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Moni metsäammattilainen saa 
lähes päivittäin eteensä metsän-
omistajilta seuraavia kysymyk-
siä; ”mitä metsä maksaa? tai 
”minkä arvoinen on minun met-
säni”.

Niihin kysymyksiin on am-
mattilaisenkaan mahdoton vas-
tata lonkalta mitään. 

Metsän arvo muodostuu mo-
nesta eri osasta ja sen vaihtelu-
väli voi olla suuri; tyhjän hak-
kuualueen liki nollasta, aina jä-

reän tukkimetsän liki kymppi-
tonniin hehtaari. Metsän arvos-
ta suurin osa muodostuu sen 
kasvupaikasta, puulajista, puus-
ton määrästä, -laadusta ja –jä-
reydestä. 

Samalla suunnitelma
Määrittääkseen metsänsä arvon 
kannattaa metsänomistajan tilata 
metsänhoitoyhdistykseltä omas-
ta metsästään metsäarvio. 

Metsänhoitoyhdistyksen laa-
tima kuviokohtainen metsäarvio 
on oikeasti kuviokohtainen, tar-
koittaen että jokaisella metsän 
kuviolla on metsänhoitoyhdis-
tyksen metsäasiantuntija käynyt 
mittaamassa ja määrittämässä 
puuston määrän ja metsän arvon. 

Metsäarvion laadinnassa teh-
dään paljon samaa pohja- ja mit-
taustyötä kuin metsäsuunnitel-
man laadinnassa. Siksi metsän-
omistajan onkin taloudellisesti 
järkevää yhdistää ja teettää sa-

malla kertaa niin arvio kuin met-
säsuunnitelmakin metsänhoi-
toyhdistyksellä. Näin metsän-
omistaja saa merkittäviä kus-
tannussäästöjä ja samalla uuden 
metsäsuunnitelman esimerkiksi 
tulevalle metsänomistajalle op-
paaksi.

Summa-arvo ja 
markkina-arvo
Erilaisten kiinteistöjen arvon 
määritykseen on käytettävis-
sä monta eri arviomenetelmää. 
Esimerkiksi kauppa-arvomene-
telmää käytetään yleisesti osa-
kehuoneistoja arvioitaessa ja 
taas tuottoarvomenetelmää esi-
merkiksi liikehuoneistojen ar-
voa määritettäessä. 

Yksityismetsätaloudessa sum-
ma-arvomenetelmä on vakiintu-
nut päämenetelmäksi metsäar-
vioiden laadinnassa. Syynä tä-
hän vakiintumiseen on puumää-
rän suuri vaikutus tilakohtaiseen 

arvoon ja korkovaikutuksen vä-
häisyys arvoon. Summa-arvo-
menetelmä on hienosti sanottu-
na kohteen omaisuusosien eril-
lisarvoon perustuva menetelmä. 
Suomeksi sanoen summa-arvo-
menetelmässä metsästä määrite-
tään erikseen maapohjan, aines-
puuston, taimikoiden ym. arvo-
jen yhteissumma, josta vähen-
netään kokonaisarvon korjaus 
(alennusprosentti), jolla huomi-
oidaan kyseisen metsän omista-
misesta ja taloudellisesta kasvat-
tamisesta aiheutuvia kuluja. 

Vapailla markkinoilla välitet-
tyjen tilojen toteutuneet kauppa-
summat ovat viime vuosina ol-
leet hiukan yli arvioiden käypi-
en arvojen. Sen taas on aiheut-
tanut metsätilojen hyvä kysyntä 
ja lievä alitarjonta markkinoilla.

Metsäarviokin vanhenee
Metsänomistajan metsästä saat-
taa olla tehty arvio joitain vuo-

sia sitten ja metsänomistaja poh-
tii sen käyttöikää. Nyrkkisääntö-
nä voitaneen sanoa, että arvio on 
käyttökelpoinen maksimissaan 
reilun vuoden. Jo yli kaksi vuot-
ta vanha arvio kannattaa päivit-
tää ainakin puuston kasvulla ja 
tuoreilla kantohinnoilla, puhu-
mattakaan useamman vuoden 
vanhasta arviosta.

Arvio turvana
Metsänhoitoyhdistyksen met-
sästä laatima kuviokohtainen 
metsäarvio on tarkin ja paras ta-
pa määrittää oman metsän ar-
vo. Sillä saadaan luotettava sel-
känoja niin sukupolvenvaihdok-
seen, perunkirjoitukseen kuin 
ositukseenkin. Esimerkkinä ar-
vion uskottavuudesta, verottaja-
kin kelpuuttaa sen ensisijaises-
ti metsän arvon määrittämiseen. 
Metsäkiinteistön välityksessä 
hyvä metsäarvio on välttämätön 
turva niin myyjälle kuin ostajal-

Mikä on metsäni arvo? 
Kannattaako teettää metsäarvio?

le. Ammattitaitoiset metsäkiin-
teistöjen välittäjät osaavat sitä jo 
edellyttää välitystapahtuman yh-
teydessä. Metsäarvion hinta on 
yleensä vain muutaman promil-
len metsän markkina-arvosta. Se 
ei ole iso satsaus siihen että on 
luotettava selkänoja kun puhu-
taan tärkeän ja arvokkaan met-
sänomaisuuden arvosta. 

Kysy lisää arviosta ja metsä-
markkinoista omasta metsänhoi-
toyhdistyksestä ja Länsi-Suo-
men Metsätilat Oy LKV:ltä.

Miika Bucktman
Mhy Pohjois-Pirkka,

kiinteistöasiantuntija, 
kiinteistönvälittäjä LKV 

Metsänhoitoyhdistyslaki 
muuttuu ja päättyy nykyi-
sen muotoisena tämän vuo-
den lopussa. Metsänomista-
jat ovat saaneet juuri viimei-
sen kerran verottajan toimes-
ta kannetun laskun metsän-
hoitomaksusta. Sen jälkeen 
maksu muuttuu paremmin 
kuvaavammaksi jäsenmak-
suksi. Jäsenyys metsänhoi-
toyhdistyksessä ja kaikki tu-
tut palvelut jatkuvat auto-
maattisesti. Jäsenmaksun 
suuruudesta päätetään ku-
luvan syksyn aikana metsän-

hoitoyhdistyksen valtuus-
tossa.

Metsänhoitoyhdistys-
lain muutos tarkoittaa met-
sänomistajien päätösvallan kas-
vua omassa yhdistyksessään. 
Tämän nykyisen lain moninai-
set toiminnan rajoitteet sekä 
määräykset poistuvat ja met-
sänhoitoyhdistys voi jatkos-
sa toimia ja kehittyä täysin jä-
sentensä toiveiden mukaises-
ti. Lainmuutoksesta seuraa jon-
kun verran jäsenmäärän laskua 
ja sitä kautta myös jäsenmak-
sutulojen putoamista. Kuiten-

kin olemme luottavaisin mielin 
suunnittelemassa ensi vuoden 
toimintaa ja talousarviota. Pys-
tymme jatkossakin tarjoamaan 
metsänomistajille laadukkaat 
palvelut nykyisin voimavaroin 
ja nykyisen laajuisina. Tämä tie-
tää toiminnan tehostamista ja 
kustannusten karsintaa. Tarkas-
telemme myös palveluhinto-
jamme ja tulemme tarjoamaan 
jäsenille edullisemmat ja laa-
jemmat palvelut kuin ei-jäse-
nille. Metsäsertifiointi on jäse-
nille yksi palvelu, jonka he saa-
vat jäsenmaksua vastaan. Met-

sänomistaja saa jäsenenä käyt-
töönsä metsäasiantuntijoiden 
kaiken osaamisen niin metsän-
hoidossa kuin puukaupassa. 
Hoidettu metsä on tuottava si-
joitus ja säilyttää arvonsa. Joh-
toajatuksena on, että metsän-
omistaja saa yhdeltä luukulta 
sekä neuvot että kaikki metsäs-
sä tarvittavat palvelut.

Metsänhoitoyhdistys on met-
sänomistajien ainoa oma pai-
kallinen organisaatio, joka nyt 
ja tulevaisuudessa ainoa aidos-
ti metsänomistajan etua ajava 
toimija, jonka ohjaksissa ovat 

Kohti tulevaa
paikalliset metsänomistajat yh-
dessä. 

Käynti metsässä 
kannattaa
Nyt on hyvä aika kiertää metsät 
ja tarkastaa metsien tila. Käynti 
omassa metsässä aika ajoin am-
mattilaisen kanssa kannattaa, 
sillä metsän kasvu ja sen tarjo-
amat mahdollisuudet yleensä 
yllättävät iloisesti. Metsät kas-
vavat nopeasti ja jo muutamas-
sa vuodessa näkymät muuttu-
vat paljon. Metsänhoitoyhdis-
tykset metsäasiantuntijat aut-

tavat niin puukauppa kuin 
metsänhoitoasioissa ja pal-
velun lähtökohtana on, että 
metsänomistajien omat ta-
voitteet määrittelevät, miten 
metsiä käsitellään. Tarvittaes-
sa metsänhoitoyhdistys te-
kee kaikki tarvittavat metsän-
hoitotyöt ja markkinoi kaikki 
mahdolliset hakkuut avaimet 
käteen periaatteella. 

