammi 

sarjassa Tapio Kähkönen oli 16. 
ja nuorten sarjassa Teemu Ruus-
ka sijoittui 6.

Metsätaito on kilpailulajina 
vaativa laji, siinä jokainen mu-
kana ollut onnistuu vain har-
voin, mutta kaikilla on kummin-
kin mahdollisuus hyvänä päivä-
nä olla voittajana kisojen jäl-
keen.

Tapio Kähkönen
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Olen Juha Saltiola ja toimin 
metsäneuvojana Kuoreveden 
alueella Niina Laivasen äitiyslo-
man sijaisena ensi kesään saak-
ka. Toimistoni on Kuorevedellä, 
mutta monesti minut tapaa myös 
Vilppulan toimistolta työn tou-
hussa. Kuorevedelle olen saa-
punut Päijänteen toiselta puo-
lelta Joutsasta ja nykyisin asus-
telen Jämsänkoskella. Koulut-
tauduin metsätalousinsinööriksi 
Mikkelin Ammattikorkeakou-
lusta Pieksämäeltä.

Valtakunnalliset metsätaidon 
SM-kilpailut Vaasassa

Pe 19.10. klo 12-16 Harvennushakkuunäytös 
Sastamalassa. Opastus Sastamalantieltä Pohjalan-
tien risteyksestä noin 3 km Vammalan keskustasta 
Häijään suuntaan. Järjestää Mhy Pirkanmaa. Lisätie-
toja yhdistyksen nettisivuilta:  mhy.fi/pirkanmaa.

La 20.10. klo 9-15 Nainen päätöksentekijänä 
metsässään, metsäretkeily pirkanmaalaisille nais-
metsänomistajille. Retkeilemme Ylöjärven suunnal-
la, lounas loma- ja kurssikeskus Koivupuistossa. Bus-
si lähtee Kauppakeskus Elon parkkipaikalta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.10. mennessä puh. 
040 585 0267 tai sähköpostilla: anita.vilen-hemila@
mhy.fi. Järjestäjinä Pirkanmaan metsänhoitoyhdis-
tykset ja Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi.
   
To 25.10. klo 18  Veroilta perintö- ja lahjavero-
tuksesta Ammatti-instituutti Iisakin auditoriossa, 
os. Sepänkatu 4, Parkano. Luennoitsijana lakimies 
Harri Rajala Veronmaksajien keskusliitosta. Kahvi-
tarjoilu 17.30 alkaen. Vapaa pääsy, järjestäjänä Mhy 
Kihniö-Parkano. Lisätietoja Aki Haapaniemi 044 739 
3100.

Ti 13.11. klo 17-20 Metsänomistajan laki-ilta 
Metropolia  ammattikorkeakoululla, os. Bulevardi 
31, Helsinki, auditorio P317. 
Metsälakimies Tuomo Pesälä kertoo, mitä jokaisen 
metsänomistajan pitäisi tietää metsätalouteen ja 
metsänomistamiseen liittyvistä rajoitteista ja vel-
voitteista. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Pakolli-
nen ilmoittautuminen 5.11. mennessä internetissä 
osoitteessa www.mhy.fi Tapahtumia metsänomis-
tajalle. 

Ti 27.11. klo 17-19  Erämiehen luonto-tilaisuus  
MTK:n kokoustiloissa, os. Simonkatu 6, Helsinki. Mart-
ti Hahtola, mikkeliläinen biologi ja maantieteen leh-
tori avaa kuulijoille metsästävän miehen suhdetta 
luontoon kuvien ja kertomusten avulla. Tilaisuus 
aloitetaan kahvitarjoilulla. Paikkoja 70. Pakollinen il-
moittautuminen 19.11. mennessä internetissä osoit-
teessa www.mhy.fi Tapahtumia metsänomistajalle.

Tapahtumia metsänomistajille 

Naiset, mennään bussilla metsäretkelle
Teitkö hyvät puukaupat, valitsitko parhaan tarjouksen? Arveluttaako avohakkuu vai kauhis-
teletko koneita metsässä?

Mietimme näitä kysymyksiä porukalla lauantaina 20.10. Ylöjärvellä. Poikkeamme muuta-
malla maastokohteella ja osan päivää istumme sisätiloissa. Teemana on Nainen metsäasi-
oidensa päättäjänä.

