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Kulunut vuosi on ollut oman 
metsänhoitoyhdistyksem-
me historiassa puunmyyn-
nin osalta kaikkien aiko-
jen vilkkain. Puuta on tullut 
markkinoille tasaisesti koko 
vuoden ajan. 

Normaaliin metsänhoi-
toon ja hakkuisiin liitty-
vän työn lisäksi on jatket-
tu ja jatketaan edelleen en-
si vuonnakin uuden toimin-
tamallin sisäänajoa ja toi-
mihenkilöiden toimenku-
vien tarkentamista. Laadun 
pysyessä edelleen korkea-
na palveluihin saadaan li-
sää kustannustehokkuut-
ta, kun metsänhoitomaksu 
muuttuu vuonna 2015 jä-
senmaksuksi.

Hallintopuolella kuluva-
na vuonna on neuvoteltu 
ja päätetty Mhy Pohjois-Pir-

Puheenjohtajalta
kan ja Längelmäen yhdistyksen 
yhdistymisestä. Molempien val-
tuustojen yhteisessä syyskoko-
uksessa päätettiin tulevan vuo-
den toimintasuunnitelmasta, 
talousarviosta ja uuden halli-
tuksen kokonpanosta. Hallituk-
seen valittiin aktiivisia metsän-
omistajia kattavasti eri puolil-
ta yhdistyksen aluetta. Heidän 
kauttaan jäsenillä on mahdolli-
suus esittää hallinnolle toiveita 
ja ehdotuksia toiminnan kehit-
tämisen ja sujuvuuden suhteen, 
niin risuja kuin ruusujakin.

Valtakunnallinen metsän-
omistajien edunvalvonta on 
myös muutosten alla. Tule-
va vuosi näyttää minkälaisek-
si se tulee muodostumaan. 
Mielestäni edunvalvonnan ta-
sosta ja kustannuksista päät-
täminen pitää jatkossakin ol-
la ehdottomasti vain ja ainoas-

taan metsänomistajien käsis-
sä. Kaikki päätöksenteko pitää 
lähteä metsänomistajatasolta. 
Näin edunvalvontakenttä py-
syy mahdollisimman yhtenäise-
nä. Aluetason edunvalvonnasta 
on jo nyt huolehtinut valtaosal-
taan varsinkin isommat met-
sänhoitoyhdistykset itse. Val-
takunnantasolle ja aina Brys-
seliin asti tarvitaan koko maan 
yhteinen, tarpeisiin nähden oi-
kein mitoitettu tehokas organi-
saatio. Kaikkien osasten on ol-
tava uusien haasteiden vaati-
massa kunnossa uuden met-
sänhoitoyhdistyslain astues-
sa voimaan vuoden 2015 alus-
ta, että metsänomistajat tunte-
vat metsänhoitoyhdistyksen jä-
senyyden olevan jäsenmaksun 
arvoinen.

Kiitokset kaikille yhdistyksen 
työntekijöille hyvin tehdystä 

työstä, sekä myönteisestä ja ra-
kentavasta suhtautumisesta 
muutoksiin kuluneena vuon-
na. Erityiskiitokset pitkäaikai-
selle, pidetylle toimihenkilölle, 
Vesa Haapaniemelle. Leppoisia 
eläkepäiviä vuoden vaihteesta 
alkaen!

Hyvää ja rauhallista joulunai-
kaa kaikille

Antero Unkila  
puheenjohtaja 

Lähes kahdeksankymmen-
tä vuotta on kulunut siitä, kun 
Längelmäen isännät kokoontui-
vat Hakosalmen Poukalle pe-
rustamaan metsänhoitoyhdis-
tystä. Oli syntynyt tarve käyn-
nistää metsänomistajalähtöinen 
toiminta tuomaan tietoa met-
sänhoidosta ja metsäammatti-
miesten palvelut metsänomista-
jien ulottuville. Tuohon aikaan 
oli tavallista, että metsänleima-
uksen teki rungot ostanut metsä-
yhtiö oman harkintansa mukaan 
mitoiltaan soveliaat rungot va-
liten, eikä metsänhoitoa runko-
jen valinnassa sen kummemmin 
huomioitu.

