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Puumarkkinat 2011%-muutos 

(ennuste)
2012
%-muutos

Puun tuonti 7     (13 milj.m3) 0 - 2 
Markkinahakkuut -1   (51 milj.m3) - 8 - -4 
Puukaupat -8   (39 milj.m3) -3 - -1  
Puun nimellishinta 12  (34,3 €/m3) -3 – 0
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Teija Lindell  varajäsen Aimo Järvenpää
Heikki Hietalahti varajäsen Tapio Kahilaniemi
Sakari Keskinen varajäsen Antti Mäkelä
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Valtuuston syyskokous 
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan valtuuston syyskokous 
pidettiin Hyytiälän metsäase-
malla Juupajoella 17.11.2011. 
Paikalla oli 32 valtuutettua ja 
viisi hallituksen jäsentä. Ennen 
varsinaista kokousta JPJ-Wood 
Oy:n metsäpäällikkö Aarne 
Lehtosaari kertoi sahateolli-
suuden näkymistä ja ennusteista. 
Lehtosaaren jälkeen Länsi-Suo-
men metsänomistajaliiton joh-
taja Marko Mäki-Hakola antoi 
ajankohtaiskatsauksen metsäasi-
oista ja puumarkkinoista. 

Mhy:n valtuuston kokouksen 
alussa valittiin puheenjohtajaksi 
Janne Sarvijärvi Kurusta. Ko-
kouksessa hyväksyttiin vuoden 
2012 toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio, jonka toiminnanjohtaja 
Harri Katajamäki esitteli. Ylei-
siin talousennusteisiin pohjau-

tuen on myös metsänhoitoyhdis-
tyksen talouden ja toiminnan yl-
läpito haasteellista vuonna 2012. 

Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan toiminnan 
painopistealueet 2012

1. Metsänhoitoyhdistyksen nä-
kyvyyden ja palveluiden laa-
dun ylläpitäminen 

Metsänhoitoyhdistys toi-
mii vahvana metsänomistaja-
lähtöisesti metsänomistajien 
edunvalvojana ja parhaana 
metsänhoidon asiantuntijana.  
Metsänomistajille tarjottavat 
edunvalvonta- ja muut pal-
velut tuotetaan tehokkaasti ja 
laadukkaasti. 

2. Metsänhoitoyhdistyksen or-
ganisaation ja osaamisen ke-
hittäminen.

Metsäsektorin keskeiset ennusteluvut vuosina 
2011 - 2012

Mhy:n organisaatio vaatii 
jatkuvaa yhtenäistämistä, ke-
hittämistä ja koulutusta. Met-
sänhoitoyhdistystoiminnan 
edellytyksistä ja kilpailuneut-
raliteetista huolehditaan lisää-
mällä liiketoimintaosaamista 
ja yhdistysten valmiuksia ki-
ristyvässä kilpailussa. 

3. 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. 

4. Metsänhoitopalveluiden tar-
jonta ja kehittäminen

Metsänhoitoyhdistyksen on li-
sättävä metsänhoitotöiden mark-
kinointia ja omatoimisten met-
sänomistajien opastusta. Metsi-
en suotuisan kehityksen kannal-
ta on tärkeää, että toimenpiteet 
tehdään oikeana ajankohtana 
kustannustehokkaasti huolehti-
en samalla metsien tuottokyvyn 
säilymisestä ja terveydentilasta. 

5. Metsänhoitoyhdistyksen 
valtuustovaalit

Puheenjohtajalta
Nyt kun vuosi alkaa olla lo-
puillaan ja katselee kulunut-
ta vuotta taaksepäin, huomaa, 
että vuosi on ollut puumarkki-
noiden osalta todella poukkoi-
levan vaihtelevaa. Metsänhoi-
to on tietysti kulkenut vakaas-
ti perinteiseen malliin, ja met-
sänomistajilla onneksi riittää 
uskoa metsien hoidon kannat-
tavuuteen.

Metsäyhtiöiden taannoinen 
kartelli vielä kuitenkin puhut-
taa, ja aika näyttää kuinka kor-
vausvaateiden käy. Viime aikoi-
na hämmästystä on jälleen he-
rättänyt yhtiöiden puuntuonti 
varsinkin Venäjältä huomatta-
vasti korkeammilla kuutiohin-
noilla mitä kotimaisesta puus-

ta maksetaan. Uutisista on vii-
meaikoina kuultu metsäyhtiöi-
den yt-neuvotteluista ja mah-
dollisista tuotantoseisokeista 
ja lomautuksista. Toivottavas-
ti joulupukki tuo järkeä firmo-
jen päättäjille tulevia päätöksiä 
varten eikä isänmaallisuuskaan 
unohdu.

Ensi vuoden toiminnan suun-
nittelu on haastavaa. Euroopan 
talouskriisi ja maailmantalo-
uden epävarmuus sekä koti-
maan talous vaikuttavat myös 
metsätalouteen. Sahatavaran, 
paperin ja muiden metsäteolli-
suustuotteiden kysyntä uhkaa 
laskea kotimaassa ja ulkomail-
la. Venäjän WTO-jäsenyyden to-
teutuminen vuoden 2012 alus-

ta lisää puuntuontia Venäjältä 
ja vaikuttanee kotimaan puun 
kysyntään ja hintaan.

Kemera-tukien pienentämi-
nen ja jatkuva niukkuus vai-
kuttavat metsänhoitotöiden 
toteutusmääriin sekä energia-
puun kysyntään ja korjuumää-
riin. Turpeen verotuksen kiris-
tyminen lisännee energiapuun 
kysyntää. Toivottavasti turvetta 
ei korvata kivihiilellä.

Puukauppaan vaikuttaa 
metsäverotuksen kiristyminen 
muun pääomatuloverotuksen 
rinnalla. Vain kolme vuotta sit-
ten puuta sai myydä 14 pro-
sentin verokannalla, ensihar-
vennukset jopa ilman veroa. 
Vielä tänä vuonna on korjattu 

leimikoita, joihin on sovellettu 
21 prosentin myyntiveroa. En-
si vuoden alusta vero nousee 
30 prosenttiin ja yli 50 000 eu-
ron pääomatuloissa 32 prosent-
tiin. Nämä ratkaisut vaikuttavat 
metsien hyödyntämiseen ja 
puukaupan mielekkyyteen. Li-
säksi niillä on kielteinen vaiku-
tus sukupolvenvaihdoskaup-
poihin.

Uusi Metsäkeskus Suomi 
aloittaa toimintansa ensi vuo-
den alusta. Metsäkeskusten lii-
ketoiminnan eriyttäminen eril-
leen muusta toiminnasta tuo 
metsänhoitoyhdistyksille sekä 
haasteita että mahdollisuuk-
sia. Metsänhoitoyhdistyslain 
tarkastelu on kirjattuna halli-

tusohjelmaan. Vielä ei tiede-
tä mitä muutoksia ja vaiku-
tuksia tämä on tuomassa toi-
mintaan. 

Kiitän kaikkia metsänomis-
tajia ja mhy:n työntekijöitä 
kuluneesta vuodesta.

Hyvää joulunaikaa ja met-
säistä uutta vuotta!

Antero Unkila
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Tulevaisuus kasvaa metsässä – 
lähiaikoina vaikeaa
Suomen metsät tarjoavat mah-
dollisuuksia ratkaista lukuisia 
tulevaisuuden haasteita. Uusiu-
tuvan energian rajattomat mah-
dollisuudet, puurakentamisen 
tuleva menestys sekä puun täy-
sin uudenlainen jalostaminen 
esimerkiksi muoviksi tarjoavat 
metsänomistajille tulevaisuu-
dessa runsaasti ilonaiheita. 

Markkinanäkymissä 
toivomisen varaa
Vaikka tulevaisuus näyttää hy-
vältä, on ensin päästävä yli lähi-

tys oli vielä jollain lailla enna-
koitavissa. Alkuvuoden aikana 
puumarkkinoilla ei tapahtunut 
mitään yllättävää, kun verohuo-
jennusten päätyttyä puukauppa 
hiljeni. Kesän alussa puukaup-
pa kiihtyi viikko viikolta.  Ke-
sälomien jälkeen metsänomista-
jat toivat runsaasti puuta mark-
kinoille. Ostohalukkuuden not-
kahdettua hiipui kuitenkin myös 
puun myynti-into aivan aiheelli-
sesti. Puukauppaa käytiin tämän 
jälkeen kuitenkin kohtuullisesti, 
mutta kokonaisuutena syksystä 
tulee turhan hiljainen. Jos tuon-
tipuumäärät olisivat pienemmät, 
pystyisivät metsänomistajan pa-
remmin hyödyntämään hakkuu-
mahdollisuuksiaan. Nyt tuon-
tipuun lisääntyvä käyttö uhkaa 
jättää kotimaista puuta lahoa-
maan metsiin. 

Loppuvuonna puukauppaa 

Budjettiriihessä syyskuussa teh-
tiin urakalla töitä valtiontalou-
den eteen. Suomen hallitus ha-
luaa omien sanojensa mukaan 
tukea talouskasvua ja oikeuden-
mukaisuutta. Mutta tuntuu, että 
metsänomistajiin nämä kauniit 
ajatukset eivät ulotu, vaan he 
saavat kantaa kaikkein raskaim-
man kuorman talkoissa.

Kun muun yritystoiminnan 
verotusta huojennetaan, metsä-
talouden verorasitusta lisätään 
monella tavalla.

Ensi vuoden alussa tulevat voi-

Verotuksen muutokset kurittavat 
metsänomistajia

maan veroprosentin korotus, Ke-
mera-tukien verotus ja perintö- ja 
lahjaverotuksen kiristäminen. 

Pääomatulon tuloveroprosent-
ti nousee 28 prosentista 30:een. 
Ensi vuonna saatavista metsäta-
louden tuloista menee siis veroi-
hin jo kolme euroa kymmenes-
tä. Jos verotettavia pääomatulo-
ja on yhteensä yli 50 000 euroa, 
sovelletaan yli menevään osaan 
32 prosentin verokantaa. Vero-
tuksen perustana on vähennys-
ten jälkeinen nettopääomatulo, 
kuten ennenkin. 