Hyvää syksyn jatkoa!
Harri Katajamäki
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Metsätalouden näkymät tulevina 
vuosina ovat hyvät. Uusia, puu-
ta käyttäviä investointeja on tu-
lossa ja biotalousyhteiskunnassa 
puuperäisillä materiaaleilla kor-
vataan uusiutumattomia raaka-
aineita. Ennen tulevan menes-
tyksen muuttumista euroiksi, on 
kuitenkin päästävä tämän hetken 
vaikeuksien yli. 

Vaikka talouden epävarmuu-
det saattavat leikata terävimmän 
kasvun metsäteollisuuden mark-
kinoilta tänä syksynä, ovat teol-
lisuuden tuotanto ja puunkäyt-
tö rohkaisevalla tasolla. Teol-
lisuudella on puun ostotarpei-
ta edelleen loppuvuonnakin. Ei 
kuitenkaan yhtäpaljon kuin nor-
maaleina syksyinä. Sahateolli-
suuden kohtuullisen myöntei-
nen kehitys viime vuosina nä-
kyy kasvaneena tukkipuuosuu-
tena puukaupoissa. Kuusisaha-

tavaran vaikea markkinatilanne 
tällä hetkellä vaikeuttaa havu-
tukin myynnin lisäämistä. Hak-
kuumahdollisuuksia on runsaas-
ti kotimaan nuorissa metsissä. 
Suomalaisille myönteistä on se, 
että havusellu on pitänyt pintan-
sa lehtisellua paremmin. Män-
tykuitupuun tulevaisuus näyttää 
hyvältä. 

Kysynnän piristymistä 
odotellaan
Kesän jälkeen Länsi-Suomen 
puumarkkinoilla on ollut lie-
vää puun ylitarjontaa. Puukaup-
paa valmisteltaessa kannattaa 
kiinnittää huomiota siihen, mis-
tä puutavaralajista on kysyntää. 
Kysynnän ollessa alamaissa on 
puukaupan tarkka suunnittelu 
entistä tärkeämpää. Tällä hetkel-
lä mäntytukkipuulle ostaja löy-
tyy huomattavasti helpommin 

kuin kuusitukille. Kuitupuulaji-
en kysynnässä ei ole suuria ero-
ja. Osalla alueista ostajien kuitu-
puuvarastot ovat täynnä. Metsä-
energian tilanne jatkuu edelleen 
hankalana. Kotimaisen metsä-
energian kilpailukyky kaipaa ve-
toa niin markkinoilta kuin polii-
tikoiltakin. Vaikka viikoittai-
set puukauppamäärät ovat läh-
teneet hienoiseen kasvuun syk-
syn edetessä, eivät kaikki ostajat 
vielä ole liikkeellä. Puukauppaa 
suunnittelevan metsänomistajan 
kannattaa kysyä oman alueensa 
puumarkkinatilannetta omasta 
metsänhoitoyhdistyksestä. 

Metsänhoitoyhdistys 
metsänomistajan tukena
Paikalliset erot puun kysynnässä 
ovat tällä hetkellä todella suuria. 
Tilanteessa, jossa ostajien välillä 
on suuria eroja, voi puukaupan 
kilpailutus tuoda todella suu-
ren lisän puukauppatiliin. Isos-
sa puukaupassa saatava hyöty 
voi olla jopa henkilöauton hin-
nan verran. 

Metsänomistaja hyötyy met-
sänhoitoyhdistyksestä monella 
tavoin:
1. Ainoastaan metsänhoitoyh-

Millaisia soita suojellaan?

Luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviä soita. Suurin osa 
suojeluun tulevista soista on yksityisten omistamia.

Suojelusopimukset
Suojelu pyritään toteuttamaan lähtökohtaisesti vapaaehtoisin kei-
noin. Suojelu on pysyvää. Toteutetaan maanomistajan vastustuk-
sesta huolimatta. 
 
Sopimuksen vaihtoehdot
1) Tilakauppa valtion kanssa. Maanomistaja myy suokohteensa val-
tiolle, korvausta maksetaan puuston ja pinta-alan mukaan.
2) Yksityinen suojelualue. Maapohja jää maanomistajalle, eikä sen 
osalta makseta korvausta.
3) Maanvaihto, maanomistaja saa korvaukseksi arvoa vastaavan 
määrän esim. talousmetsää Valtion vaihtomaita tarjolla pääasiassa 
pohjoisemmassa Suomessa.

Korvauksen taso
Korvaus määritellään pääosin puuston arvojen perusteella. Avosoil-
la korvaukset saattavat olla nimellisiä ja erittäin alhaisia. Turvearvo 
korvataan, mikäli kohteelle myönnettäisiin ympäristölupa turpeen 
nostolle. Korvauksista voi neuvotella ELY-keskusten kanssa. Kor-
vaus on aina verovapaata. 

Mitä suolle voi tehdä suojelun jälkeen?
Suojelu tulee voimaan valtioneuvoston päätöksellä heti 2015 alku-
vuodesta. Ohjelmaan valituilla soilla on toimenpidekielto valtioneu-
voston päätöksestä alkaen. Ei vaikutusta suojelurajausten ulkopuo-
liseen maankäyttöön. Em. asian ovat Ympäristöministeriö ja ELY-
keskukset luvanneet moneen otteeseen.

 
Aikataulu
Kartoitukset tehtiin kesinä 2013 ja 2014. Siitä lähetettiin kir-
jeet kaikille maanomistajille, joiden mailla työtä tehtiin.  
Lokakuun alkuun mennessä valitaan jatkoon eli kuulemisvaihee-
seen menevät suot. Maanomistajille uudet kirjeet, joista selviää on-
ko heidän kohteensa mukana vai ei.

13.10.-14.11.2014 maanomistajilla on mahdollisuus lausua mieli-
piteensä suojelualueiden valinnoista ja rajauksista. Tällöin pitää olla 
tarkkana ja kertoa selkeästi, mitä mieltä suojelusta on. 

Tilaisuudet
Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi järjestää metsänhoitoyhdistys-
ten kanssa maakunnittaisia infotilaisuuksia kuulemisvaiheen aika-
na. Pirkanmaan tilaisuus pidetään Tampereella UKK-instituutissa 
20.10. klo 18:30. 

Apua
Metsänhoitoyhdistyksistä ja metsänomistajien liitosta voi pyytää 
apua lausunnon tekemiseen. 

Rajauksilla on merkittävä vaikutus korvauksiin
Suojelurajauksen ulkopuolella voi harjoittaa normaalia metsätalo-
utta. Mutta rajaukset tehdään niin laajoina, ettei esimerkiksi ympä-
röivän alueen ojitus heikennä suon vesitaloutta. Tarkoitus on turva-
ta luonnonsuojelulliset arvot ilman liian laajoja rajauksia. Kiven-
näismaata voidaan rajata alueeseen mukaan enintään puun pituu-
den verran. 

Korvattavia arvoja ovat maapohja, taimikot, puusto ja sen odo-
tusarvo, turve- ja muut mahdolliset arvot. Haittaa voi tulla mahdol-
lisen ennallistamisen vaikutuksista, suota ympäröivän talousmet-
sän käsittelyn vaikeutumisesta, suojelualueen sisään jäävien pien-
ten maa- tai vesialueiden käyttörajoituksista yms. Metsänhoitoyh-
distykset ovat apuna korvausarvojen määrittelyssä, etenkin metsää 
koskevissa arvioinneissa.

Neuvottelut suojelusta käydään jokaisen maanomistajan kanssa 
erikseen. Valtio pyrkinee mahdollisimman yksinkertaisiin ja nope-
asti toteutettavissa oleviin sopimusmalleihin, mutta ne eivät välttä-
mättä huomioi kaikkea. Kaikki tapaukset ovat erilaisia.

Markus Nissinen
ympäristöpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Puukaupan kilpailutukseen on syytä panostaa
distys tietää samanaikaisesti 
kaikkien alueen puun ostaji-
en tilanteen ja pystyy löytä-
mään puille parhaan ostajan.

2. Metsänhoitoyhdistys tuntee 
eri ostajien puun katkonnan 
ja voi huomioida kilpailutuk-
sessaan myös puun katkon-
nan merkityksen.  Hyvä kat-
konta tuo metsänomistajal-
le useita euroja kuutiometre-
jä kohden. 

3. Vaikka puun kysyntä olisi 
vaimeaa, on useimmilla met-
sänhoitoyhdistyksillä pitem-
piaikaisia puun toimituskoh-
teita suoraan tehtaalle saak-
ka. Metsänhoitoyhdistyk-
sen puunkorjuupalvelu tar-
joaa hyvän vaihtoehdon met-
sänomistajalle puukauppatu-
lojen maksimoimiseksi, kun 
jokaisesta hakkuukohtees-
ta jokainen eri puutavarala-
ji pystytään ohjaamaan par-
haan maksukyvyn omaaval-
le jalostajalle. 

Marko Mäki-Hakola 
johtaja 

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Soidensuojelun täydennysohjelma 

Pirkanmaalta Soidensuojelun täydennysohjelmaa varten 
kartoitettujen soiden sijainti.

Pitkään jatkunut hyvä veto puumarkkinoilla hiipui 
hieman kesän aikana. Ostajaa ei aivan kaikille kohteil-
le ole löytynyt. Monella ostajalla on puuta varastossa 
runsaasti. Lisäksi talouden ja politiikan epävarmuus 
on lisännyt yhtiöiden varovaisuutta. Huolellisella, 
metsänhoitoyhdistyksen kautta tehdyllä, puukaupan 
kilpailutuksella puille löytyy ostaja. 