Perustavassa kokouksessa 
päätettiin jäsenmaksusta ja toi-
mitusmaksuista, joita metsäam-
mattilaisten töistä jäseniltä perit-
tiin. Yhdistyksen ulkopuolisilta 

Längelmäen metsänhoitoyhdistyksestä 
Pohjois-Pirkkaan

perittiin töistä kolminkertainen 
palkkio. Yhdistys sai myös val-
tionapua 10 - 15 prosenttia toi-
mintansa kuluista.

Jäsenmäärä kehittyi alussa 
verkkaisesti. Ennen sotia jäse-
niä oli vajaa sata ja heillä met-
sää noin 9000 ha. 

Vuonna 1952 säädettiin met-
sänhoitoyhdistyslaki, jonka mu-
kaan yhdistyksen tuli antaa met-
sänomistajille sekä neuvontaa, 
että muuta ammatillista apua. 
Samalla varmistettiin yhdistys-
ten taloudelliset toimintaedelly-
tykset. Metsänomistajat velvoi-
tettiin maksamaan metsänhoi-
tomaksua, joka perittiin veron-
kannon yhteydessä. Jäsenyys 
yhdistyksessä ja siihen liittyvä 
äänivalta eivät seuranneet auto-
maattisesti metsänhoitomaksun 
maksamisesta, vaan jäseneksi 

piti erikseen liittyä. Vuosien ku-
luessa Längelmäen metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenmäärä kas-
voi 1980 luvulla nykyiseen va-
jaaseen 700:n. 

Toimintaympäristö 
muuttuu – metsänomista-
jalähtöisten palveluiden 
tarve korostuu

Metsänhoitoyhdistyslaki on par-
haillaan eduskunnassa käsiteltä-
vänä ja astuu uudistettuna voi-
maan ensi vuoden alussa. Pakol-
linen metsänhoitomaksu pois-
tuu ja muuttuu tavalliseksi jä-
senmaksuksi. Näiltä osin pala-
taan 30- luvun tilanteeseen. Kil-
pailu metsäpalveluissa kiris-
tyy. Muun muassa viime päivi-
nä olemme saaneet tiedotusvä-
lineistä ”tuutin täydeltä” tietoa 
uudesta metsäpalvelun tuottajas-

ta, metsäkeskuksen Otso- met-
säpalvelusta. Tervetuloa uudel-
le toimijalle, kyllä metsissä töi-
tä riittää! Palvelua metsänomis-
tajille on tulevaisuudessa tarjol-
la enenevästi, metsänomistaja-
lähtöisesti vain omalta metsän-
hoitoyhdistykseltä. 

Toimintaympäristön muut-
tuessa metsänhoitoyhdistyksen 
on kehittävä toimintaansa tuot-
tamaan metsänomistajajäsenil-
le heidän tarvitsemansa palvelut 
kilpailukykyisesti. Längelmäen 
metsänhoitoyhdistys on jäänyt 
vuosien varrella pieneksi mui-
den naapuriyhdistysten yhdis-
tyessä suuremmiksi yksiköiksi. 
Muutaman vuoden olemme ol-
leet Pirkanmaan pienin metsän-
hoitoyhdistys. 

Liittymällä osaksi suurem-
paa yhdistystä pystymme tuot-

tamaan Längelmäen metsän-
omistajille kattavat ja laaduk-
kaat palvelut kilpailukykyisesti 
myös tulevina vuosina. Päällek-
käisiä toimintoja poistuu hallin-
nossa ja toimistopalvelussa, jo-
ka osaltaan lisää kustannuste-
hokkuutta. Toimisto Länkipoh-
jassa takaa lähipalvelut alueel-
la niin kuin ennenkin. Saamme 
lisäksi suuremman yhdistyksen 
mahdollistamat erikoispalve-
lut, esim. tie- ja ojapalvelut sekä 
metsäsuunnittelun. Korjuupal-
velua pystymme edelleen vah-
vistamaan ja sitä kautta tuotta-
maan lisäarvoa metsänomista-
jajäsenille harvennushakkuiden 
määrää lisäämällä. 