Valtio tukee nuoren metsän 
hoitoa, ojien kunnostusta, met-
säteiden perusparannusta ja 
energiapuun korjuuta ns. Keme-
ra-tuilla. Tähän saakka ne ovat 
olleet metsänomistajille vero-
vapaata tuloa. Nyt ensi vuoden 
alusta verovapaus poistuu. Tä-
mä merkitsee vuositasolla noin 
5 miljoonan euron veronkiristys-
tä. Valtio antaa, valtio ottaa. Sa-
maan aikaan vielä leikataan Ke-
mera-varojen määrää.

Perintö- ja lahjaveroasteik-
koon palautetaan 16 prosentin 

METSÄTEOLLISUUDEN VIIKKO-OSTOT
2007 - 2010, VIIKOT 1-48/2011

Lähde: Metsäteollisuus ry 
MTK metsälinja 6.12.2011
Z:\Keskusliitto\Metsä\Kuvat\PMARK\OSTOT\mtvkoost.pr4

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

viikko

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
2007 2008 2009 2010 2011

Huom!  Vuosien alkuviikoille on tehty lasken- 
              nallinen tasaus. Tilasto kattaa 85 %
              kaikista puukaupoista Suomessa. PEFC/02-44-02PEFC/02-44-02

veroluokka, joka poistettiin lä-
himmiltä omaisilta vuoden 2009 
alusta. Silloin korkein veropro-
sentti alennettiin 16:sta 13:een.  
Ensi vuoden alusta 200 000 eu-
roa ylittävästä perintöosuudesta 
tai lahjan osasta maksetaan jäl-
leen veroa 16 prosenttia.

Lisäksi yhteismetsien verotus 
kiristyy, yksityisteiden paran-
nusten tuki vähenee ja hankin-
tatyön tekijä tai tilaaja maksaa 
entistä enemmän polttoaineista. 

On ymmärrettävää, että valtion 

taloutta pitää tasapainottaa kovil-
lakin ratkaisuilla. Mutta mitä pa-
haa metsänomistajat ovat tehneet, 
kun heidän elinkeinoaan rangais-
taan näin rajusti? Puunkaupan 
viehätys vähenee, kun verotta-
ja vie lähes kolmanneksen puun 

myyntituloista. Sitä myöten heik-
kenee myös talouskasvu ja val-
tion verotulot vähenevät.

Heli Mutkala-Kähkönen
viestintäpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi 

käydään vielä hiljalleen, mut-
ta ensi vuoden alun puukauppa-
määrät ovat arvoitukselliset. En-
nusmerkit ovat kehnot. Talouden 
epävarmuus ei paranna metsä-
yhtiöiden puustamaksukykyä ja 
puukaupan on vaikeaa vilkastua 
hintojen laskiessa. Lisäksi pää-
omatulojen veroprosentin kiris-
tyminen paikoin yli 30 hiivuttaa 
puun myyntihaluja. Nyt puulle 
löytyy onneksi vieläkin ostajia. 
Paras ostaja löytyy käyttämäl-
lä metsänhoitoyhdistyksen apua 
puukaupan kilpailuttamisessa. 
Erot eri metsäyhtiöiden välillä 
ovat tällä hetkellä suuria.

 
Metsällä olisi annettavaa 
valtiontaloudelle
Hallituksen veroratkaisut ei-
vät tue metsätaloutta. Päinvas-
toin ne uhkaavat kurjistaa ko-
ko alan. 

kantohinnat alenevat kuluvaan 
vuoteen verrattuna metsäteolli-
suuden puun tarpeen vähentyes-
sä. Metsäsektorin ensi vuoden 
kehitys on kuluvaa vuotta hei-
kompi, mutta laskun voimak-
kuus riippuu siitä, pystytäänkö 
välttämään Euroopan velkakrii-
sin muuttuminen taantumaksi.

Tällä hetkellä paperin ja saha-
tavaran varastot ovat kysyntään 
nähden hieman liian suuret ja 
nähtäväksi jää pienentääkö esi-
merkiksi joulumarkkinointi pa-
perivarastoja. Liian suuret va-
rastot uhkaavat johtaa metsäte-
ollisuuden tuotteiden hintojen 
laskuun ja tämän seurauksena 
myös puun hinnassa on lasku-
paineita.  

Ensi vuoden puu- 
markkinat arvoitukselliset
Vuoden 2011 puumarkkinakehi-

aikojen vaikeuksista. Pellervon 
taloustutkimus arvioi metsäsek-
torin näkymät vaikeiksi tulevan 
vuoden aikana. Lisääntynyt epä-
varmuus maailmantalouden ke-
hityksestä ja velkakriisissä pai-
nivan euroalueen lähitulevaisuu-
desta vaikuttaa jo loppuvuoden 
aikana myös metsäteollisuus-
tuotteiden kysyntään. 

Metla arvioi, että hyvän alku-
vuoden ansiosta kotimaan mark-
kinahakkuut kasvavat tänä vuon-
na, ja kantohinnat nousevat vuo-
sitasolla mitattuna. Ensi vuonna 

Suomen metsissä kasvaa tu-
levaisuus. Tämän tulevaisuuden 
vivahteet määritellään nyt. Jos 
toimintaympäristö rakennetaan 
suotuisaksi, on tulevaisuus va-
loisa. Uusiutuva energia ja puu-
rakentaminen tarjoavat rajatto-
masti mahdollisuuksia. Jos Suo-
men hallitus jatkaa metsätalou-
den kurittamista, voi viimeinen 
metsästä lähtijä sammuttaa valot 
koko toimialalta. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi
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Kuka 
Matti Kärkkäinen?
•	 ikä	66	vuotta
•	 metsänhoitajaksi	21	v.
•	 väitteli	MMT:ksi	27	v.
•	 professorina	Helsingin	
 Yliopistossa, Metsän-
 tutkimuslaitoksessa ja 
 Joensuun Yliopistossa
•	 metsäasiantuntijana	
 Jaakko Pöyry 
 Consultingissa
•	 tutkimusjohtajana	
 Metlassa
•	 suurmetsänomistaja	
 (yli 1000 ha metsää)
•	 tuottelias	kirjoittaja	
•	 vuoden	metsävaikuttaja	

2009
•	 tunnettu	selkeistä,	osin	
 kärkevistäkin mielipiteis-

tään metsäasioissa

Tampereen seudun met-
sänomistajien odotuk-
set olivat korkealla, kun 
heidän iltaansa saapui 
puhujaksi sanavalmiina 
tunnettu emerituspro-
fessori Matti Kärkkäi-
nen. Odotus myös pal-
kittiin. Jämerää tekstiä 
tuli tuutin täydeltä. 

Kärkkäisen esityksen aihe ”On-
ko metsätaloudella tulevaisuut-
ta?” tuli parin tunnin aikana kä-
siteltyä perusteellisesti ja vas-
taus kysymykseen kuului ”on”.

Professori aloitti vastauksen et-
simisen esittämällä kysymyksen 
”Tarvitaanko maailmassa metsä-
teollisuutta?” Ja vastaamalla sii-
hen lukuisilla diagrammeilla, jot-
ka kuvasivat metsäteollisuuden 
tuotteiden kulutuksen kehitystä 
viimeisen viiden vuosikymmenen 
aikana. Kulutuksen kasvu oli ol-
lut hurjaa. Ainoastaan sahatava-
ran kulutus oli laskenut ja sano-
malehtipaperin kulutus vain vä-
hän yli kaksinkertaistunut.  

Kärkkäinen todisti, että Eu-
roopan kulutustottumukset ja 
talouden kehitys ovat merkittä-
vimmät Suomen metsäteollisuu-
den ja sitä myöten myös metsä-

Joulukuun lopulla tulee kulu-
neeksi viisi vuotta kilpailuviras-
ton puumarkkinakartellirapor-
tista. Samalla määräaika vahin-
gonkorvausten todennäköises-
ti umpeutuu. Tuomio kartellis-
ta annettiin markkinaoikeudes-
sa vuonna 2009. Kilpailuviras-
to tai markkinaoikeus eivät vali-
tettavasti pystyneet arvioimaan, 
olivatko metsänomistajat kärsi-
neet kartellista.

Vaikka kartelliasiaa on pui-
tu säännöllisesti julkisuudessa 
nyt viiden vuoden ajan, on tämä 
syksy ylittänyt metsänomistaji-
en yhteydenotoissa kaikki odo-
tukset. Metsähallituksen, kunti-
en ja seurakuntien innoittamina 
moni yksityinen metsänomista-
jakin on kysynyt vahingonkor-
vausten perään. Metsänomistaji-
en herättelijänä on kunnostautu-
nut etenkin metsäkonekauppias 
Reijo Lahtonen, vauhdikkaal-
la suurisavotta-projektillaan. 
Lisäksi useat lakitoimistot ovat 
tarjonneet metsänomistajille 
palveluksiaan. Valitettavan hei-
kosti metsänomistajille vain on 
kerrottu se, miten vahvalla näy-
töllä korvauksia lähdetään hake-
maan. Positiivisena poikkeukse-
na on julkisuudessa esiintynyt 
Tammerjuristit. Heidän lähes-
tymistapansa on ollut analyytti-
nen ja realistinen.

Kärkkäinen valoi metsänomistajiin uskoa

talouden menestyksessä. Kiinas-
sa kulutuksen kasvu on lupaa-
vaa, mutta sen osuus ja merki-
tys kaukaisena vientimaana vä-
häisempi kuin Euroopan.

- Jos saisimme ranskalaiset ja 
espanjalaiset käyttämään yhtä 
paljon sanomalehtipaperia kuin 
itse käytämme, olisi se meille oi-
kea onnenpotku, maalaili Kärk-
käinen. 