Soidensuojelun täydennysohjelma on edennyt lopul-
listen suojelukohteiden valintaan. Luontoarvoiltaan 
valtakunnallisesti merkittäviä soita suojellaan noin 
100 000 ha pääasiassa yksityismailla. Etelä-Suomen 
osalta suojelu tulee voimaan jo vuonna 2015.
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Paperinen metsäsuunnitelma 
ja sähköinen SilvaNetti saavat 
nyt rinnalleen uuden tulokkaan, 
kun metsänomistajille suunnat-
tu kännykkämetsäsuunnitelma 
lähestyy julkaisuaan. 

Metsäsuunnitelma karttoineen 
ja kuviotietoineen kulkee käte-
västi mukana myös maastossa. 
Paikallisista metsänomistajis-
ta koostunut ryhmä on testan-
nut ohjelmaa metsänhoitoyhdis-
tys Pirkanmaan alueella. Heiltä 
saadun palautteen perusteella 
tehdään vielä toivotut muutok-
set ja parannukset. Eikä kehitys-
työ tietenkään lopu siihen, vaan 

toimintoja lisätään aktiivisesti 
jatkossakin. Tulevista ominai-
suuksista merkittävimpiin kuu-
luu metsäsuunnitelman muok-
kaus ja päivitys. Metsänomista-
ja voi itse päivittää esimerkiksi 
kuviotiedot kännykkäänsä. 

Ensi vaiheessa ohjelma toi-
mii kaikissa Android-laitteissa, 
sekä puhelimissa että tableteis-
sa. Myöhemmin ohjelma toimii 
myös Windows Phone- (esim. 
Lumiat) ja iOS- laitteissa (iPho-
ne ja iPad).

Hallituksen esitys uudeksi 
Kestävän metsätalouden ra-
hoituslaiksi lähti maanantaina 
15. syyskuuta eduskunnan kä-
sittelyyn. 

Esityksen mukaan rahoitet-
tavista työlajeista poistuvat 
pellonmetsitys, kantojen nos-
to ja  pystykarsinta sekä met-
sän uudistaminen vajaatuot-
toisilla ja tuhoalueilla. Ener-
giapuun korjuun tuki muuttuu 
euroa per hehtaari maksetta-

vaksi tasatueksi energiapuun ke-
räämisestä.

Taimikonhoitoon on tulossa 
kaksi erillistä työlajia – taimi-
kon varhaishoito ja nuoren met-
sän hoito. 

Järjestelmän yksinkertaista-
miseksi lainarahoitus poistuu ja 
kaikki myönnettävä rahoitus on 
prosenttitukea kokonaiskustan-
nuksiin.

Vaikka lakiuudistuksen tavoit-
teena oli yksinkertaistaa järjes-

Metsäsuunnitelma kännykkään

Ohjelman perimmäisenä tar-
koituksena on ollut mahdolli-
simman helppo käyttö. Kartal-
la esitetään kuvioiden rajat ja 
numerot. Kuvion numeroa na-
pauttamalla avautuvat kuviotie-
dot. Tällä hetkellä karttapohjista 
käytettävissä ovat kiinteistöra-
jalliset maastokartta- ja ilmaku-
va-aineistot, sekä kuviotietojen 
esittämistä varten erikseen kehi-
tetty teemakartta. Teemakartas-
sa korostuvat selkeästi hakkui-

Uusi Kemera lähti 
eduskuntaan

telmää, on siinä myös muutos, 
joka monimutkaistaa sitä. Tai-
mikonhoidosta ja nuoren met-
sän hoitotöistä on tehtävä il-
moitus ennen töiden aloitta-
mista, kun nykylain aikaan tu-
en on voinut hakea jälkikäteen 
ilman ennakkotoimia.

Eduskuntakäsittelyn jälkeen 
lakiesitys lähetetään EU:n 
notifioitavaksi. Voimaan uu-
si laki tulee mahdollisesti en-
si kesänä. 

ta tai hoitotoimenpiteitä sisältä-
vät kuviot. 

Ohjelmassa hyödynnetään 
laitteen GPS-ominaisuutta: 
käyttäjän sijainti näkyy kartalla 
jolloin ei tarvitse arvuutella mil-
lä kuviolla liikkuu. Ominaisuus 
on erityisen hyödyllinen uusille 
metsänomistajille!

Ohjelma julkaistaan viralli-
sesti vuoden 2014 aikana. Sil-
loin varmistuvat myös hinnoit-
teluperusteet. Hinta on tarkoitus 
pitää mahdollisimman kilpailu-
kykyisenä. Jos haluat lisätietoa 
asiasta, liity ohjelman uutiskir-
jeen saajaksi lähettämällä yhte-
ystietosi sähköpostilla osoittee-
seen mikko.eskola@mhy.fi.

Mikko Eskola
metsäasiantuntija ATK

Mhy Pirkanmaa

Taimikonhoitokursseja 
Pirkanmaalla 

Lue lisää: www.metsakeskus.fi/tapahtumat

21.10. Ylöjärvi, Nisunperän metsästysmaja,  
                Väinänperäntie 35, Viljakkala
22.10. Parkano, Lapinnevan eränkävijöiden  
                 metsästysmaja
23.10. Kangasala, Mhy Roineen toimisto, Ellintie 2

28.10. Ruovesi, Muroleen kylätalo,  
               Muroleen kanavantie 84
29.10. Vilppula, OP:n kokoustilat, Kaarikatu 1
30.10. Virrat, Kotalan kylätalo, Vironkoskentie 101

Taimikonhoitokurssilla opit taimikonhoidon ja 
raivaussahan käytön perusteet sekä sahan huollon. 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella, jonka jälkeen siirrytään 
maastokohteelle.  
 
Kahvitarjoilu. Mukaan kannattaa ottaa myös omat eväät ja 
ulkoiluvarusteet. Voit myös ottaa oman sahasi mukaan.  
 
Maksuttoman kurssin max.osallistujamäärä on 15.  
Ilmoittautuminen viim. 2 päivää ennen tapahtumaa:
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai  p. 040 673 5515. 

Taimikonhoitokurssin järjestää Pirkanmaan vertaismetsä 
-hanke yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa. 

Metsänomistajat

Kurssit klo 9.00–15.00

”Ensi vaikutelma karttakuvista on LOISTAVA!” 
”Karttaselain-ohjelma toimii hyvin ja on helppokäyttöinen 

(kannattaisi varmaan silti lukea ohjettakin...). Kännykkään yh-
distettynä tarkkuus ja rajalinjojen löytäminen on huippuluok-
kaa. Rajat ovat kartassa ja maastossa samoilla paikoilla.”

”Jotenkin kuvion puustotietojen katsominen tuntui aluk-
si hankalalta ja tarpeettomalta, mutta eihän niitä niin usein 
tarvitse. Tärkeintä on löytää oikealle kuviolle, jolla pitäisi teh-
dä toimenpiteitä.”

Esko Kytölä Sastamalan Suodenniemeltä

”Asensin ohjelman ja ihan sujuvasti tuntui toimivan sekä kart-
tojen että kuviotietojen lataantumisen osalta. Omalta koh-
daltani suunnitelma on jo elinkaarensa päässä eli tiedot pi-
tää päivittää tämän hetken tilanteeseen. Olisi tietysti hyvä, jos 
kuviorajoja ja puustotietoja voisi tässä mobiiliversiossa muo-
kata, niin sitä voisi käyttää suunnitelman päivityksessä. Kart-
taselain toimi hyvin ja myös teemakarttaosio selkeä.”

Mikko Lahdentausta, Kihniö

Kokeilukäyttäjien 
kommentteja:
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Valoisia näkymiä Pirkanmaan puunkäytössä

Maaliskuun 2011 jälkeen Vam-
malan perinteikkäällä vaneri-
tehtaalla on menossa jo kol-
mas omistajanvaihdos. Visuve-
den konkurssin jälkeen tehdas 
siirtyi Fineva Ply -yhtiölle, joka 
myi sen noin kaksi vuotta sitten 
venäläistaustaiselle Kwellick 
Oy:lle. Viime kesäkuussa vane-
ritehdas kaupattiin jälleen. Uu-
si omistaja on Riga Wood Fin-
land Oy, joka kuuluu latvialai-
seen Latvijas Finieris Groupiin. 

Latvijas Finierisilla on seit-
semän tuotantolaitosta Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa. Se val-
mistaa koivuvaneria 250 000 
kuutiometriä vuodessa. Konser-
nin liikevaihto on lähes 200 mil-
joonaa euroa ja henkilöstömäärä 
2300. Lisäksi Latvijas Finieris 
harjoittaa Baltiassa puunkorjuu-
ta ja taimituotantoa ja hankkii 
aktiivisesti metsäalueita. Emo-
yhtiömme on menestyvä ja kan-
nattava yritys, kertoo metsäpääl-
likkö Timo Uotila.

– Vammalan vaneritehtaan 
tuotanto on 23 000 kuutiota vuo-
dessa.  

