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Puheenjohtajalta
Pitkä ja suhteellisen lämmin 
kesäkausi on vaihtunut syk-
syn viilenneisiin ja lyhenty-
neisiin päiviin. Metsän kas-
vulle mennyt kesä oli hyvin 
otollinen, mikä näkyy pitki-
nä vuosikasvaimina. Toisaal-
ta myös taimikoita haittaava 
heinä ja vesakko ovat myös 
kasvaneet hyvin, voisi sanoa, 
että jopa liiankin hyvin. Tä-
mä johdosta metsänomis-
tajien kannattaa kiinnittää 
erityisesti huomioita nuor-
ten taimikoiden varhaishoi-
toon ennen talven tuloa.

Menneestä kesästä ei sel-
vitty ilman myrskytuhoja. 
Koko metsänhoitoyhdistyk-
sen alueella oli pieniä tuu-
likaato- ja myrskysilmäkkei-
tä, mutta alueen itälaidalla 
oli merkittäviä tuhoja. Var-
sinkin Pohjaslahden ja Ko-
talan välisellä alueella kaa-

tui kesäkuun lopun myrskys-
sä yksityismetsistä noin 40 000 
kuutiometriä puita. Monen ti-
lan tuhot olivat tuhansia mot-
teja. Myrskyn ajankohta oli hy-
vin haasteellinen puunkorjuun 
kannalta, sillä katkenneet ja kat-
kotut puut sinistyvät kesällä no-
peasti.  Myöskin lomakausi oli 
alkamassa ja metsäyhtiöt olivat 
juuri laittamassa sahojaan huol-
toseisokkiin, ainoastaan Länsi-
rannikolla toimiva saha saha-
si koko kesän. Huonosta läh-
tökohdasta huolimatta met-
sänhoitoyhdistys suuntasi voi-
mavaransa myrskyalueen met-
sänomistajien palvelemiseen 
ja myrskytuhojen kartoittami-
seen sekä korjaamiseen. Toimi-
henkilöt siirsivät lomiaan ja kor-
juupalvelu aloitti tuhoalueiden 
puunkorjuun, jotta tuhoalueet 
saataisiin hoidettua mahdolli-
simman nopeasti.  Tässä onnis-

tuttiin. Kiitän nopeasta toimin-
nasta metsänhoitoyhdistyk-
sen toimihenkilöitä, koneyrit-
täjiä ja niitä metsäyhtiöitä, jot-
ka edesauttoivat myrskytuho-
jen korjuun onnistumisen.  

Mhy laki
Eduskunnassa käsitellään par-
haillaan uutta metsänhoitoyh-
distyslakia, joka tulee voimaan 
vuoden 2015 alussa. Metsän-
omistajalle isoin ja merkittävin 
muutos on metsänhoitomaksun 
muuttuminen normaaliksi yhdis-
tyksen jäsenmaksuksi.  Muutoin 
uusi laki on enemmän metsän-
hoitoyhdistysorganisaation toi-
mintaan liittyvää ohjetta. 

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
jatkossakin metsänomistajille 
tärkein palveluiden tuottaja ja 
edunvalvoja. Uusi laki ei muuta 
yhdistyksen toimintaa sinällään, 
mutta asioita joudutaan tarkas-

telemaan erityisesti jäsenten 
tarpeiden kannalta. Uudessa ti-
lanteessa yhdistyksen on entistä 
tiukemmin jatkettava oman te-
kemisin hiomista jäsentensä toi-
veiden mukaiseksi. Yhdistyksen 
laaja palveluvalikoima kattaa jo 
nyt metsänomistajan metsätalo-
udessa tarvitsemat palvelut. Va-
likoimaa ei tarvitse lisätä, mutta 
palveluja on edelleen parannet-
tava, jotta ne täyttäisivät jäsenis-
tön erilaiset toiveet. Jäsenten on 
aidosti koettava saavansa vasti-
netta jäsenmaksulleen.

Asiakastyytyväisyyskyselyn 
mukaan metsänhoitoyhdistyk-
sen palveluita käyttäneet ovat 
olleet erittäin tyytyväisiä saa-
maansa palveluun. Saatu pa-
laute osoittaa, että olemme oi-
kealla tiellä toimintamme kehit-
tämisessä. Se ei kuitenkaan an-
na aihetta hetkeksikään luulla 
että tilanne olisi pysyvä. Met-

sänomistajakunta ja heidän 
tarpeensa muuttuvat edelleen 
ja metsähoitoyhdistyksen on 
muututtava mukana.

Tähän haasteeseen vastatak-
semme meidän on oltava avoi-

mina uusille ajatuksille ja 
toimintamalleille tulevai-
suudessakin.

Antero Unkila

Puukaupassa ei ole tänä vuonna 
näkynyt samanlaista taantumaa 
kuin Suomen taloudessa. Mhy 
Pohjois-Pirkan alueella tehtyjen 
puunmyyntisuunnitelmien mää-
rä on tällä hetkellä lähes saman-
suuruinen kuin viime vuoden 
kokonaismäärä ja jäljellä on nel-
jännes vuotta. Muutoinkin mää-
räkehitys on ollut erittäin hyvän 
puukauppavuoden 2007 kaltai-
nen. Puukauppa on pysynyt ta-
saisen virkeänä koko alkuvuo-
den ja odotukset syksylle ovat 
samansuuntaiset. 

Puukauppaa on vauhdittanut 
sahatavaran, sellun ja karton-
gin hyvä kysyntä. Sahatavara 
on käynyt edellisvuotta selväs-
ti paremmin kaupaksi erityises-
ti Kiinaan ja Japaniin. Merkittä-
vä tekijä on myös ollut Ruotsin 
kruunun vahvistuminen euroon 
nähden, mikä on piristänyt Suo-
men sahateollisuuden vientiä. 
Talouden taantuma on heiken-
tänyt kotimaista puun käyttöä 
rakentamiseen, mutta talouden 
vahvistumisuutisia on kuulunut 
muualta maailmalta ja orasta-
vasti myös Euroopasta. 

Ei taantumaa puukaupassa
Sellu ja pakkauskartonki ovat 

olleet vahvassa vedossa jo use-
amman vuoden ajan ja ne ovat 
pitäneet kuitukauppaa yllä kun 
taas painopaperitehtaat ovat ol-
leet vaikeuksissa. Puukaupan 
kummallisuuksia on se, että ja-
losteiden hyvin erilaiset kan-
nattavuudet eivät näy eri osta-
jien kuitupuun hinnan vaihtelu-
na. Kuitupuusta maksetaan sama 
hinta huolimatta siitä, meneekö 
se tappiollisen tuotteen vai hy-
vin kannattavan tuotteen teke-
miseen. Toinen puukaupan kum-
mallisuuksiin kuuluu myös se, 
että puun tuonti kasvussa vaik-
ka tuontipuun hinta huomatta-
vasti korkeampi kuin kotimai-
sen kuitupuun. 

Kauanko puukaupan hyvä vi-
re jatkuu, on hankala ennustaa 
kovinkaan pitkälle. Maailman 
markkinoilla käydään kaup-
paa tuotteista hyvinkin lyhyel-
lä, kahden kolmen kuukauden, 
jänteellä. Toivon mukaan puu-
kauppa jatkuu normaalina, mut-
ta maailman tapahtumilla voi ol-
la nopeitakin vaikutuksia mark-
kinoihin. Samoin voi toivoa, 

ettei Egyptin ja Pohjois-Afri-
kan tilanne etene huonompaan 
suuntaan, sillä Pohjois-Afrikka 
on etenkin hieman huonolaa-
tuisemman sahatavaran osalta 
merkittävä vientikohde.

Suunnitteletko 
puukauppaa? 
Onnistuneen puukaupan resepti 
on ennallaan: 
1. Aloita puukaupan valmistelu 

yhteydenotolla omaan met-
sänhoitoyhdistykseen 

2. Suunnittele yhdessä oman 
metsäneuvojan kanssa mihin 
hakkuut kannattaa kohdistaa

3. Sovi leimikon markkinoinnis-
ta ja kilpailutuksesta. Muistat-
han, että metsänhoitoyhdis-
tyksellä on tietoa paitsi hin-
noista myös eri ostajien tu-
kinkatkonnasta 

4. Varmista korjuunvalvonta 
5. Sovi samalla myös uudista-

mistöiden hoidosta. 

Metsänhoitoyhdistys on met-
sänomistajien oma palveluta-
lo, joka toimii metsänomista-
jan tavoitteista lähtien. Samal-

la se tuo turvaa ja vaivattomuut-
ta koko puukauppaprosessiin. 
Metsänhoitoyhdistykset palve-
levat myös metsänhoitoon, met-
säsuunnitteluun, tie- ja ojahank-
keisiin sekä metsätilan omista-
janvaihdokseen liittyvissä asi-
oissa.

Henkilöstömuutoksia
Metsänomistajien palvelussa 
Oriveden alueella on tapahtunut 
toimihenkilömuutoksia. Metsä-
suunnittelun lisääntyneen ky-
synnän vuoksi on Rami Raitti-
nen siirtynyt tekemään pääasi-
assa metsäsuunnittelua ja tila-
arvioita. Kenttäesimiehen tehtä-
viä hoitaa jatkossa Antti Kujala 
ja Antilta vapautuneella alueella 
metsäasiantuntijan tehtäviä hoi-
taa Juha Ruuska.

Sähköposti osoitemuutos
Mhy Pohjois-Pirkan toimihenki-
löiden sähköpostiosoitteen lop-
puosa on @mhy.fi muotoinen.

Harri Katajamäki  
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Syyskuun puolessa välissä 
järjestettiin Virtain Osuuspan-
killa keskustelu- ja infotilaisuus 
yhteismetsästä ja sen perustami-
seen liittyvistä asioista. Aloite 
keskustelun käynnistymiseen on 
tullut usealta metsänomistajal-
ta, joita kiinnostaa yhteismetsä 
omistusmuotona. Tilaisuudessa 
sovittiin, että myös Virroilla läh-
detään selvittämään kiinnostusta 
yhteismetsän perustamiseen.  

Tilaisuuden alustajina toimi-
vat toimitusjohtaja Ari Kakkori 
Virtain Osuuspankilta, kiinteis-
töasiantuntija Janne Savilahti 
Pohjois-Pirkan metsänhoitoyh-
distyksestä, sekä yhteismetsän 
hoitokunnan puheenjohtaja Al-
po Puroaho Kauhavalta. 

Kokemuksia Kauhavalta
Käytännön kokemuksia kuul-
tiin Kauhavalta, josta vieraa-
na oli yhteismetsän hoitokun-
nan puheenjohtajana Alpo Puro-
aho. Hän on ollut alusta lähtien 
mukana, kun Kauhavalle on 
lähdetty suunnittelemaan yh-
teismetsää. Tällä hetkellä Kau-
havan yhteismetsä on 1400 heh-
taarin suuruinen. 

Lähtökohtana Kauhavalla oli 
kaupungin päätös luopua met-
säomistuksestaan.  Tästä poiki 
ajatus perustaa yhteismetsä ja 
löytää vaihtoehtoinen tapa hoi-
taa metsäomaisuutta nykyistä te-
hokkaammin. 

Yhteismetsän perustaminen kiinnostaa

Huom! Sähköpostiosoitteemme on muuttunut:
etunimi.sukunimi@mhy.fi

Osakkaita yhteismetsässä on 
nyt yhteensä 70 kpl, joista osa 
on perikuntia ja yhtymiä. Yk-
si osakkaista on Kauhavan kau-
punki, joka sijoitti yhteismet-
sään 400 hehtaaria omaa met-
säänsä, loppu 1000 hehtaa-
ria koostuu yksityisten metsän-
omistajien sijoituksista. Yli puo-
let Kauhavan yhteismetsän pe-
rustajaosakkaista asuu muual-
la kuin Kauhavalla. Pääkaupun-
kiseudulla - lähinnä Helsingissä 
ja Espoossa - asuvia on useita. 
Näille muualla asuville metsän-
omistajille yhteismetsä on help-
po ja vaivaton tapa omistaa met-
sää ja saada säännöllisiä metsä-
tuloja. Toinen iso osakasryhmä 
on perikunnat ja yhtymät. Hei-
dän osaltaan yhteismetsäosuudet 
tarjoavat kätevän ratkaisun hoi-
taa perinnönjako tai yhtymän 
purku tasapuolisesti.