Sama koskee puurakentamis-

ta. Nyt trendi suosii sitä, mutta 
vain Suomi ja Itävalta käyttävät 
puuta rakentamiseen yhden kuu-
tion henkilöä kohden vuodessa. 
Sahatavaran käytön lisääntymi-
nen muissa Euroopan maissa 
merkitsee. 

- Puun käyttöä rakentamisessa 
pitää edistää omalla esimerkil-
lä. Pidetään tilaisuuksia ja käy-
tetään itse puuta. Meille riittää, 
että puun käyttö lisääntyy Eu-

roopassa, muuta ei tarvita.
Matti Kärkkäinen suhtautui 

nykyisen laman loppumiseen 
luottavaisesti.

- Kaikki lamat loppuvat aika-
naan. Niin tämäkin. Mutta voi 
kulua pitkään ennen kuin saa-
vutetaan vuoden 2008 tuotan-
non taso. Tuotantoa on vähen-
netty, mutta onneksi viisaasti 
poistamalla huonot koneet käy-
töstä.

Puun pihtaamisesta
Tukkirunkojen määrä lisäänty-
nyt dramaattisesti Etelä-Suo-
messa. Puuta on! Pihdataanko 
sitten hakkuissa?

- Teollisuus on syyttänyt met-
sänomistajia puun panttaamises-
ta. En ymmärrä tätä voivottelua. 
Tilanne on mennyt hyvään suun-
taan myös teollisuuden näkökul-
masta. Panttaajia ovat metsäte-
ollisuus itse ja valtio. En yhtään 
tykkää yksityismetsänomistajien 
syyttelystä. Yksityiset ovat kyllä 
hoitaneet leiviskänsä. Puuhuol-
to on turvattu ja metsänhoitoyh-
distykset ovat olleet siinä avain-
asemassa.

Kysymys metsänhoito-
yhdistysten korjuu-
palvelusta

Ja Kärkkäinen vastaa:
-  Tässä kohtaa pitää katsoa la-

kia. Ei siellä mitään metsänhoi-
dosta puhuta. Metsänhoitoyhdis-
tysten tehtäväksi määritellään 
siellä jäsentensä metsätalouden 
kannattavuuden edistäminen ja 
muiden tavoitteiden toteuttami-
nen. Ja sen mhy:t ovat tehneet 
ja toimineet juuri niin kuin pi-
tääkin. On väärä käsitys, että ne 
olisivat yleishyödyllisiä yhdis-

tyksiä. Niiden ansiosta metsän-
omistajat ovat saaneet jopa hin-
taa puustaan ja ne ovat pitäneet 
teollisuuden terveesti hereillä.

Metsänhoitoyhdistys pyrkii jä-
sentensä metsätalouden kannat-
tavuuteen. Se ei ole mikään om-
peluseura, joka tekee työtä mui-
den hyvinvoinnin eteen. Metsän-
hoitoyhdistys tekee työtä jäsen-
tensä hyväksi itsekkäästi, mää-
rätietoisesti ja tehokkaasti.

Metsänhoidosta
Kärkkäinen jakoi myös käytän-
nön ohjeita metsänomistajille: 
- Tuottakaa tukkia ja myykää si-
tä! Harventakaa metsiänne. Har-
vennuksia on tehty liian vähän. 
Taimikonhoidossa on rästejä. 

Tiedusteltaessa professorin 
suhtautumista jatkuvaan kasva-
tukseen hän toi selkeästi esil-
le omat metodinsa metsänhoi-
dossa.

- Jatkuva kasvatus? Niin, en 
minä sitä kannata. Minun tapa-
ni hoitaa metsiä on melko yksi-
viivainen: uudistushakkuun jäl-
keen hyvä maanmuokkaus ja 
viljely mahdollisimman pian ja 
tehokkaasti.

Heli Mutkala-Kähkönen

Kartellisotku puolessa välissä?

 
Näytön aikaansaaminen
Vahingonkorvausta hakeneet 
metsänomistajat jättävät vahin-
gonkorvauskanteen käräjäoikeu-
teen lähiviikkojen aikana. Met-
sähallituksen kanne saa näin 
seuraa muista korvauksen ha-
kijoista. Metsähallituksen kor-
vausvaatimuksen käsittely alkoi 
kesällä ja tällä hetkellä Metsä-
hallitus kerää kuumeisesti lisää 
näyttöä vaatimuksensa tueksi. 

Julkisuudessa olleiden tieto-
jen mukaan Metsähallitus arvi-
oi kartellin alentaneen puun hin-
taa 25 prosenttia. Samalla arvi-
olla lienevät liikkeellä myös 
osa kunnista sekä suurisavotta-
joukko. Toivottavasti prosentti-

vaateen tueksi löydetään muuta-
kin kuin pelkkä elämänkokemus 
kartellien vaikutuksesta muual-
la maailmassa. Näyttötaakan ol-
lessa korvauksen hakijalla, eivät 
vahingonkorvauksen perusteet 
saa olla helposti kaadettavissa 
tai juttu kaatuu omaan mahdot-
tomuuteensa.

Tietoon perustuvaa 
neuvontaa tuhansille 
metsänomistajille

Käräjille ei voi lähteä pelkäs-
tään uhoamalla ja kauniisti pu-
humalla. Onneksi metsänomis-
tajat ovat kiitettävästi käänty-
neet oman etujärjestönsä puo-
leen kartellikysymyksissä. Pel-

kästään syksyn aikana Länsi-
Suomen metsänhoitoyhdistyk-
set ja metsänomistajien liitto 
ovat antaneet henkilökohtais-
ta neuvontaa tuhansille metsän-
omistajille. Jokaiselle asiaa poh-
tivalle metsänomistajalle on en-
sin kuvattu kartellin taustat. Tä-
män jälkeen, metsänomistajan 
niin halutessa on yhdessä haet-
tu hänelle soveltuvin korvausten 
hakemisen etenemistapa. 

Metsänomistajien organisaa-
tion tyyli käsitellä kartellia on 
eronnut eräistä muista hieman 
populistisistakin tempauksista.  
Vastuullisen edunvalvojan teh-
tävänä on ollut kertoa kartelliin 
liittyvät mahdollisuudet, velvol-
lisuudet sekä myös riskit. Totta 
kai mielellämme lupaisimme 
korvauksia kaikille halukkaille, 
puutteellisen tiedon levittäminen 
ei kuitenkaan sovi vastuulliselle 
toimijalle. Viisi vuotta sitten va-
litsimme toimintatavaksemme 
asiallisen, parhaaseen tietoon 
perustuvan neuvonnan. Tuol-
loin keräsimme kaiken saatavil-
la olevan tiedon metsänomistaji-
en auttamiseksi sekä selvitimme 
mahdollisuudet todistaa kärsityn 
vahingon suuruus käräjille. 

Prosenttiarvion lisäksi olem-
me arvioineet ostajien puusta-
maksukykyä metsäteollisuus-
tuotteiden hintoihin verrattuna. 

Toimivilla markkinoilla sahata-
varan hinnan nousun pitäisi nä-
kyä myös tukkipuun hinnassa 
ja päinvastoin. Sellu- ja  pape-
rimarkkinoiden kehitys puoles-
taan vaikuttaa kuitupuun jalos-
tusarvoon. Arvioidemme mu-
kaan näyttö vahingosta on kärä-
jäoikeudessa helpommin perus-
teltavissa kuitu- kuin tukkipuul-
le. Käräjäoikeus lopulta mää-
rittelee, mitkä ovat riittävät to-
disteet vahingosta. Toivottavas-
ti myös metsähallituksen pro-
senttivaateen tueksi löytyisi li-
sänäyttöä.

Faktoihin perustuva metsän-
omistajien neuvontaa vastaan on 
hyökätty julkisuudessa. On väi-
tetty, että MTK, metsänhoitoyh-
distykset sekä metsänomistaji-
en liitot estävät metsänomistajia 
käräjöimästä. On syytä huoma-
ta, ettei yhtäkään metsänomista-
jaa ole kielletty lähtemästä kä-
räjille. Saatuaan parhaan kar-
telliin liittyvän tiedon, on met-
sänomistaja itse pystynyt teke-
mään päätöksen vahingonkor-
vausten hakemisesta. Metsähal-
litukseen, kuntiin ja seurakun-
tiin on se ero, että käräjillä jo-
kainen metsänomistaja hakee it-
selleen korvauksia omalla kus-
tannuksellaan. Päätöstä metsän-
omistajan puolesta ei voi tehdä 
kukaan muu. 

Mitä tapahtuu 
seuraavaksi?

Epäilen kartellikeskustelun ole-
van puolessa välissä nyt viiden 
vuoden jälkeen. Metsäyhtiöt tus-
kin sovinnolla maksavat korva-
uksia. Edessä on käräjöinti, joka 
saattaa hyvinkin kestää yli vii-
si vuotta. Aluksi käräjillä selvi-
ää esimerkiksi, ovatko saatavat 
vanhentuneet, kenellä on oike-
usvahingonkorvauksiin, käsitel-
läänkö kanteita yhdessä vai erik-
seen.

Jossain vaiheessa päästänee 
varsinaiseen vahinkojen suu-
ruutta koskevan näytön esittä-
miseen. Tuolloin punnitaan se, 
millaisilla todisteilla korvauk-
sia voi saada. Keskustelu kar-
tellista jatkuu joka tapauksessa 
vielä pitkään.

Tapauksesta oppineena on en-
tistä tärkeämpää, että yksikään 
metsänomistaja ei anna yhdel-
le ostajalle etusijaa puukaupois-
saan. Metsänhoitoyhdistyksen 
avulla kilpailuttamalla jokaisel-
le puukaupalle löytyy paras os-
taja. Jos jokainen metsänomista-
ja olisi tietyn yhtiön sopimusasi-
akas, niin miten silloin määräy-
tyisi puun markkinahinta? Vai 
olisiko meillä laillinen kartelli?

Marko Mäki-Hakola

Reijo Lahtonen kävi esittelemässä suurisavotta-projektiaan ja 
käsityksiään kartellikorvausten laskemisesta Länsi-Suomen 
metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajille Jalasjärvellä.
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Lokakuun lopun tihkusateinen 
syyspäivä Ruoveden Ruhalas-
sa Murasuolla. Ilmassa sateen 
lisäksi hernekeiton, makkaran 
ja ennen kaikkea haketettavan 
puun tuoksu.