Juhannusviikolla 2007 Marjo-
lahden Sahan omistajat Armas 
ja Simo Marjolahti päättivät 
laittaa pillit pussiin. Elettiin kor-
keasuhdannetta koko maailmas-
sa ja tukista maksettiin jopa 80 
euroa kuutiolta. Silloin veljek-
set päättivät laittaa yli 40 vuot-
ta toimineen sahansa naftalii-
niin. ”Sahurit itse ovat aina pi-
lanneet markkinansa”, totesivat 
veljekset yhdestä suusta. Me-
ni reilu vuosi ja loppuvuodesta 
2008 maailmantalous oli ajau-
tunut suuriin vaikeuksiin. Pank-
keja kaatui ja pelättiin, että ko-
ko rahatalous kaatuu. Sahoilla ja 
metsäyhtiöillä oli kallista puuta 

Leppäkosken Sähkön, Nokian 
Renkaiden ja SCA:n suunnitteil-
la olevan yhteisen Nokian voi-
malaitosalueelle rakennettavan 
biokattilalaitoksen rakentamis-
hanke on edennyt ympäristölu-
van hakemusvaiheeseen. Toteu-
tuessaan uusi energiantuotanto-
yksikkö toimittaisi höyryä Noki-
an Renkaiden ja SCA:n tarpeisiin 
sekä kaukolämpöä. 

Investoinnin arvo on noin 50 
miljoonaa euroa. Biokattilan 
polttoaineeksi on suunniteltu ko-
timaisten polttoaineiden lisäksi 
SCA:n pehmopaperin valmistuk-
seen liittyvien sivuvirtojen kuten 
biolietteen ja kuitusaven hyöty-
käyttöä. Tavoitteena on, että uu-
della laitosyksiköllä energiaa tuo-
tetaan vuoden 2016 alussa. 

Maakaasun käyttöä korvaavan 
laitoksen lämpöteho on 68 MW 
ja se lisää kotimaisten energian-
lähteiden käyttöä alueella. Inves-
tointi parantaisi oleellisesti kau-
kolämmön hintakilpailukykyä 
muihin lämmitysmuotoihin ver-
rattuna Nokian alueella, on ker-
rottu Leppäkosken Lämmöstä. 
Kotimaisten polttoaineiden käyt-
tö lisää alueen energiaomavarai-

Marjolahden saha käynnistyi seitsemän 
vuoden hiljaiselon jälkeen

varastot piukassa ja markkinat 
eivät vetäneet. Armaksen ja Si-
mon kristallipallo oli ennustanut 
oikein.

Viime kesänä kuultiin ilouu-
tinen. Saha oli löytänyt uuden 
omistajan. Pekka Luoma, Luo-
man Puun omistaja, oli ostanut 
sahan ja aloitteli sahausta. Pek-
kaa miellytti sahan ympäristö.

– Harvoin näkee näin siistiä ja 
hyvin hoidettua sahaa, joka on 
seisonut seitsemän vuotta, tote-
si Pekka Luoma.

Sahan omistaa Voma Oy
Toiminta jatkuu nyt Voma Oy:n 
nimissä. Sahalla on kunnostet-

tu tukkilajittelijaa ja sahakonei-
ta sekä laajennettu asfalttikent-
tiä. Vuosia seisonut saha on hy-
vässä kunnossa, toki tietokone-
ohjelmia ja piirikortteja on jou-
duttu päivittämään. Sahalle on 
tulossa myös uusi yhden MW:n 
lämpölaitos, joka tuottaa tarvit-
tavan lämmön kuivureihin.

Tukin tarve 50 000 
kuutiota vuodessa
Pääosin sahattava puutavara on 
mänty- ja kuusipikkutukkia. Vä-
hän sahataan myös isompaa tuk-
kia, mutta 20 senttiä paksum-
pia tukkeja tällä veistosahalla ei 
pystytä sahaamaan. Puutavaran 

– Raaka-aineen hankintata-
voitteemme on 75 000 kuutio-
ta koivutukkia Länsi-Suomes-
ta. Toimittajina ovat lähes kaik-
ki metsänhoitoyhdistykset – ai-
nakin ne, joilla on laajempaa 
korjuutoimintaa. Tavoitteena on 
siirtyminen kolmivuorotuotan-
toon tehtaalla. Se vaatii varmaa 
raaka-ainevirtaa, selvittää Uoti-
la.

suutta ja parantaa näin energian 
tuotannon huoltovarmuutta.

Raaka-aineista puuperäisiä 
on arvioitu olevan noin puo-
let. Lisäksi käytettäisiin turvet-
ta. SCA:n kuitusaven osuus raa-
ka-ainelähteistä olisi pienin, eh-
kä noin viisi prosenttia. Puupe-
räisissä raaka-aineissa metsähak-
keen lisäksi tulevat kysymyk-
seen esim. sahojen sivutuotteet. 
Metsänomistajat tietenkin toi-
vovat laitoksen lisäävän energia-
puun kysyntää ja elättelevät noin 
100 000 kuutiometrin käyttöä.

Ympäristölupahakemus on toi-
mitettu Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastolle kesäkuun 
puolessavälissä. Laitos tulee pie-
nentämään Nokian voimalaitok-
sen hiilidioksidipäästöjä 60 000 - 
80 000 tonnia vuodessa. Laitok-
sen piipun korkeus on 80 metriä. 
Tässä vaiheessa hakijana on Lep-
päkosken Sähkö Oy.

Rakennusvaiheen aikana hank-
keen työllisyysvaikutus on noin 
200 henkilötyövuotta. Lisäksi 
käyttö ja kunnossapito, sekä polt-
toaineen keruu ja kuljetus työllis-
tävät tulevaisuudessa pysyvästi 
kymmeniä henkilöitä. 

Biovoimalaitos 
Nokialle

Vammalan vaneritehtaan omistajanvaihdos 
sujunut hyvin

Uotilan mukaan siirtyminen 
latvialaisomistukseen on suju-
nut hyvin. Tuotantoa on viritel-
ty uuden omistajan malliin eikä 
mitään takapakkeja ole tullut. 

Riga Wood Finlandin tuot-
teilla riittää kysyntää. Vanerin 
markkinat ovat hyvät. Koivu-
vaneria käytetään betonimuot-
teihin ja kuljetusvälineiden si-
säpintoihin. Raaka-ainevirrat 

kasvavat ja investointejakin on 
suunnitteilla. 

Latvijas Finieris Groupin toi-
minnot Suomessa yhdistävät 
suomalaisen ja baltialaisen his-
toriallisen kokemuksen vaneri-
teollisuudessa ja vievät tämän 
teollisuuden uuteen kehitysvai-
heeseen, sanoi yhtiön toimitus-
johtaja Janis Ciems lehdistötie-
dotteessaan kesäkuussa. 

toimituksista vastaa Metsänhoi-
toyhdistys ja jotkut metsäyhtiöt. 
Pikkutukkia sahataan 11 sentin 
läpimitasta ylöspäin. Tukinlajit-
telu käynnistyi syyskuun toisel-
la viikolla ja sahaamaan oli tar-
koitus päästä loppuviikosta, kun 
kaikki sähkölaitteet saadaan toi-
mimaan.

Aki Haapaniemi
toiminnanjohtaja

Mhy Kihniö-Parkano

Janne Kylä-Utsuri ja Marko Vähä-Peltomäki korjasivat tukki-
lajittelijan lokeroita. 

Pentti Lehtinen ja Mika Yli-Knuuttila virittelivät sähkölaittei-
ta kuntoon.
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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

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

11 13
Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

Metsäasiantuntija 
Hannu Varjoranta 
0400  361 723

10 12
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

5
Metsäasiantuntija 
Niina Laivanen 
044 776 4550

8
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

6

Kenttäesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 5–7 ja 12–13

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1 ja 8–11

Kenttäesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Kenttäesimies
Vesa Kastari
044 776 4560
Alueet 2–4
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5

11

6

12

13
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9

10

www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

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

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 
Rami Raittinen 
0400 131 340

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239
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TILAA METSÄÄN.FI  
tai anna palvelussa lupa  
metsätietojesi katseluun  

– voit voittaa upeita palkintoja!
www.metsään.fi/saammeko-luvan

SAAMMEKO LUVAN?

Jo yli 100 000 lupaa annettu

Kampanja toteutettu yhteistyössä:

Asiakastuki: 029 432 409 | asiakastuki@metsakeskus.fi | www.metsäkeskus.fi

Suomen PEFC-standardityö-
ryhmä on hyväksynyt uudet ser-
tifioinnissa käytettävät kriteerit. 
Tällä hetkellä niitä käännetään 
vielä ruotsiksi kotimaan tarpei-
siin ja englanniksi kansainväli-
seen käyttöön. Sen jälkeen ne 
menevät kansainvälisen PEFC:n 
hyväksyttäviksi.

Kriteerit astuvat voimaan 
vuonna 2016, eli niitä käytetään 
vasta kahden vuoden kuluttua 
tehtävissä tarkastuksissa. Mut-
ta toisaalta niissä tarkastuksissa 
käsitellään yleensä myös edelli-
sen vuoden toimenpiteitä.

Uusien vaatimusten mukaan 
energiapuuhakkuissa pitää mah-
dollisuuksien mukaan jättää riis-
tatiheikköjä. Riistaa pitää huo-
mioida myös jättämällä suoja-
kaistat puuntuotannollisesti vä-
hätuottoisten turvemaiden reu-
naan.