Kolmas merkittävä osakasryh-
mä Kauhavan yhteismetsässä on 
metsätilan sukupolvenvaihdosta 
suunnittelevat metsänomistajat. 
Monen vielä Kauhavalla tai lä-
hialueella asuvan osakkaan lap-
set asuvat jo muualla. Sukupol-
venvaihdokseen tähtäävät osak-
kaat siirtävät jatkossa yhteismet-
säosuuksiaan joko vaiheittain tai 
yhdellä kertaa lapsilleen.

– Yhteismetsällä on suuri mer-
kitys myös koko kunnan elinvoi-
maisuuteen. Toiminnalla on es-
tetty metsätilojen pirstaloitumi-

nen ja mahdollistettu usean peri-
kunnan sopuisa jako. Lisäksi yh-
teismetsä pystyy hyödyntämään 
Kemera-rahoitusta, mitä esimer-
kiksi kunta ei metsänomistajana 
pystynyt tekemään. Yhteismetsä 
työllistää kaksi koneketjua ja esi-
merkiksi kunnan lämpölaitoksen 
hakkeet saadaan yhteismetsäs-
tä. Myös yhteisöverotulot ovat 
kasvaneet ja jääneet omaan kun-
taan. Yhteismetsä luo elinkeinoja 
ja elinvoimaa paikkakunnalle ja 

 Kokemuksia Kauhavan yhteismetsästä ja sen perustami-
sesta kertoi yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja Alpo 
Puronaho.

Kiinteistöasiantuntija Janne Savilahti kertoi yhteismetsästä 
omistusmuotona.

Puumarkkinoiden toimivuus on 
viime vuosina ollut jatkuva kes-
kustelun aihe. Välillä puusta on 
ollut pulaa, välillä taas puun os-
tajista. Tänä vuonna keskuste-
lun sävy on muuttunut. Markki-
nat ovat toimineet hyvin. Met-
sänomistajat ovat löytäneet puil-
leen ostajan, ja puun käyttäjät 
ovat saaneet riittävästi jalostet-
tavaa raaka-ainetta. Hinnoista-
kaan ei ole ollut suurempaa eri-
mielisyyttä.

Markkinoiden tasaisuus on 
ollut yllättävää. Maailman ta-
louden epävarmuuden täyttäes-
sä talousuutiset metsäteollisuus 

Hyvin toimivat puumarkkinat
on parantanut tuloksentekoky-
kyään. Alkuvuoden aikana puu-
kauppa kävi vilkkaasti ja puuta 
on korjattu enemmän kuin kos-
kaan ennen. Kesälomakauden 
aikana kauppa totutusti hiljeni, 
mutta vilkastui jälleen elokuun 
lopulla. Kysyntää on riittänyt 
kaikille puutavaralajeille. Pit-
kä ja hyvä korjuutalvi teki tilaa 
myös talvikohteille.

Metsänomistajille heijastunut 
sahateollisuuden myönteinen ke-
hitys on Euroopan ulkopuolisten 
markkinoiden ansiota. Alkuvuon-
na sahatavaran vienti Euroopan 
ulkopuolelle kasvoi 16 prosent-

tia. Vienti Eurooppaan taas vä-
heni parilla prosentilla. Paperite-
ollisuutta lukuun ottamatta met-
säteollisuuden viestit ovat olleet 
myönteisiä. Mutta parempaankin 
Suomessa pystyttäisiin. Etenkin 
metsäenergiassa on valtaisa po-
tentiaali. Sen käytön asemasta 
tällä hetkellä näyttää kasvavan 
kivihiilen käyttö. Tällainen kehi-
tys on turmiollista sekä metsien 
hoidolle että maamme taloudelle. 

Huolenaiheena metsänomista-
jilla on jatkuvasti kasvava puun 
tuonti. Se on nyt vauhdikkainta 
viiteen vuoteen. Samaan aikaan 
kotimaan metsissä olisi huomat-

tavasti varaa lisähakkuisiin. Toi-
votaan, ettei puun tuonnin kasvu 
johda kotimaisen puun ostorajoi-
tuksiin. Hyvin toimiva puumark-
kina kannattaa pitää käynnissä. 

Osaltaan puumarkkinoiden 
toimivuutta on auttanut tänä 
vuonna käyttöönotettu sähköi-
nen puumarkkinapaikka osoit-
teessa www. puumarkkinat.fi. 
Siellä on enimmillään ollut tar-
jolla 600 000 kuutiometriä puu-
ta. 

Lähiaikoina puumarkkinat jat-
kunevat tasaisina. Metsänomis-
tajien kannattaa aktiivisesti tuo-
da puuta markkinoille. Parhaan 

tuloksen puukaupoissa saavuttaa 
käyttämällä metsänhoitoyhdis-
tyksen ammattiapua puukaupan 
kilpailuttamisessa. Metsänhoi-
toyhdistykset auttavat metsän-
omistajia myös siirtämään leimi-
koitaan tarjolle puumarkkinat.fi-
palveluun. Metsänhoitoyhdistys-
ten puunkorjuupalvelu tarjoaa li-
sävaihtoehdon puukauppaan. Sen 
avulla eri puutavaralajeille voi-
daan etsiä sopivin puun jalostaja. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

eurot saadaan kiertämään omal-
la alueella, listasi Alpo Puroaho 
yhteismetsän perustamisen etuja. 

Tietoa yhteismetsästä
Kiinteistöasiantuntija Janne Sa-
vilahti teki perusteellisen esityk-
sen yhteismetsästä omistusmuo-
tona. Hän kertoi, että yhteiskunta 
suosii yhteismetsää sen vuoksi, 
että sitä hoidetaan ja käytetään 
ajantasaisen metsäsuunnitelman 
mukaan. Tasainen toimintamalli 

on yhteiskunnalle hyödyllistä, se 
takaa mm. tasaista työllistävyyt-
tä. Yhteismetsät ovat tuottavia, 
ja niiden kannattavuus on hyvä. 
Lisäksi yhteismetsä estää tehok-
kaasti Suomessa ongelmana ole-
vaa metsänomistuksen pirstoutu-
mista. 

Yhteismetsäilta 
Ruovedellä
Yhteismetsä kiinnostaa myös 
Ruovedellä, jonka vuoksi vas-

taava keskustelu- ja infotilai-
suus yhteismetsästä ja sen pe-
rustamiseen liittyvistä asi-
oista järjestetään Ruoveden 
Osuuspankilla tiistaina 
12.11.2013. Katso ilmoitus ta-
kasivulta.

Heidi Tanhua
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Viime vuosina on koettu hyvin 
vaihtelevia talvia. Parina vii-
me vuotena talvikelit ovat olleet 
kohtuullisen hyvät ja puunkor-
juu on onnistunut hyvin. Muis-
tissa ovat silti edelleen muutami-
en vuosien takaiset vetiset talvet, 
jolloin puunkorjuu onnistui jopa 
huonommin kuin kesäaikana. Il-
maston todennäköisesti lämme-
tessä, eivät olosuhteet ole aina-
kaan helpottumassa. Menneiden 
vuosikymmenten aikana meil-
lä on ojitettu runsaasti soita, jot-
ka nykyisin ovat merkittävä kor-
juukohde. Turvemaiden kesäkor-
juusta ei ole vielä paljon koke-
musta, mutta se on yksi mahdol-
lisuus yritettäessä ratkaista on-
gelmaa. Metsänhoitoyhdistyk-
sen puunkorjuuyrittäjiltä löytyy 
myös turvemaille sopivaa kalus-
toa. Lisäksi toimihenkilöiltäm-
me löytyy asiantuntemusta ke-
säkorjuun suunnitteluun.

Mhy Pohjois-Pirkka on kor-
jannut puut jo aikaisemminkin 
Pentti Ukkosen tilalla Ruove-
den Jäminkipohjassa. Pentti oli 
loppukesästä jälleen yhteydes-
sä paikalliseen metsäasiantun-
tijaan, ja yhdessä sovittiin että 

Metsänhoitoyhdistys auttaa 
turvemaiden kesäkorjuussa

selvitetään voisiko tilalla ole-
vaa muutaman hehtaarin ojitet-
tua suoaluetta harventaa. Yhdes-
sä urakoitsijamme KP Konepal-
velun Kalle Perttulan kanssa kä-
vimme tutkimassa aluetta. Tur-
verassilla selviteltiin turpeen 
paksuutta sekä vesitilannetta. 
Kuivan loppukesän ansiosta tur-

Hakkuualue ennen hakkuuta. Hakkuualue hakkuun jälkeen.

ve oli kuivaa, vaikka alueen ojis-
sa virtasikin vesi.

Samalla käynnillä suunnitel-
tiin hiukan ajourien paikkaa se-
kä ajoreittejä pois leimikolta. 
Hakkuut saatiin käyntiin syys-
kuun puolivälissä, ja ne saatiin 
toteutettua hyvissä olosuhteis-
sa. Ennen operaation aloitusta 

oli takana viikkojen kuiva kausi. 
Puustoa leimikon alueella oli en-
nen hakkuuta hiukan yli 200 m3/
ha ja hakkuukertymä oli noin 75 
m3/ha. Näin runsaalla kertymäl-
lä saatiin ajourille hyvä havutus. 
Lisäksi urat suunniteltiin mah-
dollisimman suoriksi ja ojien 
ylityksiä vältettiin. Välttämät-

tömiin ylityspaikkoihin raken-
nettiin puutavarasta väliaikai-
nen silta, joka purettiin metsä-
kuljetuksen loppuessa. Luonnol-
lisesti kaikella havupuille suori-
tettiin myös urea-aineella kanto-
käsittely.

Hakkuu onnistui hyvin, varsi-
naisia korjuuvaurioita ei synty-

nyt käytännössä lainkaan. Puu-
tavara saatiin hyvin tienvarteen 
eikä sitä jouduttu esimerkiksi 
käyttämään ajourien vahvistami-
seen. Kiitokset hankkeen onnis-
tumisesta kuuluvat maanomista-
jalle sekä urakoitsijalle!

Jaakko Toijala

Länsi-Suomen Metsätilat Oy 
LKV on Länsi-Suomen alueen 
metsänhoitoyhdistysten yhdes-
sä omistama kiinteistönvälitys-
yhtiö.  Voidaan siis reilusti to-
deta, että se on metsänomista-
jien oma kiinteistönvälittäjä.  
Näin ollen myös asiantuntemus 
toimialueen maa- ja metsäkiin-
teistöjen välityksestä on vertaan-
sa vailla. 

Välityskohteet ovat pääasias-
sa metsätiloja, mutta palveluun 
kuuluu myös kaikkien muiden-
kin haja-asutusalueella sijait-
sevien kohteiden välittäminen.  
Tyypillisimpiä haja-asutusalu-
een kohteita metsätilojen lisäksi 
ovat; pellot, rakennetut maaseu-
tukiinteistöt, mökit, tontit ym. 

Länsi-Suomen Metsätilat Oy 
LKV:n kiinteistövälittäjinä Mhy 
Pohjois Pirkan alueella toimii 
kaksi tehtäviin kouluttautunut-
ta kiinteistöasiantuntijaa.  Alan 
koulutuksen lisäksi heillä on ta-

Kiinteistövälityksen ja 
metsäomaisuudenhallinnan 
asiantuntevaa palvelua

kanaan myös vuosien työkoke-
mus metsä- ja kiinteistönvälitys-
alalta.  Mhy Pohjois-Pirkan toi-
mialueen pohjois- ja länsiosassa 
tehtäviä hoitaa Janne Savilahti 
ja alueen itä- ja eteläosassa Mii-
ka Bucktman. 

Janne ja Miika ovat koulu-
tukseltaan metsätalousinsinöö-
rejä.  Molemmat ovat suoritta-
neet myös LKV tutkinnon.  Li-
säksi heillä on kaupanvahvista-
jan oikeudet.  Jannen toimipis-
te sijaitsee Mhy Pohjois-Pirkan 
Virtain toimistolla, Miikan toi-
mipiste löytyy Mhy Pohjois-Pir-
kan Oriveden toimistolta. 