Mhy Pohjois-Pirkka ja Kone- 
ja Kuljetus Leinonen Oy järjes-
tivät 28.10.2011 metsäenergian 
haketusnäytöksen Ruhalassa. 

Päivän teeman tarkoitukse-
na oli selvittää metsänomistajil-
le metsäenergian käsittelyä ter-
minaaliolosuhteissa. Näytökses-
sä selvisi, miten eri maanomis-
tajien energiapuiden ja valmiin 
murskatun tavaran erillään pitä-
minen onnistuu välivarasto-olo-
suhteissa. 

Mhy Pohjois-Pirkka on Ko-
ne-ja Kuljetus Leinosen pääyh-
teystyökumppani metsäenergi-
an hankinnassa metsänhoitoyh-
distyksemme alueelta. Vuosit-
tain mhy:n kautta energiapuuta 
tulee noin 20 000 hakekuutio-
ta, pääasiassa rankapuuta, mut-
ta jonkin verran myös kantoa ja 
hakkuutähdettä. Suurin osa täs-
tä määrästä tulee Ruoveden kun-
nan alueelta, pieniä määriä myös 
muualta mhy:n toimialueelta. 

Kone- ja Kuljetus Leinosen 
ura hienonnetun puun parissa al-

Metsäenergiaa

koi jo vuonna 1966. Pekka Lei-
nonen teki veljensä kanssa töi-
tä sahojen puuvarastoilla pyö-
räkoneilla. Vähitellen liiketoi-
mintaan tuli mukaan hakkeiden 
kuljetuksia tehtaille. Sahojen si-
vutuotteiden käytön muuttues-
sa osin pellettien tekemiseksi, 
toiminta siirtyi enemmän omiin 

Oriveden keskustassa on vers-
tas, jossa kaksi miestä häärii sa-
haten, höyläten, liimaten ja hio-
en – valmistaen puusta lähes mi-
tä vaan. Oven pielessä on puusta 
kaiverrettu kilpi ”Työpaja”. T:mi 
Telkän verstaalta puiset käyttö- 
ja koriste-esineet matkaavat aina 
Saksaan ja Ranskaan asti.   

Risto Telkkä tekee verstaal-
laan perinteisiä kataja-astioita, 
puuleluja, puukantisia päivä- ja 
vieraskirjoja, ruokailuastioita ja 
-välineitä. Liikelahjoiksi ja fir-
mojen edustustilaisuuksiin saa-
tetaan tilata lähes mitä tahansa. 

Eikä valikoima rajoitu puue-
sineisiin. Luontoyrittäjältä on-
nistuvat myös olkipukit, kuu-
siköynnökset ja -kranssit, on-
kiretkien ja kullanhuuhdonta-
elämysten järjestäminen. On-
pa monitaitoinen mies raken-
tanut ja sisustanut messuosas-
tojakin.

Raaka-ainetta riittää   
- Raaka-aineen saanti ei ole on-
gelma. Koriste-esineisiin on mo-
nia sopivia kauniita ja hyvän-
tuoksuisia puulajeja. Visakoi-
vulle minulla on vakitoimittaja, 
muuta puuta sitten kertyy mistä 
milloinkin. Varsinaisia hankinta-
matkoja ei kovin kauas kannata 

Taitavat kädet tekevät puusta mitä tilataan

tehdä, vaikka puun saisi ilmai-
seksi. Joskus saattaa verstaan 
oven pieleen vain ilmestyä joku 
pölli, eikä siitä jälkeenpäin kuu-

maisen taitajan perikunnalta.
Telkän puutuotteita on Suo-

messa myynnissä kesäaikaan 
Kallenaution kievarissa Juupa-

Tämä se on hyvä ja kätevä olla motokuskilla hytissä muka-
na varmuuden vuoksi, vitsailee Risto Telkkä pokasahaa esi-
tellessään. 

joella ja Mustilan Arboretumin 
kotiteollisuusmyymälässä.

Heli Mutkala-Kähkönen

lu mitään. Verkosto toimii, my-
häilee Telkkä.

- Minulla on oma kenttäsirkke-
li ja höylä, joten pystyn käyttä-

mään kaikenlaista ”roskapuuta”, 
millä muut eivät tee mitään. Sa-
han teriähän tämä syö mahdot-
tomasti, mutta onneksi velipoika 
taitaa teroituksen ja huoltaa ne. 

- Raaka-aineena käytetään sitä 
puulajia, mitä varastossa sattuu 
olemaan – katajaa, pihlajaa, visa-
koivua, leppää, haapaa, raitaa…    

Verkostot auttavat
Risto Telkkä kuuluu Suomen 
luontoyrittäjyysverkostoon ja 
on ollut mukana monenlaisis-
sa projekteissa. Verkostoista on 
monenlaista hyötyä yrittäjälle. 
Niiden kautta voi saada työtila-
uksia, materiaalia ja apuvoimia 
suuriin tilauksiin sekä tuotepa-
kettien kokoamiseen. 

Yrittäjien näkökulman esille 
tuominen, yhteinen koulutus ja 
tiedotus ovat myös mahdollisia.

Ammatinvaihdos 
käsityöläiseksi
Alun perin Risto Telkkä korja-
si ammatikseen maatalouskonei-
ta. Eräs vanha asiakkaana ollut 
puutöiden taitaja houkutteli Ris-
ton kansalaisopiston puutyöpii-
riin, ja vähitellen harrastukses-
ta tuli uusi ammatti yrittäjänä. 
Verstaan ensimmäiset työkalut 
oli jo aikaisemmin hankittu sa-

energiapuun toimituksiin. Omat 
energiapuutoimitukset alkoivat 
1995 vuonna ja nykyisin toimi-
tusmäärä on vuodessa n. 50000 
hakekuutiota lähiseudun poltto-
laitoksille.

Terminaalivarastoissa murs-
kataan vuosittain 90 prosenttia 
koko puumäärästä. Yhtiöllä on 

neljä terminaalia, Länkipohjas-
sa, Kurussa ja Aitolahdessa. Mu-
rasuo Ruovedellä on suurin yk-
sittäinen terminaali, jonka yh-
tiö osti 2010. Asfalttikenttää on 
2 ha ja muuta varastoaluetta 2,5 
ha. Alueella on lisäksi 2500 ha-
kekuution katettu varasto, lähin-
nä pienimpien laitosten tasalaa-

tuisen kuivan polttoaineen var-
mistamiseksi. 

Metsäenergian osuus yhtiön 
tuottamasta biopolttoaineesta on 
60 prosenttia, loppu on pääosin 
murskattua rakennusjätettä.

Monialayhtiönä Kone- ja Kul-
jetus Leinonen Oy työllistää 
kaikkiaan 14 palkattua työnte-

kijää maanrakennuksen, vesis-
tökuljetusten ja autokuljetuksen 
parissa.

Tero Puolitaival
Sari Kaleva

Kone- ja Kuljetus Leinosen terminaalivarastolla 800 hv mobiilimurskaaja hienonsi energia-
puuta näytöksen aikana.

Leinosen kolme sukupolvea potretissa , vasemmalla Pekka, 
Saku ja Leevi
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Paperille voi jo painaa transistorin
Tulevaisuudessa yhdelle 
älypaperiarkille voi pai-
naa koko lehden eikä 
erillistä lukulaitetta tar-
vita. Tätä ja paljon muu-
ta kehitellään Åbo Aka-
demissa.
Harry Potterin ystävät tuntevat 
Päivän profeetta -lehden. Siinä 
kuvat liikkuvat ja juttujen tekstit 
päivittyvät päivän mittaan.

Tällainen lehti ei kuitenkaan 
ole niin kaukana fantasiamaa-
ilmassa kuin monet muut Pot-
ter-maailman ilmiöt. Åbo Aka-
demin Kemiantekniikan lai-
toksella Turussa älypaperien 
kehitystyötä on tehty vuosia. 
Laitoksella on kolme labora-
toriota, joissa tutkitaan luon-
nonmateriaaleja, niiden omi-
naisuuksia ja käyttömahdolli-
suuksia. Tuloksina on syntynyt 
muun muassa painokone, jolla 
paperille voidaan painaa elekt-
roniikkaa.

Kone piti kehittää, koska sel-
laista ei ollut olemassa. Se painaa 
paperille ensiksi hopeanauhan ja 
sen päälle muut komponentit.

”Haaste on painojäljen koh-
distaminen. Kaikkien kerrosten 
pitää osua täsmälleen kohdal-
leen. Paperille on myös hanka-
lampi painaa kuin tiiviille muo-
ville, koska paperi on huokois-

ta”, kertoo yliopistonlehtori Ma-
ri Nurmi Åbo Akademista.

Pakkaus voi kertoa 
tuotteen tuoreuden
Käyttökohteita älypapereille on 
jo olemassa. Elintarvikepakka-
ukseen voi painaa sensorin, jo-
ka kertoo, mikäli kylmäketju 
katkeaa pakkauksen matkalla 
tehtaalta kuluttajalle, tai jos si-
sältö muuten pilaantuu.

Pakkauksiin voi myös pai-
naa RFID-sensorin, jolloin kau-
pan kassakone voi lukea kerralla 
kaikkien ostoskärryyn tai vaik-
kapa kauppakassiin kerättyjen 

www.komatsuforest.fi 

OSAAMISEN PERINTÖ, 
LAADUN KULTTUURI JA 
TULEVAISUUDEN 
MAHDOLLISUUDET

KOMATSU

Maailman paras metsäkone syntyy pohjolan vaativissa olosuhteissa. 
Punaisen metsäkoneen tarina alkoi viisi vuosikymmentä sitten. 
Kulunut aika on ollut intensiivisen kehittämisen ja vakaan edistymisen 
historiaa; lähes aina puskemista ensimmäisenä puunkorjuun 
umpihangessa. Tuloksena on jotain hyvin arvokasta: punaiset 
metsäkoneet, ne ainoat, joihin japanilaisen omistajan mielestä voi 
kiinnittää Komatsu-tuotemerkin.

