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Haastavat olosuhteet

Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen on vasta 
lähtökuopissaan, vaikka asiasta on liikkunut ”var-
maa tietoa” jo kohta vuoden päivät. Lainsäädäntö-
prosessit ovat edelleen hitaita vaikka tiedotusvä-
lineiden kautta voikin joskus saada sellaisen käsi-
tyksen, että maailman meno olisi vauhdikkaampaa 
kuin ennen. 

Millainen on ”uusi metsänhoitoyhdistys”?

Koska kaikki tietänevät, mil-
laista jälkeä kiireellä saadaan ai-
kaan, ei tämä ole ollenkaan huo-
no asia. Uusi metsänhoitoyhdis-
tyslaki tullee kuitenkin voimaan 
tämän hallituskauden aikana.

Suurin muutos tulee olemaan, 
että lakisääteinen metsänhoi-
tomaksu poistuu ja metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenyys muuttuu 
aidosti vapaehtoiseksi. Samoin 
metsänomistaja voinee jatkossa 
päättää, mihin metsänhoitoyh-
distykseen hän haluaa kuulua.

Miten tämä sitten 
vaikuttaa yhdistyksen 
toimintaan?

Uudistus poistaa monia toimin-
nan rajoitteita, joten siinä mie-
lessä kehittymiselle ei liene es-
teitä luvassa. Kehityksen suun-
nan määräävät jäseniä edustavat 
metsänomistajat ja raamit aset-

akseen, opastaakseen metsän-
omistajia menestymään. Ei pel-
kästään tehdäkseen liikevoittoa, 
laajentuakseen tai kilpaillakseen 
yritysten kanssa. Uusi Metsän-
omistajien yhdistys on edunval-
voja jokaisen puun juurella, tu-
ki ja turva.

Pitkä, ankean sateinen ja kurainen syksy onneksi 
vihdoin vaihtui pakkaseksi ja lumen myötä valoi-
sammaksi. 

Nyt on se aika kun kaadettavilla puilla on kovim-
mat ja mitä erilaisemmat laatukriteerit eli on jou-
lukuusen valinnan aika. 

Haluan toivottaa 
Metsäpirkan 

lukijoille hyvää ja 
rauhallista joulunaikaa 

sekä 
menestystä tulevalle vuodelle. 

Antero Unkila
puheenjohtaja

Kuluvan vuoden toimin-
taan ovat suurimmin vai-
kuttaneet viime joulun ajan 
myrskyt Länsi-Suomessa, 
Euroalueen talouskriisi ja 
sateet. Nämä ovat vaikut-
taneet niin puukauppaan 
kuin puunkorjuuseen. Alku-
vuonna myrskyn seurauk-
sena puunhinnat laskivat ja 
yhtiöiden ostot ja puunkor-
juut keskittyivät tuhoalueil-
le, jonka seurauksena alu-
eellamme puunkysyntä las-
ki ja talvikohteita jäi korjaa-
matta. Talouskriisi näkyy ja 
tuntuu puumarkkinoiden 

ailahtelevuutena, kun vienti on 
vetänyt vain ajoittain. Pahimpi-
en ennusteiden mukaan taan-
tuma vaikuttaa myös ensi vuo-
den toimintaan. Yhtiöt ostavat 
puuta tiedossa olevan vienti-
kaupan mukaisesti eivätkä si-
do tietoisesti pääomia suuriin 
pystypuuvarantoihin. Ailahte-
levuudesta huolimatta on mhy 
Pohjois-Pirkan alueella puun-
myyntisuunnitelmien määrä 
20 % suurempi edelliseen vuo-
teen verrattuna.

Koko kesän ja syksyn kan-
san keskusteluissa on päällim-
mäisenä ollut sateet. Joidenkin 

mielestä kesää ei tullut lain-
kaan, vaan kevään jälkeen tu-
li pitkä syksy. Onneksi nyt jou-
lukuun alussa sää muuttui ker-
rasta talviseksi. Tämä helpotti 
puunkorjuun ongelmia ja teh-
taiden puuhuoltoa. Viime tal-
ven jälkeen on korjuusuunnit-
telu ollut vaikeaa kun on täyty-
nyt tarkasti miettiä metsäpään 
ja tiestön kantavuus. Siitä huo-
limatta on joidenkin aloitettu-
jen leimikoiden korjuu joudut-
tu keskeyttämään. 

Toimintamallimuutos
Perinteinen organisaatioraken-
ne, jossa työt on hoidettu maan-
tieteellisillä perusteilla jaetuilla 
vastuualueilla, ei pysty vastaa-
maan toiminnan määrien kas-
vaessa toimintojen ohjaamista. 
Lisäksi tulossa oleva mhy-laki-
muutos vaikuttaa toimintamal-
liin. Tämän johdosta on tarkoin 
mietitty organisaatioon raken-
teellisia muutoksia, kuinka saa-
taisiin paremmin ja tehokkaam-
min palveltua metsänomistajia 
sekä selkiytettyä toimihenkilöi-
den toimenkuvia. Kustannuk-
set nousevat henkilökustannus-
ten nousun vuoksi jatkuvasti ja 
tästä syystä töiden tehokkaam-
pi organisointi on tärkeää. Muu-
toksessa metsäasiantuntijoiden 
alueet kasvavat ja osalla metsän-

omistajista mhyn toimihenki-
lö vaihtuu, mutta uudistuneet 
ja supistetut toimenkuvat an-
tavat mahdollisuuden keskit-
tää ja kehittää omaa työtään.  
Metsänasiantuntija on lähin 
metsänomistajalle palvelua 
ja neuvontaa antava henkilö.

Koko yhdistystoiminta 
perustuu luottamukseen, 
yhdistyksen on pystyttävä 
saavuttamaan metsänomis-
tajien luottamus ja pystyt-
tävä säilyttämään se myös 
toimintamallimuutokses-
sa. Metsänhoitoyhdistyksen 
luotettavuus koostuu yh-
distyksen yleisestä mieliku-
vasta ja toimihenkilöiden 
kaikesta toiminnasta. Asiak-
kaan on tiedettävä, että asi-
at tehdään sovitusti ja asiak-
kaan etujen mukaisesti. Toi-
mihenkilöiden kyky kertoa 
metsäasioista ymmärrettä-
västi on varmistettava riit-
tävällä koulutuksella. Tämä 
tukee asiakkaan kokemus-
ta avoimesta ja luotettavas-
ta yhdistyksestä. 

Kiitos kuluneesta vuodes-
ta metsänomistajille, hallin-
nolle, metsureille, urakoitsi-
joille ja toimihenkilöille. Hy-
vää Joulunaikaa kaikille!

Harri Katajamäki

Metsänhoitoyhdistysten tär-
keimpiä tehtäviä onkin nyt 
miettiä, mitkä ovat niiden ydin-
tehtäviä. Mitkä palvelut ovat 
metsänomistajille tärkeimpiä 
ja välttämättömimpiä, mistä 
jäsen hyötyy eniten? Ja miten 
nämä palvelut käytännössä to-

teutetaan. Kannattaako jotakin 
tehdä yhteistyössä, keskitetys-
ti tai maakunnallisesti vai jo-
pa jättää kokonaan jonkun toi-
sen tehtäväksi? Tietty yhdistys-
koko tai toimihenkilömäärä ei 
ole itsetarkoitus vaan se, mitä 
ja miten tehdään: yhdessä, ko-

ko maassa, metsänomistajien 
parhaaksi.

Juha Hakkarainen
metsäjohtaja

MTK

tavat metsäomistajien tavoittei-
den lisäksi käytettävissä olevat 
taloudelliset resurssit, joista ai-
nakin osa kerätään jonkinlaise-
na vapaaehtoisena yhdistyksen 
jäsenmaksuna.

Jos yhdistys aikoo menestyä 
”vapailla markkinoilla”, sen täy-
tyy toimia kuin oikea yhdistys. 
Jäsenmaksunsa maksavien täy-
tyy kokea saavansa aitoa vasti-
netta rahoilleen, jotain sellaista 
mitä hän ei muualta saa. Tai jos 
saa, niin ainakin omasta yhdis-
tyksestä pitää saada parempaa. 