Länsi-Suomen Metsäti-
lat Oy LKV:n kiinteistövälit-
täjien työ ei ole pelkkää kiin-
teistökauppaa, vaan se koos-
tuu myös monista muista kiin-
teistöalaan liittyvistä tehtävis-
tä. Erilaiset metsä- ja kiinteis-
töarviot, kauppa- ja lahjakir-
jat, jakokirjat, yhtymäsopimuk-

set, rasitesopimukset, metsätilo-
jen sukupolvenvaihdosneuvon-
ta, veroneuvonta ym. ovat osa-
na päivittäisistä työtehtävistä.  
Varsinkin maaseudun ra-
kennettujen kohteiden arvi-
ot ovat iso osa työnkuvaa.  
Arvioita kiinteistöomaisuudes-
ta tarvitaan yleensä esimerkik-
si perunkirjoituksien, perinnön-
jakojen, ositusten ym. omaisuu-
den omistusjärjestelyjen yhtey-
dessä. 

Kun metsänomistajaa alkaa 
metsä- ja maaomaisuuden siir-
to seuraavalle sukupolvelle 
mietityttää, niin silloin kannat-
taa aina olla hyvissä ajoin yh-
teydessä alan asiantuntijoihin.  
Hyvällä ennakkosuunnitte-
lulla saadaan omaisuusjärjes-
telyt suoritettua hallitusti ja 
säästytään jatkossakin mah-
dollisilta ikäviltä yllätyksiltä.   
Kuolemantapauksen kohdates-
sa kuolinpesän osakkaiden kan-

Nimeni on Juha Ruuska ja olen aloittanut metsäasiantun-
tijan tehtävät Orivedellä Kujalan Antin siirtyessä metsän-
hoitoyhdistyksessämme uusiin haasteisiin kenttäesimiehek-
si. Toimialueenani on Hirsilä, Enokunta, Siitama, Naappila, 
Suomasema, Eräjärvi, Hirtolahti ja Orivesi. Kyseisen alu-
een keskeneräiset ja suunniteltujen hankkeiden tiedot siirty-
vät suoraan minulle. 

Metsätalousinsinööriksi valmistuin Tampereen ammat-
tikorkeakoulusta saatuani yksityistiekuntiin liittyvän opin-
näytetyöni valmiiksi elokuussa 2013. Harrastuksiini kuulu-
vat pääasiassa metsästys ja kalastus. Myös metsätaitokilpai-
luja olen kiertänyt pienestä pitäen.

Työnteko metsänhoitoyhdistyskentällä on minulle jo en-
nestään hyvin tuttua, sillä viimeiset kolme kesäkautta olen 
toiminut toimihenkilöharjoittelijan tehtävissä pääasiassa 
Ruoveden alueella, jossa myös oma kotitilani sijaitsee.

Minut tavoittaa jatkossa Kujalan Antin entisestä numeros-
ta ja toivon toimialueeni metsänomistajien olevan aktiivises-
ti yhteydessä kaikista metsänhoitoon ja puukauppaan liitty-
vistä asioista.

Juha Ruuska
metsäasiantuntija 

metsätalousinsinööri
Mhy Pohjois-Pirkka

p. 0400 131 337
juha.ruuska@mhy.fi

Tervehdys 
kaikille Metsä-
Pirkan lukijoille!

nattaa olla yhteydessä kiinteistö-
asiantuntijoihin jo hyvissä ajoin 
ennen perunkirjoitusta. Perintö-
verojen äärimmäinen minimoin-
tikaan ei välttämättä ole kuolin-
pesälle aina kokonaisedullisin 
ratkaisu.

Maaseutukiinteistövälittäjän 
työ on vaihtelevaa ja mielen-
kiintoista. Jokainen toimeksian-
to on oma yksilö eikä kahta sa-
manlaista työpäivää ole. Työstä 
on tosin television ”reality-sar-
joissa” nähty kiinteistövälittäji-
en glamour kaukana. Pikkutakin 
sijasta päällä on Gore-Tex -puku 
ja kiiltävien nahkakenkien tilalla 
jalassa on kumisaappaat.  Myös-
kään pitkälle aamupäivään ve-
nyviä brunsseja ei ole aamupäi-
viä kiusaamassa, mutta verratto-
mana työsuhde-etuna on hyöty-
liikunta raikkaassa ilmassa.  

Miika Bucktman
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Viime vuosien myrs-
kyt ovat tuoneet met-
siin uhan hyönteistuho-
jen leviämisestä. Jos ke-
sä on lämmin ja metsään 
on jäänyt korjaamatta 
paljon kuusipuutavaraa, 
voi kirjanpainajien kan-
ta röyhähtää niin suu-
reksi, että ne käyvät elä-
vien pystypuiden kimp-
puun. Tähän vuodenai-
kaan yksittäisten puiden 
tai puuryhmien poista-
minen on turhaa. Mutta 
touko-kesäkuussa kan-
nattaa seurata kuusikoi-
ta varsinkin myrskyauk-
kojen läheisyydessä. 

Länsi-Suomessa on noin 10 seu-
rantapistettä, joissa Metsäntutki-
muslaitos ja Suomen metsäkes-
kus tarkkailevat kirjanpainajien 
määrää, kertoo metsän- ja luon-
nonhoidon asiantuntija Han-
nu Heikkilä metsäkeskuksesta. 
Hän on huolissaan ja toteaa, et-
tä ensi vuodesta saattaa tulla pa-
ha ja epidemiariski on olemassa. 
Jos kesä on lämmin, ehtii kirjan-
painajakanta lisääntymään kaksi 
kertaa kesän aikana. 

- Yksittäisten tuholaisen saas-
tuttamien puiden poisto on täl-

Kirjanpainajat lisääntyneet – mitä tehdä?
lä hetkellä turhaa. Nyt ollaan tu-
hon kanssa jo jälkijunassa. Kir-
janpainajat ovat poistuneet puis-
ta ja ovat talvehtimassa karik-
keen joukossa maassa, mutta 
puissa saattaa olla kirjanpainaji-
en luonnollisia vihollisia. Joten 
puiden poistolla saatetaan teh-
däkin palvelus kirjanpainaja-
kannalle. Optimi on hakata ko-
ko saastunut kuvio ja kuljettaa 
pois metsästä ensi kesäkuussa, 
selvittää Hannu Heikkilä.

Metsänomistajien liitto Län-
si-Suomen metsänhoitopäällik-
kö Auvo Heikkilä on luottavai-
sempi. Hän toteaa, että Tapani-
myrskyn jäljet korjattiin nopeas-
ti ja hyvin täällä Länsi-Suomes-
sa. Joten suurempaa vaaraa kir-
janpainajien aiheuttamasta suo-
ranaisesta joukkotuhosta ei ole. 

Kirjanpainajan elämä 
puissa
Kirjanpainajat lisääntyvät hei-
kentyneissä pystypuissa, tuulen-
kaadoissa sekä tuoreessa kuusi-
puutavarassa. Seuraavina keväi-
nä kuoriaiset kykenevät joukko-
voimansa turvin iskeytymään 
yhä terveempiin puihin, ylei-
simmin valoisilla paikoilla ole-
viin kuusiin esim. hakkuuaukko-
jen pohjoisreunoilla.

Kirjanpainajien ja niiden 
toukkien kaivamat syömäkuviot 
katkaisevat puun nilakerroksen 
nestevirtaukset, jolloin latvuk-
sen ravinteiden saanti heikke-
nee ja puu alkaa hiljalleen kui-
vua. Kuvioiden yltäessä rungon 
ympäri puu kuolee ja kuori ir-
toaa puusta. Kirjanpainajat tuo-
vat mukanaan puuhun myös si-
nistäjäsienen itiöitä, jotka itäes-
sään saavat aikaan puutavaran 
arvon laskua.

Lisääntynyt kanta tosiasia
Metsäneuvoja Asko Laaksi on 
paneutunut kirjanpainajiin Pir-
kanmaalla. Tänä vuonna met-
sänkäyttöilmoituksissa on ollut 
maininta hyönteistuhoista yh-
teensä 53 hehtaarin alalla, jos-
ta elo-syyskuussa 37 hehtaaria. 
Viime vuonna hyönteistuholei-
mikoita ilmoitettiin yhteensä 8,6 
hehtaaria.

- Lisääntymään päin siis ovat 
ja havaintoja tehdään koko ajan 
lisää. Mutta näihin lukuihin ei 
voi kauheasti tuijottaa, sillä eri 
ilmoittajilla on erilainen herk-
kyys kirjata hakkuut hyönteis-
tuhohakkuiksi. Eniten ilmoituk-
sia on tullut Sastamalasta, Ikaa-
lisista, Kangasalta, Hämeenky-
röstä ja Pälkäneeltä. 

Hyvä hygienia paras ase
Kirjanpainaja on haavoittuvim-
millaan lisääntymisvaihees-
sa. Talvella katkottu puutava-

Kaarnakuoriaiset lisääntyvät tuulenkaadoissa kaarnan alla 
ja käyttävät ravinnokseen nilaa. 
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Rungosta varissut rus-
kea puru puun juurella on 
merkki kirjanpainajasta.

Kirjanpainajat ovat tum-
mia noin puolen sentti-
metrin mittaisia kaarna-
kuoriaisia. Ne ovat talo-
udellisesti merkittävin 
kuusta vioittava tuho-
laissuku, joista kirjanpai-
naja kaikkein vahingolli-
sin. Laji on yleinen koko 
Suomessa.

Miten tuhon tunnistaa? 

Asko Laaksin mukaan kirjan-
painajatuhoa on vaikea tunnis-
taa ja se vaatii puiden tarkaste-
lua lähietäisyydeltä. Rungossa 
on pieniä pyöreitä reikiä ja juu-
rella ruskeaa purua, mutta puru-
kin huuhtoutuu sateilla helposti 
maahan. Ja kyseessä voi olla jo-
ku muukin hyönteinen. Kun tu-
ho on edennyt niin pitkälle, et-
tä puun kuoret irtoavat ja putoi-
levat, ollaan tuhon estämisessä 
auttamattomasti myöhässä.

- Jos kuusikossasi oli tuulikaa-
toja tai sen välittömässä lähei-
syydessä kuusipinoja, kannat-
taa ensi vuoden kalenteriin va-
rata kesäkuun alkuun päivä kir-
janpainajien etsintään.

ra ja yli 20 rungon tuulipuuryh-
mät tuodaan pois metsästä ensi-
sijaisesti toukokuun alkuun men-
nessä. Näin eliminoidaan kirjan-
painajille tärkeä lisääntymisalus-
ta. Jos puuta kuitenkin jää touko-
kesäkuulle, pitää puut viedä pois 
viimeistään heinäkuun puolivä-
lissä, jolloin kaarnakuoriaiset 
ovat vielä puuaineessa. 

Pienillä pinta-aloilla voi ko-
keilla kirjanpainajien pyydystä-
mistä pyyntipölleillä ja feromo-
niansoilla.

Heli Mutkala-Kähkönen
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Pirkanmaan omasta uusiutuvasta luonnon-
varasta, puusta, tuotettu Lähisähkö ei lisää 
kasvihuonepäästöjä. Paikallisten metsien 
jalostettuna lopputuotteena sen käyttö tukee 
samalla maakunnan työllisyyttä ja elinkeinoja.

PUHTAASTI JÄLKISYISTÄ
Aidosti paikallista

LÄHISÄHKÖÄ
Pirkanmaan metsistä

Varmista oma Lähisähkösi, soita p. (03) 5653 4500

PL 175, Voimakatu 11, 33100 Tampere • www.sahkolaitos.fi

Se ei ole vahinko, 
että 63 % on 
valinnut meidät 
metsäasioissa 
kumppanikseen. 
Suomen suurimpana metsävakuuttajana LähiTapiola on turvallisuuden erityisasiantuntija. 
Panostamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskien hallintaan. Jo muutaman tukkipuun 
hinnalla vakuutat metsäsi lähes kaikkien luonnontuhojen varalta. 
 