Parhaat kiitokset metsänomis-
tajille, työntekijöille, urakoitsi-
joille ja yhteistyökumppaneille 
Längelmäen metsänhoitoyhdis-

tyksen hyväksi tehdystä työstä. 
Työ metsänomistajien parhaak-
si jatkuu Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkkana. 

Hyvää Joulun odotusta!

Hannu Lemmetty 
puheenjohtaja

Längelmäen Mhy

Hannu Varjoranta
toiminnanjohtaja
Längelmäen Mhy
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Huom! Sähköpostiosoitteemme on muuttunut:
etunimi.sukunimi@mhy.fi

Längelmäen ja Pohjois-Pirkan 
metsänhoitoyhdistykset pitivät 
valtuustojen yhteisen syyskoko-
uksen Hyytiälän metsäasemalla 
Juupajoella 22.11.2013. Paikalla 
oli 30 valtuutettua ja 10 hallitus-
ten jäsentä. Puheenjohtajana toi-
mi Tiina Morri Virroilta ja sih-
teerinä toiminnanjohtaja Harri 
Katajamäki. 

Valtuustot hyväksyivät en-
si vuoden toimintasuunnitel-
man ja talousarvion vuodelle 
2014. Toiminnan yleiskatsauk-
sena nähdään, että Längelmä-
en ja Pohjois-Pirkan metsän-
hoitoyhdistysten yhdistymisel-
lä varmistetaan tehokas metsän-
omistajien edunvalvonta niin 
puukaupassa kuin muissakin 
metsään liittyvissä asioissa se-
kä laadukkaat palvelut jäsenil-
le myös tulevaisuudessa. Mer-
kittävimmässä roolissa metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
toiminnassa vuonna 2014 on 
uuden organisaation ja toimin-
nan kehittäminen ja yhdenmu-
kaistaminen sekä valmistautu-
mista metsähoitomaksun muut-

Valtuusto valitsi hallituksen 

tumiseen jäsenmaksuksi vuon-
na 2015.

Valtuusto valitsi hallituksen 
kaudelle 2014 - 2015. Uusina 
hallitukseen valittiin Johanna 
Kallenautio Juupajoelta ja Toi-
vo Paloneva Kurusta. Längel-
mäen paikalle hallitukseen va-
littiin Hannu Lemmetty.

Varsinaisen kokouksen päälle 
kansanedustaja Arto Pirttilah-

Viime vuosina puumarkkinoi-
den toimivuus sekä metsäsek-
torin menestys on ollut jatkuva 
keskustelun aihe. Tänä vuonna 
kehitys on ollut hyvää ja mark-
kinoilla on vallinnut laaja tyyty-
väisyys. Metsänomistajat ovat 
löytäneet puilleen ostajan ja 
puun käyttäjät ovat saaneet riit-
tävästi jalostettavaa raaka-ai-
netta. Hinnoistakaan ei ole ollut 
suurempaa erimielisyyttä. 

Metsänomistajan kannal-
ta myönteistä on myös se, että 
uskoa alan tulevaisuuteen löy-
tyy runsaasti. Viimeinen uuti-
nen Pohjanmaalta on, että Kei-
tele Group osti Myllyahon sa-
han Alajärveltä. Tämä tarkoittaa 
200 000 kuutiometrin puunkäy-
töllä 10 miljoonan euron lisäpi-
ristystä alueen metsätalouteen. 

Pellervon taloustutkimus jul-
kisti syksyn ennusteensa loka-
kuussa. Positiivinen vire näkyy 
myös PTT:n ennusteessa. Sen 
mukaan ennakoitua parempi ta-
loustilanne ja suotuisa kilpailu-

Markkinanäkymät tasaisen hyvät
tilanne ovat nostaneet Suomen 
metsäteollisuuden puunkäyttöä. 
Puuta käytetään yli 63 miljoo-
naa kuutiometriä. Metsätalou-
den kannattavuus on tänä vuon-
na kohenemassa.

Sekä markkinahakkuut että 
puukauppa ovat olleet vilkkaita 
ja jatkuvat vilkkaina myös en-
si vuonna. Pystykaupat lisään-
tynevät 12 - 14 prosenttia viime 
vuodesta. PTT:n mukaan puun 
hinnat nousevat hieman useiden 
metsäteollisuustuotteiden hinto-
jen korotusten myötä.