Mutta ”uusi metsänhoitoyh-
distys” ei voi olla vain metsäpal-
velulaitos. Jos halutaan oikeasti 
pärjätä, täytyy omat vahvuudet 
hyödyntää täysipainoisesti. Ja 
mikä muu onkaan se yhdistysten 
vahvuus kuin metsänomistajat? 
Metsänomistajien oma yhdistys 
on olemassa auttaakseen, tuke-
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Mhy Pohjois-Pirkan valtuus-
to piti sääntömääräisen syysko-
kouksen Juupajoen Hyytiälässa 
16.11.2012. Paikalla oli 32 val-
tuutettua ja 5 hallituksen jäsen-
tä sekä tulevan valtuuston uusia 
jäseniä 7. 

Avauksessaan hallituksen pu-
heenjohtaja Antero Unkila ker-
toi, että metsänhoitoyhdistyslaki 
on menossa remonttiin ja yhdis-
tyksen rahoituspohja tulee muut-
tumaan siihen suuntaan, että lii-
ketoiminnan rooli kasvaa ja jä-
senmaksuilla rahoitettava osuus 
supistuu. Tämän johdosta mhy 
Pohjois-Pirkassa päädyttiin or-
ganisaatiomuutokseen, jolla py-
ritään mahdollisimman jous-
tavaan toimintamalliin ja pär-
jäämään tulevissa haasteis-
sa. ”Vaikka alkava valtuusto-
kausi tulee olemaan haasteelli-
nen, niin metsänhoitoyhdistys-
lain uudistaminen tuo enemmän 
mahdollisuuksia kuin uhkia” us-
koo Unkila.

Valtuuston kokouksen puheen-
johtajana toimi Tiina Morri 
Virroilta ja hänet valittiin myös 
seuraavaksi kaksivuotiskaudek-
si valtuuston puheenjohtajaksi. 
Kokouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2013 toimintasuunnitelma 
ja talousarvio, jotka toiminnan-
johtaja Harri Katajamäki esit-
teli. Toimintasuunnitelmassa to-
detaan, että yleisiin talousennus-
teisiin pohjautuen myös metsän-
hoitoyhdistyksen taloudenpi-
dossa on haasteita ensi vuonna. 
Vuoden 2013 alkupuolta varjos-

       2012      2013
  %-muutos %-muutos
Puumarkkinat
Puun tuonti  1 – 2 7 – 8
Markkinahakkuut  -5 – -4 -2 – 0
Puukaupat yksityismetsissä  2 – 14 1 – 2
Puun nimellishinta 2  -4 – -3 0 – 2
                       tukki  -5 – -3  0 – 3
                       kuitu  -5 – -3  -5 – -2
Nimelliset kantorahatulot  -8 – -7  -3 – -2
2 pystykaupoissa

  2012 2013
  %-muutos                %-muutos
Vientimarkkinat
Paperi määrä  -10 – -9  0 – 1
 hinta 2 – 3 2 – 3
Kartonki      määrä  -2 – 0  1 – 3
                      hinta -1 – 0 2 – 3
Massa1       määrä  7 – 9 -10 – -6
                      hinta  -10 – -8  -10 – -5
Sahatavara määrä 1 – 2  0 – 2
                      hinta  -1 – 0  1 – 3
1 pääosin sellua

Morri jatkaa valtuuston puheenjohtajana 

Keskeiset ennusteluvut vuosina 2012 - 2013

taa talouden taantuma, joka lie-
nee kuitenkin väistymässä vuo-
den loppua kohden. Euroalueen 
epävarmuus näkyy metsäsekto-
rilla ja haittaa vielä tuotemark-
kinoita. Venäjän WTO-jäsenyy-
delläkin saattaa puun tuonnin li-
sääntyessä olla vaikutusta koti-
maisen puun kysyntään. 

Toiminnan painopiste-
alueet 2013
1. Metsänhoitoyhdistyksen or-
ganisaation ja osaamisen ke-
hittäminen
Organisaatiossa tapahtuvan toi-
mintamallimuutoksen käytän-
töön otto vaatii jatkuvaa kehit-
tämistä ja koulutusta. 

2. Talouden hallinta
Kustannustehokkuutta ja laatua 
tulee edelleen parantaa toimin-
nassa. Tarkalla kuluseurannalla 
ja katelaskennalla sekä turhien 
menoerien karsinnalla mahdol-
listetaan toiminta myös tiukkoi-
na aikoina. 

3. Puukaupallinen edunval-
vonta
Tavoite on, että puumarkkinat 
toimivat ja tasapainoinen mark-
kinatilanne säilyy. Markkina-
tasapaino ratkaisee puutavaran 
hintakehityksen. Ajantasainen 
tieto metsäteollisuustuotteiden 
ja puumarkkinoiden tilanteesta 
on välttämätön edellytys toimi-
ville puumarkkinoille.

Hakkuumahdollisuudet hyö-
dynnetään täysimääräisesti met-

Marko Mäki-Hakola selvittelemässä lakiuudistuksia.

 Ensiharvennus Harvennus Uudistushakkuu
Mäntytukki 46,57 56,75
Kuusitukki 49,34 55,41
Koivutukki 35,37 40,24  
Mäntykuitu 12,26 15,14 17,62
Kuusikuitu 12,96 16,49 20,03
Koivukuitu 11,00 14,37 15,71

Puukaupan hintaseuranta 1.11. - 7.12.2012
Taulukossa on peruspuutavaralajien hinnat 
hakkuutavoittain

sänhoidolliset tarpeet ja markki-
natilanne huomioiden. Hakkuu-
vaihtoehtoja vertaillaan ja anne-
taan perusteltu ehdotus metsän-
omistajalle toimenpiteestä. 

4. Metsänhoitopalveluiden tar-
jonta ja kehittäminen
Tavoitteena on varmistaa metsi-
en käytön metsänomistajalähtöi-
syys sekä metsätalouden kannat-
tavuuden kohentuminen. Metsien 
suotuisan kehityksen kannalta on 
tärkeää, että toimenpiteet tehdään 
oikeana ajankohtana kustannus-
tehokkaasti huolehtien samalla 

metsien tuottokyvyn säilymises-
tä ja terveydentilasta. Metsänhoi-
to- ja puunkorjuutöiden laatua ja 
valvontaa kehitetään seurannan ja 
palautteen kautta.

5. Kaavat ja maankäyttö
Yhdistys seuraa kaavavalmis-
teluja ja muita maanomistajien 
maankäyttöön vaikuttavia asi-
oita.

Henkilövalintoja
Kokouksessa todettiin, että ny-
kyisen hallituksen toimikausi 
jatkuu vuoden 2013:

Antero Unkila
varajäsen 
Simo-Pekka Kahilaniemi
Petri Uotila     
varajäsen Antti Mattila
Kaarle Piuhari    
varajäsen Janne Sarvijärvi  
Teija Lindell   
varajäsen Aimo Järvenpää
Heikki Hietalahti  
varajäsen Tapio Kahilaniemi
Sakari Keskinen
varajäsen Antti Mäkelä
Jukka Salin   
varajäsen Hannu Joutsenjärvi
Jyrki Sojakka  

varajäsen Asko Heinämäki

Metsänomistajien liitto Län-
si-Suomen kokouksiin valittiin 
kokousedustajiksi Pentti Ha-
vanka, Antti Mäkelä, Juha Pent-
tilä, Raimo Alhonen, Antero Un-
kila, Elina Yli-Pärri, Jussi Kor-
honen, Tiina Morri, Kaarle Piu-
hari ja Jukka Salin. Varaedusta-
jiksi valittiin Erkki Siitonen, Sa-
muli Martikainen, Esko Pohjala, 
Leevi Uotila, Matti Tanila, Heik-
ki Hietalahti, Hannu Joutsenjär-
vi, Asko Heinämäki, Aimo Ylä-
Poikelus ja Hannu Hintala. 

