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Puheenjohtajalta
Vielä lokakuussa kirjoitin kuin-
ka puumarkkinoilla näyttää pit-
kästä aikaa olevan edes jonkin-
lainen tasapaino.

Se oli silloin se. Tällä hetkel-
lä puukauppa on lähes täysin 
pysähdyksissä ja ilmoituksia on 
kuultu jopa korjuiden seisautta-
misesta useammiksi viikoiksi. 
Tällaiset äkkinäiset muutokset 
puunkorjuussa sattuvat kipeim-
min koneurakoitsijoihin, joilla ei 
ole ollut mitään mahdollisuuksia 
varautua ennalta tilanteeseen.

Metsäteollisuuden raaka-aine-
tarvetta tällä hetkellä ei ilmeises-
ti tiedä teollisuus itsekään. 

Tilanne on hankala. Myyjä-
puolella olisi nyt kauan kaivat-
tua innostusta puukauppoihin 
mutta puulle ei ole kysyntää. 
Pakostakin mieleen hiipii aja-
tus siitä, että nämä rajut vaihte-
lut puun kysynnässä ovat teolli-
suuden puolelta harkittuja teko-
ja saada markkinat sekaisin ja 
sitä kautta puun hintaa alaspäin. 
Ja alkaako keväällä taas rummu-
tus siitä, että puuta ei tule mark-
kinoille? Myytävien puuerien 
kilpailutuksen merkitys koros-
tuukin vain entisestään ja siinä 
metsänhoitoyhdistys on ainoa 
toimija, joka on metsänomista-
jan puolella.

Mielestäni nämä viimeaiko-
jen käänteet osoittavat sen, et-
tä pörssimaailmasta tuttu vuo-
sikvartaali- ajattelu ei sovel-
lu tänne niin kutsuttuun metsä-
päähän. Puukauppaan on saata-
va tasaisuutta ympäri vuoden. 
Se miten tasaisuus saavutetaan, 
onkin sitten haasteellisempi jut-
tu. Ja vaatii yhteistyötä markki-
noiden osapuolien välillä.  Teh-
tävien ratkaisujen on oltava pit-
käaikaisia ja kestäviä. 

Keskusteluissa on alkanut vi-
lahdella metsämaan kiinteistö-
verotus. Äänekkäimmin asiaa on 
tuotu yllättäen esille eräistä met-
säteollisuuden piireistä. Met-
sänhoitomaksua ja kiinteistöve-
roa yritetään ikään kuin väkisin 
asettaa vaihtoehtoisiksi keske-
nään. Miksi ihmeessä?  

Mielestäni metsänhoitomak-
sulla on yhdistysten kautta saa-
tu paljon hyvää aikaiseksi met-
sänomistajille vuosikymmenten 
aikana. Ja tästä hyvästä on teol-
lisuuskin saanut osansa. Halusi-
vatpa sitä sitten myöntää tai ei. 
Vastaavan laajuista metsänomis-
tajien neuvontaorganisaatiota ei 
pystytä kiinteistöveroilla ylläpi-
tämään. Ja neuvontaa tullaan tar-
vitsemaan jatkossakin, jotta met-
sätalouden kannattavuus saatai-

siin säilymään. Paljonko mah-
dollisesti kerättävistä kiinteistö-
veroista palautuisi metsänomis-
tajien hyväksi? Pahoin pelkään, 
että rahat olisivat menossa Krei-
kan ja Irlannin kaltaisten maiden 
avustamiseen.

Kiinteistöveron myötä myös 
ainutlaatuiset jokamiehenoikeu-
temme tulisivat olemaan jotain 
muuta, mitä ne nyt ovat. Puomil-
la suljetut tiet ja luvattoman liik-
kumisen kieltävät kyltit olisivat 
arkipäivää pian täälläkin. 

Tulevana vuonna meillä on 
taas tilaisuus saada edustajam-
me Arkadianmäelle päättämään 
tuostakin asiasta. Toivoa sopii, 
että tulevasta eduskunnasta ja 
hallituksesta löytyy ymmärrys-
tä maaseudun kehittämiselle. 
Maaseutua koskevilla päätök-
sillä, niin hyvillä kuin huonoil-
lakin, on tapana ollut heijastua 
myös kaupunkiseutujen kehi-
tykseen.

Metsänhoitoyhdistystä ja sen 
toimintaa on monelta taholta 
arvosteltu kovasti viime aikoi-
na. Asiallinen palaute on otet-
tu vastaan ja toimintaa on jatku-
vasti kehitetty vastaamaan ajan 
haasteita. 

Valtakunnallisesti toteute-
tun asiakastyytyväisyyskyselyn 

mukaan Mhy:n palveluita käyt-
täneet ovat kuitenkin olleet erit-
täin tyytyväisiä saamaansa pal-
veluun.

Saatu palaute osoittaa, et-
tä olemme oikealla tiellä toi-
mintamme kehittämisessä. Se 
ei kuitenkaan anna aihetta het-
keksikään luulla että tilanne oli-
si pysyvä. Metsänomistajakun-
ta ja heidän tarpeensa muuttu-
vat edelleen ja mhy:n on muu-
tuttava mukana.

Tähän haasteeseen vastatak-
semme meidän on oltava avoimi-
na uusille ajatuksille ja toiminta-
malleille tulevaisuudessakin.

Maaseudun elinvoimaisuu-
teen kuuluvat oleellisesti suku-
polven vaihdokset. Kuluneen 
vuoden aikana on aiheesta kerty-
nyt omakohtaistakin kokemusta 
runsaasti. Poikani Jussi on vai-
monsa kanssa ottamassa vas-
tuun sukutilan viljelystä ja met-
sien hoidosta vuoden vaihteessa. 
Nyt kun ratkaisut on tehty ja asi-
at sovittu niin helpotus on mo-
lemminpuolinen. Jatkaja pääsee 
nuoruuden innolla kohtaamaan 
tulevaisuuden haasteet ja luopu-
jatkin pystyvät vielä auttamaan 
käytännön töissä. 

Koen, että sukupolvenvaihdos 
kannattaa tehdä heti, kun siihen 

on tilaisuus. Asioita ei kan-
nata lykätä tuonnemmaksi 
koska silloin niillä on tapana 
mutkistua. Toivoisinkin, että 
tulevaisuudessa löytyisi kei-
noja, jotka mahdollistaisivat 
metsätilojen nykyistä jousta-
vamman siirron nuoremmal-
le polvelle siten, että tilat säi-
lyisivät kokonaisina, eivätkä 
pirstoutuisi entisestään.

Talven pimeimmät hetket 
ovat käsillä ja Joulun ilosa-
noma soi helisten ja kilisten 
kohta kaikkialla kioskeista 
marketteihin. Kaiken mark-
kinahumun keskellä voisi olla 
paikallaan käydä kävelemäs-
sä pieni retki lumisateisessa 
metsässä ja nauttia hiljaisuu-
desta. Hiljaisuudessa saattaa 
mieleen tulla ajatuksia, joi-
ta ei tavallisen arjen keskel-
lä tavoitakaan. Sopiva joulu-
kuusikin saattaisi löytyä sa-
malla reissulla.

Kaikille lukijoille. Yhtei-
sesti ja erikseen. Hyvää Jou-
lua

Antero Unkila
puheenjohtaja

Talouden kasvun myötä lisään-
tynyt kysyntä on kohdistunut 
myös metsäteollisuuden tuot-
teisiin. Kesällä Suomen viennin 
veturina olikin erityisesti metsä-
teollisuus. 

Sellun tuotanto säilyy Suo-
messa vahvana ja keskimääräi-
nen vientihinta on tänä ja ensi 
vuonna korkea. Sahatavaran ky-
syntä on ollut vahvaa tänä vuon-
na erityisesti kotimaassa. 

Ensi vuonna tuotanto nousee 
edelleen vienninkin piristyessä. 
Puun käytön elpyminen ja kesän 
myrskytuhot ovat vilkastuttaneet 
hakkuita tänä vuonna. Hakkui-
den lisäys, myyntiverohuojen-
nuksen viimeinen vuosi ja puu-
varastojen täydennys ensi vuo-
deksi ovat nostaneet puukaupan 
lähes kaksinkertaiseksi viime 
vuodesta. Puukaupallisesti kulu-
nut vuosi on ollut hyvä. Puuta on 
hakattu runsaasti ja siitä on mak-
settu tämän vuosikymmenen toi-

Talouden kasvu on vauhdittanut 
metsäsektorin nousuun

seksi kovimpia hintoja. Nyt jo-
kaisen metsänomistajan kannat-
taa miettiä, miten sijoittaa puu-
kaupparahat. Myyntituloista 10 - 
15 prosenttia metsänhoitoon si-
joitettuna pitää metsän huippu-
kunnossa ja antaa myös tulevai-
suudessa tuloja.

Ensi vuoden hakkuiden en-
nustetaan tasaantuvan lähes tä-
män vuoden tasolle. 

Paperin hinnat hienoises-
sa nousussa, sellun  
hinta säilyy hyvänä 

Vuonna 2011 paperiteollisuuden 
tuotteiden vienti ja tuotanto kas-
vavat PTT:n ennusteen mukaan 
edelleen hiukan talouden kasva-
essa. Kysynnän vähittäinen elpy-
minen yhdessä hiukan parantu-
neen kapasiteettitilanteen kans-
sa mahdollistaa PTT:n  arvion 
mukaan  pienen nousun paperin 
keskimääräisessä vientihinnassa 
tänä vuonna. Myös korkeat kus-

tannukset luovat paineita hin-
nan korotuksiin. Noususta huo-
limatta hintataso on edelleen al-
hainen.

PTT:n arvion mukaan pape-
rin kysynnän elpyminen ja kii-
nalaisten paluu sellumarkkinoil-
le pitävät kuitenkin kysynnän tä-
män ja ensi vuoden aikana edel-
leen hyvänä. Sellun hinnan nou-
su on taittunut, mutta hintojen 
romahdus ei ole todennäköinen. 

Sahatavaramarkkinoilla 
kasvua
Rakentaminen on heijastunut 
nopeasti sahatavaran kysyntään 
alhaisten varastojen vuoksi. Sa-
hatavaran tuotanto on reagoinut 
selvästi kysynnän lisääntymi-
seen kaikissa keskeisissä saha-
tavaran tuottajamaissa. Rakenta-
misen arvioidaan elpyvän edel-
leen Euroopassa ensi vuonna. 
Taloudet jatkavat kasvua, korot 
pysyvät edelleen suhteellisen al-

haisina ja kuluttajien luottamus 
omaan talouteensa vahvistuu.

Tänä vuonna PTT ennustaa 
sahatavaran tuotannon nousevan 
noin 18 prosentilla 9,4 miljoo-
naan kuutiometriin. Vienti kas-
vaa suhteessa hieman vähem-
män kuin kotimaan kulutus. Ar-
vion mukaan vuonna 2011 tuo-
tanto nousee edelleen reilulla 

 2010
%-muutos

2011
%-muutos

Vientimarkkinat Määrä Hinta Määrä Hinta
Paperi ja kartonki 15 1 - 3 2 - 4 2 - 4 
Sellu 45 - 50 50 - 60 -6 - -4 -10 - -5
Sahatavara 10 15 - 18 6 - 8 4 - 6 
 
Puumarkkinat

2010
%-muutos

2011
%-muutos

Puun tuonti 38 0 
Markkinahakkuut 27 - 1 - 0 
Puukaupat 88   -21- -17  
Puun nimellishinta 12 4 – 6 
Nimelliset kantorahatulot 43 3 – 5 

Metsäsektorin keskeiset ennusteluvut vuosina 2010- 2011

viidellä prosentilla. Tämä johtuu 
erityisesti viennin kasvusta, jota 
tukee kotimaan vahva kulutus. 