Komatsu on arvostettu yritys. Kotimaassaan se on jo kaksi kertaa 
valittu Japanin parhaaksi, kymmenien maailmankuulujen joukosta. 
Komatsu avaa lisää mahdollisuuksia pohjoismaisille punaisille koneille 
ja niiden sovelluksille. Metsäkonebisneksen uudet globaalit rintamat 
on jo avattu: nyt katsotaan kuka tuo toimivimmat ratkaisut Etelä-
Amerikan puuplantaaseille tai Siperian mittaamattomiin havumetsiin.

FORESTRY QUALITY!
Komatsu Komatsu

Euroopan keskuksen (ECMWF) 1. joulukuuta julkaiseman kuukausiennusteen mukaan arvioidaan 
säästä neljän viikon ajalle 5.12.2011 - 1.1.2012 seuraavaa:

Lämpötila
Ensimmäisen kahden viikon ennustettavuus on heikko, eikä ennuste anna selviä merkkejä sen pa-
remmin tavanomaista leudommasta kuin kylmemmästäkään säästä. Jouluviikolla sää on koko maas-
sa 1...3 astetta keskimääräistä leudompaa. Keskimääräistä leudomman sään todennäköisyys on 
maan etelä- ja keskiosassa 70-80 %, pohjoisessa pienempi. Sää jatkuu keskimääräistä leudompa-
na vuodenvaihteeseen saakka. Neljännen viikon keskilämpötilan ennustetaan olevan Lapissa 1...3 
ja muualla Suomessa 3...6 astetta tavanomaista leudompaa.

Sademäärä
Ensimmäisellä ja neljännellä viikolla sää on koko maassa hieman tavanomaista sateisempaa, mutta 
toiselle ja kolmannelle viikolle ennuste ei anna selviä merkkejä suuntaan tai toiseen.

Meteorologin arvio
Tavallisesti kuukausiennusteessa ennustettavuus on parempi kahden ensimmäisen viikon ajalle, 
ja heikompi kahdelle viimeiselle viikolle. Heikko lämpötilan ennustettavuus ennustejakson alus-
sa herättää epäilyksiä myös kahden viimeisen viikon ennusteen osuvuudesta. Ilmanpaine-ennus-
te kuitenkin ennustaa kahdelle viimeiselle viikolle vallitsevia lännenpuoleisia virtauksia, mikä on 
linjassa lämpötilaennusteen kanssa.

tuotteiden nimet ja hinnat ja las-
kuttaa sen perusteella.

Tulevaisuuden lääkepakkaus 
hälyttää, kun lääke tulee ottaa ja 
tallentaa samalla tiedon voinnis-
ta lääkkeenottohetkellä. ”Joissain 
maissa on ongelma, että ihmiset 
väärentävät juna- ja pääsylippuja. 
Älypaperille tulostettu lippu voisi 
estää tämän”, Nurmi pohtii.

Mutta miksi painaa virtapiire-
jä juuri paperille? Koska paperi 
on edullista, sen raaka-aine kas-
vaa täällä lähellä, sen ominaisuu-
det ja koostumus tunnetaan hy-
vin ja se on tehty uusiutuvasta ja 
kierrätettävästä raaka-aineesta. 
Paperin lisäksi Åbo Akademissa 
tutkitaan paljon muutakin. Puus-
ta löydetty polyfenoli toimii syö-
pälääkkeenä, ja puusta on löydetty 
lääke myös virtsatietulehdukseen. 

”Puusta tutkimme puuainet-
ta, kuorta, oksia ja sisäoksia. Li-

säksi tutkimme ruokoja, pajua ja 
pellavaa”, Nurmi luettelee.

Jäätelössäkin on puuta
Puuta on yllättävissä paikois-
sa jo nyt. Ibuprofeiini-tableteis-
sa on selluloosaa, joka kuljettaa 
lääkeaineen elimistöön. Monissa 
aineissa, kuten vaikka jäätelös-
sä ja hammastahnassa, on puus-
ta saatuja aineita tuomassa pak-
suuden tuntumaa.

Puukuitu voi toimia myös laih-
dutuskuituna, koska se tuo kyl-
läisyyden tunteen ilman energi-
aa. Mäntysuopa tehdään sellun-
keiton sivutuotteesta.

Syksyllä moni liimaa hillopur-
kin kylkeen etiketin. Harva tietää, 
että itse etikettiä paljon kalliimpi 
ja vaikeammin valmistettava on 
roskiin heitettävä taustapaperi.

Talouspaperia taas ei saa lait-
taa vessanpönttöön, koska pape-

rimassaan lisätyn hartsin ansios-
ta se ei hajoa vedessä niin hyvin 
kuin vessapaperi. Ja kuka tie-
si, mikä on Pringles-sipsipurkin 
kallein osa: ensimmäiseksi pois-
repäistävä ja roskiin heitettävä, 
osittain paperinen välikansi. 

Tekniikka ei oikein 
kiinnosta opiskelijoita
Åbo Akademissa on kaksi Suo-
men akatemian huippututki-
musyksikköä. Toisessa tutki-
taan funktionaalisia materiaa-
leja ja toisessa prosessikemiaa. 
”Tutkimuksen laadusta kertoo 
myös se, ettei yksikään Akade-
missa väitellyt tohtori ole työt-
tömänä”, Nurmi kertoo.

Uusia opiskelijoita tekni-
nen ala ei kuitenkaan kiinnosta. 
”Teknisen koulutuksen suosio 
on laskenut viime aikoina Suo-
messa, mutta myös muualla Eu-

roopassa”, Nurmi sanoo.
Metsään liittyvän koulutuksen 

ongelma on myös se, että julki-
suudessa näkyvät vain kieltei-
set asiat. Niistä tulee virheelli-
nen käsitys, ettei alalla ole tule-
vaisuutta.

Nurmen mukaan näin ei kui-
tenkaan ole. Öljystä eroon pyris-
televässä maailmassa uusiutuvilla 
luonnonvaroilla ja niihin liittyväl-
lä osaamisella on kysyntää. Häntä 
itseään kiinnostavat ne ”perintei-
set tuotteet”, joihin voi yhdistää 
aivan uusia ominaisuuksia.

Ehkäpä tulevaisuudessa aurin-
kokennot tehdään puusta saata-
vasta selluloosasta. Tai päivän 
lehti tulostuu yhdelle kevyelle 
ja taskuun taittuvalle älypape-
riarkille.

Krista Kimmo
toimittaja

forest.fi

Ilmatieteen laitoksen 
kuukausiennuste 
2.12.2011

Yliopistolehtori Mari Nurmi.
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Jouluaatto 24.12.2011 
Hallissa: poutaa, vaih-
televaa pilvisyyttä, 
pakkasta -5 ja maas-
sa lunta 8 cm.
Vilppulalainen metsänomis-
taja ja paikallinen sääennus-
taja Pentti Heinonen povaa 
meille hyvää joulusäätä. 

Pentti Heinonen viet-
ti 80-vuotismerkkipäiväänsä 
27.11.2011, joten kokemusta 
vuosien varrelta on tullut se-
kä metsätöissä, että sääennus-
tajana. Vilppulassa Kuore-
niemen kylässä asunut Pent-
ti aloitti metsällisen uransa 
halkometsässä isän apurina 
vuonna 1939. Metsätyöt jat-
kuivat hevosella rahtia ajaen 
vuodesta 1947 vuoteen 1972. 
Tuona aikana metsästä kulje-
tettiin tienvarteen pääosin 
halkoja ja tukkeja.

Sään ennustaminen on 
Pentti Heinoselle tullut jo 

Metsänomistajien tie-
tojen luovutusta metsä-
keskuksen tietojärjes-
telmistä aletaan säädel-
lä uudella lailla.  Se tulee 
voimaan ensi vuoden 
alusta. Metsänomista-
jan kannattaa tutustua 
muutokseen ja olla tie-
toinen oikeuksistaan. 

Ensi vuoden alusta astuu voi-
maan uusi laki koskien Suo-
men metsäkeskuksen metsätie-
tojärjestelmää. Nykyisillä met-
säkeskuksilla on tietotynnyreis-
sään paljon tietoa metsänomis-
tajista ja heidän metsistään. Näi-
den tietojen käytöstä ja luovu-
tuksesta säädetään tässä uudes-
sa laissa.

Tiedot on laissa jaettu kahteen 
ryhmään. Ensin puhutaan met-
sänomistajien henkilötiedoista 
ja toiseksi metsävaratiedoista, 
eli metsiä sekä niiden hoitoa ja 
käyttöä kuvaavista paikkaan si-
dotuista tiedoista. 

Metsällinen suoramarkki-
nointi mahdollista
Uusi laki antaa metsäkeskukselle 






Valtuutan Metsänhoitoyhdistys _________________________:n toimittamaan suostumukseni Suomen 
metsäkeskukselle ja Suomen ympäristökeskukselle näiden viranomaisten rekistereissä olevien tietojeni 
luovuttamiseksi Metsänhoitoyhdistys _______________________:lle. Valtuutukseni koskee seuraavien 
viranomaisten rekisterissä olevien tietojeni luovuttamista Metsänhoitoyhdistys ____________________:lle.   

 Metsäkeskuksen metsävaratietorekisterissä olevien tietojen luovuttamiseen Metsänhoitoyhdistys 
_________________________________:lle 

 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hallussa olevien ympäristötietojen luovuttamiseen 
Metsänhoitoyhdistys _____________________________:lle. (myöhemmin metsänhoitoyhdistys)

Tällä valtuutuksella metsänhoitoyhdistys saa käyttää, ylläpitää ja saattaa ajan tasalle metsikkötietojani 
koskevan metsikkötietorekisterinsä.  