Mhy Pohjois-Pirkka ei 
mukana suurfuusiossa
Valtuusto päätti yksimielisesti, 
ettei mhy Pohjois-Pirkka lähde 
mukaan Länsi-Suomen metsän-
omistajaliiton hallituksen esittä-
mään rakennekehitysesitykseen, 
jossa kaikki Länsi-Suomen met-
sänhoitoyhdistykset fuusioitui-
sivat yhdeksi metsänhoitoyh-
distykseksi. Valtuusto oli samaa 
mieltä hallituksen kanssa siitä, 
että uuden mhy-lain valmistelua 
seurattava ja sen valmistuttua on 
otettava uuden lain vaatimat toi-
menpiteet käsittelyyn.

Kokouksen päälle metsän-
omistajaliitto Länsi-Suomen 
johtaja Marko Mäki-Hako-
la piti ajankohtais- ja puumark-
kinakatsauksen, jossa hän ker-
toi menossa olevista laki uudis-
tuksista ja puukauppanäkymistä 
sekä metsänhoitoyhdistysten ra-
kennekehityksestä.
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Teollisuuden puun tarpeet ensi vuodelle ovat lähes-
tulkoon tämän vuoden suuruiset. Vuoden 2012 puu-
markkinakehitys oli kohtuullisen tasainen. Edelly-
tykset hyvälle puukauppavuodelle 2013 ovat ole-
massa. 

Odotetut talvikorjuukelit tulivat

Vuosi 2012 on ollut metsäsekto-
rilla haasteellinen. Talouskasvu 
on ollut vaatimatonta. Sen lisäk-
si sateinen sää on vaikeuttanut 
puun korjuuta ja kuljetusta. Nyt 
näkymät näyttäisivät hieman pa-
remmilta. Talouden epävarmuus 
on edelleen suurta, mutta metsä-
yhtiöt ovat silti pystyneet teke-
mään jonkun verran myös tu-
losta. 

Erityisen tyytyväisenä voi jou-
lukuun alussa katsoa lämpömit-
taria. Kireä pakkanen parantaa 
metsämaastojen kantavuutta ja 
puun korjuuta pystytään ohjaa-
maan pehmeämmille pohjille. 

Valoa näkyvissä tunnelin 
päässä
Vaikka julkisuudessa kerrotaan 
jatkuvasti talouden vaikeuksis-
ta, on metsäsektori nousemassa 
maamme talouden kannalta en-

tanto tuovat kannattavuutta met-
säteollisuudelle. Paperimarkki-
natilanne on edelleen haastava ja 
sieltä tuskin on lottovoittoja lu-
vassa ensi vuonnakaan. Sahojen 
tilanne on vaikeammin ennustet-
tavissa. Valuuttakurssimuutok-
set auttavat osaltaan suomalai-
sia sahoja valtaamaan osuuksia 
esimerkiksi ruotsalaisilta kilpai-
lijoilta. Talousnäkymät ovat Eu-
roopassa todella vaikeaselkoiset, 
mutta samaan aikaan Euroopan 
ulkopuolisilta markkinoilta tulee 
positiivisia viestejä. 

Onnistuuko valtio  
kannustamaan metsä-
energian käytössä?

Uusiutuvalle energialle on ase-
tettu hurjia tavoitteita. Metsä-
hakkeen käyttö onkin lisäänty-
nyt jatkuvasti. Uusia lämpölai-
toksia syntyy ja samaan aikaan 
vanhoja laitoksia ohjataan käyt-
tämän entistä enemmän uusiutu-
vaa energiaa. 

Määrät ovat olleet kasvussa 
valtion energiapolitiikasta huo-
limatta. Nyt Suomen hallituk-

sen olisi syytä muuttaa linjaan-
sa. Metsäenergian käytön lisään-
tyminen on vaikeaa, ellei Pien-
puun energiatukea (=PETU) 
saada toimivaksi. Nyt se on jäl-
leen jäänyt Brysselin rattaisiin. 

Lisäksi hallituksen kannattai-
si uudelleen tarkastella sahoil-
le sopivan syöttötariffin kehittä-
mistä. Metsissämme on hurjas-
ti käyttämätöntä raaka-ainetta.  
Potentiaalia ei saada käyttöön, 
ellei valtio osaltaan rakenna toi-
mintaympäristöä, missä puun 
käyttäminen olisi aina parempi 
vaihtoehto kuin fossiilisten polt-
toaineiden käyttö. Tuontipoltto-
aineiden korvaaminen kotimai-
sella metsäenergialla on maam-
me kauppataseenkin kannalta 
tarvittava ratkaisu.

 
Älä odottele puukauppasi 
valmistelua
Vuoden 2012 puukauppa on käy-
tännössä jo ohitse. Talvikorjuu-
kelien alkaminen hiljentää ky-
synnän ja puun ostot alkavat to-
den teolla vasta muutaman kuu-
kauden kuluttua vuoden 2013 al-

kupuoliskolla. Metsänomistajan 
ei kannata jäädä odottelemaan, 
vaan suunnitella puukauppansa 
jo nyt. Vaikka ei juuri nyt halui-
sikaan myydä puuta, kannattaa 
puunmyyntisuunnitelma teet-
tää jo valmiiksi. Länsi-Suomes-
sa on useina vuosina hieman 
myöhästytty puukaupoissa. Sii-
nä vaiheessa, kun meillä määrät 
ovat lähteneet kasvuun, on itäi-
sessä Suomessa kauppaa käyty 
jo pitkään.

Toivottavasti ensi vuonna 
länsisuomalaiset tekevät suu-
ren osan valtakunnan puukaup-
pamääristä. Päätehakkuiden 
myyntitulot ovat hyvä lisä met-
sänomistajan muihin ansioihin. 
Lisäksi ajallaan tehdyt harven-
nukset varmistavat metsien tuo-
ton myös tulevaisuudessa.

Metsänomistaja, ota yhteys 
omaan puukaupan asiantuntijaa-
si metsänhoitoyhdistyksessä. 

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

tistä tärkeämpään asemaan. Met-
säteollisuuden tuotantomäärissä 
ei ole odotettavissa ensi vuonna 
suuria muutoksia. 

Tulevina vuosina edellytykset 
esimerkiksi puutuoteteollisuu-
den tuotannon kasvulle ovat hy-
vät. Rakentaminen ja puun käyttö 
tulevat maailman laajuisesti kas-
vamaan esimerkiksi Kiinan vetä-
minä. Tähän mennessä etenkin 
kanadalaiset sahatavaran tuotta-
jat ovat vallanneet Kiinan mark-
kinoita. Kanadassa puun saata-
vuus tulee hyönteistuhoalueilta 
heikkenemään ja kiinalaiset ovat 
pakotettuja etsimään puutuotteita 
muulta maailmasta. Tässä kysyn-
nän kasvussa on myös suomalais-
ten yritysten syytä olla mukana. 

Ensi vuonna kotimaisen puun 
käytölle voi olla luvassa jopa 
kasvua. Metsäenergian käyttö, 
sellun tuotanto ja kartongin tuo-
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Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset korjasivat ja 
välittivät metsänomistajien puuta viime vuonna vä-
hän alle puoli miljoonaa kuutiometriä. Siitä noin kol-
mannes oli energiapuuta, loput kuitua ja tukkia. Yh-
distysten korjuutoiminta painottuu pieniläpimittai-
siin harvennushakkuisiin.

Puuta poikki ja pinoon – jopa tehtaalle saakka

ri. Myös pienet leimikot saadaan 
myytyä. Muuten ne saattaisivat 
jäädä vaille ostajaa. Viime talven 
myrskytuhoissa yhdistysten kor-
juupalvelu osoitti tarpeellisuuten-
sa. Yli puolet mhy Pirkanmaan 
korjuupalvelun kautta kulkenees-
ta puusta oli myrskypuuta.

Jotkut metsänomistajat halu-
avat tietyn yrittäjän metsäänsä, 
näihin pyyntöihin ja muutenkin 
pystytään reagoimaan nopeasti.

Yhteiskunnalle ja 
ostajille etuja
Metsänhoitoyhdistykset käyttä-
vät paikallisia yrittäjiä, tämä ja 
metsien korkeampi metsien hyö-
dyntäminen tuon paikkakunnal-
le tuloja.