Hyvää joulua ja metsänhoi-
dollista uutta vuotta 2011!

Harri Katajamäki
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Puukauppa kävi vilkkaasti vii-
me kesän jälkeen. Vilkkauteen 
oli monia syitä. Myrskytuhot li-
säsivät kauppaa osassa Suomea. 
Toinen syy löytyy puun myyn-
titulojen verotuksen huojennus-
kauden päättymisestä vuoden lo-
pulla.  Lisäksi markkinat pysyi-
vät tasaisen hyvinä puun myyjil-
le usean kuukauden ajan. 

Kysyntä lopahti
Metsänomistajilla olisi ollut 
puun myyntihalukkuutta vielä 
loppuvuonnakin.  Marraskuun 
alussa kysyntä kuitenkin ro-
mahti ja hyviinkään kohteisiin ei 
välttämättä tullut yhtään ostotar-
jousta. Puun myyntiaikeissa ole-
ville metsänomistajille tarjou-
tuu puun myyntimahdollisuuk-
sia jälleen ensi vuonna. Vuoden 
viimeisinä viikkoina ei kanna-
takaan väkisin tavoitella vero-
huojennusta, jos puukaupalle ei 
muutoin ole edellytyksiä.

Keinoja puukaupan 
tasoittamiseen 

Markkinoiden tasaisuutta on toi-
vottu pitkään. Nykyisillä puu-
kauppajärjestelmillä on erittäin 
vaikeaa päästä tasaisiin puu-
kauppamääriin. Nyt taas näh-
tiin ostajien vetäytyminen puu-
markkinoilta puun ostotarpeiden 
täyttyessä, vaikka syksyllä vielä 
peräänkuulutettiin tasaista puu-
kauppaa ympärivuoden. Samalla 
tapaa metsänomistajat ovat rau-
hallisia markkinoilla, jos puun 
kysyntä ja hinta eivät vastaa hei-
dän tarpeitaan. Puumarkkinoi-

Puun kysyntä hiipui nopeasti 
– ensi vuonna puuta taas tarvitaan

den kehittämistä pohditaan täl-
lä hetkellä ministeri Anttilan ve-
tämässä työryhmässä. Esille on 
nostettu uudenlaisia puukauppa-
tapoja. Työryhmässä kannattai-
si pohtia myös tienvarsikaupan 
yleistämistä. Voisi olla mark-
kinoiden tasaisuudelle hyväk-
si, jos puukauppaa käytäisiinkin 
tien varressa, eikä pääosin pys-
tykauppana. 

Vuosi alkanee hissukseen
Nyt puun kysynnän hiljentyessä 
on hyvä kääntää katse myös tu-
levaisuuteen. On ilmiselvää, et-
tä puumarkkinat pysyvät hiljai-
sina pitkälle ensi vuoteen. Vero-
huojennuskauden päättyminen 
tuo jälleen yhden ulkoisen sho-

kin puumarkkinoille. Kevättal-
vella päättäjiltä vaadita malttia 
odottaa puumarkkinoiden vil-
kastumista. Kysynnän todelli-
nen vilkastuminen vetää myös 
tarjonnan kasvuun. Tähän ei 
pidä lähteä ulkopuolelta puut-
tumaan. 

Puuta mahtuu 
markkinoille

Metsäntutkimuslaitos ja Peller-
von taloustutkimus povaavat 
vuodelle 2011 niin markkina-
hakkuiden kuin kantohintojen-
kin nousua tähän vuoteen verrat-
tuna. Puulle on lähivuosina tar-
vetta. Jos metsänomistajilta jäi 
puukauppa tekemättä, mahtuu 
puuta jälleen ensi vuonna mark-

kinoille. Oman alueen puumark-
kinatilannetta kannattaa tiedus-
tella paikallisesta metsänhoi-
toyhdistyksestä. Ensi vuonna 
puuta tarvitaan niin sahaukseen 
kuin selluntekoonkin. Lisäk-
si uusiutuvan energian tavoit-
teet luovat kysyntää myös met-
säenergialle.

Metsäteollisuuden 
markkinat kohtuulliset
Metsäteollisuusyritysten tulok-
sentekokyky on jatkuvasti pa-
rantunut. Kohentunut tilanne on 
koko metsäalan onni. Piristynyt 
sellun kysyntä on pitänyt varas-
tot maailmalla alhaisina. Sel-
lun tuotannon hyvä kannatta-
vuus on tuonut kysyntää kuitu-

puulle. Havusellun tilanne säily-
nee hyvänä, vaikka markkinoi-
den huippu näyttäisi olevan ta-
kana. Toivottavasti myös pape-
rimarkkinat elpyisivät ja paran-
taisivat metsäteollisuuden puus-
tamaksukykyä. 

Myös sahatavaramarkkinat 
ovat tänä vuonna yllättäneet po-
sitiivisesti. Pelättyä markkinoi-
den romahdusta ei nähty. Nyt ta-
pahtuva markkinoiden hiljenty-
minen on toivottavasti vain kau-
siluontoista. Jos rakentaminen 
vilkastuu ensi vuonna, on saha-
tavaran tuottajilla edelleen hyvät 
tuloksentekomahdollisuudet.

Kokonaisuutena vuoden 2010 
puumarkkinat olivat marraskuu-
hun saakka tasapainoiset. Vilk-

kaan tarjonnan ansiosta puun 
ostajien puuvarannot vuodelle 
2011 ovat kohtuulliset. Jos tal-
vikelit saapuvat aikaisin, saattaa 
puun kysyntä uudelleen elpyä, 
sillä talvikohteiden hankinnas-
sa yhtiöt ovat olleet tähän saak-
ka varovaisia. 

Vuodesta 2011 tulee hyvä 
puukauppavuosi!

Marko Mäki-Hakola
johtaja
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Ruovedelläkin elokuun alkupuo-
lella riehuneet myrskyt kaatoi-
vat runsaasti puuta Helvetinjär-
ven kansallispuiston naapurissa 
Ruoveden kunnan maalla, Met-
sä-Pohtion ja Kankimäen tiloil-
la. Pirkanmaan ELY-keskus eh-
dotti että selvitettäisiin myrsky-
tuhoalueen suojelumahdollisuu-
det. Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan ympäristöasiantun-
tija Jaakko Toijala kävi yhdes-
sä Ruoveden kunnan ympäris-
tötarkastaja Mari Karjalaisen 
ja elinkeinoasiamies Vuokko 
Mäenpään kanssa arvioimas-
sa aluetta. Kunta päätti selvittää 
mahdollisuudet liittää osa tilojen 

Metsänhoitoyhdistys mukana Ruoveden 
kunnan vaihtaessa maata luonnonsuojeluun

myrskytuhoalueista kansallis-
puistoon suojelualueeksi. Kan-
sallispuistoa hoitaa Metsähalli-
tus. Jaakko oli kunnan edustaja-
na laatimassa yhdessä Metsähal-
lituksen kanssa metsäarvion luo-
vutettavaksi sopivasta aluees-
ta. Metsähallitus tarjosi talous-
metsää Tuuhoskylästä vaihdet-
tavaksi suojeltavaan alueeseen. 
Myös vaihtomaa käytiin yhdes-
sä arvioimassa. Kun vaihdettavi-
en maa-alueiden pinta-alat ja ar-
vot saatiin sovitettua kumpaakin 
osapuolta tyydyttäviksi, asia esi-
tettiin kunnanvaltuustolle pää-
tettäväksi. Valtuusto päätti hy-
väksyä maanvaihdon. Sopimus 

maanvaihdosta tehdään vuoden 
2011 alussa.

Ruoveden kunnan luovuttama 
maa-alue on pinta-alaltaan noin 
27 hehtaaria. Alueella on vaihte-
levaa maastoa, siellä on esimer-
kiksi laajoja avosoita, avokalli-
oita sekä kivisiä mäntykankai-
ta. Puusto on vaihtelevaa ja kes-
kimäärin melko vanhaa. Alueen 
läpi kulkee hiljattain kunnostet-
tu Helvetinkolulle menevä pol-
ku. Kunta saa vaihtomaana Met-
sähallitukselta noin 20 hehtaaria 
talousmetsää. Puuston määrä 
vaihtomaa-alueella on suurempi 
kuin kunnan luovuttamalla alu-
eella.  Vaihtomaan puusto on lä-

hinnä rehevillä kasvupaikoilla 
kasvavaa nuorta tai varttunutta 
kasvatusmetsää.

Ruoveden kunnalle jäi omis-
tukseen vielä runsaasti metsää 
Helvetinjärven kansallispuis-
ton läheisyyteen. Näillä alueil-
la vältetään jatkossa avohakkui-
ta ja pyritään jatkuvapuustoiseen 
metsään. Hakkuut ovat tulevai-
suudessa lähinnä harvennuksia 
ja poimintahakkuita. Metsänuu-
distamisessa käytetään luontai-
sen uudistamisen keinoja.

Mari Karjalainen ja Jaakko Toijala.
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Mhy Pohjois-Pirkan val-
tuusto piti sääntömää-
räisen syyskokouksen 
Hyytiälässä. Paikalla oli 
27 valtuutetusta  ja 6 
hallituksen jäsentä. 

Ennen varsinaista kokousta ker-
toi Osuuskunta Metsäliiton hal-
lituksen puheenjohtaja Mart-
ti Asunta Metsäliitto konsernin 
strategiasta vuodesta 2005 tähän 
päivään. Asunta esitti havainnol-
lisesti ne asiat, jotka otettiin yh-
tiön strategiassa suuntaviivoiksi 
vuonna 2005. Vaikeiden päätös-
ten ja saneerauksien seuraukse-
na Metsäliitto on nyt tuotannol-
lisesti hyvässä kunnossa ja val-
mis tulevaisuuden haasteisiin. 

Metsänomistajaliiton johta-
ja Marko Mäki-Hakola esit-
ti ajankohtais- ja puumarkkina-
katsauksen.  

Mhy:n valtuuston kokouksen 
alussa valittiin puheenjohtajak-
si Arto Pirttilahti Vilppulasta. 
Kokouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2011 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio, jonka toiminnanjoh-
taja Harri Katajamäki esitteli. 
Yleisiin talousennusteisiin poh-
jautuen on myös metsänhoitoyh-
distyksen taloudessa haasteita, 
mutta kokous päätti hallituksen 
esityksestä laskea metsänhoito-
maksuprosenttia 0,5 %.  

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan toiminnan tavoitteena 

Mhy Pohjois-Pirkan valtuuston syyskokous 
Hyytiälässä 25.11.2010

on turvata yksityismetsätalou-
den kannattavuus alueellaan se-
kä ajaa metsänomistajien etuja 
luomalla hyvät edellytykset puu-
markkinoille ja metsänomistajil-
le tarjottaville palveluille.