Säästöpuiden jättämiseen tu-
lee muutos. Uusissa kriteereis-
sä on eritelty säästöpuut ja run-
kolahopuut. Näitä pitää tulevai-
suudessa jättää yhteensä vähin-

tään 10 kpl/ha, toki leimikko-
tasolla ne voidaan ja kannattaa 
keskittää suuremmiksi ryhmik-
si. Hyönteistuholain vastaises-
ti ei säästöpuukriteeriin nojaten 
saa kuitenkaan toimia. Vanhois-
sa kriteereissä säästöpuita oli jä-
tettävä 5-10 kpl/ha.

Jos metsänomistaja itse toi-
mii suoraan rekisteröitynä työn- 
ja urakanantajana, tulee hänelle 
monta työnantajavelvollisuuksia 
koskevaa vaatimusta lisää nou-
datettavaksi.

Täysin uusia kriteerejä kehi-
tettiin metsänhoitotöiden laadun 
varmistamiseen, metsien roskaa-
misen estämiseen ja kiinteiden 
muinaismuistolain tarkoittami-
en muinaisjäännösten säilyttä-
miseen metsätalouden toimen-
piteissä.

Metsänhoitotöiden laadun 
varmistamisen vaatimus takaa 
metsänomistajalle mahdollisuu-
den saada hyvälaatuista palve-
lua metsänsä hoitoon. Laatu pi-
tää myös pystyä osoittamaan ao. 
järjestelmillä. 

Entinen standardiin kuulu-
nut vaatimus, joka vaati laati-
maan alueille ensiharvennusten 
ja hankintahakkuiden edistämis-
ohjelmat, poistettiin.

Sertifiointijärjestelmän hal-
linnointia uudistetaan kiivaasti, 
koska sertifikaattien haltijoina 
toimineet Metsänomistajien lii-
tot lopettavat toimintansa itse-
näisinä organisaatioina vuoden-
vaihteessa.   

Heli Mutkala-Kähkönen
 

Metsäsertifioinnin uudet 
kriteerit menossa kansain-
väliseen vahvistukseen

Matti ja Marja-Leena Härmä 
asuvat vakituisesti Ranskassa 
aivan Saksan rajan tuntumassa. 
Kesäaika vietetään mökillä hie-
nossa kulttuurimaisemassa Py-
hän Olavin kirkon lähellä. 

Aluksi Härmän oli tarkoitus 
myydä enemmänkin metsiään, 
mutta lopulta päädyttiin myy-

mään vain osa.  Yhteensä noin 
20 hehtaaria pian ensiharven-
nusvaiheeseen tulevia metsiä 
lahjoitettiinkin erillisinä tiloina 
Saksassa asuvalle tyttärelle ja 
Ruotsissa asuvalle pojalle.

Yhdistyksestä apu 
luopumisketjuun
Metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maan asiantuntija Kari Jeska-
nen toimi apuna ja asiantunti-
jana koko prosessissa. Härmän 
metsät olivat paikkakunnalle 
tyypillisiä pitkiä kapeita sarkoja, 
joita on hankala hoitaa. Joten ti-
lat kyllä kiinnostivat naapureita 
ja osa myytiinkin rajanaapurille. 
Pellot ja tilan päärakennus jäivät 
vielä Härmän omistukseen.

Matti Härmä on tyytyväinen 
metsänhoitoyhdistys Pirkan-
maalta saamaansa palveluun. 
Se pelasi tässäkin asiassa hy-
vin. Yhdistyksen apua on tilal-
la totuttu käyttämään ennenkin 
ja metsäasiantuntija Jari Viita-
selta saatiin vinkki myös met-

Metsäomistuksen siirtoa yhdistyksen 
ammattiavulla

säomaisuuden hallintapalve-
luista – arvioista, kiinteistöväli-
tyksestä ja sukupolvenvaihdok-
sen avustamisesta. Mhy teki ti-
lan kaikista metsälohkoista ar-
viot. Niitä sitten käytettiin pe-
rusteena kiinteistöä Länsi-Suo-
men metsätilat Oy LKV:n kaut-
ta myytäessä ja jälkipolven lah-
javerolaskelmissa.   

– Jeskanen on hyvä kauppa-
mies, ja kaiken kaikkiaan met-
sänhoitoyhdistyksen palvelu on 
ollut hyvää ja edullistakin, ke-
haisee Härmä.  

– Voin kyllä suositella lapsia-
nikin pysymään metsänhoitoyh-
distyksen jäseninä. Eikä tuolta 
maailmalta muuta mahdollisuut-
ta ole metsiä hoitaakaan.  

”Työleirin” konekalustoon kuuluu komea vanha Fordson major-traktori, jolla Matti Härmä 
kertoo vielä tehneensä viimeiset kevätkylvönsä.

Matti Härmä, eläkkeellä oleva maanviljelijä-hammas-
lääkäri Sastamalan Lousajasta luopui metsistään. Osa 
myytiin, osa lahjoitettiin lapsille. Asiantuntija-apua 
operaation kaikissa vaiheissa hän sai metsänhoitoyh-
distyksestä.

Metsistä ja viljelyksestä luo-
vuttuaan Marja-Leena ja 
Matti Härmä viettävät Sasta-
malassa vain pari kuukaut-
ta kesäaikaan. Muutoin pa-
riskunta asuu Keski-Euroo-
passa ja auttaa ihmisiä maa-
ilmalla. 

tille on siirretty vanha vilja-ait-
ta muistuttamaan entisaikojen 
talonpidosta. Silloin viljasäkit 
kannettiin miesvoimin rappusia 
pitkin, kertoilee Matti Härmä. 

Ranskassa päivät kuluvat 5- ja 
6-vuotiaista lapsenlapsista huo-
lehtiessa. 

Muovipaikka-allergian takia 
hammaslääkärin työstä eläkkeel-
le jäätyään Härmä ei ole täysin 
jättänyt ammattitaitoaan käyttä-
mättä. Hän osallistuu Kristilli-
sen Hammaslääkäriseuran ham-
paanpoistomatkoihin apua tar-
vitsevissa maissa mm. Afrikas-
sa, Kaukoidässä ja Euroopan 
köyhimmillä alueilla. Matkoil-
la pidetään hampaanpoistokli-
nikkaa vaihtelevissa olosuhteis-
sa ja opetetaan samalla paikalli-
sille lääkäreille ja hoitohenkilö-
kunnalle hampaanpoiston mene-
telmiä ja apuvälineiden käyttöä. 
Marja-Leena Härmä on mukana, 
hän on erikoistunut nielemisvai-
keuksien hoitoon.

 
Heli Mutkala-Kähkönen

viestintäpäällikkö
Metsänomistajien liitto 

Länsi-Suomi

Työleiri Suomessa, 
lastenhoitoa Ranskassa
ja hampaanpoistoa 
maailmalla

Härmien mökistä on tullut tuki-
piste Suomessa oleskeluaikoi-
na, koska tilan päärakennus on 
vuokrattu muille asuttavaksi. 
Mökkiympäristöä on kesän ai-
kana kohennettu ja mökkiton-

PEFC/02-21-15
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Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

Taimitapion toimittamiin männyn ja kuu-
sen taimiin on mahdollista saada pitkä-
vaikutteinen ja ympäristöystävällinen
Tukki-Tapio-käsittely tukkimiehentäin
torjuntaan.
Kysy lisätietoa Tukki-Tapiosta ja mah-
dollisuuksista sen käyttöön jo nyt.
Tukki-Tapio-käsittelyn taimille saa vain
Taimitapiolta.

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

Säädökset muuttuvat 
– omistuksella on merki-
tystä.
Moni metsätilanomistaja 
omistaa myös peltoa, mutta 
on vuokrannut pellot lähiseu-
dun viljelijälle. Yleensä pelto-
ja vuokrattaessa on vuokraso-
pimuksessa sovittu myös tila-
tukioikeuksien omistuksesta ja 
hallinnasta. 

EU:n maatalouspolitiikka 
uudistuu ensi vuoden vaih-
teessa; nykyiset tilatuet muut-
tuvat perustuiksi ja niiden ar-
vo alenee.  

Tukioikeuksien omistusoi-
keutta ei enää vuonna 2015 
voi siirtää henkilöille, jotka ei-
vät ole aktiiviviljelijöitä. Jos 
vuokramaiden tukioikeuksien 
omistus tukioikeusrekisterissä 
on jo maanomistajalla, mitään 
ei tarvitse tehdä. Silloin rekis-
terissä on tehty tilapäinen hal-
linnanoikeudensiirto ja tukioi-
keudet palaavat automaattises-
ti maanomistajalle vuokrasopi-
muksen päätyttyä. 

Jos tukioikeudet ovat pel-
lon vuokralaisen omistuksessa 
ja omistus halutaan vuokraso-
pimuksessa sovitun mukaises-
ti siirtää maanomistajalle, joka 
ei tule jatkossa täyttämään ak-
tiiviviljelijän määritelmää, tu-
lee tämä tehdä tämän vuoden 
aikana asianomaisilla lomak-
keilla. Ilmoitus siirroista, eli 
lomakkeet 103B ja 103A, on 
syytä toimittaa kuntaan hyvis-

Suomalaisen teollisuuden hinta-
kilpailukyky vientimarkkinoilla 
on kokonaisuutena heikko. Vii-
me vuosina ainoastaan metsäte-
ollisuuden vienti on kasvanut pai-
no- ja kirjoituspaperiteollisuuden 
vaikeuksista huolimatta. Suomes-
sa ja suomalaisista raaka-aineista 
valmistetulle sellulle, kartongil-
le ja rakentamiseen käytettäville 
puutuotteille on maailman myr-
kyistä huolimatta ollut ilahdutta-
vasti kysyntää.