Rekisteriin voi sisällyttää seuraavat tiedot: 

• metsänomistajan yhteystiedot 
• metsiköiden puustotiedot 
• metsiköiden kasvupaikkatiedot 
• metsiköiden metsänhoidolliset ja hakkuutarpeet: suunnitellut ja toteutetut toimenpiteet 
• lailla suojellut luontokohteet, kuten esim.: metsälain 10§ kohteet, luonnonsuojelulain 29, 47 

ja 49 § mukaiset kohteet ja muinaismuistolain mukaiset kohteet 
• METSO II toimintaohjelman mukaisesti metsänomistajan vapaaehtoisesti suojelemien 

kohteiden paikkatiedot 
• Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät paikkatiedot mm. uhanalaisten lajien esiintymistä 
• metsikkö- ja tilakohtaiset paikkatietoaineistot ja teemakartat 
• tieoikeudet, rasitteet ja kaavoitusmääräykset tai muut edellä mainittuihin rinnastettavat 

metsänhoidon ja käytön kannalta tarpeelliset metsikkötiedot 

Valtuutus koskee kaikkia tiloja, joihin allekirjoittaneella on hallintaoikeus. 
Valtuutus on voimassa allekirjoituspäivästä alkaen toistaiseksi. Tämän suostumuksen voi peruuttaa. 
Metsänhoitoyhdistys ei saa luovuttaa yllämainittuja tai muita metsätiloihini liittyviä henkilötietoja edelleen 
kolmannelle osapuolelle ilman suostumustani. Metsänomistajalla on oikeus tarkastaa 
Metsänhoitoyhdistyksen metsikkötietorekisteri omien metsikkötietojensa osalta ja vaatia korjaamaan 
tiedot, jos niissä esiintyy virhe. 
Tällä suostumuksella Metsänhoitoyhdistys saa käyttää metsikkötietojani seuraaviin käyttötarkoituksiin:  

• neuvontaan 
• metsäsuunnitelman laatimiseen ja/tai metsävaratietojen ylläpitoon ja ajantasaistamiseen 
• metsänomistajan toimeksiantoon tai muiden asiakassuhteeseen ja metsänomistajan 

edunvalvontaan liittyvien asioiden hoitamiseen 
• metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin, joka liittyy metsänhoitoyhdistyksen 

palveluihin ja/tai toimintaan  

Suostumuksesta on luovutettu kopio metsänomistajalle. 

Metsänomistajan allekirjoitus:  
  paikka ja aika:

         
allekirjoitukset:  

nimenselvennykset: 

sähköpostiosoitteet: 

Onko tämä talven paras ennustus?
geeneissä. Hänen äitinsä oli ker-
tonut, milloinka maatalon tietyt 
työt piti tehdä, jotta työt tuli teh-
tyä hyvän sään aikana.

Lintujen äänet ja 
almanakka apuna
Pentin oma julkinen sään ennus-
tamien alkoi Vilppulassa Jaa-
kontuvanJaakonpäivän ennus-
teista 90-luvun loppupuolella. 
Hän on itse oppinut vinkit, joi-
hin ennusteet osaltaan perus-
tuvat. Syksyn kulusta, varisten 
ääntelystä ja teeren kukerruk-
sesta voi almanakan lisäksi en-
nustaa tulevaa talvea.

Säänennustuksesta 
kilpaillaan SM-tasolla
Pentti Heinonen on menestynyt 
kolmena viime vuonna säänen-
nustuksen SM-kisoissa. Ruukin 
kyläyhdistyksen pitämissä ki-
soissa kilpaillaan erikseen tal-
visään ja kesäsään ennustami-

sesta. Viime vuonna Pentti Hei-
nonen voitti talvisään ennus-
tamisen Suomenmestaruuden. 
Tänä suvena ennustus osui kol-
manneksi ja vuoden 2009 talvel-
la toiseksi.

Kisassa ennustetaan tiettyjen 
päivien klo 12 säätila tarkasti, 
Pentin kohdalla tarkastus teh-
dään Kuoreveden Hallin sääase-
man mukaan.

Tälle talvelle kilpailuennustus 
on uudenvuoden päivälle pilvis-
tä, mutta poutaa, lunta 8 cm ja 
pakkasta 8 astetta. Koko talven 
lumen maksimimäärä on 49 cm 
ja ensimmäinen varsinaisen tal-
ven suojapäivä on 17.1.2012. 
Pakkasennätys syntyy 17. hel-
mikuuta, jolloin mittari näyttää 
28 pakkasastetta.

Tulevan talven ennuste
Muutoin Pentin ennusteen mu-
kaan joulukuussa pitäisi olla vie-
lä leutoa ja ensimmäinen talvi-

myrsky osuu neljännen päivän 
tienoille. Talven lumipeite saa-
daan maahan joulun aikoihin. 
Joulukuun puolivälissä on pieni 
kuiva pakkasjakso, muuten sää 

Metsänomistajien tiedot jakeluun? 
oikeuden luovuttaa metsänomis-
tajien henkilötietoja metsätalou-
teen liittyvään suoramarkkinoin-
tiin sekä mielipide- ja markkina-
tutkimuksia varten, elleivät he 
sitä erikseen kiellä. Henkilötie-
toja ovat nimi, osoite, sukupuo-
li, puhelinnumero yms. tiedot. 
Teksti- tai kuvaviestein tapah-
tuvaan markkinointiin tietoja ei 
kuitenkaan saa luovuttaa.

Jatkossa toimijat siis voivat 
tilata metsäkeskukselta metsä-
talouteen liittyvää markkinoin-
tia varten näitä yhteystietoja 
myös erilaisilla metsiin liitty-
villä hakukriteereillä rajattuna. 
Esimerkiksi tietyn alueen kaik-
kien kuusitukkia sisältävien pää-
tehakkuuikäisten metsien omis-
tajien tiedot.

Ellei metsänomistaja halua 
joutua tällaisen markkinoinnin 
kohteeksi, hän voi kieltää tieto-
jensa luovutuksen. Tähän tarkoi-
tukseen on olemassa erityinen 
lomakekin. Se löytyy metsäkes-
kuksen verkkosivuilta osoittees-
ta www.metsakeskus.fi kohdasta 
lomakkeet tai metsätietolaki.

Metsävaratiedot 
vain luvalla
Paikkaan sidotut metsävaratie-
dot pitävät sisällään metsikkö-
kuvioiden sijainnin ja mm. nii-
den puusto- ja kasvupaikkatie-
dot, metsänhoidolliset ja hak-
kuutarpeet, suunnitellut ja to-
teutetut toimenpiteet, lailla suo-
jellut luontokohteet, vapaaeh-
toisesti suojellut METSO-koh-
teet sekä tieoikeudet, rasitteet ja 

kaavoitusmääräykset tms.
Edellä mainitut metsävaratie-

dot metsäkeskus saa luovuttaa 
vain metsänomistajan luvalla. 
Näistä tiedoista ovat kiinnostu-
neita ainakin metsälliset toimijat 
– metsänhoitoyhdistykset, puun 
ostajat ja muut palvelujen tar-
joajat. Metsällisiä toimenpitei-
tä suunniteltaessa niistä on toi-
mijalle selvää hyötyä. Yleensä 
omaisuustietoja pidetään hyvin-
kin visusti perhepiirissä. Niinpä 
metsänomistajan kannattaa tark-
kaan myös harkita, kuinka laa-
jalti sallii metsiensä tietoja jaet-
tavan. Onko luottamuksen arvoi-
nen vain ehkä hänen omaa etu-
aan ajava metsänhoitoyhdistys? 

Luvan tietojen luovutukseen 
metsänhoitoyhdistykselle voi 
hoitaa tämän sivun mallin mu-
kaisella lomakkeella. Alkuperäi-
siä lomakkeita saa mhy:stä. 

Tietonsa voi tarkastaa
Kuten kaikkia muitakin henki-
lörekisterejä, koskee myös met-
säkeskuksen metsätietojärjestel-
mää tarkastusoikeus. Se tarkoit-
taa, että kaikilla rekisterissä ole-
villa on oikeus pyytää nähtäväk-
si omat tietonsa ja tarkastaa nii-
den sisältö. 

Heli Mutkala-Kähkönen

ovat hyvin vaihtelevaa.
Heinosen ennusteen mukaan 

tammikuussa pysytään pakka-
sella, mutta mittari ei laske al-
le 25 pakkasasteen. Loppiaisen 

jälkeen on viikon pakkasjak-
so ja sen päälle viikon verran 
lumipyryä.

Helmikuun alussa on pak-
kasta noin 20 astetta ja toi-
sella viikolla lauhtuu ja sa-
telee lunta ajoittain. Helmi-
kuun puolenvälin kohdille 
osuu talven kylmimmät ke-
lit. Pitkiä yhtämittaisia pauk-
kupakkasia ei ole tälle talvel-
le tiedossa.

Maaliskuun alussa pakka-
set hellittävät ja lunta sate-
lee koko kuukauden tasaises-
ti. Runsaimmat sateet osuvat 
maaliskuun lopulle ja tuolloin 
saattaa olla myrskyjäkin.

Tero Puolitaival

Talven jälkeen tiedämme onko Pentti Heinosella yksi pokaa-
li lisää pöydällä ja olemmeko onnistuneet tekemään työm-
me hyvällä säällä.
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Toscana – Italian ihastuttava helmi
Keskisen Italian lumoava Tos-
cana hurmasi maalauksellisilla 
maisemillaan lokakuun alkupuo-
lella mhy Pohjois-Pirkan järjes-
tämällä matkalla olleet metsän-
omistajat. Maisemissa nähtiin 
alati niin keskiaikaisia kukkula-
kaupunkeja, reheviä viinitarho-
ja kuin arkkitehtuurin mestari-

teoksiakin. Matka sujui suotuis-
ten sääolosuhteiden vallitessa ja 
kohde osoittautui niin kulttuurin 
kuin metsänystävän unelmakoh-
teeksi. Toscanan valteiksi osoit-
tautuivat aitous ja elämänilo se-
kä upeat nähtävyydet.