Painopistealueet:
1. Metsänhoitopalveluiden tar-
jonta ja kehittäminen

Metsänhoitoyhdistyksen on li-
sättävä metsänhoitotöiden mark-
kinointia ja omatoimisten met-

sänomistajien opastusta. Paino-
piste on hoitoja hakkuurästejä 
omaavilla tiloilla sekä kaupun-
kilaismetsänomistajissa. Met-
sien suotuisan kehityksen kan-
nalta on tärkeää, että toimenpi-

teet tehdään oikeana ajankohtana 
kustannustehokkaasti huolehtien 
samalla metsien tuottokyvyn säi-
lymisestä ja terveydentilasta. 

2. Puukaupallinen edunval-
vonta

Metsänhoitoyhdistys on mu-
kana sähköisen puumarkkina-
paikan käyttöönotossa ja seuraa 
markkinoiden tilaa ja tiedottaa 
siitä. Tiedotuksen keinoin vaiku-
tetaan puun kysynnän ja tarjon-
nan tasapainottamiseen ja hinta-
tason turvaamiseen. Puunmyyn-
tisuunnitelmien osuus pidetään 
vähintään 80 % myydystä puu-
määrästä. Puukaupan toimeksi-
annot käsittävät vähintään 50 % 
mhy:n kautta tehtävistä puun-
myyntisuunnitelmista. 

3. Metsänhoitoyhdistyksen 
näkyvyyden ja palveluiden laa-
dun ylläpitäminen 

Metsänhoitoyhdistys toimii 
vahvana metsänomistajalähtöi-
sesti metsänomistajien edun-
valvojana ja parhaana metsän-
hoidon asiantuntijana.  Metsän-
omistajille tarjottavat edunval-
vonta- ja muut palvelut tuotetaan 
tehokkaasti ja laadukkaasti. 

4. Metsänhoitoyhdistyksen or-
ganisaation ja osaamisen kehit-
täminen.

Mhy:n organisaatio vaatii jatku-
vaa yhtenäistämistä, kehittämistä 
ja koulutusta. Metsänhoitoyhdis-
tystoiminnan edellytyksistä ja kil-
pailuneutraliteetista huolehditaan 
lisäämällä liiketoimintaosaamista 
ja yhdistysten valmiuksia kiristy-
vässä kilpailussa. 

Marko Mäki-Hakola ja Martti Asunta keskustelemassa puumarkkinoista.
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Metsäverotuksen kiemuroita 
kannattaa miettiä hyvissä ajoin. 
Metsäverotus toimii kassaperi-
aatteella. Vuoden vaihteen tuol-
la puolen on joissakin asioissa 
jo myöhässä, joten ne on hoi-
dettava siis jo tänä vuonna. Sa-
moin on muistettava, että tie-
tyt vähennykset ja huojennuk-
set huomioidaan vain, jos met-
sänomistaja vaatii niitä verotuk-
sen valmistumiseen mennessä. 
Jos esimerkiksi pääomatulon 
verohuojennusta tai metsävä-

hennystä ei vaadi, sitä ei myös-
kään saa. 

Puukaupan 
verohuojennus päättyy
Vielä tänä vuonna on voimas-
sa puukaupan verohuojennus. 
Jos puukauppasopimus tehdään 
tänä vuonna, ja rahat kaupas-
ta saadaan ensi vuoden loppuun 
mennessä, on 25 prosenttia pää-
omatulosta verovapaata. Vaikka 
ei tarvitsisikaan puukauppatulo-
ja tänä vuonna, voi tehdä kau-

Kestävän metsätalouden rahoi-
tus ja pienpuun energiatuki on 
edennyt eduskunnan käsittelyyn. 
Syy lainsäädännön nopeaan val-
misteluun löytyy erityisesti uu-
siutuvan energian velvoitteiden 
täyttämisestä. Tänä vuonna teh-
dyn valtioneuvoston velvoitepa-
ketin jälkeen valmistelua on teh-
ty nopealla aikataululla.

Uinunut laki voimaan 
muutoksin
Valmistelun pohjalla on ollut vii-
me vuodet ”uinunut” laki kestä-
vän metsätalouden rahoituksesta 
(Kemera). Lakia ei koskaan saa-
tettu voimaan, mutta nyt muutos-
ten jälkeen sitä ollaan viemässä 
käytäntöön. Suurin muutos on 
metsäenergiatukien eriyttämi-
nen omaan lakiinsa – pienpuun 
energiatueksi. Käytännössä Ke-
merasta on poistettu korjuu- ja 
haketustukea koskevat säädök-
set. Metsäenergian lisäämiseen 
yritetään kannustaa tulevaisuu-
dessa pienpuun energiatuella.

Metsänhoidon ja 
energian tuki eriytetään
Uudistus on rakenteeltaan hyvä. 
Kemerasta tulee puhdas met-
sänhoitoa edistävä laki. Ener-

Veroilmoitus taas pian käsillä 
– oletko valmistautunut?

pan valmiiksi, ja saada tulot ja 
huojennuksen ensi vuoden puo-
lella. 

Tuloja voi siirtää  
varauksella

Tulopuolella metsäverotukses-
sa huomioidaan lähtökohtaisesti 
kaikki metsätalouden tulot. Ve-
rotettaviksi pääomatuloiksi kat-
sotaan puukauppatulojen lisäk-
si siis mm. vakuutuskorvaukset, 
hirvivahinkokorvaukset ja esi-
merkiksi sähkölinjojen lunastus-
korvaukset. Joillakin tiloilla on 
tänä vuonna myrskyjen vuoksi 
erityisen isot vakuutuskorvauk-
set. Pääomatulojen kohdistumis-
ta voi kuitenkin verotusta silmäl-
lä pitäen siirtää tuleville vuosille 
meno- ja tuhovarauksen avulla. 

Kemera-tuki on verovapaata 
eikä tukeen kohdistuvia meno-
ja saa vastaavasti vähentää ve-
rotuksessa. Vapaaehtoiseen suo-
jeluun perustuvat suojelukorva-
ukset (METSO) ovat myös ve-
rovapaita.

Tilinpäätösostoja 
metsäänkin
Jos kuluvalle vuodelle on pal-
jon tuloja, olisi suotavaa että oli-

Metsätalouden veroilmoituskaavakkeet on jo julkaistu ja la-
dattavissa verottajan sivuilla www.vero.fi.

si myös menoja. Vuoden lopus-
sa on hyvä miettiä, olisiko teh-
tävissä joitakin kalustohankinto-
ja tai vaikkapa metsälantojen os-
toja hillitsemään tämän vuoden 
pääomatuloverotusta. Siis vero-
suunnitteluakin voisi tehdä. Jos 
taas tuloja ei ole ollut, mutta ku-
luja kuitenkin on tullut, voi vaik-
ka purkaa aikaisemmin tehtyjä 
varauksia veroilmoituksessa. 

Kaikki metsätalouden tulon 
hankkimisesta aiheutuneet me-
not ovat vähennyskelpoisia. 
Kaikki sellaiset menot, jotka 
voi osoittaa johtuneen metsäta-
louden tulon hankkimisesta, ja 
jotka voi osoittaa jollakin tosit-
teella maksetuiksi tänä vuonna, 
voi vähentää verotuksessa. Jos 
on oikeutettu metsävähennyk-
seen, niin sitä kannattaa käyt-
tää aina kun mahdollista. Mitä 
nopeammin metsävähennyksen 
saa käytettyä, sitä paremmin se 
taloudellisesti tukee tehtyä tila-
kauppaa. 

Poistoja investoinneista 
ja kalustosta
Jotkin pitkävaikutteiset menot, 
kuten tie- ja ojitusmenot vähen-
netään poistomenettelyn kaut-

ta. Metsätalouden kalustoon voi 
perustellusta syystä laittaa pois-
tomenettelynä vähennettäväk-
si myös maastokelpoisen mön-
kijän varusteineen tai mootto-
rikelkan. Metsätalouden käyt-
tö on tällöin pystyttävä näyttä-
mään toteen. On huolehdittava, 
että menoista on riittävän selvät 
tositteet. 

Matkat merkitään 
ajopäiväkirjaan
Metsätalouden matkakulut ovat 
vähennyskelpoisia menoja ve-
rottajan vahvistaman kilomet-
ritaksan tai todellisten kulujen 
mukaisina. Ajopäiväkirja on ol-
tava tehtynä ja kunnossa sitä mu-
kaa, kun metsätalouden matkoja 
on tehty. Viimeistään nyt ajopäi-
väkirjat on pantava ajan tasalle.

Metsänomistaja päättää, mitä 
menoja hän metsäverotukseen 
vähennykseksi ilmoittaa. Kulut 
on pystyttävä tarvittaessa osoit-
tamaan ja perustelamaan verot-
tajalle muistiinpanokirjasta, to-
sitteista ja ajopäiväkirjasta. Kan-
nattaa ilmoittaa kaikki kulut, 
vaikka tuloja ei olisikaan. Kuo-
linpesiä lukuun ottamatta vero-
velvollinen saa vähentää tap-

piot alijäämähyvityksen kautta 
muussa verotuksessa. 

Käytä yhdistyksen
veroneuvontaa
Metsäverotuksessa on paljon 
osattavaa ja hallittavaa. Mitä 
paremmin metsätalouden vero-
asiat on hallinnassa, sitä parem-
pi tulos metsätalouden pääoma-
tuloverotuksesta on saatavis-
sa. Huolellinen on siis oltava ja 
asiat osattava. Metsänomistajan 
kannattaa käyttää hyväksi met-
sänhoitoyhdistyksen asiantunte-
vaa veroneuvontaa ja veroilmoi-
tuksen täyttöpalvelua.