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa. 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy 

www.JohnDeere.fi

John Deere Forestry Oy  
PL 472, Tampere
Puh. 020 584 166 
ForestryFinland@JohnDeere.com

Optimoi metsäsi 
tuottavuus.
Optimoi metsäsi 
tuottavuus.
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

11
Metsäasiantuntija
Markku Laukkarinen
044 776 4557

10
Metsäasiantuntija
Ville Haavisto
044 776 4555

9

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1
Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

2
Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

3
Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

4

7
Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

Metsäasiantuntija
Juha Ruuska
0400 131 337

5
Metsäasiantuntija
Juha Saltiola
044 776 4550

8

Kenttäesimies
Antti Kujala
044 580 1046
Alueet 5–7

6

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies
Tero Puolitaival
044 776 4558
Alueet 1 ja 8–11

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Kenttäesimies
Vesa Kastari
044 776 4560
Alueet 2–4
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www.mhy.fi/pohjoispirkka
etunimi.sukunimi@pohjois-pirkanmhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

Metsänhoitoyhdistys Längelmäki

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

Metsäasiantuntija
Vesa Haapaniemi
 044 776 4551

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Metsäasiantuntija
Rami Raittinen
0400 131 340

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Metsäneuvoja
Kati Häkkinen
p. 020 413 2495
040 720 3160
kati.hakkinen@mhy.fi

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

Puhelinpäivystys 
metsään liittyvissä
lakiasioissa 
maanantaisin klo 9–16.
Puh. 0600 39 39 59
(2,95 e/min +pvm/mpm)

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Kerkko Koro
044 580 1043

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

Valtatie 9:n pohjoispuoli
Hannu Varjoranta
0400 361 723

Valtatie 9:n eteläpuoli
Pentti Alanko
0400 238 590

Toimihenkilömme lomailevat pääosin heinäkuussa. 
Päätoimistoltamme numerosta 03 486 4551 

saat koko heinäkuun ajan tietoa 
päivystävistä toimihenkilöistä.
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WESTAS GROUP	  

	  
UUSI	  PUUNJALOSTUSYHTIÖ	  LÄNSI-‐SUOMEEN	  
	  
	  
Westas	  Oy	  on	  25.9.2013	  tapahtuneella	  yrityskaupalla	  ostanut	  kaksi	  länsisuomalaista	  sahayhtiötä;	  Raunion	  ja	  
Pihlavan	  sahat.	  Kaupan	  myötä	  uudesta	  yrityskokonaisuudesta	  tulee	  yksi	  Suomen	  suurimmista	  yksityisistä	  
puunjalostusyhtiöistä.	  Yhtiöstä	  muodostuu	  myös	  merkittävä	  bioenergiatoimija	  Länsi-‐Suomen	  alueelle.	  
	  
	  
Emoyhtiö	  Westas	  Oy:n	  tytäryhtiöt	  Pihlavan	  saha	  ja	  Raunion	  saha	  toimivat	  samalla	  läntisen	  Suomen	  puunhankinta-‐
alueella	  ja	  ostavat	  vuosittain	  yhteensä	  lähes	  miljoona	  kuutiota	  puuta.	  Sahat	  tuottavat	  vuodessa	  noin	  340	  000	  m3	  
kuusi-‐	  ja	  mäntysahatavaraa	  ja	  konsernin	  vuotuinen	  yhteenlaskettu	  liikevaihto	  on	  90	  miljoonaa	  euroa.	  Lähes	  70	  %	  
liikevaihdosta	  tulee	  viennistä.	  
	  
Konsernissa	  työskentelee	  noin	  130	  alan	  ammattilaista.	  Yhtiöllä	  on	  asiakkaita	  yli	  30	  maassa	  ja	  kotimaan	  lisäksi	  
päämarkkina-‐alueita	  ovat	  Keski-‐Eurooppa,	  Pohjois-‐Afrikka	  ja	  Kaukoitä.	  	  
	  
	  
Asiakkaiden	  ja	  metsänomistajien	  kumppani	  
	  
Yrityskaupalla	  tavoitellaan	  toimintojen	  merkittävää	  tehostamista	  ja	  integrointia	  yhä	  kilpailukykyisemmäksi	  
kokonaisuudeksi.	  Raunion	  ja	  Pihlavan	  sahat	  jatkavat	  operatiivisina	  tytäryhtiöinä,	  ja	  hallinto,	  myynti	  sekä	  
puunhankinta	  tullaan	  organisoimaan	  emoyhtiöön.	  Asiakkuudet	  ja	  kumppanuudet	  jatkuvat	  entiseen	  tapaan	  uuden	  
yhtiön	  nimissä.	  
	  
Westas	  Oy:n	  puunhankinta	  rakentuu	  Raunion	  ja	  Pihlavan	  sahojen	  metsäorganisaatioista.	  Sahojen	  pitkät	  perinteet	  
koko	  hankinta-‐alueen	  metsänomistajien	  yhteistyökumppanina	  säilyvät	  entisellään	  ja	  yhteistyötä	  
metsänomistajien	  kanssa	  pyritään	  myös	  vahvistamaan.	  
	  	  
Konsernin	  yhtiöiden	  osaaminen	  on	  rakennettu	  vuosikymmenten	  aikana	  ja	  aktiivinen	  kehitystyö	  jatkuu	  myös	  
tulevaisuudessa.	  Räätälöityjen	  ja	  laadukkaiden	  asiakastuotteiden	  valmistusta	  jatketaan	  nyt	  entistä	  
vakavaraisemmassa	  ja	  kilpailukykyisemmässä	  yhtiössä.	  Toiminnan	  tehokkuuden	  ja	  kannattavuuden	  
parantamiseksi	  toiminnoissa	  tulee	  kuitenkin	  tapahtumaan	  muutoksia.	  Muutosvaihe	  on	  tarkoitus	  viedä	  läpi	  
yhteistyössä	  henkilöstön	  kanssa,	  asiakkaita	  kuunnellen.	  
	  
	  
Suomalainen	  ja	  yksityinen	  
Westas-‐konsernin	  pääomistaja	  on	  Pekka	  Kopra.	  Yhtiön	  vähemmistöomistaja	  on	  A.	  Ahlström	  osakeyhtiö.	  Konsernin	  
pääkonttori	  sijaitsee	  Koskella	  Varsinais-‐Suomessa.	  	  
	  
	  
Lisätiedot:	  
Pekka	  Kopra,	  p.	  +358	  50	  597	  7245	  
Olli	  Raunio,	  p.	  +358	  44	  744	  0113	  
Kyösti	  Kurkela	  p.	  +358	  50	  518	  3610	  
Metsäpäällikkö	  Juha	  Mäki,	  p.	  +358	  44	  744	  0129	  

Silloin arvostat myös ostajan
ammattitaitoa ja hyvää korjuujälkeä.

RAUNIO
Raunion Saha Oy,
Metsäosasto, Härkätie 16, 31500 KOSKI TL, puh. (02) 484 400, faksi (02) 4844 0105

www.raunio.fi

ARVOSTATKO
METSÄÄSI?Hallituksen esitys metsänhoi-

toyhdistyslain muuttamisesta on 
edennyt eduskuntaan. Kyseessä 
on itse asiassa kaksi lainmuutos-
esitystä. Toinen koskee viimei-
sen metsänhoitomaksun kerää-
misajankohtaa ja toinen muu-
ta osaa metsänhoitoyhdistys-
laista. Lokakuun ensimmäisenä 
päivänä käydyn lähetekeskuste-
lun pohjalta muutosesitys lähe-
tettiin maa- ja metsätalousvalio-
kuntaan. Muutosesitystä ei eh-
kä käsitelläkään perustuslakiva-
liokunnassa, kuten mhy-laki ai-
kaisemmin, vaan se etenee va-
liokunnasta takaisin eduskunnan 
ison salin käsittelyihin.

Käytännössä lakimuutos ei 
välttämättä aiheuta suuria muu-
toksia tavalliselle metsänomis-
tajalle, ellei hän itse niin ha-
lua. Metsänhoitomaksuvelvol-
lisuus poistuu, mutta tilalle tu-

Metsänhoitoyhdistyslain 
muutos etenee eduskunnassa

lee yhdistyksen jäsenmaksu. Sen 
suuruuden yhdistykset ja heidän 
metsänomistajahallintonsa voi-
vat itse päättää. Ero on siinä, et-
tä lasku ei enää tule verottajalta 
kuten tähän saakka.  

Jäsenyys metsänhoitoyhdis-
tyksessä säilyy, ellei itse halua 
irtisanoutua. Näin sitten säilyy 
myös äänioikeus ja mahdolli-
suus vaikuttaa yhdistyksen asi-
oihin. Luulisi, että jokainen met-
sänomistaja haluaisi pysyä jäse-
nenä. Onhan metsänhoitoyhdis-
tys ainoa toimija, joka kentällä 
tosissaan on metsänomistajan 
puolella. Yhdistyksillä on myös 
elävä yhteys metsänomistajien 
valtakunnan tason edunvalvo-
jiin aina Brysseliin saakka.

Lakimuutoksen myötä yhdis-
tykset tehostavat edelleen toi-
mintaansa. Palveluja terävöite-
tään ja parannetaan. Tapahtuu 

Metsänomistajien edunvalvon-
takentässä tapahtuu kahden 
vuoden sisällä suuria muutok-
sia myös Länsi-Suomessa. He-
rätteenä on toiminut lähestyvä 
metsänhoitoyhdistyslain muu-
tos ja tarve turvata metsänomis-
tajien kattava ja tehokas edun-
valvonta tulevaisuudessa.  

Metsänhoitoyhdistysten koko 
suurenee edelleen. Päätöksiä on 
jo tehty ja keskusteluja ja neu-
votteluja käydään edelleen. 

Valtuustojensa päätöksellä en-

Westas Oy osti 25.9. Rauni-
on Sahan Koskelta ja Pihlavan 
Sahan Porista. Näin muodostui 
Westas Group, josta 85 prosent-
tia omistaa Pekka Kopra ja 15 
prosenttia A. Ahlström Oy. Wes-
tas Pekka Kopran tämän vuoden 
tammikuussa perustama yhtiö.

Westas Groupista tulee mer-
kittävä toimija Länsi-Suomeen. 
Tytäryhtiöt Raunio ja Pihlava 
hankkivat vuosittain puuta noin 
miljoona kuutiometriä ja tuot-
tavat sahatavaraa noin 340 000 
kuutiota. Sahatavaran lisäksi 
tuotetaan bioenergiaa. 

Raunion sahan omistivat Olli, 
Seppo ja Risto Raunio. Pihla-
van taas suurimmaksi osaksi sa-
han toimiva johto ja vähemmis-
töosakas A. Ahlström Oy. Myös 
Pekka Kopra on sahaajasukua. 
Hän on tuttu Vierumäen Verso-
woodista, jonka hallituksen pu-
heenjohtajana edelleen toimii. 

Konsernissa emoyhtiö hoi-
taa hallinnon, tuotteiden myyn-
nin ja puunhankinnan. Sahatyt-
täret jatkavat ja kehittävät sahaa-
mista entisillä paikoillaan. Pää-
konttori sijaitsee Varsinais-Suo-
men Koskella.

Metsäosasto toimivaksi 
vauhdilla
Uuden yhtiön metsäpäälliköksi 
nimettiin Juha Mäki, joka ai-

kaisemmin toimi samassa hom-
massa Raunion sahalla.

- Konserni muodostuu Westas 
Pihlavasta, Westas Rauniosta ja 
Westas Bioenergiasta. Metsä-
osaston toiminnan painopisteet 
ovat tukin ja bioenergian han-
kinta. Tämä yrityskauppa luo 
vakautta ja pyrimme olemaan 
paras valittavissa oleva kauppa-
kumppani, hehkuttaa Mäki.

- Meille on sama tuleeko raa-
ka-aine metsänhakkuusopimuk-
silla metsänomistajilta vai toi-
mituspuuna metsänhoitoyhdis-
tyksiltä. Haemme avoimesti eri-
laisia yhteyksiä.

Eura, Huittinen ja Sastamala 
maakuntien rajoilla ovat aluetta, 
jolla sekä Pihlavan että Raunion 
saha on ostanut puuta. Päällek-
käinen osto päättyi lokakuun 1. 
päivänä, kun uuden yhtiön met-
säosaston ensimmäinen palave-
ri pidettiin. Perjantaina 4.10. jul-
kaistiin uusi hankinta-aluekartta. 
Puunhankinnassa toimii kaikki-
aan 18 henkilöä, joille kaikille 
on siinä paikka. 

Positiivinen viesti 
metsänomistajille
MTK:n metsäjohtaja Juha Hak-
karainen toteaa, että sahojen ti-
lanne Euroopan markkinoilla on 
haastava yleisen taloustilanteen 
takia. Kaukomarkkinat esim. Ja-

yhdistysfuusioita, jotta johtami-
nen, organisaatio ja hallinto saa-
daan tehokkaammiksi ja toimi-
vammiksi. Tämä kaikki metsän-
omistajan menestyksen vuoksi. 