Markkinoiden tasaisuus on ol-
lut osin jopa yllättävää. Maail-
man talouden epävarmuuden 
täyttäessä talousuutiset on met-
säteollisuus parantanut tulok-
sentekokykyään. Uusiutuvi-
en luonnonvarojen varaan las-
ketaan paljon. Alkuvuoden ai-
kana puukauppa kävi vilkkaas-
ti ja hakkuita on tehty enemmän 
kuin koskaan aiemmin. Kesä-
lomakauden aikana puukauppa 
totutusti hiljeni, mutta vilkastui 

jälleen elokuun lähestyessä lop-
puaan. Kysyntää on riittänyt kai-
kille puutavaralajeille. Pitkä ja 
hyvä korjuutalvi teki tilaa myös 
talvikohteille.

Paperiteollisuus on lähes ai-
noita tuotantosuuntia, jossa täl-
lä hetkellä on kannattavuuson-
gelmia. Vaikeudet ovat krooni-
sia, eikä parempaa ole nopeas-
ti luvassa. Lisäksi metsäenergi-
an käyttö on kärsinyt esimerkik-
si kehnosta energiapolitiikasta. 
Metsäenergian käytön asemas-
ta tällä hetkellä tuntuu kasvavan 
kivihiilen käyttö. Metsäenergi-
an tuotannon sekä metsien hoi-
don lisääntymiseen kannustaa 
poikkeuksellisen hyvä  kestävän 
metsätalouden rahoituksen tilan-
ne. Jos aiempina vuosina raho-
jen riittävyys on uhannut, tänä 
vuonna rahoitusta on riittävästi 
käytettävissä. 

Huolenaihetta metsänomista-
jissa herättää kuitenkin jatkuvas-
ti kasvava puun tuonti. Puuta ul-
komailta tulee vauhdikkaammin 

vissa kysyntää lähikuukausina.
Metsänhoitoyhdistysten kor-

juupalvelulle on ollut viime ai-
koina voimakasta kysyntää. 
Puun käyttäjät hankkivat entis-
tä useammin puunsa metsän-
hoitoyhdistysten kautta. Met-
sänhoitoyhdistyksen korjuupal-
velu mahdollistaa kaikkien eri 
puutavaralajien ohjaamisen par-
haiten soveltuvaan loppukäyt-
töön. Tällöin metsänomistajal-
le pystytään hankkimaan paras 
puun myyntitulo puutavarala-
jeittain. Puukauppaa suunnitte-
levan metsänomistajan kannat-
taa pyytää tarjous myös puun 
korjuupalvelusta

Marko Mäki-Hakola 
johtaja 

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

kuin kertaakaan viiteen vuoteen. 
Samaan aikaan kotimaan metsis-
sä olisi huomattavasti varaa lisä-
hakkuisiin. Toivottavaa on, ettei 
puun tuonnin kasvu johda koti-
maisen puun ostorajoituksiin. 
Hyvin toimivat puumarkkinat 
kannattaa pitää käynnissä. 

Puukauppa on ollut vauhdi-
kasta koko vuoden. Länsi-Suo-

messa puun kysyntä ylittää edel-
leen tarjonnan. Kohteita kan-
nattaa valmistella aktiivises-
ti myyntiin. Paikallisesta mark-
kinatilanteesta parhaan tiedon 
saa omasta metsänhoitoyhdis-
tyksestään. Viime talven jäljil-
tä talvikorjuukohteita ei ostajil-
la ole massiivisia määriä jäljellä. 
Näillekin kohteille on odotetta-

H
el

i M
u

tk
al

a-
K

äh
kö

n
en

Hallitus 2014 - 2015:
Heikki Hietalahti varajäsen Tapio Kahilaniemi 
Johanna Kallenautio varajäsen Jyrki Sojakka 
Sakari Keskinen varajäsen Antti Mäkelä
Hannu Lemmetty      varajäsen Tuomo Sulkunen
Teija Lindell  varajäsen Aimo Järvenpää
Toivo Paloneva  varajäsen Janne Sarvijärvi 
Jukka Salin  varajäsen Hannu Joutsenjärvi 
Antero Unkila  varajäsen Simo-Pekka Kahilaniemi

ti toi terveiset Arkadianmäeltä ja 
hän kertoi mitä metsään ja maa-
seutuun liittyviä asioita ja lakeja 
on eduskunnan käsittelyssä täl-
lä hetkellä. Vilkasta keskustelua 
syntyi niin metsälain tulkinnois-
ta kuin kivihiiltä suosivan ener-
giapolitiikan tiimoilta. Ilman 
kommentteja ei myöskään men-
nyt maassa harrastettava suurpe-
topolitiikka.