- Sahat haluavat toimitus-
puuta, se ei sido pääomia ja sa-
ha saa ajankohtaan nähden re-
aalihintaista puuta. Firmojen 
suhtautuminen toimituspuuhun 
on muuttunut. Toiminta on va-
kiintunut ja kuituakin toimite-
taan jo tehtaan portille saak-
ka, kertoilee Tapio Viinikka 

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on lisännyt ensiharvennusten määrää ja paranta-
nut metsien hoidon tasoa.

Onko jotain haittaa?
- Kaikki liiketoiminta sisäl-
tää riskejä, mutta ne ovat hal-
littavissa, kunhan ne vain tie-
dostetaan, toteaa Viinikka. 

Heli Mutkala-Kähkönen
viestintäpäällikkö

Metsänomistajien liitto
Länsi-Suomi

Tapio Viinikka johtaa metsänhoitoyhdistys Pirkanmaata, jo-
ka on yksi eniten puuta korjaavista yhdistyksistä Suomessa.

Puun välitys perustuu metsän-
omistajien valintaan. Kaikil-
ta myyjiltä pitää olla valtakir-
ja korjuuseen ja välitykseen vii-
meistään silloin kun puutavara 
luovutetaan käyttäjälle. Useim-
milta valtuutus kuitenkin saa-
daan jo puukaupan toimeksian-
non yhteydessä.

- Osa yhdistyksistä toimit-
taa puun käyttöpisteelle saakka, 
osa vain tienvarteen. Kun vasta-
taan myös autokuljetuksista, pi-
tää logistiikan toimia, painottaa 
mhy Pirkanmaan vt. toiminnan-
johtaja Tapio Viinikka. 

- Yleensä aktiivisesti korjuuta 
tekevien mhy:sten alueilla met-
sien käyttö on aktiivisempaa ja 
se näkyy erityisesti harvennus-
metsissä.

Metsänomistaja hyötyy
- Korjuupalvelu antaa yhden 

lisävaihtoehdon puukauppaan 
ja on kilpailutekijä puumarkki-
noilla, vakuuttaa Viinikka.

Energia- ja harvennusleimi-
koissa merkitys on erittäin suu-

Puunvälityspalvelun 
vaiheet:
• Puunmyyntisuunnitelman 

laadinta
• Leimikon kilpailutus, kor-

juusta vastaava henkilö te-
kee kantohintarjouksen, jo-
ka saadaan vähentämällä 
toimituspistehinnasta kaik-
ki kustannukset: hakkuu, 
metsäkuljetus, autokulje-
tus ja yhdistyksen palkkiot. 
Tarjousten vertailussa huo-
mioidaan yksikköhinnat ja 
puun katkonta.

• Leimikko ohjautuu joko 
pystykaupaksi ostajalle tai 
mhy:n puunvälitykseen. 

• Tehdään leimikosta kor-
juusopimus, joka sisältää 
kantohinnat. Korjuun aloit-
tamisesta ilmoitetaan met-
sänomistajalle. Korjuus-
sa katkonnalla ja eri toi-
mituspisteisiin puuta toi-
mittamalla maksimoidaan 
metsänomistajan hyödyt 
jokaisessa rungossa.

• Kun hakkuu ja kuljetus on 
tehty, tehdään puumak-
sutilitys, maksuerät mak-
setaan sovitun aikataulun 
mukaisesti. Tulosteeseen 
kuuluu myös kantohinta-
laskelma, josta käy selville 
puumäärät, maksetut yk-
sikköhinnat, alv:t  ja ennak-
koverot. 
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Vuoden vaihteessa uusi toimintamalli

 
 

 
 

Tilaa metsäsuunnitelma
metsänhoitoyhdistyksestä
• tuore metsäsuunnitelma kertoo ajantasaisen tiedon metsäsi tilasta, 

hakkuiden ja hoitotöiden tarpeellisuudesta ja
 niiden kiireellisyydestä
• tarvittaessa tila-arvion saa tehtyä helposti ja edullisesti
 metsäsuunnittelun yhteydessä
• metsäsuunnittelutieto pysyy metsänomistajan ja metsänhoitoyh-

distyksen välisenä tietona, eikä sitä myydä kolmansille osapuolille 
markkinointitarkoituksiin ilman maanomistajan lupaa

• uuden metsäsuunnitelman hinta meillä teetettynä on
 50 euroa + 14 euroa/ha 
• metsäsuunnitelman saa tietokoneelle internetin kautta
 SilvaNetti-palveluna, hinta on 10 euroa/vuosi + 0,15 euroa/ha.

Jo pitkään on ollut esillä, et-
tä Kemeran korjuu- ja haketus-
tuki korvautuu pienpuun ener-
giatuella (PETU). PETU-lain-
säädännön voimaansaattami-
nen on osoittautunut todella vai-
keaksi. Vielä toinenkaan versio 
PETU:sta ei kelvannut EU-ko-
missiolle. Myös uudistetun ra-
hoituslain voimaantulo viiväs-
tyy tästä syystä jatkuvasti. Yh-
tälö on vaikea – rahoitus vähe-
nee samalla, kun metsäenergian 
käyttö lisääntyy. 

MMM:n tiedote  
energiapuun korjuu- 
tuesta 3.12.2012

Komission käsittely pienpuun 
energiatukijärjestelmästä on 
edelleen kesken, eikä toistai-
seksi voida sanoa, missä muo-
dossa tai milloin tukijärjestel-
mä voitaisiin saattaa voimaan. 
Tämä tarkoittaa, että energia-
puun korjuuta tuetaan vuoden 
2013 loppuun kestävän metsä-
talouden rahoituksesta annetun 

lain nojalla. Tätä kemeran ener-
giapuun korjuutukea maksetaan 
7 €/m3 energiapuulle, joka on 
korjattu yksityismailta nuoren 
metsän hoidon yhteydessä. Val-
tion talousarvioesityksessä vuo-
delle 2013 on energiapuun kor-
juutukeen varattu 18 milj. euroa. 
Määräraha on siirtomääräraha 
ja siten käytettävissä vuosien 
2013 ja 2014 aikana.

Nykyinen energiapuun hake-
tustukijärjestelmä on ollut mää-
räaikainen ja haketustuen mak-
saminen päättyy vuoden 2012 
lopussa.

Pirkanmaan 
Kemera-tilanne
Tie- ja ojahankkeiden toteutta-
misiin on tällä hetkellä eniten 
rahaa. 

- Rahatilanne on nyt oikeas-
taan optimissaan, toteaa Suo-
men metsäkeskuksen Pirkan-
maan alueen johtava esittelijä 
Heikki Helin. 

Joka vuosi on Kemera-varois-

sa leijunut uhka käyttämättä jää-
vien varojen siirtämisestä muu-
alle maassa. Mutta tänä vuonna 
ei rahaa siirrettäne yhtään muu-
alle.

- Jonkun verran tänä vuonna 
tulleiden hakemusten Kemera-
tukien  maksatuksia siirtyy ensi 
vuodelle. Ne ovat nuoren metsän 
hoitoja ja juurikäävän torjunta-
kustannuksia, selvittää Helin. 
Haketustukianomukset piti toi-
mittaa metsäkeskukseen marras-
kuun loppuun mennessä. Pirkan-
maan alueelle niitä tuli marras-
kuun aikana 100 000 euron edes-
tä. Kaikki hyväksyttävät hank-
keet maksetaan ja niihin pide-
tään rahat varattuna. Kenenkään 
ei siis pitäisi jäädä ilman.

Myrskytuhoalueita tulee ensi 
keväänä viljeltäväksi muutamia 
satoja hehtaareita. Niihin valtion 
tukia kulunee 150 000 - 200 000 
euroa.