Lakimuutoksessa poistuisi 
käytöstä myös yhdistyksen toi-
mialueen määrittely. Tämä va-
pauttaisi metsänomistajan valit-
semaan omakseen vaikkapa lä-
hellä sijaitsevan naapuriyhdis-
tyksen, jos sen palvelut miellyt-
täisivät häntä enemmän. 

Metsänhoitomaksun poistues-
sa joudutaan sillä kustannettu-
ja palveluja ehkä karsimaan tai 
muuttamaan maksullisiksi. Mut-
ta saattaa myös olla, että osasta 
niistä tulee markkinointina yllä-
pidettäviä toimia. Kannattaa siis 
jäädä kuulolle ja katsomaan, mi-
tä tapahtuu. 

Heli Mutkala-Kähkönen

Metsänomistajien 
järjestö tiivistyy

si vuoden alusta yhdistyvät met-
sänhoitoyhdistykset Pohjois-
Pirkka ja Längelmäki jatkaen 
toimintaa Pohjois-Pirkkana. 
Metsänhoitoyhdistykset Kiikka-
Keikyä, Länsi-Satakunta ja Teljä 
yhdistyvät metsänhoitoyhdistys 
Satakunnaksi. Samoin ensi vuo-
den alusta yhdistyvät metsän-
hoitoyhdistykset Lounametsä ja 
Länsimetsä. Tämä yhdistys jat-
kaa nimellä Lounametsä.

Neuvotteluja yhdistymisis-
tä on käyty myös muualla Län-

si-Suomessa, mutta päätöksiä ei 
ole vielä tehty. Keskustelut jat-
kuvat.

Lisäksi kaikki Suomen met-
sänomistajien liitot tultaneen 
yhdistämään entistä tehokkaam-
maksi kokonaisuudeksi MTK:n 
metsälinjan kanssa. Näin met-
sänhoitoyhdistyksistä, metsän-
omistajien liitoista ja MTK:sta 
rakennetaan entistä tiiviimpi ja 
tehokkaampi kokonaisuus Met-
sänomistajat-sateenvarjon alle. 

Uusi sahakonserni 
syntyi Länsi-Suomeen

paniin ja Kiinaan toimivat pal-
jon paremmin. 

- Ilmoitukset uusista inves-
toinneista ja isommista vaka-
varaisemmista toimijoista ovat 
positiivinen merkki. Westakses-
ta on lupa odottaa vakaata toimi-
jaa, joka kestää sahamarkkinoil-
ta tuttuja heilahteluja paremmin, 
sanoo  Hakkarainen.

Tutkimuspäällikkö Erno Jär-
vinen MTK:sta on samoilla lin-
joilla. 

- Hyvä uutinen tämä Wes-
tas on. Se kertoo, että tulevai-
suuteen uskotaan mekaanisessa 
metsäteollisuudessa ja puuta tar-
vitaan tulevaisuudessakin. Saho-
jen tilanne ei ole enää niin synk-
kä kuin viime talvena. Taloudel-
linen tilanne on melko hankala, 
mutta naapurimaissamme Ve-
näjällä ja Ruotsissa vielä paljon 
pahempi. Meillä Suomessa on 
sentään riittänyt puuta. Tulevai-
suuden näkymät pitkällä tähtäi-
mellä ovat hyvät. Puusta raken-
netaan ja sahatavaraa tarvitaan.  

Heli Mutkala-Kähkönen 
viestintäpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Keväällä käyttöön otettu puu-
markkinat.fi-verkkosivu on 
osoittanut tarpeellisuutensa. 65 
metsänhoitoyhdistystä on siir-
tänyt metsänomistajien puun-
tarjonnan palveluun. Puun os-
tajiksi palveluun on rekisteröi-
tynyt yhteensä 61 yritystä. Pal-
velun käyttäjiä näissä puunosta-
jayrityksissä on noin 600. Palve-
lua on kehitetty paljon ostajien 
ja metsänhoitoyhdistysten kehit-
tämisehdotusten perusteella. Pa-
lautetta otetaan edelleen jatku-
vasti vastaan ja puumarkkinat.
fi:tä kehitetään sen pohjalta.   

Hyödyt metsänomistajille
Metsänhoitoyhdistys siirtää met-
sänomistajien myytävät kohteet 
palveluun. Tarjoukset pyydetään 
pääsääntöisesti metsänhoitoyh-
distykseen, mutta metsänomis-
taja saa ne halutessaan myös it-
selleen. Metsänomistaja näkee 
myytävät kohteensa sähköpos-
tiin lähetettävän linkin kautta. 

Kauppa käy ja kilpailutus toimii 
sähköisellä puumarkkinapaikalla

Metsänomistajat ovat olleet pal-
veluun tyytyväisiä. 

Metsänomistaja hyötyy palve-
lusta parhaiten tehokkaan kilpai-
lutuksen vuoksi. Leimikot ovat 
palvelun avulla varmasti kaikki-
en ostajien nähtävillä. Nyt ostaja 
voi tulla yllättäen kauempaakin. 
Esimerkiksi sellainen ostaja, jolta 
tarjousta ei ole osannut odottaa-
kaan, saattaa yllättäen sen jättää.  
Puumarkkinat.fi antaa myös 
mahdollisuuden kehittää ko-
ko puunhankintaketjua tehok-
kaammaksi, jolloin hyödyt nä-
kyvät vasta pidemmällä aikavä-
lillä myös metsänomistajan raha-
pussissa. Näitä kehittämiskohtei-
ta ovat mm. sähköinen tiedonsiir-
to, eri toimijoiden päällekkäisen 
työn poistaminen ja parempi hak-
kuiden suunnittelu.

Puuta tarjolla runsaasti 
Palvelun käyttöönotossa on mo-
nessa suhteessa tehty historiaa. 
Näin suurta käytännön muutosta 
puumarkkinoilla ei ole tapahtu-
nut aikoihin. Vilkkaan puukaup-
pasyksyn vuoksi palvelussa on 
ollut ajoittain lähes 800 000 kuu-
tiometriä puuta tarjolla. Kohteet 
ovat tarjolla keskimäärin kaksi 
viikkoa. Puun ostajat näkevät he-
ti etusivulla lähes kaikki yhdis-
tysten avustamana ja valtakirjal-
la markkinoille tuleva puun tar-
jonnan. Puumarkkinat toimivat 
Suomessa erinomaisesti.  

Markus Peltola
projektipäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

puh. 010 841 5700

Huittisten Säästöpankin 
metsäristeily 31.10. – 1.11.2013
Ohjelmassa ajankohtaista asiaa metsätaloudesta ja pankin palveluista. 
Ilmoittaudu Ikaalisten Matkatoimistoon puh. 03 45800 tai 
maaseuturisteily@ikaalistenmatkatoimisto.fi
Järjestämme kuljetuksen Vammalasta sekä Porista Turun satamaan.

Lisätietoja risteilystä internetsivuiltamme www.saastopankki.fi/huittistensp
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Suurpedot herättävät usein suu-
ria tunteita ja mielipiteitä. Kes-
kustelut suurpetojen aiheutta-
mista vahingoista ja vaaratilan-
teista ovat yleisiä niin metsäam-
mattilaisille kuin muillekin ak-
tiivisille luonnossa liikkujille. 
Yleensä aiheesta on selkeä mie-
lipide joko puolesta tai vastaan. 
Toisille yksikin suden suuhun 
mennyt hirvi tai ilveksen tap-
pama kauris on liikaa, toisille 
jokainen esiintyvä suurpeto on 
korvaamattoman arvokas osa 
suomalaista luontoa. Aiheeseen 
ei varmasti yhtä oikeaa kantaa 
olekaan, mutta metsien ammatti-
laisille suurpedot ovat kuitenkin 
huomioitava osa arjen askareita.

Kannanhoitosuun-
nitelmat toteutumassa
Suurpetokantoja pyritään val-
takunnallisesti ohjaamaan laji-
kohtaisilla kannanhoitosuunni-
telmilla. Kannanhoitosuunnitel-
missa on määritelty tavoitteita 
kannan koosta sekä esiintymisti-
heydestä alueittain. Eteläiseen ja 
läntiseen Suomeen tavoitellaan 
vakiintuneempia esiintymiä oi-
keastaan kaikista suurpedoista. 
Kannanhoitosuunnitelmien mu-
kaisesti suurpedot ovat rantautu-
neet läntisempään Suomeenkin 
jäädäkseen. Merkkejä ja havain-

Karhun kanssa työmaalla

toja pedoista tehdään jatkuvas-
ti, ja toisinaan hyvinkin läheltä 
asutusta. Karhut ovat yleistyneet 
myös pohjoisella Pirkanmaal-
la tuntuvasti. Aiemmin karhusta 
saattoi tulla hajanaisia havainto-
ja ohikulkevista yksilöistä. Kes-
ki-Suomessa kanta on jo pidem-
pään ollut varsin elinvoimainen 
ja lisääntyvä. Tällä hetkellä kar-
huhavaintoja tehdään Mhy Poh-
jois-Pirkan toiminta-alueella lä-
hes päivittäin. Vaikka vakavam-
milta yhteentörmäyksiltä on väl-

tytty, on aihe huomion arvoinen 
myös työntekijöiden toiminta-
malleissa. Varautuminen saman 
savotan jakamiseen nallen kans-
sa on näin tarpeellista.

Kohtaamiset vältetään 
keskinäisellä  
kunnioituksella

Karhun aistit ovat tarkkuudes-
saan verrattomat. Yleensä se pys-
tyy välttämään ihmisen kohtaa-
misen jo hyvissä ajoin tekemällä 
vieraasta haju- ja kuulohavaintoja 

On lokakuun loppu kurulaisella 
metsäpalstalla Parkkuussa. Yön 
aikana on satanut reilu sent-
ti uutta loskaista lunta. Aamul-
la seitsemältä alueneuvoja Vesa 
Kastarin puhelin kilahtaa. Rai-
vaustyömaalle ehtinyt metsuri 
Petri Järvinen soittaa ja kertoo 
työmaalla olevan vahvempaakin 
työnjohtoa; karhu on tallustellut 
tutkimaan eilisiä raivausjälkiä 
ja tutustunut samalla paikalla 
olleeseen hakkuukoneeseen lä-
hietäisyydeltä. 

Loskaan painunut jälki ker-
too vierailijan tulleen työmaan 
suunnasta ja tutkimusretken jäl-

Karhukertomus kurulaiselta 
raivaustyömaalta

keen palanneen takaisin samaan 
suuntaan. Jäljen on oltava mel-
ko tuore, koska lumen tulo lop-
pui vasta aamuyöllä ja jälki on 
aivan puhdas lumesta.  Aamuhä-
märissä jälkien perään lähtemi-
nen työmaalle ei tunnu järkeväl-
tä ratkaisulta.

Neuvojankin ehdittyä paikal-
le ryhdytään selvittämään, olisi-
ko karhu siirtynyt ulos työmaa-
alueelta. Tunnin kuluessa tilan-
ne alkaa valjeta. Lähellä Kurun 
keskustaa on saatu luotettava 
näköhavainto liikkeellä olevas-
ta karhusta. Jälkien etsintä työ-
maalla kertoo samansuuntaista 

nallen liikkeistä. Otus on suu-
rella todennäköisyydellä sama 
yksilö ja jo kaukana työmaalta. 
Näin saadaan hiukan erilainen 
työpäivä normaalimpaan kuo-
siin ja työt taas käyntiin.

Karhuun täytyy suhtautua va-
kavasti työturvallisuusriskinä. 
Vahinkoja ei ole sattunut, mut-
ta poikkeustakaan ei haluta. 
Lähempi kohtaaminen karhun 
kanssa ei ehkä tunnu vain luon-
tokokemukselta, vaan voi jäädä 
kummittelemaan mieleen pahas-
tikin. 

Vesa Kastari

täysin ihmisen tietämättä. Karhu-
jen olemassaolo ei yleensä met-
sureiden mielenrauhaa häiritse, 
näin ainakin Mhy Pohjois-Pirkan 
metsureiden pääluottamusmies 
Pertti Häyrysen mukaan. 