Valtuusto kuunteli kansanedustaja Arto Pirttilahden terveisiä eduskunnasta. Pirttilahdesta tuntuu, että hankaussähkö ja lihasvoima ovat ainoat energia-
muodot, jotka Vihreät hyväksyvät. 
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Puukauppa on käynyt tänä vuonna hyvin. Markkinahakkuita on tehty lähes 
ennätysvilkkaasti ja puun kysyntä on ollut hyvää. Metsäteollisuuden markki-
nat näyttävät vetävän, joten äkkiliikkeisiin ei puun ostajilla pitäisi olla tarvet-
ta, heristeli puheenjohtaja Mikko Tiirola sormeaan Metsäteollisuuden suun-
taan metsävaltuuskunnan kokouksen avauksessa.  – Varmin tapa tyrehdyttää 
puukauppa on ryhtyä valikoivaan ostoon.

Jäitä hattuun puumarkkinoilla

Valitettavasti merkkejä ostoak-
tiivisuuden voimakkaasta hiipu-
misesta on näkyvissä eri puolilla 
maata, kertoo MTK:n metsänhoi-
toyhdistyksille tällä viikolla teke-
mä puumarkkinakysely. Markki-
noille saatua positiivista kierret-
tä ei kannattaisi lyhytjänteisellä 

toiminnalla katkaista. Puumark-
kinamekanismi toimii niin, että 
tarjonnan ylläpitäminen edellyt-
tää kysyntää. Eli jos kysyntä hii-
puu, hiipuu myös tarjonta.

Puumarkkinakyselystä käy 
myös ilmi, että ostoaktiivisuu-
dessa on merkittäviä eroja yri-

tyksittäin ja alueittain. Metsän-
omistajalle tämä tarkoittaa sitä, 
että kilpailutuksen ja tarjousten 
vertailun merkitys korostuu ja 
kannattaa kääntyä oman metsän-
hoitoyhdistyksensä puoleen, jos-
sa on paras tieto paikallisesta ti-
lanteesta. Leimikon kilpailutuk-

seen ja markkinointiin on tämän 
vuoden aikana tullut avuksi met-
sänhoitoyhdistysten puumarkki-
nat.fi -palvelu, joka myös kertoo 
yhdellä silmäyksellä alueittaisen 
puun tarjonnan. 

Metsäteollisuuden markki-
nanäkymien perusteella puu-
kaupan on tarvetta käydä aktii-
visesti myös tulevina kuukausi-
na. Valitettavasti yhtä aikaa ky-
synnän hiipumisen kanssa tu-
lee viestejä tuontipuun lisään-
tymisestä. Metsänomistajat ei-
vät edelleenkään niele sitä, että 

puuta tuodaan selvästi kotimaa-
ta korkeammilla tehdashinnoil-
la ulkomailta.

Yrittäjämäinen metsätalous on 
ainoa lääke paremmin toimiville 
puumarkkinoille ja sen edistämi-
seksi tarvitaan kaikkien metsä-
alan toimijoiden yhteistyötä

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan pj

MTK ry

Pitkän hiljaisen jakson 
jälkeen myyräkannat 
ovat alkaneet vahvis-
tumaan koko maassa. 
Erityisesti metsämyy-
riä tavataan niin met-
sissä kuin pelloillakin – 
myös rakennuksissa – jo 
kohtalaisesti. Läntisessä 
Suomessa kannan nou-
su on ollut hitaampaa 
kuin keskisessä ja itäi-
sessä Suomessa. 