Kilpailukykyämme pitää pa-
rantaa myös metsäteollisuudes-
sa. Siitä luulisi olevan huolis-
saan myös maailman neljännek-
si suurimman metsäteollisuusyh-

tiön UPM:n hallituksen puheen-
johtajan Björn Wahlroosin. Hän 
esitteli sunnuntaisessa Helsingin 
Sanomissa madonluvut suoma-
laisen yhteiskunnan heikosta kil-
pailukyvystä mukaan lukien kor-
kea verotus. Saman jutun loppu-
puolella hän kuitenkin heitti, et-
tä maa- ja metsätalousmaan kiin-
teistöverosta kertyisi 500 miljoo-
naa euroa verotuottoa, jos vero 
olisi 25 euroa hehtaarilta. UPM 
on Suomen suurin yksityinen 
metsänomistaja 820 000 hehtaa-
rillaan, joten Wahlroosin ehdo-
tus maksaisi hänen edustamal-
leen yhtiölle 20,5 miljoonaa eu-
roa vuodessa. Ensi vuoden alus-
sa voimaan astuvan rikkidirektii-
vin kustannusvaikutus UPM:lle 
lienee pienempi.

Metsämaan kiinteistövero olisi 
lisäkustannus suomalaisessa puu-
tuotteiden jalostusketjussa, kos-
ka se siirtyisi teollisuuden puusta 
maksamaan hintaan. Näin se hei-
kentäisi osaltaan metsäteollisuu-
den kansainvälistä kilpailukykyä 
sekä kiinnostusta investoida Suo-
meen ja luoda uusia työpaikko-
ja. Metsän kiinteistövero aiheut-
taisi vakavia häiriöitä puukaup-

paan, joka viime aikoina on suju-
nut hyvin. Metsätalousmaan kiin-
teistöveroa ei ole käytössä mis-
sään muussa merkittävässä met-
säteollisuuden kilpailijamaas-
samme.

Puun myyntejä kiinteistövero 
ei lisää. Puumarkkinoiden suurin 
ongelma tällä hetkellä on riittä-
mätön kysyntä, joka korjaantuu 
pelkästään uusilla investoinneil-
la. Niitä Suomeen ollaan onnek-
si saamassa monen vuoden tauon 
jälkeen. Puumarkkinoita ja met-
sätaloutta pitää kehittää yrittäjä-
mäiseen suuntaan. Tilakokoa pi-
tää kasvattaa. Kiinteistöverotus 
johtaisi tilojen pirstoutumiseen 
edelleen.

Yksityismetsänomistajista elä-
keläisten osuus on noin 45 pro-
senttia, joten lisärasite kohdistui-
si pienituloisimpiin kansalaisiin. 
Toiseksi suurin metsänomistaja-
ryhmä on palkansaajat. Kiinteis-
töverotus on veromuotona ongel-
mallinen myös sen vuoksi, että se 
ei huomioi kiinteistön omistajan 
maksukykyä. Vero kohdistuukin 
näin ollen itse pääomaan tuoton 
sijaan.

Kiinteistövero johtaisi myös 

tuplaverotukseen, sillä puun 
myyntituloja verotetaan pääoma-
tulona, jota jatkuvasti kiristetään. 
Pinta-alaverotus poistettiin vuo-
den 2005 lopulla, kun siirryttiin 
puun myyntitulon verotukseen. 
Kiinteistövero olisi paluuta van-
haan. Pelkän metsämaan arvo voi 
olla nolla euroa ja korkeimmil-
laankin vain muutamia satoja eu-
roja/ha. Tilojen erilaisesta metsi-
en rakenteesta johtuen myös met-
sien hakkuumahdollisuudet vaih-
televat tiloittain eikä osalla tilois-
ta ole lainkaan myyntimahdolli-
suuksia.

Kiineistöveron ulottaminen 
maa- ja metsätalousmaalle joh-
taa automaattisesti jokamiehenoi-
keuden uudelleen arviointiin. Sa-
moin metsästykseen korvauksetta 
vuokratuille alueille tulisi rahalli-
nen vuokravaatimus.

Maamme hallitusohjelmaan 
on onneksi kirjattu: ”Kiinteistö-
veroa ei uloteta maa- ja metsäta-
lousmaahan.” Tästä kirjauksesta 
on tarpeen pitää kiinni ja keskus-
telua on siten tarpeetonta jatkaa.

Erno Järvinen 
tutkimuspäällikkö 
MTK:n Metsälinja

Karpalo on useimpien luonnon-
marjojen tapaan hyvä C-vitamii-
nin lähde. Kovakuorinen karpa-
lo on myös hyvä kuidun lähde. 
Karpalon kirpeä maku johtuu 
erilaisista luontaisista hapoista. 

Kotimaiset marjat ovat mi-
tä monikäyttöisimpiä. Omassa 
kotikeittiössäni marjoista syn-
tyy smoothieita, puuroja, marja-
piirakoita ja juustokakkuja. Kun 
pakastimen lataa täyteen, on ko-
ko talveksi tarjoilla voimaruo-
kaa läheltä. Olen aina ihmetel-
lyt, miksi suomalainen kulutta-
ja ostaa gojimarjoja kuivattuna, 
kun tarjolla on ravintoarvoiltaan 
ja aromeiltaan maailman parhai-
ta puolukoita, mustikoita, karpa-
loita ja muita metsän antimia. 

Karpaloa käytetään marja-
keittoihin, puuroihin, uuniruo-
kiin ja leivonnaisiin. Se sisältää 

Herkkuja kotimaisesta superfoodista

Karpalo-omenajäädyke

Tässä ohjeessa yhdistyvät syk-
syn herkut ja suomalainen mai-
to
2 dl  karpalososetta tai  
 puolukkasosetta
1 dl  omenasosetta
5 dl  kuohukermaa 
1 dl  omenamehua
2 dl  sokeria
2 kpl  keltuaista
1 rkl  calvadosta tai konjakkia 
1 tl  kardemummaa

Kiehauta omenamehu ja so-
keri kattilassa. Vatkaa lämpi-
mässä vesihauteessa keltuaiset 
vaahdoksi. 

Kaada lämmin mehu-soke-
riliemi keltuaisten joukkoon 
ohuena nauhana ja jatka vat-

Metsätalousmaan kiinteistövero ampuisi 
suomalaisia omaan jalkaan

sä ajoin tämän vuoden puolel-
la, vaikka itse siirto alkaisi vas-
ta 31.12.2014.

Tilatukien omistus- ja 
hallintaoikeuksien 
siirroista pitää aina il-
moittaa myös tukioike-
usrekisteriin. Se tehdään 
kunnan maaseutuviran-
omaisen kautta.

Jos tukioikeuksien omistus 
halutaan siirtää voimassa ole-
van vuokrasopimuksen aikana, 
on vuokrasopimus katkaistava 
vähintään yhdeksi yöksi. Sen 
jälkeen tukioikeuksien hallin-
ta siirretään uuden vuokraso-
pimuksen mukaisesti vuokra-
viljelijälle vuokrasopimuksen 
ajaksi.

Maanomistaja ei voi yksi-
puolisesti irtisanoa vuokra-
sopimusta, ellei sopimukseen 
ole kirjattu irtisanomisehtoa 
ja silloinkin pitää noudattaa 
lain mukaisia irtisanomisaiko-
ja. Maanomistajan pitää käydä 
vuokralaisen kanssa neuvotte-
lut vuokrasopimuksen irtisano-
misesta ja tukioikeuksien omis-
tusoikeuden siirtämisestä. 

Selvitä tukioikeuksien 
hallintatilanne mahdolli-
simman pian, tukioikeus-
rekisterissä olevat tiedot 
selviävät kunnan maa-
seutuviranomaiselta. 

kaamista, kunnes seos paksuun-
tuu ja sakenee. Jäähdytä seos. 
Vatkaa kerma vaahdoksi. Maus-
ta kermavaahto calvadoksel-
la/konjakilla, lisää kardemum-
malla. Sekoita karpalosose se-
kä omenasose munavaahtoon. 
Nostele sekaan kermavaahto. 
Kaada seos pyöreään jäädyke- 
tai kakkuvuokaan.  Jäädytä pa-
kastimessa seuraavaan päivään. 
Noin puoli tuntia ennen tarjoilua 
kumoa jäädyke tarjoilulautasel-
le pehmenemään.  Koristele jää-
dyke karpaloilla tai karpalokas-
tikkeella (4 dl karpaloita soseu-
tettuna, 2 dl sokeria ja 2 dl vet-
tä) sekä kermavaahtokoristeilla.

Ohje: Arktiset Aromit/
Marja Lahtinen 

luonnostaan marjojen säilymistä 
edistävää bentsoehappoa. Syys-
karpaloissa on paljon hyytelöi-
tymistä edistävää pektiiniä, jo-
ten niistä voi valmistaa helpos-
ti hyytelöä ja marmeladia. Ma-
keammat kevätkarpalot sopivat 
mehun tai siman valmistukseen. 