– Aina työmaalle mennessä 
sen verran varusteiden kahna-
usta ja kolinaa kuuluu, että ehtii 
siinä karhu miehet helposti väis-
tämään. Ja varmaan nuo ovat jo 
oppineet metsurit hajustakin tun-
nistamaan, naurahtaa Häyrynen.  
Häyrysen mukaan karhukammo 
ei ole työntekoa häirinnyt, vaik-
ka säännöllisesti tuoreitakin jäl-
kiä työmaille sattuu. Metsästä 
löytyy tilaa molemmille.

Tuoreen karhuhavainnon sat-
tuessa käynnissä olevalle työ-
maalle, on asiaa kuitenkin syy-
tä harkita hetki terveellä maa-
laisjärjellä. Pentujaan puolus-
tavan emon tai muuten ihmis-
pelottomasti käyttäytyvän kon-
tion kanssa ei painikamppailua 
kannata ehdoin tahdoin aloittaa. 
Yleensä kannattaa pyrkiä var-
mistumaan, että karhulle jää riit-
tävästi aikaa havainnoida tilanne 
ja väistää lähempi kontakti ih-
miseen. Konkreettinen näköha-
vainto palstalla olevaan karhuun 
on säväyttävä kokemus. Tällöin 
on useimmiten viisasta vaih-
taa palstaa varmuuden vuoksi ja 

antaa karhun siirtyä kauemmas 
kohteelta. Samaa ohjetta voi ai-
heesta suositella myös metsän-
omistajille. Tosin kyllä tuo rai-
vauspäivä kuitenkin aika lail-
la olan yli katsellessa kuluu, jos 
karhun tietää juuri samalla työ-
maalla tarkastelleen. Käytännös-
sä ongelmat vältetään niin kauan 
kuin karhun ja ihmisen molem-
minpuolinen kunnioitus säilyy.

Karhun kanssa lähikontak-
ti ei siis metsureita juuri etukä-
teen jännitä. Käytännössäkin täl-
lainen kohtaaminen työn olles-
sa käynnissä on epätodennäköi-
nen. Konemiesten maailma on 
hiukan toinen. Äkäinen kohtaus 
talvipesästä heränneen kontion 

kanssa on hakkuutyömaalla har-
vinaista, mutta hyvin mahdollis-
ta. Karhu on voinut valita talvi-
pesäkseen rauhallisen oloisen ri-
suvaraston tai palsta voi muuten 
sattua talvipesän kanssa samoil-
le koordinaateille. Tilannetta on 
käytännössä mahdoton edes etu-
käteen välttää. Tällöin painosuh-
teet ovat kuitenkin yleensä ihmi-
sen puolella, hakkuukoneen tai 
kuorma-auton kanssa ei karhu-
kaan painissa pärjää.  

10 kohdan ohjeet karhun koh-
taamiseen löytyvät riista.fi-si-
vustolta.

Vesa Kastari
kenttäesimies

Mhy Pohjois-Pirkka

On reilu oikeus jokamiehen 
liikkua luonnossa nauttien. 
Metsän aarteet ovat kankahilla, 
sienet, marjat, kukat saatavilla.

                                                                                                                                   Lue lisää mhy.f   •  m
etsanom

is
ta

ja
t.f

  •
  y

m
pa

ris
to

.f 
/jo

ka
m

ie
he

no
ik

eu
de

t.f
 

Pertti Häyrysen mielestä metsään mahtuvat niin karhut 
kuin metsuritkin.
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”Metsänomistajille vapautta”, 
toitottavat metsäalan lehtien ot-
sikot. ”Holhousta on vähennet-
tävä”, säestävät alan toimijat. 
”Isännälle päätösvalta”, vaativat 
metsänomistajien edunvalvojat.  
Eletään ajan hengessä. Suomes-
sa on kyllästytty holhoukseen ja 
sääntelyyn. Luulisi, että metsän-
omistajalle koittavat kissan päi-
vät. Kattia kanssa, voisi todeta. 
Yhteiskunnassa toinen käsi ei 
tiedä mitä toinen tekee. 

Olo on kuin Hölmölässä.  Peit-
toa pidennetään leikkaamalla 
toisesta päästä palanen ja ompe-
lemalla se toiseen päähän. Ko-
vasti on tohinaa ja touhua, mutta 
järki puuttuu täysin. Aika menee 
jonninjoutavuuksiin, eikä kehit-
tämiseen. Tulevaisuuden raken-
tamisen asemasta rakennamme 
ylipääsemättömiä muureja ja 
toiminnan rajoituksia. 

Tuntuu, että jokaista myönnet-
tyä vapautusta vastaan säädetään 
kaksi velvollisuutta. Tapauksia 

- Tarkoituksena metsien hyvän terveydentilan ylläpitämi-
nen ja metsätuhojen torjunta.

- Koskee metsiä, terminaali- ja tehdasvarastoja, puutava-
ran hakkuupaikkoja ja välivarastoja.

- Puutavaraksi katsotaan yli 10 sentin tyviläpimittainen 
kuorellinen raakapuu.

- Edellisen talvikauden 1.9. - 31.5. aikana kaadettu kuusi 
kuljetettava pois hakkuupaikalta ja välivarastosta 24.7. 
mennessä, kaarnoittunut mäntypuutavara 1.7. mennes-
sä. Em. aikarajat koskevat Pirkanmaata.  

- Jos hakkuussa tai myrskytuhon takia on jäänyt metsään 
enemmän kuin 10 kuutiota yli 10 cm tyviläpimittaisia 
kuusen rungonosia hehtaaria kohti, on puutavaran omis-
tajan kuljetettava ylimäärä pois edellä mainittuihin päi-
vämääriin mennessä. Kaarnoittunutta mäntyä saa jäädä 
metsään enintään 20 kiintokuutiota/hehtaari.

- Poiskuljetusvelvoite ei koske yksittäistä alle 20 m3:n män-
typinoa.

- Lain noudattamatta jättämisestä seuraa vahingonkorva-
usvelvollisuus, jos toisen maanomistajan puustoa kuolee 
yli 20 m3/ha tai sille aiheutuu kasvutappioita yli 10 m3/
ha/5v.

- Valtion omistamilta tai vastaavilta suojelualueilta levin-
neen tuhon vahingonkorvauksista vastaa valtio.

- Metsäntutkimuslaitoksen pitää seurata ja ennakoida kas-
vitautien ja tuhoeläinten esiintymistä. 

- Suomen metsäkeskus valvoo lain noudattamista.
- Laki tulee todennäköisesti voimaan ensi vuoden alusta.  

Laki 
metsätuhojen 
torjunnasta 
eduskuntakäsittelyssä

Vapautta vai 
     velvollisuuksia?

on valitettavan paljon.
Esimerkiksi metsälain uudis-

tamisella annetaan metsänomis-
tajalle mahdollisuus hakata met-
sänsä haluamansa ikäisenä. Va-
litettavasti vain samaan aikaan 
kaavoituksella säädetään pa-
himmillaan maaseutualueella 
maisematyölupa jokaiselle hak-
kuulle. Metlan tuoreen selvityk-
sen perusteella tiedetään, että 
maankäytön rajoituksilla saate-
taan kunnasta riippuen vähentää 
metsänomistajan puunmyyntitu-
lomahdollisuuksia jopa kymme-
nillä prosenteilla. 

Metsien suojelussa on kym-
menen vuotta vannottu metsän-
omistajan vapaaehtoisuuden ni-
miin. Metso-ohjelma on täyttä-
nyt kaikki odotukset. Metsän-
omistajat ovat osoittaneet suoje-
lumyönteisyytensä. Mutta mitä 
tekee ympäristöministeriö. Val-
mistelee vanhaa kunnon pakko-
suojeluohjelmaa, jota kutsutaan 
soiden suojelun täydennysohjel-

maksi. Luultavasti ympäristö-
ministeriönkin (pitäisikö lukea 
Vihreiden) tavoitteet saavutet-
taisiin vapaaehtoisuuteen perus-
tuvilla menetelmillä. Tästä huo-
limatta yhteiskunta ottaa val-
tavan riskin menettää metsän-
omistajien suojelumyönteisyy-
den hyväksi tehty vuosikymme-
nen työ. Luottamuksen menettä-
misellä on valtavat vaikutukset.

Juna on menossa kovaa vauh-
tia väärään suuntaan. Uusiutu-
vaa energiaa tuetaan metsäpääs-
sä, mutta samaan aikaan ener-
giapolitiikka johtaa kivihiilen 
käytön lisääntymiseen. Metsä-
energiaa tarjoava metsänomis-
taja jää pahimmillaan ihmette-
lemään kivihiilikasan suuruutta.  
Brysselissä mietitään direktiiviä 
puubiomassan kestävyyskritee-
reiksi.  Metsänomistajan vapau-
den lisääntyminen muuttuisi yh-
dellä kertaa lisävalvonnaksi, pa-
kolliseksi metsäsuunnitelmaksi 
ja suureksi summaksi lisäkuluja.

Metsät tarjoavat Suomelle 
valtavat mahdollisuudet. Nämä 
mahdollisuudet saadaan käyt-
töön metsänomistajalähtöisel-
lä metsäpolitiikalla. Sääntelyä 
ja velvoitteita lisäämällä kurjis-
tamme omaa oloamme.  

Metsänomistajat ovat olleet 
pitkämielistä porukkaa. Barrika-
deille ei ole noustu huutamaan 
vapautusten puolesta. Saa näh-
dä kuinka pitkälle kärsivällisyys 
kestää, ellei junaa saada käänty-
mään aidosti metsätalousyrittä-
jyyttä edistävään suuntaan. Ve-
turin polttoaineeksi on aika ot-
taa historiaan kuuluvan hiilen 
asemasta tulevaisuuden biopolt-
toaineet.

Marko Mäki-Hakola

Tilavahti valvoo 
puolestasi

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

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

Katso lisätiedot www.metsatilat.fi
Kihniö, Kankari 
taimikkomääräala 
9,5 ha. 
Hp 18 000 €/tarj.

Kihniö, Kankari 
26 ha/2850 m3. 
Hp 99 000 €/tarj.

Parkano, Vahojärvi 
2,6 ha maatilan talous-
keskus, runsaasti
rakennuksia mm. sau-
na Onkilammenkosken 
rannalla. Hp 74 000 €/
tarj.

Parkano 
2,7 ha/200 m3, mää-
räala rajoittuu Vatave-
teen. Tee tarjous

Parkano 26 ha/1200 
m3. Tarj. 31.10.

Sauli Kallio 
044 739 3110
 
Sastamala, Heinoo 
7,4 ha/865 m3. 
Tarj. 15.10.

Ylöjärvi 
6,5 ha/1300 m3, 
tila Iso-Otavan saa-
ressa, 300 m rantaa ei 
rak.oik. Tarj. 15.10.

Ylöjärvi, Aurejärvi 
11 ha/2370 m3. Tarj. 
15.10.

Ikaalinen, Juhtimäki 
17,6 ha/2860 m3, 
rantaa, ei
rantarakennusoikeutta. 
Tarj. 30.10.

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

Kari Jeskanen 
0500 335 526
 
Sastamala, Kikkerlä 
maatila: metsä 
13,8 ha/1390 m3,
pelto 5,86 ha, tukioikeu-
det, vanhat rakennukset.
Hp 110 000 €/tarj.

Huittinen, Heinimaan-
kulma Sastamalan 
rajalla
15,9 ha taimikoita ja 
kasv.metsää. 
Tarj. 11.10.
Vesa Yli-Hongisto 
0500 832 681
 
Sastamala, Kiikka 
hyväkunt. ok-talo 
keskellä kylää.
Runsaasti tilaa asumi-
seen ja työ- tai harras-
tustoimintaan.
Hp 125 000 €

Sastamala, 
Ekojärventie 191, 
hirsiok-talo asumiseen 
tai vapaa-aikaan. Heh-
taarin tontti valtion tien 
varressa. 
Hp 48 000 €

Akaa, Riisikkala 
14,3 ha/2200 m3. 
Hp 85 000 €

Punkalaidun, Liitsola 
metsätila 25 ha + 
hirsitalo.
Hp 120 000 €/tarj.

Vesilahti, 
Koskenkylä maatila: 
talouskeskus ok-talo 230 

m2+ muut rakennukset, 
pelto 27,53 ha, metsä 
13,9 ha, yksi rantatontti. 
Tarj. 31.10.