Talvi 2008/09 jäi Suomen eteläi-
sessä puoliskossa historiankir-
joihin kaikkien aikojen myyrä-
huippuna. Metsissä, pelloilla ja 
taimikoissa vilisti silloin enem-
män myyriä kuin vuosikymme-
niin. Myös myyrien aiheuttamat 
taimituhot olivat kyseisenä tal-
vena ennätykselliset.

Suuressa osassa maata myy-
rät olivat hyvin harvassa vuonna 
2012. Läntisimmässä Suomessa 
kannat ovat lähteneet runsastu-
maan selvästi keskistä ja itäistä 
Suomea hitaammin. Metsämyy-
rä on tällä hetkellä, kuten niin 
usein ennen seuraavana vuonna 
koittavaa myyrähuippua, myy-
räyhteisön valtalaji kaikkialla.

Tämän hetken myyrätilan-
ne ennakoi laaja-alaista ja huo-
mattavaa myyrähuippua eteläi-
seen Suomeen syksylle 2014. 
On kuitenkin mahdotonta en-
nustaa kantojen kehitystä ko-
vin tarkasti, sillä sekä talven et-
tä etenkin tulevan kesän sääolot 
vaikuttavat myyrien lisääntymi-
seen ja kuolleisuuteen hyvin pal-

Myyrät palaamassa

jon. Emmehän osaa tulevaa sää-
täkään juuri päivää pidemmäl-
le ennustaa. Voitaneen kuiten-
kin olettaa, että pitkäjaksoinen 
yhtenäinen lumipeite talvella ja 
runsas kasvillisuuden perustuo-
tanto kesällä vaikuttavat myyrä-
kantojen kasvunopeuteen myön-
teisesti.

Taimituhoja  
odotettavissa

Myyriä on Oulun eteläpuolei-
sessa Suomessa jo sen verran 
runsaasti, että taimituhoja tulee 
väistämättä alkavan talven aika-
na. Koska metsämyyrä on täl-
lä hetkellä runsain laji, valta-
osa tuhoista tulee ilmenemään 
havupuiden kärkisilmujen ja 
ylimpien vuosikasvainten kuor-
ten syöntinä. Metsämyyrät voi-
vat kiivetä jopa yli viiden metrin 
korkuisiin nuoriin puihin latvoja 
järsimään, mutta yleisimmin nii-
den vioituksia esiintyy metrin-
parin korkuisissa taimissa. Toki 
metsämyyrille maistuvat myös 
pienet, vastaistutetut taimet lu-
mihangen alla. Metsämyyrät 
kaluavat pikkutaimetkin ylhääl-
tä alaspäin, toisin kuin serkkun-
sa peltomyyrät, jotka aloittavat 
taimen tyveltä. 

Metsämyyrien aiheuttamat 
latvasyönnit eivät yleensä johda 
taimen kuolemaan. Haittana on 
ennen kaikkea tukkipuun laadun 
aleneminen, sillä vioitettu lat-
va korvautuu ”mutkan kautta” 
alemmalla sivuoksalla tai use-
ammalla. Paras keino monilat-
vaisten havupuiden hoitamisek-

si on heikoimpien latvasta kil-
pailevien oksien katkaiseminen 
vahvimman tieltä vioitusta seu-
raavina kesinä.

… ja myyräkuumetta
Metsämyyrien runsaus lisää 
olennaisesti myyräkuumeriskiä. 
Metsämyyrät, ja vain metsä-
myyrät, levittävä myyräkuumet-
ta aiheuttavaa Puumala-virusta, 
joka tarttuu ihmiseen hengitys-
teitse pölyävien eritteiden kaut-
ta. Suosittelemme hiirenloukku-
jen pitämistä vireessä mökeissä, 
ulkorakennuksissa ja liitereis-
sä jo kesästä lähtien, mutta eri-
tyisesti syksyllä ja alkutalvella. 
Tietoa myyräkuumeesta löytyy 
osoitteesta http://www.metla.fi/
ajankohtaista/myyrakuume.htm