Jäädyke on meillä ihan ehdo-
ton joulupöydän jälkiruoka. Se 
on myös kätevä vierasvara, sillä 
se voi odotella pakastimessa val-
miina yllätyshetkiin – ja on aina 
yhtä maistuva herkku.  

Rakastan marjapuuroja ja 
teenkin niitä paljon kaikista 
marjoista ja monenlaisista ryy-

neistä ja hiutaleista. Perinteinen 
vispipuuro taipuu arkisesta ate-
riasta juhlapöydän piristäjäksi 
vaikka cocktail-kutsuille! MTK 
on muutamana vuonna ollut mu-
kana kouluttamassa suomen ul-
komaanedustustojen kokkeja ja 
vispipuuro on ollut bravuuri, ko-
kit ovat ihastelleet sen makua ja 
monikäyttöisyyttä. 

Annimari Syväniemi
Ruokakulttuuriasiamies

MTK

Vispipuuro
4-5 dl  karpaloita ja/tai 
 puolukoita
1 l vettä
1 dl  sokeria
1,5 dl  mannasuurimoita

Survo marjat kevyesti kattilan 
pohjalla, lisää vesi. Keitä mar-
jasurvosta noin 10 minuuttia. Li-
sää sokeri ja mannasuurimot kie-
huvaan mehuun sekoittaen. Hau-
duta puuroa noin 15 minuuttia ja 
sekoittele välillä. Jäähdytä puu-
roa ja vatkaa se kuohkeaksi. Tar-
joile marjojen ja maidon kera!

Tiesitkö, että

• Karpalo sisältää omena-, sit-
ruuna- ja bentsoehappoa.

• Karpalolle tyypillisiä poly-
fenoliyhdisteitä ovat flavo-
nolit, kuten kversetiini ja 
myrisetiini. 

• Karpalon sisältämiä polyfe-
noleja ovat lignaanit ja pro-
antosyanidiinit.

• Karpalon on todettu ehkäise-
vän virtsatietulehdusten uu-
siutumista. 

Metsänomistaja, kenelle 
vuokraamiesi peltojen 
tukioikeudet kuuluvat?
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Katso lisätiedot www.metsatilat.fi

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

Se on
geeneissä.

Valitsimme vahvimmat yksilöt, jotka kasvoivat muita nopeammin ja 
tuottivat laadukkaampaa puuta.

Tarkoin valituista puista keräsimme vartteita ja perustimme 
lähes sata siemenviljelystä eri puolille Ruotsia. 

Siemenviljelyksiltä keräämme nyt siemenet taimitarhoillem-
me. Jalostettujen taimiemme on osoitettu kasvavan 14-22 % sa-
malle palstalle istutettuja metsikkötaimia nopeammin.

Vaadi parempaa tuottoa metsästäsi. Valitse jalostettua!

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen

*Esimerkki perustuu Skogsforskin 14%:n kasvuerolaskelmaan kuu-
sitaimikossa, johon on istutettu Svenska Skogsplantor AB:n Salebyn 
ja Rörbyn siemenviljelmillä tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa arvossa mitattuna

100 %
Metsikkötaimi

189 %
Jalostettu taimi

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nykyarvoon 3%:n 
korko-olettamalla.www.skogsplantor.fi

Taimiamme on nyt saatavissa koko Suomessa. 
Johan Grönros
Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

Kysy lisää omalta met-
sänhoitoyhdistykseltäsi 
tai ota yhteyttä:

Sastamala
Kaltsila 6,9 ha/400 m3, kasva-
via nuoria metsiä.
Tarj. 30.9. Kari Jeskanen
Suodenniemi, Taipaleentie 44 
ha/4400 m3.
Tarj. 30.9. Kari Jeskanen
Mouhijärvi 2,3 ha rehevää nu-
orta metsää.
Tarj. 30.9. Kari Jeskanen
Kiimajärvi 17,7 ha/940 m3. 
Hyvä tie.
Tarj.19.10. Vesa Yli-Hongisto
Keikyä 19 ha/2300 m3, omatoi-
miselle
Tarj.28.9. Vesa Yli-Hongisto
Keikyä 11 ha taimikoita tien 
varressa
Tarj.19.10. Vesa Yli-Hongisto
Kiikoinen maatila 37 ha, peltoa 
8,3, metsää 27 ha, hakattavaa
puustoa. Rakennukset vuokralla. 
Hp 210 000 € Jukka Pusa

Mouhijärvi, tontti 0,94 ha + 
purkukuntoiset rakennukset
Tarj. 30.9. Kari Jeskanen
Mouhijärvi, Sammalusjärvi 1,67 
ha rantatila,
mahdollisuus 2 rakennuspaik-
kaan. Hp 110 000 € Jukka Pusa
 
Punkalaidun
Liitsola, maatila 3,4 ha, 
1930-luvun hirsitalo ja talous-

rakennuksia.
Tukioikeudetonta peltoa ja 
metsää. Tarj. 30.9. Jukka Pusa
 
Lempäälä
5 ha/860 m3 hoidettu puusto, 
hakkuumahd.
Tarj. 9.10. Jukka Pusa
5 ha/620 m3. Vanhan 3-tien 
lähellä.
Tarj. 9.10. Jukka Pusa
8 ha/500 m3, iso lampi lähellä 
vanhaa 3-tietä
Tarj. 1.10. Jukka Pusa

6 ha/900 m3 Tikinmaantie, iso 
vankka hallirakennus
Tarj. 3.10. Jukka Pusa
 
 
Pälkäne
Puutikkala 13,6 ha/1700 m3 
hakkuumahd.
Tarj. 15.10. Oiva Vierikka
Puutikkala 3,7 ha/750 m3, 
metsätie läpi
Tarj. 15.10. Oiva Vierikka
Puutikkala 3,5 ha/630 m3, tie 
lähellä
Tarj. 15.10. Oiva Vierikka
Luopioinen, Haltianselkä 4 
ranta-asemakaavan
mukaista vapaa-ajan tonttia. 
Tarj. Oiva Vierikka
Kuhmalahti, Enonselkä ranta-

tonttimääräala 3000 m2,
rak.oik. 120 m2, tie perille. Hp 
90 000 € Oiva Vierikka
Kuhmalahti, vanha maatilan 
talouskeskus 1,5 ha, iso hirsinen 
päärakennus, kivinavetta ym. 
Tarj. 10.10. Oiva Vierikka
Kuhmalahti, maatila 7,6 ha, 
entistä peltoa 3,6 ha, metsää 
ja tonttia. As.rakennus –57, 
runsaasti muita rakennuksia.
Hp 83 000 € Oiva Vierikka
 
Orivesi
8 ha/800 m3 lähellä keskustaa
Tarj. 9.10. Miika Bucktman
Onnistaipale 10 ha/1800 m3, 
rehevät kasvupohjat.
Tarj. 14.10. Miika Bucktman
 
Ruovesi
6,4 ha/500 m3, määräala 
lähellä keskustaa
Tarj. 1.10. Miika Bucktman
Pohja 21 ha/1200 m3, hyvä tie
Hp 55 000 € / tarj. 3.10. Janne 
Savilahti
 
Ikaalinen
Juhtimäki, rantatontti 3000 m2, 
rak. oik. 100 m2

syystarjous 29 000 € Jukka Pusa

 

Virrat
Ohtola metsätila + rantatontti 
27 ha/1900 m3

Hp 105 000 € Janne Savilahti
Hyväkasv. taimikkotila 8,6 ha
Tarj. 26.9. Janne Savilahti
 
Kihniö
Nerkoontie 34 ha/3400 m3, osa 
lannoitettu.
Hp 100 600 € Sauli Kallio
Nerkoo 22 ha/2200 m3, osa lan-
noitettu
Hp 95 000 € Sauli Kallio
Myllykylä Ok-tontti 7000 m2 
määräala, sähköliittymä valmii-
na, osuuskunnan vesi lähellä. 
Hp 12 000 € Sauli Kallio

Parkano 
25 ha/875 m3, tie läpi tilan
Hp 35 000 € Sauli Kallio
Kuivasjärvi maatila 26 ha, 
tukikelp. peltoa 4,9 ha, metsää 
21 ha, asuttuna olleet rakennuk-
set. Hp 108 000 € Sauli Kallio
Metsäjärvi rantatontti 5000 m2 
määräala, rantaa 55 m,
rakennuslupa valmiina. 
Hp 40 000 € Sauli Kallio

Hoidamme kaikki 
maaseudun kiinteistön-

välitystehtävät ja 
vaativatkin arvioinnit.

Ota yhteyttä!

Jukka Pusa
toimitusjohtaja, LKV
0400 636 113
Miika Bucktman,  
Pohjois-Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
040 557 3947
Aki Haapaniemi,  
Parkano, Kihniö
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 739 3100
Kari Jeskanen, 
Mhy Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 335 526
Sauli Kallio, 
Parkano, Kihniö
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 739 3110
Janne Savilahti,  
Pohjois-Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 760 7788

Oiva Vierikka
Mhy Roine
kiinteistönvälittäjä, LKV
040 580 3144
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
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Metsätaitoilun Tapion malja 
-kilpailut järjestettiin jo 15. ker-
ran. Tällä kertaa Ylöjärven Ni-
sunperällä syyskuun neljäntenä 
päivänä. Kilpailun järjestävät 
vuorovuosittain metsänhoitoyh-
distykset Pirkanmaa ja Pohjois-
Pirkka. Nyt järjestelyvuorossa 
oli mhy Pirkanmaa. 