Tuomo Pesälä
metsälakimies

Metsänhoitoyhdistysten 
Palvelu Oy

Verotoimiston nimi ja osoite
Viimeinen palautuspäivä

METSÄTALOUDEN  
VEROILMOITUS

Verovelvollisen nimi ja osoite
Kaikki maatilat yhteensä

Kotikunta 31.12.2009

Henkilötunnus tai Y-tunnus

Puolisoiden osuudet metsäomaisuudesta % 600 Oma erillinen 
ilmoitus

601 Verovelvollinen 602 Puoliso

euro snt

I  Laskelma metsätalouden pääomatulosta

1. Puun myyntitulot puukaupan tekoajankohdan mukaan eriteltynä, ks. täyttöohje 

 2 C ennen 1.4.2008 (100%) 1.4.2008 - 31.12.2009 (50%) 1.1.2010 - 31.12.2010 (75%)

663 674

Pystykaupat
myyntitulo yhteensä2010

603 (100%) 666 (50%) 677 (75%)

Pystykaupat
veronalainen määrä

+

604 664 675

Hankintakaupat
myyntitulo yhteensä

605 665 676

Vähennetään
hankintatyön arvo

- - -

(100%) 667 (50%) 678 (75%)

Hankintakaupat
veronalainen määrä

+

2. Vakuutus- ja hirvivahinkokorvaukset, metsätalouden tuet  

2.1. Vakuutuskorvaukset 2.2. Hirvivahinkokorvaukset 2.3. Metsätalouden tuet 

607 608 609
+

3. Omasta metsästä otettu puutavara
614

3.1. Maatalouskäyttö 3.2. Elinkeinokäyttö 3.3. Yksityiskäyttö 

+

4. Metsävähennys ja varaukset 4.3. Tuhovaraus
4.1. Metsävähennys 4.2. Menovaraus

615 616 617
-

5. Muut pääomatuloksi luettavat erät 
5.1. Varausten tuloutus 5.2. Tukien tuloutus 5.3. Muut

621
619

620
+

6. Vuosimenot
6.1. Palkkausmenot 6.2. Matkakulut 6.3. Muut vuosimenot

623 624
622 -

Selvitys poistoina vähennettävistä menoista
Koneet ja kalusto Rakennukset  Ojat ja tiet

642 643 644
-

7. Poistot 626 627 628

8. Menojäännös 31.12.2010 630

9. Toisesta tulolähteestä siirrettävät menot -
634

10. Metsätalouden muistiinpanoihin sisältyneet muun toiminnan menot

10.1. Maatalouden menot 10.2. Elinkeinotoiminnan menot 10.3. Yksityismenot

+
635
=

11. Metsätalouden puhdas pääomatulo 636

tai =

12. Metsätalouden tappiollinen pääomatulo

VEROH 3043  5.2010

Tyhjennä lomake

Seuraava sivu

Metsätalouden rahoitus uusiin puihin
gia-asiat on ollut järkevää eri-
yttää, ettei metsänhoidon perus-
rahoitusta käytetä liikaa esimer-
kiksi haketukseen. Muutospro-
sessin aikana on kuitenkin käy-
nyt niin, että rahoituksen tasot ja 
ehdot ovat muodostumassa on-
gelmallisiksi. Kemera-laki näyt-
täisi olevan kohtuullinen, mutta 
pienpuun energiatukea koske-
vissa säädöksissä voidaan ajau-
tua ongelmiin.

Metsäteollisuus lobannut 
kuitupuun hyväksi
Taustalla on metsäteollisuuden 
voimakas viesti, ettei tuella saa 
ohjata kuitupuuta polttoon. Huo-
li on varmasti perusteltu, mutta 
asiassa on ammuttu pahan ker-
ran yli. Suurin vääntö on käyty 
siitä, kuinka monta kuutiometriä 
metsänenergiaa hehtaarilta voisi 
saada tukea. Metsäteollisuus on 
esittänyt 30 m3/hehtaari, vaik-
ka todellinen metsänhoidollinen 
tarve on vähintään 70 m3 hehtaa-
rilta. Suurempi rahoitus on myös 
ainoa tapa saavuttaa uusiutuvan 
energian velvoitteet ja pitää met-
sät kasvukunnossa. 

Syksyllä Maa- ja metsätalous-
ministeriö päätyi metsänhoidon 
kannalta jo liian tiukkaan komp-

romissiin, 50 kuutiometriin heh-
taarilla. Kompromissi oli tule-
vaisuuden metsähoidon kannal-
ta haasteellinen, mutta ymmär-
rettävä. MMM:n esityksen jäl-
keen metsäteollisuus alkoi kui-
tenkin ajaa läpi osittain tiukem-
pia ehtoja ja näyttäisi, että tuet-
tava määrä jää jopa alle 50 kuu-
tiometrin hehtaarilta.

Metsäteollisuuden toiminta 
pienpuun energiatuen valmiste-
lussa on lyhytnäköistä. Metsä-
energia kertyy pienipuustoisis-
ta kohteista. Näillä kohteilla on 
hyvin vähän tekemistä metsä-
teollisuuden puuhuollon kans-
sa. Tähän saakka niitä on pidet-
ty lähinnä ongelmakohteina, joi-
den raaka-ainetta metsänomista-
jien on vaikea saada kaupattua. 
Nuoren metsän hoito ei ole met-
sänomistajalle useinkaan tuottoa, 
vaan korjuun kalleuden ja metsä-
energian alhaisen hinnan vuoksi 
maksettavaksi on jäänyt lasku.

Hoidon laiminlyönti 
vähentää hakkuu- 
mahdollisuuksia

Metsäenergiaa kertyy metsän-
hoidon sivutuotteena. Jos nämä 
kohteet jäävät hoitamatta, ei raa-
ka-ainetta metsäteollisuudelle-

kaan ole tulevaisuudessa luvas-
sa. Pienpuun energiatuki on sää-
dösesityksissä suunnattu nuoriin 
metsiin. Tämä jo varmistaa, et-
tei metsäteollisuuden kuitupuun 
saanti vaarannu. Vaikka kaikki 
ensiharvennuksista kertyvä puu 
poltettaisiin, jäisi metsiimme 

silti käyttämättömiä kuitupuun 
hakkuumahdollisuuksia. 

Metsäenergian tuotanto on hei-
kosti kannattavaa metsänomista-
jalle. Nykyisellä Kemera-rahoi-
tuksella on päästy alkuun met-
säenergian hankinnassa. Näillä 
näkymin rahoitus siis supistui-

si. Jonkinlainen ajatuskatkos on 
jossain tapahtunut, sillä nyt ta-
voitellaan moninkertaisia mää-
riä alenevilla tukitasoilla.

Varmuuden vuoksi 
varattua kuitupuuta
Metsäteollisuus on supistanut 
kuitupuuta käyttävää kapasiteet-
tia miljoonilla kuutiometreillä. 
Samaan aikaan Suomen metsissä 
on enemmän puuta kuin koskaan 
aiemmin. Nyt teollisuus yrittää 
”varata” puun omaan käyttöönsä 
mahdollisen tulevan tarpeen va-
ralle. Seurauksena tästä voi ol-
la metsänhoidon tason heikke-
neminen. Tilanne olisi vastaava, 
jos metsänomistajat vastustaisi-
vat puurakentamista, koska tule-
vaisuudessa joku voi keksi tuk-
kipuulle parempaa käyttöä!

Lainsäädännön tarkempi sisäl-
tö selviää lähiaikoina. Lakimuu-
tokset ovat näillä näkymin astu-
massa voimaan ensi vuoden ai-
kana, Brysselin kierroksen jäl-
keen. Metsänomistajien kannat-
taa tarkkailla, miten siirtyminen 
uudesta järjestelmästä vanhaan 
hoidetaan. 

Marko Mäki-Hakola
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000 kuutiota. Ostomäärämme on 
sama vuosittain   
4. Noin 60 000 kuutiota.
5. Pääpaino ostossa on kuusi-
tukkivaltaisilla päätehakkuulei-
mikoilla. 
6. Tarkka tukin talteenotto ja 
katkonta sekä hyvä korjuujälki.  
Tuttu hankintaesimies ja jousta-
vat toimintatavat. 
7. Puukauppaa käydään aina 
vuoden viimeiselle viikolle. En-
si vuonna verohelpotusten aika 
on toivottavasti ohi. Ensimmäis-
tä kertaa 90-luvun alun jälkeen 
ollaan ”normaalissa” tilantees-
sa. Uskon, että puukauppa pyö-
rähtää käyntiin huhti-toukokuun 
vaihteessa.   

Aarne Lehtosaari
metsäpäällikkö
1. Puukauppa on käynyt hyvin 
viime kesästä lähtien. Toivotta-

kelpoiset päätehakkuuleimikot 
kiinnostavat ensisijaisesti.
6. Suhteellisen pienenä toimija-
na pystymme tarjoamaan jous-
tavat ja kilpailukykyiset ehdot 
puukauppatilanteessa. 
7. Verohuojennuksen päättymi-
nen voi osaltaan hiljentää alku-
vuoden puun tarjontaa.

Juha Mäki
metsäpäällikkö
1. Takana on hyvä puukauppa-
vuosi. Ensi talvi on ostettu täy-
teen, mutta kesälle ja tuleville 
talville on vielä tilaa.
2. Tällä hetkellä sahatavara-
markkinat ovat epävarmassa ti-
lanteessa.
Tästä syystä ensi vuoden näky-
mistä ei ole selvää kuvaa. Varas-
tojen hallitsemiseksi toteutetaan 
tuotannonrajoituksia Suomessa.
3. Ostamme vuosittain noin 600 

Metsäsertifiointiin liittyvissä tarkastuksissa kirjat-
tiin tänä vuonna Pirkanmaan metsäkeskusalueel-
la neljä lievää poikkeamaa. Metsänomistajien liit-
to Länsi-Suomen kolmen metsäkeskuksen alueel-
la lieviä poikkeamia vaatimusten mukaisesta met-
sätaloudesta havaittiin yhteensä 10. Etelä-Poh-
janmaalla vain kaksi ja Lounais-Suomessa neljä. 
Puutteita oli mm. metsänistutuksissa, vesiensuo-
jelussa ja työnantajavelvoitteissa.  

Pirkanmaan poikkeamat ja niiden syyt
Kriteeri 1/Lakisääteiset vaatimukset
Maaseutuvirasto on antanut kahdelle metsänomis-
tajalle velvoittavat päätökset, jotka koskevat met-
sänuudistamistöiden laiminlyöntiä.
Kriteeri 16/Vesistöjen suojakaistat
Tiedonkeruun tarkastuksissa todettu kolme koh-
detta, joissa on riittämättömät suojakaistat.
Kriteeri 21/Työntekijöiden osaaminen ja työ-
kyky
Kolmella toimijalla oli puutteita työterveyshuol-
lon järjestämisessä ja yksi metsällinen toimija ei 

ollut järjestänyt metsureiden ensiapukoulutusta. 
Kriteeri 23/Työnantajavelvoitteet
Kahdelta toimijalta puuttui työntekijöiden kirjal-
liset työsopimukset. Yhdellä yrittäjien verovelko-
jen seuranta oli puutteellista. Toimija ei tarkasta-
nut riittävästi lakisääteisiä maksuja. 

Poikkeamien johdosta laaditaan korjaavien toi-
menpiteiden suunnitelmat ja havaitut epäkohdat 
korjataan viivytyksettä. Sertifiointiyritys ratkai-
see marraskuun aikana jatkoajan antamisesta ser-
tifikaatille. Tarkastukset Länsi-Suomen alueella te-
ki Det Norske Veritas- sertifiointiyhtiö.

Metsäsertifioinnissa on kyse ns. ryhmäsertifi-
oinnista. Metsänomistajien liitto hakee sertifikaat-
tia kaikkien toimijoitten puolesta. Metsänhoitoyh-
distysten jäsenet ovat mukana oman yhdistyksen 
päätöksellä ja muut metsänomistajat ja toimijat il-
moittautuvat erikseen mukaan ryhmään ja sitoutu-
vat noudattamaan asetettuja vaatimuksia.

Auvo Heikkilä
metsänhoitopäällikkö

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Maahamme rakennetaan 
satoja uusia tuulivoima-
loita seuraavien vuosi-
en aikana. Myös maan-
omistaja voi hyötyä tuu-
livoimasta vuokraamalla 
maata tuulivoimaloiden 
rakentamiseen. Tarkkaa-
vaisuus sopimuksia teh-
dessä on tarpeen. 
Tuulesta saa kotimaista, ilmais-
ta ja päästötöntä energiaa. Mo-
net EU-maat ovat panostaneet 

kuttaa puiston rakentamispaik-
kaan ratkaisevasti. Tuulivoima-
lat muokkaavat myös radikaa-
listi maisemaa. Voimalan lapo-
jen aiheuttama ääni on hiljaista, 
mutta toistuvana sekin voidaan 
kokea haitaksi. 