Ikaalinen, Hulppojärvi 
hieno rantamökki isolla 
tontilla. 
Hp 170 000 €

Ikaalinen, Juhtimäki, 
useita rantatontteja eri 
järvillä, kannattaa tutus-
tua!

Jukka Pusa 
0400 636 113

Mänttä-Vilppula, 
Keuruu n.13 ha.
Hyväkasvuista kasva-
tusmetsää ja taimikkoa 
käsittävä tila kunnollisen 
metsätien varressa. Puu-
määrä n.1230 m3. 
Tarj. 18.10.

Mänttä-Vilppula, 
Ajostaipale 3,78ha
Rantatila Näsijärven ve-
sistön Vilppureitin var-
ressa. Puumäärä n.870 
m3. Tilalla sijaitsee kaksi 
osayleiskaavakaavatont-
tia, rak.oik. 150 krs-m2/
tontti. Rantaviivaa yh-
teensä n.500 m.
Hp 130 000 €/tarjous.

Ruovesi, Storminiemi 
n.9,8 ha. Runsaspuus-
toinen, pääasiassa vart-
tunutta kasvatusmetsää 
käsittävä tila. Hyväkas-
vuiset maapohjat. Puu-
määrä n.1780 m3

Tarj. 1.11.

Ruovesi, Ruhala 
50,2ha. Erinomainen 
tila sijoittajalle. Tila 
käsittää kaksi palstaa. 
Puumäärä n.5660 m3. 
Tilan p-alasta yli puolet 
varttuneitta kasvatus-
metsiä, joiden keski-
puusto on n.190 m3/
ha. Hyvät tieyhteydet, 
isompi palsta rajoit-
tuu n.1 km:n matkalta 
Ruovesi-Vilppulatiehen.
Tarj. 25.10.

Ruovesi, Ruhala
n. 6,44 ha. Tukikelpois-
ta peltoa pikitien var-
ressa. Määräala. Tarj. 
1.11.

Ruovesi, Tuuhosky-
lä, n.1,6 ha. Määräala 
Tarjanneveden rannal-
la. 200 m päähän ran-
nasta mahd. rakentaa. 
Upea luonnonhiekka-
ranta. Hp 50.000€/tarj.

Virrat, Pohjaslahti n. 
27 ha. Taimikkovaltai-
nen, rehevämaapohjai-
nen tila pikitien varres-
sa. Puumäärä n.1 200 
m3. Tarj. 18.10.

Virrat, Pohjaslahti 
n.34 ha. Reheväpoh-
jainen tila valtion tien 
varressa. Puumäärä 
n.3100 m3. Kasvatus-
metsiä lannoitettu. 
Tarj. 18.10.

Virrat, Pohjaslahti, 
n. 9 ha. Taimikkoval-
tainen tila. Puumäärä 

n.280 m3. Metsätie tilan 
keskelle.Tarj. 18.10.

Virrat, n.28,7 ha
Mäntyvaltainen metsä-
palsta Virtain Ilomäenky-
lässä.  Puumäärä n.2500 
m2.  Yhtenäinen palsta, 
joka koostuu kiinteis-
töstä ja määräalasta. 
Hintanäkemys: 70.000€/
tarj. 8.11.

Janne Savilahti
044 7607788

Juupajoki, Korkeakos-
ki Peltoa 7,24 ha, tarj. 
7.11.

Orivesi, 
Ala-Lauttajärvi 
2 rantatonttia. 
Hp 42 000 €/tontti

Orivesi, Västilä
Metsätila 22,6 ha, 1860 
m3, tarj. 30.10. 

Orivesi, Västilä
Metsätila 22,0 ha, 1060 
m3, tarjoukset 30.10. 
mennessä

Orivesi, Hirsilä 
Metsätila 11,8 ha, met-
sätila, 1000 m3, 
tarj. 7.11. 

Vapaa-ajan asunto
Teisko, Ala-Pirttijär-
vi. Kauniilla, valoisalla 
ja rauhallisella  pai-
kalla sijaitseva vapaa-
ajanasunto, 50 m2, 
rantatontti 6100 m2, 
hintapyyntö 106 000 €. 
Etuovi kohde: 946184

Miika Bucktman
040 557 3947
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Suomen Metsäkeskuksen Poh-
jois-Savon alueyksikkö järjesti 
vuorollaan metsätaidon SM-kil-
pailut Kuopiossa 14.92013. Eri-
tyisen hyvin tarkoitukseen sopi-
vana kisakeskuksena toimi Sor-
sasalon raviradan pääkatsomo 
nyt jo toisen kerran vuoden 2000 
jälkeen. Kolmetoista vuotta sitten 
kisailtiin lähimetsässä, nyt hoi-
dettiin kilpailut Siilinjärven puo-
lella linja-autokuljetusten avul-
la. Kilpailurata alkoi Metsäkes-
kuksen toimipaikan tontin laidal-
ta ja maali sijaitsi 2430 metrin pi-
tuisen hieman alamäkivoittoisen 
kulkureitin päässä metsäkoulun 
takapihalla. Jo tästä voi päätel-
lä, että koko ajan liikuttiin hy-
vin hoidetuissa metsissä. Jokai-
sella koealalla oli hyvä näkyvyys 
ja hoitotyöt oikea-aikaisesti tehty. 

Ennakkokäsitys rehevistä met-
sistä näyttäytyi toteen kilpailus-
sakin, kun ensimmäisellä koea-
lalla kysyttiin voimakkaan nä-
köisen kuusikon vuotuista kas-
vua. Siinä oikea vastaus oli 19,7 
kuutioita, mikä täytyy olla täl-
le porukalle tarkoitetun SM-kil-
pailujen ennätys. Tuskin kukaan 
ruksasi vastauksensa tuohon ää-
rilaidan ruutuun 20+.

Toinen savolaismetsän muhke-
utta osoittava lukema piti merki-
tä kilpailukortin äärilaitaan 440+, 
kun tuplapisteet antava puuston 
tilavuus hehtaarilla oli 552 kuu-
tioita. Tässäkin on kyseessä edel-
liseen verrattava paljousennätys. 
Vastoin ensin mainittua tehtävää 
nyt suurin osa kilpailijoista vasta-
si oikein saaden täydet 20 pistet-

Metsätaidon SM-kisat 
Kallaveden maisemissa

tä. Tämä nosti yleistä tulostasoa
Hyvän metsänhoidon taidon-

näyte oli sekin komea lehtikuu-
si, mistä yksittäisen puun pituut-
ta arvioitiin. Järeätä, oksatonta ja 
suoraa runkoa oli runsaasti näky-
vissä. Elinvoimainen oksasto oli 
kaukana yläilmoissa, huiput 28:n 
metrin päässä maanpinnasta. Tä-
mä sijaitsi taimikon reunalla, jo-
ten se saattoi olla yksi siihen kuu-
luvista jättöpuista. Vai oliko mai-
semapuu?

Kaikki muut 12 tehtävää olivat 
helponlaisia. Tätä arviota omalta 
kohdaltani vahvistaa se, että sal-
littua taulukkokirjaa ei tarvinnut 
millään koealalla ottaa esille. Lei-
maus oli lähes puhtaassa kuusi-
kossa, mistä hieman varovaisel-
la poistamisella 60:n pisteen ker-
hoon oli helppo päästä. Se tarjosi 
myös rohkeammalle leimaajalle 
mahdollisuuden pienellä riskillä 
saavuttaa hupputulos. Niinpä tu-
losluettelosta löytyy ainakin yksi 
67:n pisteen tulos. Puuston ikää 
tarjottiin arvattavaksi aikanaan 
reippaasti harvennetussa koivi-
kossa. Kun oikea vastaus oli 30 
vuotta, niin joko oikeaan tai vie-
reiseen oli helppo osua. Moni-
muotoisuustehtävässä muutaman 
metrin syvänteen pohjassa virran-
nut puro kelpasi oikeaksi vasta-
ukseksi, koska alueella ei ollut 
havaittavissa ihmisen aiheutta-
mia toimenpiteitä. Kaatuilleet ja 
kuolleet puut olivat saaneet rau-
hassa pökkelöityä.

Metsänhoitoyhditstys Pohjois-
Pirkka lähetti kisoihin Visuveden 
kilpailun tuloslistan perusteel-

la kaksi joukkuetta, kuusi miestä 
ja kaksi naista sekä alle 18-vuo-
tiaiden nuorten sarjaan Teemu 
Ruuskan. Lisäksi toimialueelta 
lähti omin kustannuksin mukaan 
yhden joukkueen verran muita. 
Näiden lisäksi Tampereen Seu-
dun Metsänomistajat ry:tä edusti 
Ruovedeltä koottu joukkue.

Pohjois-Pirkan joukkueille tu-
li kolme erittäin hyväksi luokitel-
tavaa tulosta. Katja Kangasmäki 
sijoittui naisten sarjassa seitse-
männeksi 158 pisteellä. Yksi pis-
te erotti hänet kuuden palkitun ri-
vistä. Kyseessä on Katajan paras 
sijaluku tällä tasolla. Sirkku Tuo-
mola oli sijalla 16, 152 pisteellä, 
mikä myöskin oli hänen paras 
SM-tulos. Kolmas hyvä suoritus 
osui omalle kohdalleni, kun tu-
lokseksi tuli sija 15, 169 pisteellä. 
Tämä on jaettu paras tulos, kos-
ka sain saman sijaluvun Tampe-
reen Kaupissa vuonna 1997. Sil-
loin se tuntui enemmän voittami-
selta, kun palkinnot jaettiin tuo-
hon aikaan nykyisen kuuden si-
jasta kahdellekymmenelle par-
haalle. Miesten sarjan voittajan 
pisteet olivat 177 ja naisten 168.

Nyt kolmatta kertaa kisaohjel-
massa ollut nuorten sarja potee 
kilpailijavähyyttä. Teemu Ruus-
ka oli vuosi sitten Vaasassa nel-
jäntoista kilpailijan joukossa kuu-
des hyvällä 147 pisteen tuloksel-
la. Kuopiossa hänelle tuli sama 
sijoitus puolta pienemmässä osal-
listujajoukossa ja vähän pienem-
mällä pistemäärällä.

Näiden kilpailuiden pitkään 
runsaana säilynyt runsas osanot-

tajamäärä on kääntynyt tällä vuo-
sikymmenellä selvään laskuun. 
Vuonna 2010 Lempäälässä oli 
viimeinen lähtönumero 562, nyt 
se oli 414.

Kun edellisenä iltana majoitus-
pakassamme Siilinjärven Kun-
nonpaikassa karaokeilta päättyi 
hyvissä ajoin, pyysivät samaan 
aikaan käytävälle osuneet Sas-
tamalan miehet minua poikkea-
maan heidän majapaikkaansa, 
että ennakoidaan vähän huomis-
ta kilpailua. Ammatikseen motol-
la pölkkyjä tekevä Tarvo Kranni 
korosti sitä seikkaa, että kun lä-
hestyy koealaa, niin ensimmäis-
tä näköhavaintoa kannattaa pi-
tää voimakkaana mielessä. Met-
surin ammattia harjoittava J.P. 
Karlsson loi uskoa porukkaan, 
että meillä kaikilla on hyvän päi-
vän tullen mahdollisuus saavut-
taa kunnollinen tulos. On muis-
tettava pitää pää kylmänä ja esi-
merkiksi rauhallisesti tarkkailta-
va koealoja, että ovatko ne tasai-
sia puustoltaan vai onko toises-
sa päässä erilaista. Lopuksi vä-
hän kevennettiin, kun ennustet-
tiin porukalla oikeat vastaukset. 
Monenneksiko sillä olisi tullut, 
jäi omalta kohdaltani selvittämät-
tä, mutta yksi kohde ainakin osui 
oikeaan. Olimme yksimielisiä, 
että taimiston hoitoon merkitään 
perkausharvennus. Kuuden mie-
hen ”lyhyt kurssi” kuitenkin tuot-
ti kaksi sijoitusta kahdenkymme-
nenjoukkoon.

Ahti Pöllänen 

Mhy Pohjois-Pirkka järjesti metsänomistajien metsätaitoki-
sat Visuvedellä elokuun puolessa välissä. Kilpailuihin saa-
pui 70 osallistujaa, jotka kisasivat metsänhoitoyhdistys Pir-
kanmaan ja Pohjois-Pirkan mestaruukista sekä yhdistysten 
välisestä Tapion Maljan –joukkuekilpailun voitosta.