Lähdemme Kauppakeskus Elon pihasta klo 9 ja palaamme samaan paikkaan viimeistään klo 
15. Ruokailemme kurssikeskus Koivupuistossa.  Nyt mukaan mummut, äidit, miniät ja tyttä-
ret, niin nykyiset kuin tulevat metsänomistajat! Kelin mukainen maastovarustus päälle. Retki 
on maksuton, sen kustantavat Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Anita Vilén-Hemilä Mhy Pirkanmaasta lokakuun 15. päivään 
saakka numerossa 040 585 0267 tai sähköpostiosoitteessa anita.vilen-hemila@mhy.fi. 
Muistathan kertoa mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Tervetuloa 
mukavaan ja 

iloiseen seuraan! 

Onko arvokas 
omaisuutesi luonto-
äidin armoilla?

-

 

Kysy meiltä 

Taimikonhoito- ja hakkuunäytökset
Visuveden kulosuoralla pe 9.11.2012 klo 10 - 14
Tervetuloa tutustumaan alan taitajiin.
Tarjolla nokipannukahvia ja makkaraa.
Seuraa ilmoituksia yhdistyksen nettisivuilla ja paikallislehdissä.

Metsäiset terveiset!
Olen ollut metsäneuvojana 

heinäkuusta asti ja osa metsän-
omistajista on tullutkin jo tutuk-
si. Toivon, että pääsen tutustu-
maan mahdollisimman moneen 
metsänomistajaan pestini aika-
na. Mikäli kysyttävää metsäasi-
oista ilmenee, soitelkaa rohkeas-
ti minulle, niin laitetaan metsä-
asiat kuntoon! 

Vapaa-aikani vietän pääasias-
sa metsästäen ja kalastaen. Yri-
tän myös urheilla monipuolises-
ti aina, kun aikataulu antaa sen 

myöten. Ihmisenä olen rauhalli-
nen ja pyrin kuuntelemaan toi-
sen mielipiteet ennen kuin avaan 
oma sanaisen arkkuni.  Omaan 
myös hyvän huumorintajun. Hy-
vät jutut piristävät aina päivää! 

Yhteystiedot pysyvät ennal-
laan. Minut tavoittaa parhaiten 
Niinan puhelinnumerosta 044-
7764550. Sähköpostia minulle 
voi lähettää osoitteeseen juha.
saltiola@pohjois-pirkanmhy.fi

Mukavaa syksyä kaikille!
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Ruoveden alue
Kuruntie 12
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553

Toimistonhoitajat:
Katri Moskari  
03 486 4552

Minna Korhonen 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549

Korjuuesimies
Sari Kaleva 
044 557 8589

Alueneuvojat:

Antti Sarvana
044 776 4554

Ville Haavisto 
044 776 4555

Jani Mäkinen 
044 776 4556

Kurun alue
Suittilahdentie 1

Reijo Rantala
044 776 4559

Vesa Kastari  
044 776 4560

Teiskon alue
Terälahdentie 1095

Leo Kinnunen
044 776 4552

Vesa Haapaniemi 
044 776 4551

Oriveden alue
Keskustie 35

Kenttäesimies
Miika Bucktman 
040 557 3947

Alueneuvojat:
Antti Kujala
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

Jere Leppämäki 
0400 159 153

Kenttäesimies
Janne Savilahti
044 760 7788

Kuoreveden alue
Kotovainiontie  8 A 2

Juha Saltiola
044 776 4550

Mänttä-Vilppulan 
alue
Kaarikatu 1

Markku Laukkarinen 
044 776 4557

Tero Puolitaival 
044 776 4558

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

Yhdessä hyvä tulee.

Pohjolan vakuutukset turvaavat yllättävän suuria asioita. Metsävakuutuksemme ovat 
helposti räätälöitäviä, joten ne sopivat metsälle kuin metsälle. 

Paljonko haluat korvauksia, jos myrsky tuhoaa metsäsi?
 
Olemme uudistaneet metsävakuutuksemme. Nyt voit valita, minkä suuruisen enimmäis-
korvauksen haluat, jos myrsky tuhoaa metsääsi. Vaihtoehtoja on kolme: 14 euroa, 
23 euroa tai 32 euroa kiintokuutiota kohti.

Myrskyvahinkojen lisäksi Pohjolan metsävakuutus korvaa tulipalon ja salamaniskun
aiheuttamia vahinkoja sekä myyrien, lumen, tulvan, hyönteisten ja sienitautien aiheutta-
mia vahinkoja.

Jos et ole vielä vakuuttanut metsääsi, se kannattaa tehdä nyt! Lisätietoja saat lähimmästä 
Osuuspankista, numerosta 0303 0303 tai osoitteesta pohjola.fi.

Sen edessä joutuu joskus 
nöyrtymään. Siksi se 
kannattaa vakuuttaa.