Tuulivoiman tuotantoon tek-
nisesti ja taloudellisesti parhai-
ten soveltuvat alueet löytyvät-
kin usein metsätalousalueilta. 
Metsissä ei ole rakentamista ra-
joittavia muita rakennuksia, ei-
kä tuulivoimala estä metsätalo-
uden harjoittamista kokonaan. 
Maisema- ja äänihaitat jäävät 
myös pienemmiksi. Suojelualu-
eille tuulivoimaloita ei pääsään-
töisesti voi rakentaa. Suomen 
tuuliolosuhteet on koottu nettiin 
(www.tuuliatlas.fi). Palvelus-
ta voi tarkastella, olisiko omal-
la maalla potentiaalia tuulivoi-
man tuotantoon.

Kaavoitus selkeyttää  
tuulivoimapuistojen  
rakentamista

Tuulivoimapuiston perustamisel-
la on vaikutuksia alueen maan-

Tuulivoima ja maanomistajan etuMetsäsertifioinnin tarkastukset 
tehty Länsi-Suomessa 

Kysyimme yhdeksältä Pirkanmaan alueelta 
puuta ostavan yhtiön edustajalta, miltä puu-
kauppa heidän näkökulmastaan tällä hetkel-
lä ja ensi vuonna näyttää. Tällaisia vastauksia 
lyhyellä vastausajalla saimme.

Kysymykset: 
1. Miten puukauppa sujuu mielestäsi tällä hetkellä 
(22.11.)? 
2. Minkälaiset ovat yhtiösi vientinäkymät ensi vuodelle? 
3. Miten paljon yhtiösi tarvitsee puuta Suomesta ensi 
vuonna? (vertailu esim. viime ja tähän vuoteen)
4. Kuinka paljon ostatte puuta Pirkanmaalta v. 2011?
5. Painottuuko ostonne nyt ja v. 2011 johonkin tiettyyn 
puutavaralajiin tai leimikoihin?
6. Mikä on juuri sinun edustamasi yhtiön valttikortti puun 
ostajana?
7. Miten uskot verohuojennusten loppumisen vuodenvaih-
teessa vaikuttavan puukauppaan?

Puukauppanäkymät Pirkanmaalla ostajan silmin katsottuina

Hannu Juurakko
hankintapäällikkö
1. Puuta on ollut hiljaisen alku-
vuoden jälkeen hyvin tarjolla, ja 
kauppoja on tehty tasaiseen tah-
tiin. Alkusyksyn myrskyt sekoit-
tivat puumarkkinoita ja korjuita 
hetkellisesti, mutta nyt tuulikaa-
dot on saatu valtaosin korjattua.
2. Sahatavaramarkkinoilla on 
tällä hetkellä odottava tunnel-
ma.
3. Kinnaskoski tulee todennä-
köisesti sahaamaan tukkia sa-
man määrän, kuin edeltävinäkin 
vuosina.
4. Kokonaisostomme Pirkan-
maan alueelta on noin 130 000 
m3.
5. Sahaamme pelkästään kuusta, 
joten kuusivaltaiset kesäkorjuu-

tuulivoiman tuottamiseen vuo-
sia. Suomessa asiaan on herätty 
toden teolla vasta nyt. Suomen 
tavoitteena on lisätä tuulivoiman 
tuotantoa nykyisestä 0,2 tWh:sta 
6 tWh:iin vuoteen 2020 mennes-
sä. Tämä tarkoittaa vähintään 
500 uuden voimalan perustamis-
ta nykyisten 125 rinnalle. 

Tuulivoimapuisto vaatii 
hyvän tontin
Tuulivoimalat rakennetaan 
yleensä monen voimalan puis-
toina mahdollisimman tuulisil-
le alueille. Puistoja suunnitel-
laan pääasiassa rannikolle, kos-
ka avomerelle rakentaminen on 
kaksi kertaa kalliimpaa ja tun-
tureilla maisema-arvoja pide-
tään usein energiantuotantoa tär-
keämpänä. 

Sähkönsiirtoa varten tuulivoi-
mapuiston on myös oltava mah-
dollisimman lähellä vähintään 
110 kV:n voimajohtoa. Lisäk-
si jokaiselle voimalalle raken-
netaan huoltotiet. Tuulivoima-
puistoihin on suunniteltu jopa 50 
voimalaa. Suuri tilantarve vai-

vasti kesä- ja kelirikkokorjuu-
kelpoisten tukkileimikoiden tar-
jonta jatkuu hyvänä.
2. Sahatavaraviennin kehitys-
tä on tällä hetkellä erittäin vai-
kea ennakoida lukuisten epävar-
muustekijöiden takia. Sahatava-
ran kysyntä ja hintataso ovat hei-
kentyneet parin viimeisen kuu-
kauden aikana. Euroopan talous-
tilanne ja valuuttaongelmat vai-
keuttavat osaltaan markkinoiden 
arviointia.
3. JPJ-Wood Oy:n puuntarpeet 
ovat ensi vuonna samaa tasoa 
kuin vuonna 2010. 
4. Pirkanmaalta ostamme puu-
ta samoja määriä kuin vuonna 
2010.
5. JPJ-Woodin ostotarpeet ovat 
kuusi- ja mäntytukkivaltaisissa 
kelirikko- ja kesäkorjuukelpoi-
sissa leimikoissa. 
6. JPJ-Wood on paikallinen ja 
luotettava puukauppakumppani, 
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pa yli 10 000 € vuokraa vuodes-
sa yhdeltä voimalalta. Tämän li-
säksi maksetaan myös tuulivoi-
man tuotosta, joka on ollut 2 - 5 
%. Suomessa tuulivoimamarkki-
nat ovat kehittymässä eikä vas-
taaviin korvauksiin päästä – ai-
nakaan vielä. 

Maanomistajan kannattaa 
käyttää vuokrasopimuksia teh-
dessään MTK:n sopimuspohjia. 
MTK:n sopimusmallilla korva-
usta saa jo tutkimusajalta eikä 
vasta tuulivoimalan kytkemi-
sestä sähköverkkoon. Sopimus 
kannattaa tehdä 20 - 25 vuoden 
ajaksi ja sitoa korvaus indeksiin 
ja voimalan tuottoon. MTK:n 
sopimusmalleilla sopimusten 
piiriin saadaan myös ne tuulivoi-
mapuiston läheiset maanomista-
jat, joiden maille itse voimalaa 
ei voi turvaetäisyyksien takia ra-
kentaa.

Ympäristöministeriön linja-
uksen mukaan korvausvelvolli-
suus ympäröivien maiden omis-
tajille syntyisi jos heille aiheu-
tuu kohtuutonta haittaa. Tällai-
seksi voidaan katsoa hanke, jo-
ka vaatii ympäristöluvan. 

Vuokrasopimuspohjia ja li-
sätietoa tuulivoimasta saa 
MTK:sta, metsänomistajien lii-
tosta, metsänhoitoyhdistyksistä 
ja mm. Suomen tuulivoimayh-
distyksen sivuilta (www.tuuli-
voimayhdistys.fi). 

Markus Nissinen
ympäristöpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

2. Katso yhtiön edellinen viralli-
nen välitilinpäätös
3. Katso kysymys 2.
4. Katso kysymys 2.
5. UPM ostaa puuta monipuoli-
sesti huomioiden teollisuutensa 
kulloisetkin tarpeet.
6. Monipuolinen aines- ja ener-
giapuun jalostus ja käyttö Pirkan-
maalla ja lähialueilla, sekä katta-
va puunostaja- ja palveluverkos-
to koko Pirkanmaan alueella.
7. Verohuojennusten päättymi-
sen jälkeen palataan normaa-
liin tilanteeseen, missä kysyn-
tä ja tarjonta määrittelevät puu-
markkinat.

Hannu Leppäjärvi
piiripäällikkö
1. Joulukuun ostossa on etusijal-
la sopimusasiakkaat 
2. Puutuoteteollisuudessa saha-

Päätehakkuuta ostamme sekä 
kesälle, että talvelle 2011 ja os-
tomme kohdistuu kaikkiin puu-
tavaralajeihin mukaan lukien 
energiapuu
6. Metsäliitto on suomalaisissa 
käsissä - lähes 130 000 suoma-
laista omistajajäsentä. 
Tarjoamme Pirkanmaalla kat-
tavat palvelut metsän omista-
miseen, hoitamiseen, puukaup-
paan ja sijoittamiseen.
7. Monet metsänomistajat ovat 
jo hyödyntäneet hyvän kysyn-
nän alkusyksyn aikana ja jou-
lukuun puukauppamäärä jäänee 
edellisvuotta alhaisemmaksi ve-
roedusta huolimatta.

Jussi Joensuu
metsäpäällikkö
1. Puukauppa sujuu tällä hetkel-
lä melko hyvin. Koko syksyn 

joka ottaa puunkorjuussa tukin 
ja pikkutukin tarkasti talteen.
7. Veroetujen loppumisen takia 
puukauppamäärän voi arvioida 
pienenevän alkuvuodesta tämän 
syksyn määriin verrattuna, mut-
ta toivottavasti kauppavolyymi 
palautuu nopeasti tämän kulu-
van syksyn 2010 tasolle.

Matti Toivakainen
ostopäällikkö
1. Syksyn aikana puukauppa on 
käynyt erittäin hyvin ja tarjonta 
on vastannut tarpeita. Tällä het-
kellä kartoitamme talven osto-
mahdollisuuksiamme niin, että 
varastomme ja varantomme py-
syvät tasapainossa talvikorjuu-
mahdollisuuksien ja tehtaidem-
me tarpeen kanssa.

ajan on ollut erittäin hyvä tah-
ti päällä, joten vuoden loppuun 
tuskin kasaantuu viime vuoden 
kaltaista piikkiä. Synkistyneet 
näkymät lopputuotemarkkinoil-
la ovat aiheuttaneet epävarmuut-
ta, mutta se kuuluu markkinata-
louteen ja sen kanssa täytyy os-
tajan ja myyjän elää.
2. Sahatavaran osalta näkymät 
ovat erittäin epäselvät ja pitkiä 
ennusteita on mahdotonta laa-
tia. Koivuvanerissa tilanne vai-
kuttaa melko vakaalta, mutta 
täytyy muistaa, että lamaa edel-
täneeseen tuotanto- ja hintata-
soon ei ole vielä päästy. Koivu-
tuotteissa (viilu- ja koivusahata-
varajalosteet) markkinanäkymä 
on melko hyvä.
3. Hankintamäärämme on noin 
1.2-1.3 Mm3 ja se on hieman 
suurempi kuin vuonna 2010. Tä-
mä riippuu kuitenkin paljon lop-
putuotemarkkinoista ja tällä het-

tavaralla on epävarmuustekijöi-
tä, mutta levy ja vaneripuolel-
la näkymät ovat paremmat. M-
realin pakkaustoimiala on Eu-
roopan johtava ja sen kannatta-
vuus alansa huippua. Parhaat nä-
kymät ovat juuri pakkaamisessa 
eli taivekartongissa jota tehdään 
Takossa Tampereella ja Kyrös-
koskella.
3. Ensi vuonna Metsäliitto-kon-
serni tarvitsee puuta lähes sa-
man määrän kuin aiempinakin 
vuosina
4. Tehtaiden normaalikäynnis-
sä Metsäliiton Tampereen piirin 
ostotavoite on toista miljoonaa 
kuutiota energiapuun kanssa
5. Katsotaan milloin saamme 
talven Pirkanmaalle ja sen mu-
kaa suunnittelemme talvihar-
vennusten oston, pyrimme sii-
hen että ostamamme talvimetsät 
saataisiin hakattua tulevan tal-
ven aikaan. 