Pienpuun energiatuki 
kangertelee edelleen

Kuluneen vuoden aikana on mietitty ja hiottu aja-
tuksia kuinka tulevaisuudessa toimitaan, sillä seu-
rauksella, että vuoden vaihteessa metsänhoitoyh-
distys Pohjois-Pirkassa aletaan toimia uuden toi-
mintamallin mukaan. Toiminnanjohtaja 

Toimistosihteeri 1 kpl 

Taloussihteeri 1 kpl 

Metsäasiantuntijat 12 kpl 

Korjuuesi- 
mies 1 kpl 
Kenttäesi- 
mies 3 kpl 

M
et

su
rit

 ja
 

yr
itt

äj
ät

 7
0 

kp
l 

Metsänomistajat 

Metsänpa-
rannusesi-
mies 1 kpl 

Erikoispalvelut 
Metsäomaisuu-

den hallinta 
 ja suunnittelu 

2+1 kpl 
 

Mhy Pohjois-Pirkan organisaatio 2013 

Kaksi erikoisryhmää
Näiden lisäksi on kaksi tulosryh-
mää, jotka toimivat koko yhdis-
tyksen alueella. Metsänomai-
suuden hallinnan ja suunnitte-
lun tulosryhmä tarjoaa metsän-
omistukseen liittyvät palvelut: 
arviot, metsäkiinteistöjen väli-
tyksen, metsäsuunnittelun, kaa-
va- ja yhteismetsäasiat yms. pal-
velut. Metsänparannuksen tulos-
ryhmä suunnittelee ja toteuttaa 
tie- ja ojahankkeita.

Toiminnanjohtajalla on toi-
minnan kokonaisvastuu. Talous-
sihteeri vastaa metsänhoitoyh-
distyksen talousasioista ja toi-
mistosihteeri vastaa muista toi-
mistoasioista, kuten jäsenrekis-
terin ylläpidosta.

Uudessa toimintamallissa mhy 
jaetaan kolmeen alueelliseen tu-
losryhmään. Ryhmässä on kol-
mesta viiteen metsäasiantunti-
jaa ja kenttäesimies. Tulosryh-
mät tuottavat metsänhoitoyh-
distyksen peruspalvelut: met-
sänomistajien neuvonnan sekä 
puukaupalliset ja metsänhoitoon 
liittyvät palvelut. Metsänasian-
tuntija on lähin metsänomista-
jalle palvelua ja neuvontaa an-
tava henkilö. Muutoksessa met-
säasiantuntijoiden alueet kasva-
vat, mutta uudistuneet ja supis-
tetut toimenkuvat antavat mah-
dollisuuden keskittää ja kehittää 
omaa työtään.  

Tulosryhmien kenttäesimie-
het ja korjuuesimies toteuttavat 
metsäasiantuntijoiden sopimat 
palvelut yhdessä metsureiden ja 
urakoitsijoiden kanssa. 

www.mhy.fi/pohjoispirkka
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry 

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN

• Puukauppa- ja metsäpalvelut
• Neuvontapalvelut

• Asiantuntijapalvelut

Mauri Bär
metsäasiantuntija
0400 339 562

12
Hannu 
Kivi-Mannila
metsäasiantuntija
0400 159 151

11
Markku
Laukkarinen
metsäasiantuntija
044 776 4557

10
Ville Haavisto
metsäasiantuntija
044 776 4555

9

Jere Leppämäki
metsäasiantuntija
0400 159 153

1
Reijo Rantala
metsäasiantuntija
044 776 4559

2
Antti Sarvana
metsäasiantuntija
044 776 4554

3
Jani Mäkinen
metsäasiantuntija
044 776 4556

4

Leo Kinnunen
metsäasiantuntija
044 776 4552

5
Juha Saltiola
metsäasiantuntija
044 776 4550

8
Markku Lehtimäki
metsäasiantuntija
040 835 0239

7
Antti Kujala
metsäasiantuntija
0400 131 337

6



metsäpirkka 4/2012  7 

4

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry 

6

7

8
9

10

www.mhy.fi/pohjoispirkka
etunimi.sukunimi@pohjois-pirkanmhy.fi

Miika Bucktman
kiinteistöasiantuntija 
040 557 3947

Janne Savilahti, LKV
kiinteistöasiantuntija 
044 760 7788

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Vesa Haapaniemi
metsäasiantuntija 
044 776 4551

Jari Hemminki
metsänparannusesimies
044 776 4549

Harri Katajamäki
toiminnanjohtaja
044 776 4553

Katri Moskari
taloussihteeri
03 486 4552

Minna Korhonen
toimistosihteeri
03 486 4551

Rami Raittinen
kenttäesimies
0400 131 340
Alueet 4–7

Hankkeiden toteutus

Tero Puolitaival
kenttäesimies
044 776 4558
Alueet 8–12

Sari Kaleva
korjuuesimies
044 557 8589

Vesa Kastari
kenttäesimies
044 776 4560
Alueet 1–3

Palvelut pääkaupunkiseudulla

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

Tuomo Pesälä
metsälakimies
tuomo.pesala@mhy.fi

Puhelinpäivystys 
metsään liittyvissä
lakiasioissa 
maanantaisin klo 9–16.
Puh. 0600 39 39 59
(2,95 e/min +pvm/mpm)
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Lokakuun 20. päivänä bussilas-
tillinen naisia teki metsäretken. 
Pirkanmaan metsänhoitoyhdis-
tysten järjestämään metsäpäi-
vään osallistui innokas joukko 
eri ikäisiä naismetsänomistajia 
ja taisi mukana olla pari vain 
muutoin metsästä kiinnostunut-
ta. Matkaan lähdettiin Ylöjärven 
kauppakeskus Elon parkkipai-
kalta aamuyhdeksältä ja sinne 
myös tyytyväisen oloisina pa-
lattiin noin kolmen aikaan.

Mentiin bussilla metsään naisporukalla

Kuvat:
Heli Mutkala-Kähkönen
Anita Vilén-Hemilä
Titta Heikkinen 

Metsänomistaja Anna-Kaisa 
Immonen kertoi metsäret-
keläisille Osaran kartanon 
historiasta ja tilan metsis-
tä. Metsäsuunnitelman kehi-
tysluokkajakauman mukaan 
varttuneita kasvatusmetsiä 
ja uudistuskypsiä metsiä täl-
lä lohkolla on suhteellisen 
paljon, joten viime vuosina 
on uudistettu avohakkuilla 
melko paljon nuorien metsi-
en aikaansaamiseksi.

Mätästettyyn maahan is-
tutetut kuusentaimet oli-
vat lähteneet kasvuun hy-
vin. Metsäasiantuntija Anita 
Vilén-Hemilä näytti havain-
nollisesti, miten taimet pitää 
syksyllä vapauttaa heinästä 
ennen lumentuloa. Laikku-
mätästetyllä alueella taimet 
selviävät kyllä heinästäkin 
helpommin. Uudistusalalta 
oli poistettu myös kannot.

Loma- ja kurssikeskus Koivupuiston salissa ruokailtiin ja kuultiin jotain aivan uutta metsäs-
tä. Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Eira-Maija Savonen kertoi metsän vaikutuksista ihmi-
sen terveyteen. Metsässä liikkuminen parantaa kuntoa ja tasapainoa. Lisäksi metsäympä-
ristön on todettu vähentävän stressiä. Se alentaa verenpainetta ja sykettä sekä vähentää 
stressihormonien erittymistä. Jopa immuunipuolustuksen on todettu paranevan valkosolu-
jen lisääntymisen myötä.

Eväskahvit maistuivat hyvässä säässä ja juttu luisti. Kahvipaikkana oli ympäristötukikohde, 
jonka jättämisestä luonnontilaan 10 vuodeksi omistajalle korvataan valtion varoista tulon-
menetykset. Alueella pitää olla erityisiä luontoarvoja, kuten täällä runsaasti lahopuustoa ja 
liito-oravahavintoja.

Hämeenkyrössä Osaran kartanon mailla oli käynnissä avo-
hakkuu. Mhy Pirkanmaan korjuupalvelukohteella riitti ky-
symistä. Harva oli nähnyt hakkuukonetta näin läheltä ja ko-
neyrittäjä Timo Mäkelä ei koskaan ollut nähnyt työmaallaan 
näin paljon naisia.
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Metsäsertifioinnilla halutaan 
osoittaa, että metsiä hoidetaan 
kestävän metsätalouden periaat-
teiden mukaisesti.  Sertifioinnil-
la halutaan edistää metsäntuot-
teiden markkinointia. 