Matkan aikana tutustuimme 
kulttuurin lisäksi monipuolises-

ti Toscanan alueen metsiin ja nii-
den hoitoon ja käyttöön paikal-
listen metsäalan ammattilais-
ten opastuksella. Italiassa on vä-
hän luontaisesti syntyneitä met-
siä. Vuoristossa olevan luontai-
sen havumetsän taloudellinen 
hyöty on vähäinen. Metsät ovat 
kuitenkin tärkeä virkistysalue ih-

Casentinon kansal-
lispuistossa paikal-
linen opas on kerto-
massa puiston met-
sien historiasta, vir-
kistyskäytöstä, kas-
vi- ja eläinkannasta 
sekä metsästykses-
tä. Kuvassa olevat 
pihtakuuset kuulu-
vat alueella toimi-
van Eremo di Camal-
dolin luostarin lähi-
metsiin ja ovat Eu-
roopan suurimpia. 

Eremo di Camaldolin luostarista laskeuduttiin jalkaisin noin 3,5 km matka yli 300m 
alempana olevaan Camaldolin kylään. Polku oli paikoin haastavan jyrkkä, mutta kaik-
ki selvisivät kylään kunnialla.

Campaldino Legna-
min sahaan ja sahan-
omistajan metsiin tu-
tustumista Casenti-
nossa. Kuvassa va-
semmalla oppaana 
toiminut Mari Mattila 
ja paikallinen metsä-
opas Massimo, jonka 
tyypillistä italialais-
ta ”käsilläpuhumista” 
ei kamera pystynyt 
vangitsemaan.

Ghiantis-
sa matkalai-
set tutustui-
vat mm. uu-
distusaluee-
seen, jonka 
”maanmuok-
kauksen” oli-
vat suoritta-
neet villisiat.  

misille ja elinalue sen eläimille. 
Valtaosa metsistä on julkisessa 
omistuksessa ja metsänhoito on 
melko organisoimatonta. Italias-
sa kasvillisuus määräytyy ilmas-
ton ja pinnanmuotojen vaikutuk-
sesta. Pohjoisessa saadaan satei-
ta ympärivuotisesti ja siellä kas-

villisuus on metsäisempää kuin 
etelässä. 

Mhy Pohjois-Pirkan onnistu-
neen Italian matkan vastuulli-
sena matkanjärjestäjänä toimi 
Triotravels Oy ja oppaana erit-
täin asiantunteva Mari Mattila. 

Hänen paikallistuntemuksensa 
ja ammatillinen kokemuksen-
sa kruunasi matkan. Kuten eräs 
matkassa mukana ollut mies to-
tesi: ” Jos pitäisi antaa todellista 
palautetta matkasta ja oppaasta, 
niin sehän menisi ylikehumisen 

puolelle”!

Toscanan 
auringon alla

Harri Katajamäki
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Arezzon kuuluisin nähtä-
vyys on keskiaikainen aukio 
Piazza Grande. Viettävän, 
punakivisen aukion reunoil-
la seisoo hienoja palatse-
ja sekä loggia eli yhdeltä si-
vultaan avonainen käytävä, 
jonka kattoa kannattelevat 
pylväät. 

Toscanaa kiertäessä ei voi 
olla huomaamatta lukui-
sia viinitiloja, joiden hedel-
mällisistä viljelmistä val-
mistetaan kuuluisia viinejä - 
Chianti, Morellino di Scansa-
no ja Brunello di Montalcino. 

Keskiajalta on peräisin Firenzen tunnetuin nähtävyys Ponte Vecchio, eli vanha silta. Vuonna 1593 määrättiin, että sillalla 
saisivat pitää ainoastaan kultasepät ja jalokivikauppiaat liikkeitään. Tämä sääntö on edelleen voimassa. 

Matkan aikana ho-
tellimme sijaitsi 
Arezzossa, joka oli 
ennen ajanlaskun 
alkua yksi etruski-
en tärkeimpiä kau-
punkeja. Vuonna 
311 e.a.a. roomalai-
set valtasivat kau-
pungin ja siltä ajal-
ta ovat jäljelle vain 
amfiteatterin rau-
niot. 

Toscanan alueen pääkaupunki ja koko Euroopan tai-
teellinen keskus Firenze jätti kauneudellaan ja lukuisil-
la nähtävyyksillään lähtemättömän vaikutuksen mat-
kalaisten mieliin. Kaupungin keskiaikainen keskusta on 
pullollaan kuuluisia taideteoksia sekä arkkitehtuuril-
taan ja historiallisesti merkittäviä rakennuksia. Alueel-
ta kotoisin olevista taiteilijoista tunnetuimpia lienevät 
Leonardo da Vinci ja Michelangelo.

TAMPEREEN PIENKONELIIKE OY
Ahlmanintie 56, Tampere • p. (03) 222 5585 • www.pienkoneliike.fi

• Kts. muut jälleenmyyjät: www.moottorisaha.fi •

MYYNTI  •  HUOLTO  •  VARAOSAT

Moottori- ja raivaussahat sekä puutarhakoneet alan ammattiliikkeestä!

ms250E
tilavuus: 45 cm3

teho: 2,3 kw/3,1 hv

459,-

-sahat alk. 199,-

ms181
tilavuus: 31,8 cm3

teho: 1,5 kw/2,0 hv

279,-

Mhy Pirkanmaa_211111.indd   1 21.11.2011   15:16:00
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Marraskuun 19. päivä alkaneella 
viikolla tarkastettiin Pirkanmaan 
metsissä metsätalouden PEFC-
sertifioinnin vaatimusten mukai-
suutta. 

Alueellisia tarkastuksia tehtiin 
Mhy Pirkanmaan ja Pohjois-Pir-
kan alueilla. Siellä tarkastuksen 
kohteina olivat kaikki metsälliset 
toimijat. Lisäksi erillisinä toimi-
joina tarkastettiin Mhy Punkalai-
dun, Metsänomistajien liitto Län-
si-Suomi, Metsähallitus, Metsä-
keskus Pirkanmaa, JPJ-Wood Oy, 
Tampereen Infra ja PMT Mäkelä 
Oy. Maastossa käytiin kaikkiaan 
45 kohteella. 

Tarkastuksen teki DNV Certi-
fication Oy. Arvioijina toimivat 
Rolf Arnkil, Christian Horn-
borg ja Aki Jouhiaho. Tarkas-
tuksen tulokset ovat juuri valmis-
tuneet. Niitä voidaan pitää koh-
tuullisen hyvinä. Kahdessa varsi-
naisesti metsien käsittelyyn liitty-
vässä kriteerissä havaittiin lievä 
poikkeama toiminnassa. Ne joh-
tuivat energiapuun korjuusta ja 
vesiensuojelun vaatimista suo-
jakaistoista. Lisäksi puutteita oli 

Pirkanmaan metsien 
sertifiointitarkastus sujui hyvin

työnantajavelvoitteiden noudatta-
misessa ja metsien monikäyttö-
edellytysten turvaamisessa. Vii-
meinen johtui ulkoilureittipoh-
jan tuhoutumisesta yhdellä alu-
eella kannonnoston yhteydessä. 
Asia oli tullut esille jo aikaisem-
min tarkastusta varten tehdyssä 
vuosittaisessa sisäisessä tiedon-
keruussa. Tarkastajat kirjasivat 
poikkeaman myös siitä, että kaik-
ki alueen metsissä toimivat eivät 
ole ilmoittautuneet mukaan ryh-
mäsertifiointiin.

Sertifiointijärjestelmä sisältää 
vaatimukset metsien hoidolle ja 
käytölle. Nämä vaatimukset esi-
tetään standardeissa, joiden to-
teutumista puolueeton arvioija 
vuosittain tarkastaa.

Alueelliseen ryhmäsertifioin-
tiin perustuva järjestelmä on met-
sänomistajille vapaaehtoinen. 
Metsänhoitoyhdistysten jäsenet 
ovat yhdistyksen sitoumuksen 
perusteella mukana sertifioinnis-
sa. Mutta voivat erota siitä ilmoit-
tamalla asiasta kirjallisesti omalle 
yhdistykselleen.

Geokätköily tai geokät-
kentä on ulkoiluharras-
tus, joka sopii vaikka 
koko perheelle. Geokät-
köilyssä etsitään koor-
dinaattien avulla yleen-
sä GPS-laitetta käyttä-
mällä mielenkiintoisiin 
paikkoihin piilotettuja 
kätköjä, jotka yleisim-
min ovat pieniä muovi-
rasioita.

Satelliittipaikannukseen perus-
tuva kätköily tuli mahdolliseksi 
toukokuun alussa vuonna 2000, 
kun Yhdysvallat poisti satelliit-
tien häirinnän. Vain kaksi päivää 
myöhemmin syntyi ensimmäi-
nen geokätkö Oregoniin Yhdys-
valtoihin. Nykyisin geokätköjä 
kerrotaan maailmassa olevan jo 
ainakin toista miljoonaa ja Suo-
messakin viime vuodenvaihtees-
sa yli 14 000.  

Missä kätköt sijaitsevat?
Geokätkö voi sijaita periaattees-
sa missä vain. Keskellä kau-
punkia liikennevalopylväässä 
tai tiettömien taipaleiden taka-
na umpimetsässä. Moni saattaa 
päivittäin työmatkallaan asias-
ta tietämättä kulkea kätkön ohi. 
Yleensä paikalla on jotain muu-
takin mielenkiintoista kuin pelk-
kä kätkö esim. kaunis maisema 
tai kulttuuriympäristö.

Koe löytämisen riemu – 
lähde etsimään geokätköjä

Kuka kätköt tekee?

Geokätköilyn harrastajat etsi-
vät, mutta myös perustavat kät-
köjä. Kätkön perustaja on vas-
tuussa sen ylläpidosta - siitä, et-
tä se ei häviä ja että se on kun-
nossa. Kätköpurkissa on vähin-
tään kynä, terotiin ja lokivih-
ko, johon käyntinsä voi ”kuita-
ta”. Siellä voi olla myös erilai-
sia pikkuesineitä, joita voi halu-
tessaan ottaa mukaansa tai vaih-
taa johonkin vastaavaan. Jos 
kätkön haluaa sijoittaa yksityis-
maalle, pitää muistaa pyytää lu-
pa maanomistajalta. 