Tuulivoima ja maanomistajan etu

Puukauppanäkymät Pirkanmaalla ostajan silmin katsottuina

TUTUSTU AARTEESEEN!

LEHTI METSÄSTÄ.
METSÄ • LUONTO • JUURET • KOTI • RUOKA •HYVINVOINTI • OMA TALOUS

Tutustu! Tilaa itsellesi AARRE-lehti edulliseen tutustumishintaan 6 kk (5 lehteä)
  vain 24,90 ¤. Aarre ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Tilaus on kestotilaus, joka
  jatkuu 5 lehden jaksoissa voimassa olevaan normaalihintaan (nyt 32,90 ¤)
  niin kauan kuin itse haluan.
 Soita: 020 413 2277 (ark. klo 8-16)
 Netissä: www.aarrelehti.fi/tarjous ● Tilaustunnus: A1020
 Tekstiviestillä: Lähetä viesti AR A1020 ETUNIMI SUKUNIMI LÄHIOSOITE POSTINRO
 POSTITOIMIPAIKKA numeroon 16124.
 Normaali tekstiviestin hinta. Palvelu toimii Dna:n, Elisan, Soneran ja Saunalahden liittymissä.
 Tarjous on voimassa 31.1.2011 asti ja koskee kotimaan tilauksia.

TUTUSTU
6 kk (5 lehteä)
vain 24,90 e

kestotilauksena
(norm. 32,90 e)

käyttöön. Yksi voimala tarvitsee 
noin 30 aarin maa-alueen. Kah-
den voimalan etäisyys on turval-
lisuussyistä yleensä vähintään 
500 metriä. Rakennettavien voi-
maloiden turvasektorin sisälle 
voikin jäädä useita maanomista-
jia, jotka eivät voi vuokrata omaa 
maataan voimalakäyttöön ja hyö-
tyä maan vuokraamisesta. 

Metsätalous ja jokamiehe-
noikeuksien mukainen toimin-
ta ovat yleensä sallittuja tuuli-
voimaloiden väliselläkin alueel-
la. Metsästykselle tulevat rajoit-
teet ovat mahdollisia. Asuinra-
kennusten on sijaittava vähin-
tään 1 km:n päässä tuulivoima-
lasta. Samoin suojelu-, virkistys- 
ja maisema-alueiden. 

Tuulivoimapuiston suunnit-
telu ja perustaminen on vuosia 
kestävä prosessi mm. lupakäy-
täntöjen ja ympäristövaikutus-
ten arvioinnin vuoksi. Tuulivoi-
man rakentamisen edistämiseksi 
on kaavoitusta ohjaavaan maan-
käyttö- ja rakennuslakiin vireillä 
muutos, jossa kunta voisi myön-
tää tuulivoimalan rakennusluvan 

suoraan yleiskaavalla. Tämä no-
peuttaisi hitaita prosesseja olen-
naisesti. Lähes kaikissa maa-
kunnissa valmistellaan nyt myös 
tuulivoimaa koskevaa maakun-
takaavoitusta. Pirkanmaalla työ 
alkaa maakunnista viimeisenä 
aivan näinä päivinä. 

MTK:n sopimuspohjat 
maanomistajan apuna
Tuulivoimapuistoja suunnitte-
levat ja toteuttavat pääasiassa 
energiayhtiöt. Muutamia yksi-
tyisten maanomistajien omia 
puistoja on myös suunnitteilla. 
Nyt rakennettavien uusien tuu-
livoimaloiden tuottama energia 
on takuuhintajärjestelmän, syöt-
tötariffin piirissä. Takuuhinta 
on tarpeen kalliita investointe-
ja vaativalle tuulivoimalle. Voi-
daan kuitenkin olettaa, että tuu-
livoima on tulevaisuudessa hy-
vää bisnestä.

Energiayhtiöt vuokraavat 
maata tuulivoiman tuotantoon. 
Vuokraaminen voi olla maan-
omistajalle tuottoisaa. Ruotsis-
sa ja Saksassa on maksettu jo-

kellä ennustaminen on vaike-
aa.     
4. Pirkanmaalta ostamme 
vuodessa puuta noin 50 000-
100 000 m3.  
5. Koivutukkipitoiset tukki-
leimikot ovat meille kaikkein 
halutuimipia.
6. Meillä on kaikille tukki-
puille oma jalostus ja pyrim-
me ottamaan tukkipuun tar-
kasti talteen. Koivussa vii-
lutyven, saha- ja vaneritukin 
tarkka talteenotto korostuu 
ja havupuuleimikoiden pää-
tehakkuissa käyttämämme 
”osarunkokorjuu” maksimoi 
tukkisaannon.
7. Talvikuukauden tulevat 
olemaan todennäköisesti hil-
jaisia, mutta eiköhän se kaup-
pa liikahda käyntiin kevään 
ja kesän myötä kuten ennen-
kin. 

www.mhy.fi
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Suuri 
joulukuusigallup

Timo Jortikka, Orivesi
1. Haen omasta metsästä.
2. Hyvissä ajoin, joulukuun 
alussa
3. Parimetrinen ns. nurkka-
kuusi on mittojensa puolesta 
sopiva.
4. Kuusen pitää olla ehdotto-
masti kotimainen.
5. Ei ole varastettu kun palsta 
on aika kaukana teistä.

Ari Nikali, Sastamala
1. Omasta metsästä
2. Muutama päivä ennen jou-
lua, Pappa usein katsoo val-
miiksi aikaisemminkin.
3. Tuuhea, vahvat neulaset, 
mielellään tasainen
4. Ehdottomasti kotimainen
5. Ei tietääkseni

Juhani Pohjanheimo, 
Ylöjärvi
1. Tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa omasta metsästä. Olen 
uusi metsänomistaja.
2. Viikko ennen joulua
3. Tärkeintä on, että kuusi 
on tuuhea.
4. Kotimainen
5. Ei ainakaan vielä. 

Erja Rappe, Pohjaslahti
1. Omasta metsästä
2. Jouluaattona
3. Valitaan metsänhoidollisin 
perustein, joten aina ei muo-
toseikat ole sattuneet kohdal-
leen.
4. Kotimainen luonnonkuusi
5. Ei tietääkseni

Sakari Villman, Nokia
1. Omasta metsästä Pinsi-
östä
2. 1 - 2 päivää ennen joulu-
aattoa
3. Tasainen ja tuuhea oksis-
to, pituutena huonekorkeus
4. Ehdottomasti kotimainen
5. Vuosia sitten kyllä, mut-
ta asia on vanhentunut. Lu-
vallani on haettu useita jou-
lukuusia. 

Paavo Jaakola, Kiikoinen
1. Omasta metsästä
2. Pari viikkoa ennen joulua
3. Paras olisi tasainen latva-
kuusi. Tasainen pitää olla.
4. Ehdottomasti kotimainen
5. On. Kerran oli valmiiksi ke-
rättynä latvoja.

Lopuillaan olevan hirvijahdin 
innoittamana pistetään tähän 
väliin omasta päästä pyöräytet-
ty resepti pikkujouluhengessä. 
Lukijakunnassamme on varmas-
ti runsaastikin metsästäjiä, joten 
reseptille löytynee edes jonkin 
verran käyttöä.

Kun koko syksy on viikon-
loppu toisensa jälkeen möyrit-
ty metsässä harrastuksen paris-
sa, voisi kynttiläillallinen alku-
talven pimeydessä lähimmäisen 
kanssa tuoda muutaman helpon 
plussapisteen kelpo metsämie-
hen tyhjään sarakkeeseen. Tä-
män pitäisi onnistua ihan mies-
pelissäkin, joten emännän voi-
si yllättää tämän palatessa väsy-
neenä joulunajan ostosreissulta 
tai zumba-tunnilta. Pientä enna-
kointia tämä tietysti vaatii, mut-
ta kannattaa yrittää.

Jos hirvi jäi kaatamatta niin 
naudan paistikin käy. Aines-
määrät ovat noin-mittoja, mut-
ta ei ainakaan vähempää kanna-
ta mitään käyttää.

Tarveaineet:
Paistopussi
Vasan paisti 1-2  kg 
1 iso tai 2 pientä sipulia
2 - 3 porkkanaa 
¼ lanttu
(voit käyttää myös kaupoista 

Metsämiehen hirveä(ä) -
ohjeet maukkaan paistin ja romanttisen illallisen loihtimiseen

saatavia, valmiiksi kuutioituja 
juuressekoituksia)
Voita
Suolaa
Mausteita
Salaattitarpeita
Kohtuullinen määrä
punaviiniä kokille 

Kastikkeeseen:
Voita 
Vehnäjauhoja
Suolaa
Mausteita
Ruokakermaa

Pahimman varalle:
valmispitsa pakastimeen

Valmistus:
Jos paisti on jäässä, ota se su-
lamaan edellisenä iltana. Ja lai-
ta alkusnapsiksi varattu kossu 
pakkaseen. Aluksi varmista että 
saat käyttää keittiötä. Pese kä-
det. Vaihda puhtaat vaatteet ja 
pese kädet uudelleen. 

Lämmitä uuni 125 asteeseen. 
Ota isoin paistinpannu, mi-

kä talosta löytyy ja ruskista ko-
ko paisti pannulla, haarukoi-
den avulla käännellen siten, et-
tä lihassyiden päät menevät tuk-
koon. Lopuksi hiero suolaa ja 
pippuria paistin pintaan maun 

mukaan eli aika reilusti. Mais-
ta, että hankkimasi punaviini on 
kelvollista.

Laita lohkotut sipuli ja juurek-
set paistopussiin ja paisti myös. 
Puhdista paistinpannu keittämäl-
lä siinä puoli litraa vettä ja kaada 
liemi samaan pussiin.

Pyyhi pöydälle ja lattialle rois-
kunut liemi pois. Pese kädet.

Sulje pussi ja aseta se uuni-
pellille tai isoon vuokaan, ettei 
liemi pääse vahingossa karkaa-
maan (uunin putsaaminen ei ole 
herkkua).

Paista n. 1 tunti/kilo, tai käytä 
paistilämpömittaria ja ota pais-
ti uunista kun mittari näyttää n. 
70 astetta. 

Kuori vaikka perunat sillä ai-
kaa ja seuraa viinin temperoitu-
mista välillä maistamalla.