Suomessa vallitseva metsäser-
tifiointijärjestelmä on pienmet-
sänomistajaystävällinen PEFC, 
minkä osuus on noin 95 pro-

Vaatimus PEFC FSC

Metsäsuunnitelma Ei vaadita kattavasti Vaaditaan kattavasti

Suojeltavat kohteet ja alueet Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Vähintään 5 % metsämaasta metsätalouden ulkopuolelle ja 
vähintään toiset 5 % erityiskohteita, joilla ympäristötavoite, 
yht. vähintään 10 %

Säästöpuut Vähintään 5-10 elävää säästöpuuta, 
minimi 10 cm

Vähintään 10 elävää säästöpuuta, 
minimi 20 cm

Suojakaistat ja – vyöhykkeet 
vesistön läheisyydessä

Vähintään 5 m, puustoa voidaan korjata, 
ei saa rikkoa maanpintaa

Vähintään 10-30 m, käsittelykielto, 
puustoa ei saa korjata

Sertifioinnissa mukanaolo Mhy:n valtuuston päätöksellä tai erikseen ilmoittautumalla
Poisjääminen ilmoituksella milloin tahansa

Erikseen ilmoittautumalla ryhmään
Edellyttää usean vuoden mukanaoloa

PEFC- metsäsertifiointi on 
metsänomistajalähtöistä

senttia metsäalasta. Luontojär-
jestöjen ja suurmetsänomistaji-
en, etenkin metsäteollisuuden, 
tuella on FSC- metsäsertifiointi-
järjestelmä otettu käyttöön met-
säteollisuuden lähipiirin metsis-
sä.  Molemmat järjestelmät on 
luotu metsien talouskäyttöä var-
ten takaamaan metsien hoidon ja 
käytön vastuullisuus. Eri mais-

sa on neuvoteltu ja vahvistettu 
omat kansalliset standardit eli 
vaatimukset. 

Painotukset ja 
päätöksenteko eroavat 
Karkeasti yleistäen voidaan sa-
noa, että PEFC-Suomen standar-
di painottaa metsätaloutta ja so-
siaalisia arvoja, mutta ottaa huo-

mioon myös ympäristönäkökoh-
dat. FSC:n painopiste on ympä-
ristöarvojen korostamisessa. 
PEFC painottaa työntekijän oi-
keuksia ja FSC alkuperäiskanso-
jen merkitystä.

Järjestelmien päätöksenteko-
prosessi on erilainen: PEFC-
vaatimusten laatimiseen jäsenet 
osallistuvat yhdistyslain ja nor-

maalin kokouskäytännön mu-
kaisesti. FSC-päätöksenteko 
on kolmikantaista ja muodos-
tuu sosiaalisesta, taloudellises-
ta ja ekologisesta tahosta, mitkä 
muodostavat tasavahvoina yh-
teisiä päätöksiä. 

Sertifiointijärjestelmistä Suo-
messa vastaavien yhdistysten – 
PEFC ry:n ja Suomen FSC-yh-
distyksen – hallitusten kokoon-
panot eroavat selkeästi toisis-
taan. PEFC:tä hallinnoivat met-
sälliset toimijat ja maanomista-
jat, kun taas FSC-yhdistyksen 
eri kamareissa on runsaasti luon-

tojärjestöjen edustajia. Metsäis-
tä näkökulmaa siellä edustavat 
metsäteollisuus ja Puuliitto.  

Erot metsätaloudessa
Seuraavassa on arvioitu metsäta-
louden toimenpiteissä esille tule-
via eroja PEFC:n ja FSC:n vaa-
timusten välillä yksityisen met-
sänomistajan näkökulmasta.

Auvo Heikkilä
metsänhoitopäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Mitä hyötyä on metsän 
uudistamisesta siemen-
viljelystaimilla? Missä 
tapauksessa ulkomainen 
taimierä on yhtä hyvä 
kuin kotimainen? Kuinka 
ilmastonmuutos vaikut-
taa uudistamismateriaa-
lin valintaan? Näihin ky-
symyksiin etsii vastauk-
sia käytännön metsänja-
lostuksen tukena toimi-
va tutkimus. Metsäntut-
kimuslaitos tekee yhteis-
työtä ruotsalaisten vir-
kaveljiensä kanssa.

Nykyisten jalostetusta siemenes-
tä kasvatettujen taimien on todet-
tu lisäävän puiden kasvua keski-
määrin noin 15 prosenttia. Puun 
laatua pystytään myös jalosta-
maan entistä hieno-oksaisem-
maksi, oksakulmaltaan parem-
maksi ja kuusten latvuksia ka-
peammiksi. Perustamalla uusi-
en sukupolvien siemenviljelmiä 
voidaan odottaa vielä selvästi 
suurempia kasvun lisäyksiä.

On tärkeää käyttää sopivaa al-
kuperää olevia taimia, se vaikut-
taa kasvun lisäksi myös viljely-

Jalostettu metsänviljelymateriaali tuottaa 
enemmän ja laadultaan parempaa puuta 
muuttuvassa ilmastossa

varmuuteen. Metla antaa suosi-
tukset Suomeen soveltuvan met-
sänviljelymateriaalin alkuperis-
tä. 

Vähän reilu kuukausi sitten, 
15. - 19. lokakuuta, metsänja-
lostustutkijat ja käytännön jalos-
tajat kokoontuivat viikoksi Hel-
sinkiin esittelemään uusia tulok-
sia ja menetelmiä toisilleen EU-
projekti NOVELTREEn tieteel-
lisessä kokouksessa ja worksho-
pissa. 

Uudet suositukset 
soveltuvista alkuperistä
Viljelymateriaalin käyttöalue-
suosituksia ollaan Metlassa par-
haillaan tarkistamassa lämmen-
neen ilmaston ja jalostuksen 
edistymisen vuoksi. NOVEL-
TREE-projektissa tutkittiin yh-
dessä ruotsalaisten kanssa opti-
maalisia käyttöalueita ilmaston-
muutos huomioon ottaen. Ruot-
sin ja Suomen ilmatieteen laitos-
ten ilmastotiedot yhdistettiin ja 
tutkittiin todennäköisimpiä il-
mastonmuutosnäkymiä paikal-
listasolla. Molempien maiden 
kenttäkoetuloksia analysoitiin 
yhdessä, ja etsittiin lämpösum-

Erään suomalaisen siemenviljelyksen nykyinen suositeltu käyttöalue oikealla ja NOVEL-
TREEssa kehitetyn uuden mallin laskennallinen käyttöalue Pohjoismaissa. Mallin tuloksia ei 
voi vielä suoraan siirtää käytäntöön. Kuva on Bengt Anderssonin esitelmästä.

maa tarkempia ilmastotekijöitä, 
jotka ennustavat taimimateriaa-
lien elossa säilymistä ja kasvua.

Netistä varmuutta 
valintoihin
Hankkeessa kehiteltiin alustava 
versio nettisovellutuksesta, jolla 
metsänomistaja tulevaisuudessa 
voisi itse tarkastella eri taimima-
teriaalien todennäköistä soveltu-
vuutta omalle uudistusalalleen. 
Ruotsissa tällainen taimivalin-
tasovellus, Plantval, on jo netis-
sä olemassa. Siinä voidaan etsiä 
parasta alkuperää tietylle uu-
distusalalle sijainnin perusteel-
la. Käyttöalueiden määrittämis-
tutkimusta ja käytännön sovel-
lusten kehittämistä jatketaankin 
yhteistyönä ruotsalaisten kanssa 
ja myös kansallisena projektina 
yhdessä kotimaisten sidosryh-
mien kanssa.

Ruotsissa jalostus pitkällä
Monet suomalaiset metsäam-
mattilaiset ovat vuosien saatos-
sa käyneet tutustumassa Ruotsin 
taimituotantoon ja metsänjalos-
tukseen. Metsäasiantuntija Antti 
Niskanen Pirkanmaalta osallis-

tui tällaiselle matkalle pari viik-
koa sitten. 

Hän kertoi, että mielenkiinto 
jalostusta kohtaan heräsi entistä 
enemmän. 

- Ruotsissa mennään pitkällä 
tässä asiassa. Viimeisen 10 vuo-
den aikana on perustettu 370 

uutta siemenviljelystä ja muis-
telisin, että noin 80 prosenttia 
käytetyistä taimista oli peräisin 
jalostetusta siemenestä. Maasto-
koealoilla oli käytetty neljää eri 
alkuperää ja selkeät erot näkyi-
vät sekä kasvussa että laadussa, 
kuvailee Niskanen.     