Vinkit metsänomistajille 
kesäksi 2014
Myyrätuhojen torjunta taimi-
koissa on perin hankalaa puu-
haa. Kyseessä on pieni eläin, 
jolle soveltuvia elinympäristö-
jä löytyy kaikkialta metsämai-
semastamme. Vaikka saisim-
me myyrät karkotettua tai hä-
vitettyä joltain kuviolta tyys-
tin, ei siis mene kauaa siihen, 
kun uudet yksilöt ovat kulkeu-
tuneet naapurista edellisten tilal-
le. Myrkkyjen käyttö ei ole ym-
päristön kannalta kestävä ratkai-
su, eikä toistaiseksi ole keksitty 
laaja-alaisesti toimivaa tehokas-
ta karkotetta, joka pitäisi myy-
rät loitolla taimikosta. Petoeläi-
miäkään ei luonnostamme löy-
dy niin runsaasti, että niistä oli-

si myyrien runsastumista estä-
mään.

Neuvomme metsänomista-
jille myyrätuhojen vähentämi-
seksi ovat kolmitahoiset. Ensik-
si, metsänomistajan tulisi pyr-
kiä pitämään taimikkonsa mah-
dollisimman epäsuotuisana elin-
ympäristönä myyrille. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa ravinnon 
(heinäkasvien) ja suojan (heini-
kon ja hakkuutähteiden) poista-
mista niin hyvin kuin mahdollis-
ta. Toiseksi, taimet tulisi suojata 
joko mekaanisilla, putkimaisilla 
suojilla tai kemiallisilla, pahan-
makuisilla karkotteilla. Ensin 
mainittuja on markkinoilla run-
saasti, jälkimmäisiä valitettavas-
ti ei oikeastaan yhtään ympäri-
vuotisesti toimivaa. Kolmannek-
si, myyrien määrää taimikossa 
pitää tarpeen vaatiessa vähen-
tää. Helpoin ja ympäristöä vä-
hiten kuormittava keino on riit-
tävän laajamittainen pyynti hii-
renloukuilla. Myös myrkyt ovat 
toimivia, vaikkakaan tällä het-
kellä markkinoilla ei ole yhtään 
myyntilupaa hallussaan pitävää 
tuotetta.

Lopuksi todettakoon, että 
vioitetut kuusentaimet ovat sit-
keitä ja ne toipuvat myyrien ka-
luamisesta erittäin hyvin. Taimi-
kossa havaittujen pikkutaimitu-
hojen paikkaamisessa tai varsin-
kaan uudelleen istuttamisessa ei 
siis kannata hätäillä heti lumen 
paljastettua tuhot, vaan tarkkail-
la tilannetta kaikessa rauhassa. 
Vahvan juuriston ja maan alle is-
tutettujen ehjien sivuoksien tur-

vin moni maata myö-
tenkin katkottu kuusen-
taimi ryhtyy uuteen kas-
vuun niin kuin myyriä ei 
olisi koskaan ollutkaan. Taimi-
en toipumisaste paljastuu yleen-
sä juhannuksen tienoilla. Jos uu-
det taimet istutetaan kaluttujen 
taimien viereen heti toukokuun 
lopussa, samaa mätästä koristaa 

Suhteellinen myyrätiheys Suo-
messa syksyllä 2013. Myyrä-
kannat ovat kaikkialla kasvus-
sa. Eteläpuoliskossa maata myy-
rähuippu on odotettavissa 2014 
syksynä ja Pohjois-Suomessa 
2015.

kesän lopus-
sa kaksi yhtä 

kukkeaa kuusenalkua. Tä-
mä jos mikä on rahan ja työajan 
haaskausta.

Otso Huitu, 
Jukka Niemimaa ja 

Heikki Henttonen
Metsäntutkimuslaitos
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Uusi linjaus menee eduskuntaan metsäpoliittises-
sa selonteossa. Jos se hyväksytään, ministeriö alkaa 
etsiä uudistuksen konkreettista sisältöä.

Metsänomistajalle 
puuhataan yritysveroa

Metsänomistajien yrittäjämäi-
nen kohtelu on jo pitkään ollut 
metsänomistajajärjestöjen toive-
listalla. Tällä on tarkoitettu en-
nen kaikkea siirtymistä metsä-
tulojen pääomaverotuksesta yri-
tysveroon.