Salaatti kannattaa tehdä myös 
paistumisen aikana. Se on sitä 
vihreää, mitä antoivat kaupasta, 
kun asiaa kyselit. Pese se kyl-
mällä vedellä ja revi pikku kap-
paleiksi. Lisää sekaan pilkottua 
kurkkua ja tomaattia, jos niitä 
löytyy. Tässä vaiheessa ei kan-
nata enää autoilla kauppaan, jo-
ten sitä mitä ei ole, ei tarvita.   

Ota paisti pussista ja kääri se 
folioon, jossa se vielä kypsyy li-
sää.

Ota liemi talteen ja siivilöi sii-

Lopputulos saa kyynelen nousemaan metsämiehen silmä-
kulmaan, mutta paistopussi pitää huolen, ettei paisti kuivu 
uunissa.

tä isoimmat juurekset pois. Pyy-
hi pöydälle ja lattialle roiskunut 
liemi pois.

Paistin voi tarjoilla lämpimä-
nä tai kylmänä, mutta kastike 
kannattaa tehdä juuri ennen tar-
joilua.

Aluksi varmista, että alkus-
napsiksi varattu kossu on tem-
peroitunut sopivaksi.

Sulata 50 g voita pannulla 
tai kattilassa (kattilasta ei rois-
ku niin paljon sekoittaessa) ja 
ruskista siinä 2 rlk vehnäjauho-
ja. Kaada varovasti paistolientä 
joukkoon, sekoittaen koko ajan. 

Lisää lientä niin että saat kastik-
keen tasaiseksi. Pienennä läm-
pöä. Lisää purkillinen ruokaker-
maa joukkoon ja anna kiehahtaa. 
Maista ja lisää mausteita, jos tar-
vetta. Paistoliemestä pitäisi kyl-
lä makua löytyä. Jos liian maus-
teista niin lisää hieman vettä. 
Pyyhi hella ennen kuin roiskeet 
palavat siihen kiinni.

Sitten seuraa tärkeä vaihe illan 
onnistumisen kannalta! 

Siivoa koko keittiö nyt, kun 
vielä pystyt. Laita likaiset asti-
at koneeseen ja pyyhi pöydät ja 
hellat. Imuroi lattia hajonneen 

jauhopussin jäljiltä. Rikkoontu-
neet astiat vie roskikseen.

Keitä perunat.
Kata pöytä niin kuin olet jos-

kus ravintolassa nähnytkin. Lau-
tanen keskelle, aterimet ja lasit 
paikoilleen. Kynttilä ym. rekvi-
siitta valmiiksi. Avaa uusi viini-
pullo, koska ensimmäinen me-
ni kuitenkin maistellessa. Ja jot-
ta edes jokin roti säilyisi, voi ol-
la parempi, että unohdat sen al-
kusnapsin omalta osaltasi.

Leikkaa paistista ohuita viipa-
leita ja asettele ne lautaselle pe-
runoiden viereen ja laita kastiket-
ta kostukkeeksi. Hieman salaattia 
höysteeksi ja annos on valmis.

Istuta siippa kattamaasi pöy-
tään, sytytä kynttilä ja himmen-
nä valot. Kysy haluaako hän 
kenties alkusnapsin. Jos ei, niin 
voit hörpätä sen salaa itse.

Kaada viini lasiin ja tuo annos 
pöytään. Hae ruokaa itsellesikin 
ja istuudu seuraksi. Yritä edes 
näytellä vaatimatonta, kun kuu-
let miten ruoka on maistuvaista. 
Älä sorru lupaamaan hökötyk-
sissäsi, että sama joka ilta tois-
tuisi. Kuitenkaan….

Otto Halttunen
kokki (ja alueneuvoja)

MHY Pohjois-Pirkka

1. Mistä hankit joulukuusen?
2. Milloin kuusenhankinnan aika on?
3. Mikä on tärkeintä kuusessa? Minkälainen sen pitää olla?
4. Kotimainen, ulkomainen, muovikuusi vai ei kuusta ollenkaan?
5. Onko metsästäsi varastettu kuusia?
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Metsän kasvu on asia, joka ta-
pahtuu normaalisti varsin hitaas-
ti ja huomaamatta.

On olemassa kuitenkin suo-
messa menestyvä puulaji, jon-
ka kasvun voi tyynenä kesäilta-
na kuulla ja oikein tarkkaan kun 
katsoo niin jopa nähdäkin.

Eräjärvellä, Wetterkullan kar-
tanon mailla, aivan maantien 
varressa on hehtaarin kuvio, jos-
sa kasvaa hulvattoman tiheä, n. 
3 metriä pitkä haavan taimikko. 
Ja mikä erikoisinta, niin taimik-
ko on vasta 2 vuoden ikäistä.

Kuviolle oli aikoinaan 1960 
luvulla istutettu hybridihaapaa 
koemielessä. Alue on ollut en-
nen peltoa ja ravinteisuudeltaan 
varsin rehevää. Istuttaminen on-
nistui hyvin, eikä hirvet eivätkä 
myyrätkään tehneet tuhoa tai-
mille. Kasvupaikka lienee haa-
valle erinomainen, sillä vuonna 
1995 tehdyn metsäsuunnitelman 
mukaan kuviolla oli haapaa sil-
loin n. 280 m3/ha ja puuston ikä 
vasta 35 vuotta.

Vuonna 1999 kuvio harven-
nettiin, jolloin poistuma oli 
n.120 m3/ha. Kuviolle jäi järeä 
haavikko, jota jo silloisen Wet-
terkullan isännän, Erkki Saxenin 
kanssa mietittiin, että miten sen 
kanssa edetään jatkossa.

Taisi olla vuosi 2005 kun Jo-
ensuusta tuli soitto ja Helsingin 
Yliopiston sikäläisen tutkimus-
aseman miehet kyselivät hybri-
dihaavikoita tutkimuskohteik-
si. Kertoivat selvittävänsä järe-
än haavan rakennetta ja sahaus-
ominaisuuksia. Annoin kuvion 
koordinaatit ja eikös vaan tut-
kijat käyneetkin muutaman run-
gon kaatamassa, joista sitten ot-
tivat näytepöllit tarkempaa tutki-
mista varten.

Tutkimustulokset kiinnostivat 
niin paljon, että soittelin myö-
hemmin Joensuuhun oikein ky-
selläkseni millaisia puut olivat 
olleet laadultaan. Vaikka olin 
epäillyt mielessäni, että laho-
vikaisuutta olisi runsaasti, niin 
rungot olivat olleet varsin ter-
veitä. Tutkija kertoili, että varsi-
naista tyvilahoa ei ollut lainkaan 
ja lahoviat mitä löytyi, olivat lä-
hinnä puiden latvaosassa. Siel-
lä vesi oli päässyt runkoon kat-
kenneiden ja kuivaneiden oksi-
en kohdalta ja laho oli alkanut 
leviämään runkoihin.

Vuonna 2008 päätettiin kar-
tanon nykyisten omistajien, Ir-
ma ja Jarl Thesleffin kanssa, et-
tä alue uudistetaan.

Tiedossa oli, että hybridihaapa 
uudistuu varsin helposti luontai-
sesti ja sitä päätettiin kokeilla.

Hakkuu tehtiin mhy:n korjuu-
palveluna ja puuta kertyi 259 
m3/ha eli kymmenessä vuodes-
sa puusto oli kasvanut 100 m3/

ha! Eli lähes saman verran kuin 
kymmenen vuotta sitten oli har-
vennettu. Puuston keskijäreys 
oli n. 750 litraa/runko

Vajaa puolet puusta tehtiin 
tukkina, joka meni Koskitukki 
Oy:lle sorvattavaksi vaneriin vä-
liviiluksi. Kuitu toimitettiin Sto-
ra-Ensolle. Hakkuutähteet kor-
jattiin myös pois.

Hybridihaapa uudistuu vauhdilla

Kevät kesällä 2009 alettiin 
odotella, josko juurivesoista al-
kaisi taimia nousta. Kesäkuun 
alussa alkoi punaruskeita haavan 
lehtiä ilmestyä alueelle, mutta ei 
mitenkään tasaisesti. Pieni epäi-
lys hankkeen onnistumisesta al-
koi hiipiä mieleen. Syksyllä ti-
lanne oli jo aivan toinen. Rei-
lun metrin mittainen taimikko 

suorastaan rehotti alueella, eikä 
meinannut lopettaa kasvuaan en-
nen talven tuloa.

Tänä syksynä taimikon pituus 
on jo n. 2,5 m vaihdellen 2 - 4 
metrin välillä. Runkoluku on kä-
sittämätön. Vaihtelua on 50 000- 
80 000 rungon välillä hehtaaria 
kohti.

Eli uudistaminen onnistui ja 
kasvu on aivan hillitöntä. Nyt 
mietitäänkin taimikonhoidon 
ajankohtaa ja sitä, että millai-
sessa tiheydessä puustoa jatkos-
sa kasvatetaan.

Ajatuksissa on, että ensi kesä-
nä taimikko harvennettaisiin ti-

heyteen 4000 - 5000 runkoa heh-
taarilla, jollaisena se saisi sitten 
kasvaa niin isoksi, että energia-
puun korjuu olisi mahdollista. 
Sen jälkeen vielä yksi harvennus 
ja sitten taas uudistaminen. 

Jos ensimmäinen puusuku-
polvi kasvoi tukkimittoihin noin 
viidessäkymmenessä vuodes-
sa niin samaan päästäneen nyt 
reilussa kolmessakymmenessä 
vuodessa. 

Haavikon kehityksen seuraa-
minen on mielenkiintoista ja si-
jaintinsa puolesta sitä tuleekin 
tarkkailtua lähes päivittäin. Jos-
kus on tullut mieleen, että miten 

uudistaminen tehtäisiin jos puu-
lajia pitäisi vaihtaa. Vesakon tor-
junnassa riittäisi töitä.

Markkina-arvoltaan haapa 
ei ole muiden puulajien tasol-
la. Mutta ero tasoittuu nopean 
kiertoajan myötä. Kun puusto 
on mahdollista uudistaa kaksi 
tai jopa kolmekin kertaa samas-
sa ajassa kuin tavallinen viljely 
kuusikko, eikä uudistamiskulu-
ja ole lainkaan niin kiertoaikana 
saatava hehtaarikohtainen tuot-
to alkaakin olla samoissa luke-
missa.

Otto Halttunen

On siinä mistä valita.

Kaksi kesää kasvanut hybridihaavikko saa kasvunsa jo päät-
täneen metsäneuvojankin näyttämään pätkältä.
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Varmoja merkkejä jou-
lun lähestymisestä ovat 
kauppojen kirjavat mai-
nosvalot ja mainospos-
tin aiheuttama postilaa-
tikon halkeamisuhka.

Mutta on toisenkin-
laista joulun odotusta ja 
valmistelua. Ahkerat kä-
det näpräävät kortteja 
ja koristeita 4H-kerhois-
sa ympäri Pirkanmaata.
4H-liikkeen motto on Tekemäl-
lä oppii parhaiten. Niinpä joulu-
akin valmistellaan itse ja ohjei-
ta tekemiseen löytyy 4H:n net-
tisivuilta osoitteesta www.4H.
fi/top.