Lisätietoja asiasta löytyy sekä 
Metsäntutkimuslaitoksen netti-
sivuilta ja tiedotteista että ruot-
salaisen Skogsforskin sivuilta.  

Heli Mutkala-Kähkönen
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Tuulivoimatuotantoon kaavoitetut alueet ovat saa-
neet tuulivoiman tuottajat liikkeelle Länsi-Suomes-
sa. Maanomistajille tarjottujen vuokrasopimusten 
laatu on kohentunut huomattavasti viimeisten pa-
rin vuoden aikana. 

Tuulivoimatonttien vuokraaminen kiihtyy

Saksa on tuulivoimatuotannon johtavia maita Euroopassa. Alue on säilynyt maa- ja metsä-
talouden tuotannossa tuulivoimapuiston sisälläkin

Virrat

Ylöjärvi

Orivesi

Sastamala

Ruovesi

Parkano

Ikaalinen

Pälkäne

Urjala

Kangasala

Tampere

Kihniö

Akaa

Nokia

Vesilahti

Mänttä-Vilppula

Hämeenkyrö

Valkeakoski

Lempäälä

Punkalaidun

Juupajoki
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© Maanmittauslaitos

Tuulivoiman selvitysalueet

3.12.2012

0 20 4010 Km

Jatkosuunnitteluun 
otettavat alueet

Karsiutuneet alueet

Historiatietoa tarjotuista tuulivoima-
tonttien vuokrahinnoista 2012
• kiinteä vuokra >10 000 e/voimala/vuosi
• bruttotuottoon sidottu vuokra (suositeltavin malli) >3,0 % 

voimalan tuotosta vuodessa
• tuulivoimalan valmisteluajalta (yleiskaavoitus, rakentami-

nen) vuokraa 3000 e/rakennettu MW/vuosi
• useita erilaisia malleja vuokrien jakamisessa 
 maanomistajien kesken
• ko. hinnoissa on ollut neuvotteluvaraa

Parhaista tuulivoimatonteista 
käydään kovaa kilpailua. Osa 
tuulivoiman tuottajista pyrkii 
saamaan maanomistajien nimen 
vuokrasopimukseen hyvin nope-
asti, osa jopa painostamalla. Al-
lekirjoittamiseen ei koskaan ole 

Joulukuusien varastaminen on joillekin kiin-
nostavaa urheilua, toisille kyseenalaista sääs-
tämistä. Maanomistajille se on harmillinen 
kiusa joulun alla, pienehköjen kuusten kan-
toja löytyy sieltä sun täältä – varsinkin teiden 
läheisyydestä joulun jälkeen. Joulukuusivar-
kauksista liikkuu myös monia tarinoita. Täs-
sä niistä muutama.

Hämeessä eräs puuseppä ja ison talon isän-
tä omistivat metsää naapuruksina. Puuseppä 
otti ison talon puolelta joulukuusen, koska tun-
netusti naapurin kuuset ovat parempia. Har-
millisesti hän jäi teosta kiinni ja joutui maksa-
maan kolmesataa markkaa isännälle. 

Seuraavana keväänä isäntä körötteli trak-
torillaan pöllikuorman kanssa puusepän vers-
taan pihaan. Pihakalusteita ajatteli puusepäl-
lä teettävänsä. Voi voi, kun puusepällä oli kii-
rettä, mutta vihjasi, josko tuo naapurikunnan 
puuseppä kerkiäisi. Isäntä ihmetteli kiirettä, 
mutta lähti ajelemaan muutaman kymmenen 
kilometrin päähän pölleinensä. Puuseppä kii-
rehti soittamaan yrittäjätutulleen, että eikös 

sinullakin ole niin kiire, että kannattaa ohja-
ta tämä asiakas vielä seuraavan kunnan puu-
sepältä kyselemään. Puuseppä sai kostettua 
kuusensa hinnan isännällä. 

Pohjalaisisäntä oli kyllästynyt kuusivarkai-
siin. Hyvissä ajoin ennen lumen tuloa hän si-
veli tienvarren kuuset lietteellä. Paikallinen li-
kakaivontyhjentäjä ihmetteli, kun joulunpyhi-
en jälkeen kyläläisiltä tuli niin paljon tilauk-
sia. Epäilivät likakivojen täyttyneen, kun si-
sällä alkoi selvästi haista ihan se ittensä.

Satakuntalainen metsänomistaja oli kas-
vattanut hienon kuusentaimikon, joka alkoi ol-
la joulukuusipituista. Joka vuosi lähti muuta-
ma kuusi matkaan ja aukkopaikat harmittivat 
isäntää. Kun työn alla oli nuoren metsän kun-
nostus, isäntä keräili parhaimpia kuusia ja toi 
niitä valmiiksi tien penkkaan joulukuusenha-
kijoille. Kun hän joulun jälkeen palasi katso-
maan, kaikki isännän hakemat kuuset törröt-
tivät lumipenkassa ja takana taimikoissa oli 
taas muutama uusi aukko.

Totta tai tarua 
joulukuusivarkauksista

Pirkanmaan liiton Voimaa tuu-
lesta -selvityksessä on mukana 
jatkossa 25 tuulivoima-aluetta. 
Vaikutusten arvioinneista saatu-
jen tulosten ja palautteen perus-
teella pois karsiutui 20 tuulivoi-
ma-aluetta.  Alueet on luokitel-
tu tuulivoimarakentamiseen so-
veltuviksi tai tietyin ehdoin so-
veltuviksi.

 - Alueiden karsintaan vaikut-
tivat mm. maisemalliset syyt, 
luontoarvot, lintujen muutto-
reitit, petolintujen pesäpaikat 
ja niiden perusteella muodos-
tetut suojavyöhykkeet, suun-

kiirettä. Vuokrasopimuksen eh-
doista ja vuokran määrästä voi 
neuvotella, kun ei sido käsiään 
allekirjoittamalla sopimusluon-
nosta heti ensi näkemältä. 

Vuokrasopimusten tulkintaan 
ja koko tuulivoimatontin vuok-

raprosessiin kannattaa aina pyy-
tää apua esimerkiksi omasta met-
sänhoitoyhdistyksestä. Vuokra-
sopimuksia kannattaa myös kil-
pailuttaa tuulivoiman tuottaji-
en kesken. Tässä voi olla apuna 
esimerkiksi metsänhoitoyhdis-
tyksen toimihenkilö maanomis-
tajien valtuuttamana. 

Hinnat jatkavat nousuaan
Vuokrien taso on kehittynyt 
reippaasti viimeisen vuoden 
aikana. Myös naapurit pääse-
vät käytännössä aina vuokra-
sopimuksiin mukaan. Oheises-
sa taulukossa on kuvattu vii-
meisen vuoden aikana toteutu-
neita korkeimpia vuokrahinto-
ja. Taulukon hinnoilla ei ase-
teta mitään hintatasoa. Ne ovat 
vain toteutuneita historiatietoja 
tuulisimmilta alueilta Metsän-
omistajien liitto Länsi-Suomen 
toimialueelta.

Huomio sähkölinjoihin
Tuulivoimapuistoja toteutettaes-
sa myös sähkölinjojen, huoltotei-
den ja muuntamokenttien alle jää 
hehtaareittain maata. Näiden alu-
eiden vuokrahinnat ovat jääneet 
selvästi jälkeen voimalavuokriin 
nähden. Keskimääräinen hinta-
taso on ollut 1000 - 2000 €/ha 

kertakorvauksena. Maanomis-
tajat voivat joutua eriarvoiseen 
tilanteeseen, jos toinen saa hy-
vää vuokraa itse voimaloista ja 
toiselle jäävät vain sähköjoh-
dot. Linjojen alle jäävästä maas-
ta kannattaa siksi vaatia selväs-
ti nykyistä korkeampia vuokria, 
mieluiten tuottoon sidottuina.