Metsätaitoilu kiinnosti

Mhy Pohjois-Pirkan mestarit Katja Kangasmäki ja Viljo Nie-
minen
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Saappaat jalkaan ja metsään. 
Miten metsä on kasvanut? Pitäisikö siellä tehdä jotain?  
Onko tullut tuhoja? Mistä voisin myydä puuta ja miten?

Meiltä saat metsäasiantuntijan maksutta mukaasi metsään. Metsäkäynnillä 
saat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä sekä puunmyyntimahdollisuuk-
sista. Maksuttoman metsäkäynnin voit tilata myös etänä ja sopia yhteydenpi-
dosta.

Soita ja sovi metsäkäynnistä oman metsäasiantuntijan kanssa.  
Yhteydenottotiedot löydät lehden keskiaukeamalta tai  
www.mhy.fi/pohjoispirkka tai soittamalla toimistoomme p. 03 4864 551.

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Miesten sarjan tulokset     
 Nimi: Mhy: Leimaus Tehtävät Yhteensä
1 Toivola Tauno Mhy Suomenselkä 58 116 174
2 Kiili Kari Mhy Lakeus 57 114 171
3 Nieminen Viljo Mhy Pohjois-Pirkka 60 111 171
16 Pöllänen Ahti Mhy Pohjois-Pirkka 58 101 159
20 Rajala Arvo Mhy Pohjois-Pirkka 52 104 156
     
Naisten sarjan tulokset     
 Nimi: Mhy: Leimaus Tehtävät Yhteensä
1 Kangasmäki Katja Mhy Pohjois-Pirkka 53 103 156
2 Tuomola Sirkku Mhy Pohjois-Pirkka 56 100 156
3 Paananen Katri  Mhy Keski-Suomi 53 102 155
4 Havanka Seija Mhy Pohjois-Pirkka 54 94 148
     
Nuorten sarjan tulokset     
 Nimi: Mhy: Leimaus Tehtävät Yhteensä
1 Hanhimäki Mika Mhy Järvilakia 58 89 147
2 Niemelä Markus Mhy Etelä-Pohjanmaa 47 95 142
     
Tapion malja -kilpailun tulokset    
 
1 Mhy Suomenselkä                      501  
2 Mhy Pirkanmaa                       497  
3 Mhy Keski-Suomi           490  
4 Mhy Lakeus  486  
5 Mhy Pohjois-Pirkka  486  

Tapion malja on pokaali jon-
ka saa paras metsänhoitoyhdis-
tyksistä koottu kolmijäseninen 
joukkue. Kilpailu toimii myös 
Pirkanmaan ja Pohjois-Pirkan 
yhdistysten omien mestaruuksi-
en selvittelyssä. Sarjoja on mie-
hille, naisille ja nuorille. 

Sää suorastaan helli kilpaili-

joita ja oli syyskuiseksi illak-
si hyvin kesäinen. Nisunperän 
metsästysmaja ja sen ympäris-
tö palveli mainiosti kilpailijoi-
ta ja tarjosi monipuolisen ym-
päristön radan laadintaan. Rata-
mestarina toimi metsäasiantunti-
ja Jukka Pohjonen. Osallistujia 
oli melko mukavasti ja kadehdit-
tavan hienoa kilpailuintoa osoit-
ti nuori mies, joka saapui kilpai-
luun moottoripyörällään Lapu-
alta asti.

Miesten sarjan voitti Tauno 
Toivola Mhy Suomenselästä. 
Naisten sarjan kärkipaikasta oli 
tiukka kisa Mhy Pohjois-Pirkan 
Katja Kangasmäen ja Sirkku 
Tuomolan välillä. Loppupistei-
den ollessa tasan voitto ratkesi 
Kangasmäen saatua paremmat 
pisteet taitotehtävissä. Mika 
Hanhimäki Mhy Järvilakiasta 
vei voiton nuorten sarjassa. Ta-
pion malja matkusti tänä vuon-
na Etelä-Pohjanmaalle.

Teiskossa järjestettiin perin-
nepäivä 12.9 peruskoulun 1-6 
luokkalaisille, eskareille, las-
ten vanhemmille ja kyläläisille. 
Paikalla vieraili noin 250 henki-
löä. Järjestäjänä olivat Terälah-
den koulu, vanhempainyhdistys 
ja MHY Pohjois-Pirkka.

Ohjelmassa oli hevosajelua, 
tutustumista lampaisiin ja ka-
noihin, pyykin pesua pyykki-
laudalla ja vanhojen työkalujen 
näyttely. 

Metsäohjelmaa veti Jyri 
Makkonen (työmaan ukkoher-
ra), mukana olivat myös tuk-
kilaismestari Jori Mikkonen ja 
MHY:n Leo Kinnunen. Metsä-
ohjelmassa esiteltiin justeeri-
sahausta, massapölkkyjen kuo-
rintaa, halkojen hakkuuta, nä-
relenkkien vääntöä ja tukkilais-
taitoja. Koululle oli pystytetty 
myös Teiskon ja Kokemäenjoen 
uitosta kertova posterinäyttely.

Päivän ehdoton vetonaula oli 
Jori Mikkosen sestomisnäytös 
tukilla Kiimajoella. 

Perinnepäivä Teiskossa

Närelenkki (puusta tehty köysi) Vanhempainyhdistyksen Karita Schimberg ja Virpi Hieta-
lahti, opettaja Saija Pitkänen ja koululaisia. 

Kirveen teroitusta tahkol-
la Timo Peltomäen opastuk-
sella.

Närelenkin vääntäjinä Jori Mikkonen ja Jyri Makkonen.
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0500 337 104
Erkki Nurmi

Puutavara-
kuljetukset
ammattitaidolla

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151

Palvelemme  MA–PE  klo 8.30–17
myös LAUANTAISIN klo 9–14

www.kurunpienkonehuolto.fi

www.phpoy.fi

Puhelimet, tietokoneet, internet- ja puhelinliittymät sekä kanavapaketit. 
Tervetuloa!

Myymälöistämme 

yhteyden ylläpitoon!
KaIKkI

Huoltoa,
neuvontaa, 

palvelua

Yritys-
myynti

Internet-
ja puhelin-

liittymät

Laitteet & 
tarvikkeet

Kanava-
paketit

Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1
Virrat:  Keskustie 7
avoinna: ma-pe 9-17, p. 03 486 4300, www.phpoy.fi

Pohjois-Hämeen Puhelin 0y

TV

Palvelemme
● Ma – To 10.00 – 15.30, 

Pe 10.00. – 16.30
● Lisäksi ajanvarauksella 

sopimuksen mukaan. 

 

 

Saman katon alta 
monta mainiota 
palvelua: 
pankkipalvelut ja Pohjolan  
kattava vakuutusvalikoima.

● Päivittäis- ja kassapalvelut
● Asiantuntijapalvelut

●  Rahoituspalvelut
●  Varallisuudenhoitopalvelut
●  Yritys- ja maaseutupalvelut 

 
●

●

●

●

 
Lakipalvelut

Ajoneuvojen rekisteröintipalvelu
Pohjolan vakuutuksille

●

●

Henkilövakuutukset

Puh. 010 256 2901

OP- Kiinteistökeskus
      Välityspalvelut

Pohjolan vakuutuspalvelut

Mhy Pohjois-Pirkan 
metsätyönäytös

Aika:  3.10.2014 klo 10.00 – 16.00 
Paikka: Juupajoen Huikonkangas 
Asematien  eteläpuolella. Opastus 
kantatieltä 66 ja Korkeakosken 
suunnasta.

Paikalla on metsäkoneita, hakkuri ja 
metsuri työssään.   
 
Tarjolla nokipannukahvit ja makkarat.

Tervetuloa!

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka
Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Metsänomistajat
POHJOIS-PIRKKA

Tämän voi vain jääkausi hävittää.
Hyvä metsätie nostaa tilasi arvoa. Kunnossa oleva metsätie mahdol-
listaa puiden kuljetuksen tienvarsilta kelillä kuin kelillä. Tällöin saat 
myös paremman hinnan puistasi ja metsänhoitotöiden toteuttami-
nen helpottuu.

Metsätien rakentaminen on pitkäaikainen investointi, siksi valtio tu-
kee metsäteiden rakentamista ja kunnostamista. Kysy lisää tukikelpoi-
suudesta ja töiden kustannusarviosta oja- ja tieasiantuntijaltamme:
Jari Hemminki, p. 044 776 4549, jari.hemminki@mhy.fi
Kuruntie 12 34600 Ruovesi

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Metsäsuunnitelma 
metsästäsi
Tilaa metsäsuunnitelma Mhy Pohjois-Pirkasta. 
Pyydä tarjous suunnitelmallesi.

Samalla voit tilata tila-arvion hintaan 200 € + alv. 
Tarvitset sitä, jos suunnittelet kiinteistön myymistä tai 
sukupolvenvaihdosta.

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi.

Puh. 03 471 1511
aineisto@m-print.fi
www.m-print.fi

Monipuolisesti 
palveleva painotalo