Sieltä voivat jo tekemistä har-
joitelleet aikuisetkin löytää help-
poja ja nopeita vinkkejä haus-
koista joulukoristeista. Löytyy 
pölkky- ja käpytonttua, tammen-
lehtikoristetta ja vaikka mitä.   

Monenlaista joulupuuhaa
Askartelun lisäksi joulumie-
li näkyy muutenkin 4H:n yleis- 
ja teemakerhojen toiminnassa. 
Kokkikerhoissa leivotaan ja ko-
ristellaan pipareita. Käsityöker-
hoissa valmistuu joululahjoja ja 
heppakerhoissa valmistellaan 
Joulua talleihin.

Pirkanmaan 4H:laiset valmistelevat joulua
Valkeakosken Rauhalan 4H-

kerholaiset ovat kirjoittaneet jou-
lunäytelmän, joka esitetään ky-
län yhteisessä joulujuhlassa. Va-
koilijatonttuna toiminut Hämeen 
4H-piirin johtaja Päivi Kiviran-
ta paljasti, että ihan oikeat roolit 
näytelmässä ovat saaneet myös 
perunalaatikko ja lanttulaatikko.

Joulukorteilla kilpaillaan 
vuosittain
Hämeen 4H-piirin alueella on 
noin 20 vuotta järjestetty vuo-
sittain joulukorttikilpailu. Ker-
holaiset askartelevat ja piirtävät 

monenlaisia kortteja kerhois-
saan syksyllä. 

- Jokainen 4H-yhdistys saa lä-
hettää mukaan kilpailuun enin-
tään 30 korttia. Monet yhdis-
tykset järjestävät korteista myös 
näyttelyjä oman paikkakunnan 
kirjastoon tms. paikkaan.

- Meidän joulumme alkaa sii-
tä, kun kortit marraskuun loppu-
puolella alkavat tulvia tänne pii-
riin, kertoo Päivi Kiviranta. 

Tämänvuotisen joulukorttikil-
pailun aiheeksi on annettu ”Kiva 
kerhokerta”. Sarjoja on kuusi ja 
tuomaristo kokoontuu 7.12. va-
litsemaan kolme parasta korttia 
jokaisesta sarjasta. 

TOP – Tekemällä Oppii Par-
haiten -ohjeiden mukaan 
lystikkäitä pöllitonttuja on 
helppo tehdä. Tässä hieman 
pienempi pöytämalli. Ko-
keile!

Nämä askartelusarjan jou-
lukortit olivat mukana vuosi 
sitten 4H-piirin kilpailussa.

Pienten joululahjojen valmistus on mukavaa puuhaa ja voi 
antaa jopa idean oman harrastuksenomaisen 4H-Yrityksen 
perustamiselle. 
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Ruoveden alue
Kuruntie 1
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553

Toimistonhoitajat:
Katri Moskari  
03 486 4552

Sanna Syväkuru 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549

Korjuuesimies
Jaakko Toijala 
044 557 8589

Alueneuvojat:
Antti Sarvana 
044 776 4554

Ville Haavisto 
044 776 4555

Jani Mäkinen 
044 776 4556

Kurun alue
Suittilahdentie 1

Jorma Penttilä 
044 776 4559

Vesa Kastari  
044 776 4560

Teiskon alue
Terälahdentie 1095

Leo Kinnunen
044 776 4552

Vesa Haapaniemi 
044 776 4551

Kuoreveden alue
Kotovainiontie  8 A 2

Niina Laivanen 
044 776 4550

Oriveden alue
Keskustie 35

Kenttäesimies
Miika Bucktman 
040 557 3947

Alueneuvojat:
Otto Halttunen 
0400 131 337

Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Rami Raittinen 
0400 131 340

Virtain alue
Virtaintie 40 A

Suunnitteluesimies
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Alueneuvojat:
Mauri Bär  
0400 339 562

Seppo Laaksonen 
0400 159 153

Mänttä-Vilppulan 
alue
Kaarikatu 1

Markku Laukkarinen 
044 776 4557

Tero Puolitaival 
044 776 4558

Pohjaslahti
päivystys kylätalolla
maanantaisin 9.00–10.00

Markku Laukkarinen 
044 776 4557

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

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai

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

AMMATTILAISELLE

Valtatie 52, MÄNTTÄ • P. 050 599 7165, 050 330 3513
Avoinna: Ma-Pe 9-17, La 10-14

Moottorisaha 261

Raivaussaha 450

Lokakuun alussa kolmisenkym-
mentä Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan metsänomista-
jaa suuntasi Matkatoimisto Trio 
Travels:n järjestämälle metsä-
matkalle Puolaan. Monella mat-
kalaisella oli omia ennakkokä-
sityksiä maasta, sen kansalai-
sista ja kielestä. Matkaan läh-
dettiin kuitenkin avoimin mie-
lin. Varhaisesta lähtöajasta joh-
tuen matkalaiset saapuivat Var-
sovaan aamulla. Perillä Var-
sovan lentokentällä oli vastas-
sa suomenkielinen opas Anton 
Krawczykiewics. Hän osoittau-
tui matkan aikana miellyttäväk-
si hengenluojaksi ja ehtymättö-
mäksi asioiden tietäjäksi. 

Do Zobaczenia - Puola
Matkan tutustumiskohteet oli-

vat Radomin ja Sandomierzin 
kaupunkien ympäristössä, noin 
100 kilometrin päässä Varsovas-
ta etelään. Lasy Państwowe -lii-
kelaitoksen edustajat olivat jär-
jestäneet laajan päivittäisen ret-
kiohjelman. Kohteet sisälsivät 
paljon suojelualueita ja varsi-
naista metsätaloutta matkalaiset 
näkivät vähän. Retkiohjelmaan 
sisältyi tutustuminen moneen 
kirkkoon, linnaan, luostariin, pa-
latsiin ja jopa biisoneihin.

Metsätalous Puolassa
Puolan pinta-alasta on 26 % 
metsämaata ja siitä 63 % on ta-
louskäytössä. Puuston tilavuus 

on ollut kasvussa metsittämisen 
ja puunkorjuurajoituksien vuok-
si. Vuotuinen puunkorjuumäärä 
on 35 milj. m³. Yksityismetsän-
omistajilla on lähinnä paikallista 
merkitystä raakapuun toimitta-
jina. Yksittäisten avohakkuiden 
enimmäispinta-ala on 0,5 ha. 

Valtion metsiä hallinnoivil-
le metsänhoitopiireille laadi-
taan kymmenen vuoden välein 
metsänhoitosuunnitelma. Sii-
nä määritellään 10 vuoden ajan-
jaksolle hakkuusuunnite, jossa 
määritellään uudistushakkuis-
sa korjattava enimmäispuumää-
rä. Kasvatushakkuissa korjatta-
va puumäärä on suuntaa-anta-
va. Lasy Państwowe -liikelai-
toksen 26 000 työntekijää se-
kä lähes 5 000 urakointiyritys-
tä hoitavat suurinta osaa valtion 
metsiä. Valtionmetsistä korjatus-
ta puusta 41 % tulee päätehak-
kuista ja 59 % kasvatushakkuis-
ta. Puustolle on tyypillistä kuol-
leiden puiden suurempi osuus 
moniin muihin Euroopan mai-
hin verrattuna. 

Metsänhoidon keskeinen haas-
te yksityismetsätalouden osal-
ta on metsänomistuksen pirsta-
leisuus sekä puutteellinen tie-
to puustosta ja hakkuista. Yk-
sityismetsät ovat usein huonos-
ti hoidettuja ja niiden puuston 
tilavuus ja keski-ikä ovat ma-
talia. Tyypillisesti myös puun-
korjuukalusto on vanhentunut-
ta. Vuotuisesta hakkuumääräs-
tä tehdään 95 % moottorisaha-

Puolan kuuluisin puuyksilö, vanha Bartek -niminen tammi. 
Sen ikä on arviolta  625 vuotta. 

Varsovassa pääsimme tutustumaan vanhaan kaupunkiin.  
Viehättävässä vanhassa kaupungissa näimme vieri vieressä 
olevat värikkäät kerrostalot ja lukuisat kahvilat. 

hakkuuna ja maataloustraktoril-
la kuljettaen. 

Metsien virkistyskäyttö ja 
suojelu

Metsiin on vapaa pääsy ja tuot-
teiden kuten marjojen keruu on 
sallittu valtion metsissä. Met-
sään pääsy on kuitenkin pysy-
västi kielletty esim. alle 4 met-
rin korkuisille metsäviljelmille, 
lähteiden ympärille ja eroosion 
vaarantamille alueille. 

Puolan metsistä on suojeltuja 
tai suojametsiä 26 %. Suojeltu-
jen metsien osuus on 5 % ja met-
sistä on ensisijaisesti suojamet-
siä 21 %. Suojametsien tärkeim-
piä tehtäviä ovat vesivarojen ja 
maaperän suojelu.

Puola oli maana matkalaisil-
le iloinen yllätys ja monen mat-
kalla olleen käsitykset maasta 
muuttuivat. Maa on siisti ja asiat 
ovat järjestyksessä. Ihmiset ovat 
ystävällisiä ja vieraanvaraisia. 
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Rauhaisaa Joulua
ja Hyvää
Uutta Vuotta 2011!

Avoinna: ma–pe 9–17, la 9–14. Kuruntie 15, Ruovesi • P. (03) 474 0040 • F. (03) 474 0046 • Ville Kaikkonen 0500 637 513 • Jarkko Raivio 044 574 0203 • Iikka Kaikkonen 0400 732 626

Sh. 7990,-

Värit vihreä, pun.,como
Maksuaikaa JOPA 60 kk

Kysy lisää!
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+ tk 250,-
6590,-

YAMAHA Grizzly 450
wm. -08, -09

OSTIMME maahantuojan 
loput 08-09-mallit!

Tarjous

UUDEN VK-MOTORSIN AVAJAISET PE 10.12. KLO 10–18

TERVETULOA!

KAHVI- JA
KAKKUTARJOILU

Sahataiteilija VELI KORHONEN tekee taidetta sahalla ja myy 
omia tuotteitaan. Voit myös tilata haluamasi teoksen paikan 
päältä. Kaikkien kävijöiden kesken arvomme yhden teoksen!

TURVASAAPAS 
42–47 vain

METSURIN 
HOUSUT 
JA 
PUSERO

TERÄPAKETTI
sis. laippa + 2 terää

TERÄÖLJY
10 L

VALMIS-
BENSA
Aspen 10 L

PILKKOJASILPPURIT
mm. JAPA 300 ja 700.
Tehtaan edustaja paikalla.

Tervetuloa tutustumaan
puutavaran HYDRAULI-
KUORMAAJAAN
Varustettu 4 WD + sähkövinssi

320

HS240  sh.   315,00
- hyvitys käyvästä sahasta  100,00

VÄLIRAHA vain  

SAHANVAIHTOTARJOUS!

KYRÄRÄLLÄ

pr44,50 39,-

12,-

215,-149,-
99,-

29,-

Tässä maassa osataan ja halutaan hoitaa metsiä. Sillä tavoin 
 kasvaa puuta, jolle löytyy ottajia ympäri maailman. Puukauppojen  

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

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

metsasaatio.fi