Markus Nissinen
ympäristöpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Maakunnan tuulivoimaselvitys kerää 
palautetta vuoden loppuun

nitteluinsinööri Anne Mäky-
nen sanoo. Natura 2000-alu-
eille on muodostettu tarvittavat 
suojavyöhykkeet ja selvitysalu-
eiden aluerajauksia on tarkistet-
tu. Vuonna 2013 selvitetään vie-
lä, onko löydettävissä tuulivoi-
malle soveltuvia ”tuulivoima-
ketjuja” teiden, ratojen ja voi-
malinjojen varsilta. Mahdolli-
sille uusille alueille tullaan te-
kemään samanlaiset vaikutus-
ten arvioinnit kuin jo esillä ol-
leille alueille on tehty koski-
en arvokkaita maisema-alueita 
ja kulttuuriympäristöjä, Natura 

2000 -alueita sekä liitettävyyt-
tä sähköverkkoon.  Tuulivoima-
selvityksen luonnoksesta voi an-
taa palautetta Pirkanmaan liiton 
maakuntakaavasivujen (http://
www.pirkanmaa.fi/fi/maakunta-
kaavoitus) lomakkeen kautta se-
kä karttapalautesivulla. Luonnos 
on nähtävillä tästä viikosta alka-
en ja aikaa palautteen antami-
seen on tämän vuoden loppuun 
saakka. Sivuilta löytyy tällöin 
myös arvokkaita maisema-alu-
eita ja kulttuuriympäristöjä kos-
keva vaikutusten arviointiselvi-
tys sekä sähköverkkoselvitys.
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Joulukuusi tai -kuuset löytyvät koordinaattien osoittamasta paikasta 16.12. Paikalle en-
simmäisenä ehtinyt saa pitää kuusen löytöpalkkiona. Kuusen lisäksi samojen koordinaat-
tien osoittamassa paikassa on kätköpurkki, jossa on lokivihko tai ainakin paperiarkki, jo-
hon toivomme kaikkien paikan löytäneiden kirjaavan käyntinsä, purkissa on yllätys vielä 
muutamalle ilman kuusta jääneelle.

Tällä tempauksella metsänhoitoyhdistykset haluavat toivottaa kaikille hyvää joulua ja kiin-
nittää huomiota siihen, että joulukuusen hakeminen metsästä ei kuulu jokamiehen oi-
keuksiin. Poikkeuksen tekevät nämä joulukuusikätköilyssä löytyvät kuuset, jotka on mer-
kiksi koristeltu punaisella mhy-kuitunauhalla.

Kuusikätköjen koordinaatit julkaistaan metsänhoitoyhdistysten kotisivuilla vuo-
rokauden vaihtuessa sunnuntaiksi 16.12. klo 00.00.

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

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 voi epävirallisesta geokätköstä löytää joulukuusen. 

Maailman ainoa joulukuusikätköily
Pirkanmaalla jo toisen kerran

Hyvää joulua 
toivotellen 

Metsänomistajat

Metsänomistaja-
organisaation uu-
sin ja merkittävin 
puumarkkinoiden 
kehittämistoimen-
pide on tämän vuo-
den aikana käyt-
töön otettava säh-
köinen puumarkki-
napaikka. Se nähtiin MTK:ssa 
erittäin tärkeänä puumarkki-
noiden toimivuuden, metsän-
hoitoyhdistysten toiminnan ke-
hittämisen sekä metsänomista-
jien puumarkkinaedunvalvon-
nan kannalta. Tämän vuoksi 
asiaa päätettiin ryhtyä viemään 
eteenpäin omin voimin. Sähköi-
nen puumarkkinapaikka ei ole 
ajatuksena uusi. Ensimmäisiä 
järjestelmiä tehtiin jo 1990-lu-
vun alussa. Teknologian kehit-
tyminen helpottaa markkinapai-
kan perustamista ja alentaa kus-
tannuksia. 

Sähköinen puumarkkina-
paikka parantaa huomattavas-
ti puunhankinnan kustannus-
tehokkuutta. Lisäksi se paran-
taa kilpailua, puumarkkinaosa-
puolten välistä luottamusta ja 
kysynnän ja tarjonnan kohtaa-

Kilpailuta puukauppasi 
netissä

mista. Nykyisin metsänhoitoyh-
distysten laatimat puunmyynti-
suunnitelmat toimitetaan puun 
ostajille sähköpostitse. Jatkossa 
kaikki nettipalveluun kirjautu-
neet puun ostajat pystyvät hel-
posti näkemään ostoalueellaan 
olevan puun tarjonnan.

Sähköisen puumarkkinapai-
kan teknisestä toteutuksesta 
MTK:lle vastaa Silvadata Oy. 
Palvelu otetaan käyttöön tule-
van talven aikana, ja se toimii 
osoitteessa www.puumarkki-
nat.fi. Puumarkkinapaikan yl-
läpito ja jatkokehittäminen rat-
kaistaan myöhemmin, mutta 
tarkoitus on, että siitä vastaa-
vat metsänomistajat ja puunos-
tajat yhdessä. 

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK metsälinja

jl_tuote.indd   2 23.4.2012   9.04

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0400 737 151,

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

www.mhy.fi/pohjoispirkka
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Nordic Forest Plants Oy • Wolffinkatu 36, 65200 Vaasa, Finland 

www.nordicforestplants.fi

Johan Grönros
Myyntipäällikkö Länsi-Suomi
gsm +358 500 569 566
johan.gronros@netikka.fi

Jarko Leskinen
Myyntipäällikkö Itä-Suomi
gsm +358 50 5306 321
jarko.leskinen@kolumbus.fi

Jalostettua siementä käyttämällä
• Saat jopa 18 % paremman tuoton
• Taimikon arvo tuplantuu
• kasvua lisää 1,2 m3/ha vuodessa

(* Tulokset perustuvat laajamittaisiin, vuonna 
1960 perustetuilla kenttäkoealoilla aloitettuihin 
seurantamittauksiin. Tiivis seuranta- ja kehitystyö 
jatkuu edelleen.

(*

Jalostetulla siemenellä
kasvatettu taimikko

Metsikkösiemenellä 
istutettu taimikko

Kumman kuusikon valitset?

J

J

J JM

M

M M

Tuotto-odotus

1,2 m3/ha

Jalostetun siemenen 
leimikossa hakkuut 
käynnistettävissä

 6 vuotta 
aikaisemmin

10–18 %

Vuosittainen 
kasvunlisäys

Metsäveroillat

29.1.2013 Virtain Osuuspankin kokoustilat, Virtaintie 40
Ilm. viimeistään 25.1. puh. 03 485 211 tai virtain@op.fi

31.1.2013 Ruoveden Osuuspankin kokoustilat, Ruovedentie 13
Ilm. viimeistään 28.1. puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi
6.2.2013 Kurun Osuuspankin kokoustila, Kauppatie 11

Ilm. viimeistään 1.2. puh. 03 473 0100
7.2.2013 City Hotelli Oriveden auditorio, Keskustie 40

Ilm. viimeistään 4.2. puh. 010 254 3301 tai oriveden.seudun@op.fi
13.2.2013 Mäntän seudun Osuuspankin kokoustilat, 

Seppälän Puistotie 8
Ilm. viimeistään 31.1. puh. 044 711 08 09 tai mantan.seudun@op.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa!

Haapamäen, Kurun, Mäntän seudun, 
Oriveden seudun, Ruoveden ja Virtain 

Osuuspankit

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

Luennoitsijana Antti Kujala mhy Pohjois-Pirkasta.
Ennakkoilmoittautumiset Osuuspankkeihin.
Tilaisuudet alkavat klo 17.30 kahvitarjoilulla.

Pirkantie 22 Virrat  010 2711 200

WWW.VIRHYDRO.FI

POLTTOAINE-

SÄILIÖT

Pyydä

tarjous!

Pikaliitinpari 

½”

10€

Tuplaaja-

venttiili 

12V 3/8”
166€

HYDRAULIIKKAA

Paluusuodatin 

täyd. R 3/4”

37,50€

Miika Bucktman 
myyntineuvottelija, KiAT 
puh. 040 557 3947
miika.bucktman@metsatilat.fi
 
Janne Savilahti 
kiinteistönvälittäjä, LKV 
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 044 760 7788 
janne.savilahti@metsatilat.fi

Jukka Pusa
toimitusjohtaja, LKV
auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 636 113
jukka.pusa@metsatilat.fi