 
Kätköjen 
sijaintitiedot netistä
Geokätköjen sijaintitiedot ovat 
netissä sivustolla geocaching.
com. Rekisteröityminen sivun 
käyttäjäksi on pakollista, mut-

Tyyppi vaikuttaa etsimiseen, jo-
ten ne on hyvä tuntea. Yksinker-
taisin ja suosituin on perintei-
nen peruskätkö. Netissä annetut 
koordinaatit osoittavat suoraan 
kätkön paikan. 

Multikätkö taas koostuu mo-
nesta kätköstä, joissa annetut 
vihjeet johtavat lopulta itse kät-
kölle. 

Mysteerikätkössä pitää käyt-
tää älynystyröitä. Kätkön koor-
dinaatit pitää selvittää esimer-
kiksi ratkaisemalla arvoitus, sa-
lakirjoitus tai vaikkapa sudo-
kuristikko. Mysteerejä on hyvin 
monenlaisia ja monentasoisia. 

Kaikissa kätköissä ei ole ol-
lenkaan kätköpurkkia. Silloin 
puhutaan geokohteista tai vir-
tuaalikätköistä. Tässä mielen-
kiintoisessa luontokohteessa pi-
tää yleensä ottaa valokuva ja sel-
vittää vastaukset kätkön haltijan 
antamiin kysymyksiin. 

Geokätköilyssä 
voi suuntautua
Geokätköilyä voi harrastaa 
suuntautumalla juuri itseä hen-
kilökohtaisesti kiinnostaviin 
kätköihin. Extreme-lajeista kiin-
nostuneille on kalliokiipeily- tai 
sukelluskätköjä, tehtävien rat-
komisesta nauttiville mysteere-
jä ja erähenkisille kätköjä kau-
kana teistä ja asutuista alueista. 
Harrastuksen voi aloittaa ilman 

ta sen jälkeen onkin sitten edes-
sä kaikki mahdollisuudet uuteen 
hienoon harrastukseen. Sijainti-
tietojen lisäksi kätköistä on si-
vulla lyhyt kuvaus. Minkä tyyp-
pinen ja kokoinen kätkö on? Sekä 
vihjeitä paikasta etsintää varten. 
Sivulla myös ilmoitetaan kätkö 
löydetyksi tai ellei löydä voi pyy-
tää lisävihjeitä tai apua muilta et-
sijöiltä tai kätkön haltijalta. Hä-
nelle voi myös laittaa tietoa, jos 
kätkö on huonossa kunnossa.

Vähän kätkötyypeistä
Geokätköjä on erityyppisiä. 

erityisiä varusteita. Monet geo-
kätköt voi löytää pelkän kartan 
avulla. Mutta GPS-laitteet ovat 
nykyisin hyvin edullisia, ja mo-
nella sellainen on jo kännykäs-
sään. 

Heli Mutkala-Kähkönen

Lähteet: 
www.geokatkot.fi 
Pekan geokätköilysivu
Geocaching.com
Geowiki.fi
www.geocache.fi
wikipedia

SUORITAMME AMMATTITAIDOLLA:

Saku Leinonen   0400 732 441 
Pekka Leinonen 0500 837 167 
koneleino@phpoint.fi

Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy

Ota yhteyttä!
Alueneuvoja Jani Mäkinen selvittää DNV:n auditoija Aki 
Jouhiaholle suojakaistan leveyttä Kekkosella. 
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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
Sari Kaleva 
044	557	8589

Alueneuvojat:

Ville Haavisto 
044	776	4555

Jani Mäkinen 
044	776	4556

Kurun alue
Suittilahdentie 1

Reijo Rantala
044	776	4559

Vesa Kastari  
044	776	4560

Teiskon alue
Terälahdentie 1095

Leo Kinnunen
044	776	4552

Vesa Haapaniemi 
044	776	4551

Oriveden alue
Keskustie 35

Kenttäesimies
Miika Bucktman 
040	557	3947

Alueneuvojat:
Antti Kujala
0400	131	337

Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Rami Raittinen 
0400 131 340

Virtain alue
Virtaintie 40 A

Suunnitteluesimies
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Alueneuvojat:
Mauri Bär  
0400 339 562

Jere Leppämäki 
0400 159 153

Kenttäesimies
Janne Savilahti
044	760	7788

Kuoreveden alue
Kotovainiontie  8 A 2

Niina Laivanen 
044	776	4550

Mänttä-Vilppulan 
alue
Kaarikatu 1

Markku Laukkarinen 
044	776	4557

Tero Puolitaival 
044	776	4558

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

POHJAN TAIMI • Kannuksen taimitarha, 69100 Kannus • P. 020 7939 812, f. 020 7939 813

Suositut ja hyvätuottoiset
taimet suomalaiseen metsään

kasvattaa Pohjan Taimi.

Kysy lisää omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi!

AGRAMEN TAIMISUOJAT
TAIMIKKOJEN TURVAKSI

SUOJAT MYYRÄ- JA 
HIRVITUHOJA VASTAAN 

OMA METSÄNHOITOYHDISTYKSESI
AUTTAA SINUA TORJUMAAN 

TAIMIKKOTUHOT
www.agrame.fi

Joulukuusi	tai	-kuuset	löytyvät	koordinaattien	osoittamasta	paikasta	17.12.	
Paikalle ensimmäisinä ehtineet saavat pitää kuusen löytöpalkkiona.

Tällä tempauksella metsänhoitoyhdistykset haluavat toivottaa kaikille 
hyvää joulua ja kiinnittää huomiota myös siihen seikkaan, että joulukuusen 
hakeminen metsästä ei kuulu yleisiin jokamiehen oikeuksiin. Poikkeuksen 
tekevät nämä joulukuusikätköilyssä löytyvät kuuset, 
jotka on merkiksi näyttävästi koristeltu punaisella mhy-kuitunauhalla.

Kuusikätköjen koordinaatit julkaistaan metsänhoitoyhdistysten 
kotisivuilla vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi 17.12. klo 00.00.

Metsänhoitoyhdistysten kotisivuthan sijaitsevat osoitteessa www.mhy.fi. 
Etusivulta pääsee haun kautta kaikkien metsänhoitoyhdistysten sivuille tai 
sitten seuraavia suoria osoitteita käyttäen:

Metsänhoitoyhdistysten
joulukuusikätköily

KIHNIÖ-PARKANO
www.mhy.fi/kihnioparkano

PIRKANMAA
www.mhy.fi/pirkanmaa

ROINE
www.mhy.fi/roine

KIIKKA-KEIKYÄ
www.mhy.fi/kiikkakeikya

POHJOIS-PIRKKA
www.mhy.fi/pohjoispirkka

LÄNGELMÄKI
www.langelmakimhy.fi

PUNKALAIDUN
www.mhy.fi/punkalaidun

Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset järjestävät geokätköilyä mukaillen 
joulun alla tempauksen. Siinä ei piiloteta maastoon pieniä muovipurkke-
ja kuten geokätköilyssä, vaan kätkön löytäjälle on tarjolla joulukuusi.

METSÄVEROILLAT

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja 
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

Luennoitsijana Sanna Syväkuru mhy Pohjois-Pirkasta.  
Ennakkoilmoittautumiset Osuuspankkeihin. 
Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla.

26.1.2012  Virtain Osuuspankin kokoustilat, Virtaintie 40
Ilm. viimeistään 23.1. puh. 03 485 211 tai virtain@op.fi

31.1.2012 Kurun Osuuspankin kokoustila, Kauppatie 11
Ilm. viimeistään 27.1. puh. 03 473 0100

2.2.2012 City Hotelli Oriveden auditorio, Keskustie 40
Ilm. viimeistään 27.1. puh. 010 254 3301 tai oriveden.seudun@op.fi

7.2.2012 Mäntän seudun koulutuskeskuksen auditorio, Koskelankatu 2 
Ilm. viimeistään 31.1. puh. 044 711 08 09 tai mantan.seudun@op.fi 

9.2.2012 Ruoveden Osuuspankin kokoustilat, Ruovedentie 13
Ilm. viimeistään 6.2. puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia.   Tervetuloa!

Yhteistyössä:

Metsänomistajat
POHJOIS-PIRKKA

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai

(03) 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 8.00–12.00
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Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2012!

Johan Grönros, gsm 0500-569 566
Jarko Leskinen, gsm 050-530 6321

www.nordicforestplants.fi 

TÄRKEÄ 
TIEDOTE SINULLE 

METSÄNOMISTAJA
Päätökselläsi 

metsänuudistuksen 
yhteydessä vaikutat siihen, 

kuinka paljon metsäsi 
tulee tuottamaan ja 

milloin.
 

Sitä niittää mitä 
kylvää pätee myös 
metsätaloudessa.

Tule kuulemaan kaikki ajankohtaiset ja rahanarvoiset vinkit 
metsäverotuksesta todelliselta asiantuntijalta! 

Järjestämme metsäveropäivän 
lauantaina 18.2.2012 UKK-instituutissa Tampereella 

Luennoitsijana metsälakimies Tuomo Pesälä, MHYP Oy

Ohjelma:
9.30 alkaen kahvitarjoilu
10.00 - 11.30 metsäverotuksen sisältö, veroilmoituksen täyttö ja 
arvonlisäverotus
11.30 - 12.00 mahdollisuus omakustanteiseen keittolounaaseen
12.30 - 14.00 metsäverotus jatkuu

Ilmoittautuminen 13.2. mennessä puh. 020 413 6020. Osanottajamäärä on 
rajoitettu. UKK-instituutin katuosoite on Kaupinpuistokatu 1. 

Maksuttoman tilaisuuden järjestävät Pirkanmaan maakunnan 
metsänhoitoyhdistykset ja Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen 
Metsät Verkossa -hanke.

Tervetuloa!

Metsäveropäivä