Mhy Pohjois-Pirkan metsätaitomestarit Katja Kan-
gasmäki ja Viljo Nieminen.

Tapion Malja -joukkuekilpailun voittajajoukkue, Ju-
hani Rauhalammi, Viljo Nieminen, Katja Kangasmäki 
ja Eero Kotisaari.

Virtolainen Taito Lappi aloitti 
eläkepäivänsä lokakuun alussa. 
Taiton metsämiesura on kestänyt 
noin 43 vuotta. Metsä veti Taitoa 
puoleensa jo pienestä pitäen. Ensi 
kerran Taito lähti metsään isänsä 
mukana jo 10-vuotiaana. Tuolloin 
ajettiin tukkia. Paljon ei nuori poi-
ka pystynyt tekemään, mutta ko-
vasti Taito oli touhussa mukana. 
Ensimmäisiin palkkatöihin Taito 
lähti vuonna 1965. Tuolloin hän 
työskenteli Aureskosken sahalla 
metsurina hakkuutöissä. Metsä-
työt olivat alkujaan hyvin kausi-
luontoisia, töitä tehtiin ainoastaan 
talvisin. Tuohon aikaan työsken-
neltiin pääsääntöisesti hakkuilla, 
tukit karsittiin vielä kirveellä ja 
vähitellen mukaan tulivat myös 
moottorisahat. Palkat maksettiin 
tuolloin vasta työmaan lopussa. 

Työn luonne on muuttunut 
vuosien saatossa nopeatempoi-
semmaksi ja itsenäisemmäksi. 
Vähitellen mukaan tulivat istu-
tustyöt sekä raivaussahatyöt, jot-
ka toivat mukanaan kesäaikais-
ta työllisyyttä. Työuransa aika-

Ruovedeltä kotoisin oleva met-
suri Eetu Häyrynen päätti mit-
tavan ja ansiokkaan työuransa 
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan palvelussa vuoden 2013 
kesällä ja siirtyi viettämään an-
saittuja eläkepäiviä. 

Vuonna 1950 syntynyt Eetu 
aloitti metsämiesuransa jo noin 
10-vuotiaana, jolloin hän kulkeu-
tui metsätöihin isänsä jalanjälkiä 
seuraten.  Ensimmäinen varsinai-
nen työnantaja oli Enqvist Oy, 
jossa Eetu aloitti työt 15-vuotiaa-
na vuonna 1965. Eetu työskente-
li eri organisaatioiden palveluk-
sessa yhteensä 27 vuotta vuoteen 
1996, jolloin hän siirtyi silloises-
ta Metsäliitosta Metsänhoitoyh-
distyksen palvelukseen.

Eetun mielestä parasta metsä-
alan töissä on ollut itsenäisyys 
ja vapaus tehdä töitään.  Kuiten-
kin työnkuva on muuttunut mat-
kan varressa rajusti, sillä onhan 
hän nähnyt metsäalan kiivaan ke-
hittymisen. Työuran alussa puut 
kuljetettiin varastopaikalle he-
vosien avulla, mutta viime vuo-

lut työtehtäviä tarjolla tasaisesti 
ja tarpeeksi. Koskaan ei ole kuu-
lemma tarvinnut olla ilman töitä

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan työntekijät kiittävät Ee-
tua työurasta ja toivottavat hä-
nelle mukavia hetkiä eläkepäivi-
en vietossa!

Kerkko Koro  

sien aikana metsätöihin mukaan 
ovat tulleet ensin metsäkoneet ja 
myöhemmin myös tietotekniik-
ka.  Myös työtehtävien luonne on 
muuttunut, sillä aikaisemmin töi-
tä oli talvisin hakkuilla, mutta ke-
säisin työtehtäviä oli vähemmän. 
Nykyään työtehtävät ovat pääasi-
assa kesäisin suoritettavia met-
sänhoitotöitä sekä tontti- ja eri-
koispuiden kaatoa. Lisäksi työ-
asioiden hoitaminen sähköises-
ti on kuulemma hieman vähentä-
nyt työnteon nautittavuutta.

Eetu on myös nähnyt monet 
erilaiset innovaatiot metsäalan 
hurjassa kehityksessä. Naures-
kellen nyt voikin muistella muu-
tamia epäonnistuneita kokeiluja 
erityisesti konerintamalla.

Eläkepäivillään Eetu aikoo har-
joittaa metsänhoitoa vaimonsa ti-
lalla Virtain Äijännevalla. Myös 
pitkäaikaiset harrastukset, met-
sästys ja kalastus, saavat nyt lisä-
aikaa. Tänä syksynäkin on jo eh-
ditty hirvimetsälle.

Eetu haluaa kiittää Metsänhoi-
toyhdistystä siitä, että aina on ol-

Metsuri Taito Lappi eläkkeelle
na Taito on ehtinyt työskente-
lemään useiden eri toimijoiden 
palveluksessa. Muutamina työn-
antajina mainittakoon Metsähal-
litus, Kotvion saha, Pohjan saha 
ja UPM. Taito aloitti työt tuol-
loisessa Virtain metsänhoitoyh-
distyksessä 2000-luvun alussa. 
Hakkuutöiden vähitellen väistyt-
tyä hän on nykyään tehnyt enim-
mäkseen metsänhoitotöitä. Met-
surityöt koostuvat pääsääntöises-
ti taimikonhoidoista, ennakko-
raivauksista ja metsänviljelytöis-
tä. Fyysisesti raskas metsurintyö 
raivauksineen ja keväisin istutuk-
sineen onnistui ammattimieheltä 
hyvin. Eläkkeelle jäätyään Taito 
aikoo vielä tehdä pienimuotoisia 
metsätöitä, aina niin kauan kun 
terveyttä riittää. 

Taiton harrastuksetkin liittyvät 
läheisesti luontoon metsästyksen, 
kalastuksen ja marjastuksen muo-
dossa. Virtain pohjoisosien met-
sät ja luonto ovat hänelle tuttu-
ja. Eläkepäivät tulevat kulumaan 
nopeasti hyvien harrastuksien 
parissa. Suunnitelmissa on myös 

pidempi lomamatka ulkomaille, 
mutta matkakohdetta ja ajankoh-
taa ei ole vielä tiedossa. 

Taito haluaa kiittää kuluneista 
vuosista kaikkia työnantajiaan ja 
työkavereitaan. Erityiskiitokset 
Taito lähettää kaikille metsän-
omistajille, joiden kanssa hän on 
saanut toimia näiden vuosien ai-
kana. ”Hyvää jatkoa kaikille toi-
vottaen!”

Toivotan Taitolle terveyttä ja 
hyviä eläkepäiviä harrastusten 
parissa omasta ja työporukan 
puolesta. 

Jere Leppämäki   

Metsuri Eetu Häyrynen eläkkeelle
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Painotyöt
Kopiopalvelu

         m-print.fi

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151,

0500 737 151, 03 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 9.00–14.00

Teetä leimikko
valmiiksi!

Ota yhteyttä
metsäasian-

tuntijaan.

AJANKOHTAINEN
YHTEISMETSÄILTA

Tilaisuuden ohjelma

Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.
Ohjelma klo 19.00–21.00.

Tilaisuuden avaus 
Toimitusjohtaja Leena Selkee
Ruoveden Osuuspankki 

Yhteismetsä omistusmuotona
Kiinteistöasiantuntija Janne Savilahti
MHY Pohjois-Pirkka

Kokemuksia yhteismetsän perustamisesta 
Yhteismetsän hoitokunnan pj. Alpo Puroaho

Yhteismetsä puunhankkijan näkökulmasta
Korjuupäällikkö Mikko Välikoski
Metsä-Group 
  
Ilmoittautuminen pe 8.11. mennessä 
puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi. 

Tervetuloa info- ja keskustelutilaisuuteen 
yhteismetsäasioista 

Ruoveden Op:n kokoustiloihin, 
Ruovedentie 13, Ruovesi, II krs. ti 

12.11.2013 klo 18.30 alkaen. 

VIRTAIN

Osuuspankki

UUTUUS!!

543XP
Ammattikäyttöön kehitetty kevyt

 XP-saha nyt saatavilla.

Tule koesahaamaan!
WWW.VIRHYDRO.FI

AVOINNA

MA-PE 8-17

LA 9-14
010 2711 200 Pirkantie 22 Virrat
Lankapuhelin 0,08€/puh + 0,06€/min, matkapuhelin 0,08€/puh + 0,17€/min sis alv..

Varaa itsellesi OMAN TALOUDEN TUOKIO. Saat selkeän kuvan
säästämisen, sijoittamisen ja lainanoton mahdollisuuksistasi.

Mustana valkoisella.

www.säästöpankki.fi /sinetti

Eräjärvi • Jämsä • Länkipohja • Orivesi Tampere, Tesoma • Ylöjärvi

Poikkeuksellinen vuosi – avustukset riittävät
Pirkanmaalla ja 

Keski-Suomessa on reilusti 
jäljellä tukieuroja 

taimikonhoitoon ja 
nuoren metsän 

energiapuukohteisiin 
Toimi tänään, sillä kustannukset kasvavat ja 

tukitaso tulee laskemaan. 
Kysy metsänhoitoyhdistyksestä, 

miten pitää menetellä.

Jo vuosia jatkunut ongelma Ke-
mera-varojen riittävyydestä on 
poikkeuksellisesti ohi. Tilityk-
siä pystytään tekemään vuoden 
loppuun saakka ja ensi vuosikin 
näyttää valoisalta. Varojen käyt-
tö vaikuttaa myös tulevien vuo-
sien rahoituksiin, hoitorästejä ja 
tulevia hoitokohteitahan ainakin 
riittää.

Vaikka kolme neljännestä vuo-
desta on eletty, vasta noin puolet 
nuoren metsän hoitoon tarkoite-
tuista varoista on käytetty. Myös 
muissa tuetuissa työlajeissa on 

Hyödynnä runsaat Kemera-varat 
ja nykyiset rahoitusehdot

samansuuntainen tilanne. Tähän 
vaikuttaa se, että pienpuun ener-
giatukeen varattu rahoitus eli Pe-
tu-tuki voidaan käyttää kestävän 
metsätalouden rahoituksen kaut-
ta. Pienpuun energiatuen voi-
maantulo on jatkuvasti viiväs-
tynyt, eikä vieläkään ole tiedos-
sa, saadaanko järjestelmää käyt-
töön. Joka tapauksessa nykyis-
tä Kemera-järjestelmää voidaan 
hyödyntää vielä ensi vuonnakin. 

Tulipa uusi Kemera-järjestel-
mä milloin tahansa käyttöön, 
tiedossa on, että ehdot tulevat 

tiukkenemaan. Nyt taimikon-
hoidolla ja ensiharvennuksel-
la on omat korvausluokkansa, 
mutta jatkossa todennäköisesti 
ainoastaan yksi luokka. Tällöin 
yleensä kallis myöhästynyt tai-
mikonhoito tai huonosti tuotta-
va ensiharvennus saa nykyistä 
vähemmän tukea.

Hoitokohteet ovat usein jo 
metsäasiantuntijan tiedossa, ky-
sy lisää ja pyydä tarjous metsän-
hoitoyhdistykseltä. Odottamalla 
metsä kärsii, kustannukset nou-
sevat ja tuet heikkenevät. 

PUUKAUPAN MARKKINAPAIKKA

Puumarkkinat.fi on koko maan laajuinen karttapohjainen verkko-
palvelu, jonne metsänhoitoyhdistys siirtää metsänomistajan puun-
myyntisuunnitelman. Kohde puusto- ja leimikkotietoineen näkyy 
palveluun rekisteröityneille ostajille. Puun ostaja voi seurata tarjon-
taa Puumarkkinat.fi-palvelussa reaaliajassa ja poimia kiinnostavat 
kohteet tarkempaan tarkasteluun hakutoimintojen avulla ja tehdä 
kohteesta tarjouksen. Metsänomistaja näkee palvelussa omat puun-
myyntikohteensa. Puukaupan kilpailuttaminen kaikkien puunosta-
jien kesken on tuottoisan puukaupan edellytys.

Teetä puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä 
ja kysy lisää puukaupan markkinapaikasta!

Metsänomistajat