Maa- ja metsätalousministeri-
ön kansliapäällikkö Jaana Hu-
su-Kallio, joka piti maa- ja met-
sätalousministeri Jari Koski-
sen avajaispuheen Metsäpäivil-
lä, sanoi verotusmuutoksen ole-
van tulossa. Mutta millaisen, si-
tä ei vielä tiedetä.

Ministeriön metsäosaston yli-
johtaja Juha Ojalan mukaan 
ajatus on, että suunta on kohti 
elinkeinonharjoittajan verotusta, 
mutta mallia ei ole vielä päätetty.

- Ei ole mitenkään päätetty, 
että metsäyrittäminen siirrettäi-
siin suoraan nykyisen elinkeino-
verolain piiriin. Toistaiseksi on 
päätetty vain, että metsäyrittä-
misen syrjiminen muuhun yrit-
tämiseen nähden pitää lopettaa, 
mutta millainen uusi systeemi 
tarkemmin on, ei ole vielä pää-

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen Puumarkki-
noille toimivuutta -hanke selvitti alueensa kunti-
en hakkuisiin vaadittavien maisematyölupien vaa-
timuksia, hintoja ja keskimääräisiä käsittelyaikoja 
sekä kaavoituksesta aiheutuvien haittojen mahdol-
lisia korvausperusteita. 

Kuntien lupakäytännöissä suuria eroja

Maisematyölupien hintojen 
vaihtelu kuntien välillä on to-
della suurta. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain edellyttämistä korva-
uskäytännöistä metsänomistajil-
le ei ole tietoakaan.  

Kyselyyn vastasi 59 kun-
taa 100 kunnasta Etelä-Pohjan-
maan, Keski-Pohjanmaan, Pir-
kanmaan, Satakunnan ja Varsi-
nais-Suomen alueilla. Maisema-
työluvan keskihinta koko alueel-
la oli 158 euroa. Hinnat vaihte-
livat 0:sta 1200 euroon. Pirkan-
maan alueella kallein lupa oli 
Ylöjärven kunnassa, 453 eu-
roa. Halvin Punkalaitumella 35 
euroa. Koko kyselyalueen kal-
lein lupa 1200 euroa oli Varsi-
nais-Suomen Raisiossa. Pienis-
sä maaseutukunnissa luvat ovat 
halvimpia. Kielteisestä päätök-
sestä veloitettiin yleisimmin lu-
van normaali hinta tai puolet sii-
tä. Merkittäviä lisäkustannuk-
sia luvan hakemisessa aiheuttaa 
myös lain edellyttämä naapurien 
kuuleminen.

MMM:n metsäosaston ylijohtaja Juha Ojalan mielestä met-
säyrittäjien syrjintä pitää lopettaa.

Noudattavatko  
kunnat lakia?
Kyselyssä selvitettiin, maksavat-
ko kunnat korvauksia maanomis-
tajille, jos lupaa hakkuisiin ei 
myönnetä. Maankäyttö- ja raken-
nuslain 39, 54 ja 106§ mukaan 
kaavoitus ei saa aiheuttaa maan-
omistajalle kohtuutonta haittaa. 
Esim. asemakaavalla ei saa aset-
taa maanomistajalle sellaista koh-
tuutonta rajoitusta, joka kaaval-
le asetettavia tavoitteita tai vaa-
timuksia syrjäyttämättä voidaan 
välttää. Jos asemakaavan toteut-
tamisesta aiheutuu maanomista-
jalle erityistä haittaa tai vahinkoa, 
kunta on velvollinen korvaamaan 
tästä johtuvan vahingon, ellei sitä 
ole pidettävä vähäisenä. 

Kyselyyn vastanneista kunnis-
ta 11 ilmoitti, ettei maksa korva-
uksia maanomistajille tai ei ole 
käytäntöä. Suurimmassa osassa 
lopuista vastanneista ei osattu 
antaa selvää vastausta, koska ky-
seisiä vaatimuksia ei ole kukaan 
esittänyt. Räikeimmissä tapauk-

sissa vastaaja kiisti, että kunnal-
le voisi edes syntyä korvausvel-
lisuutta. Saatettiin myös ihme-
tellä, miksi pitäisi korvata, kun 
kaava näin sanelee.  

Kaavoituksella 
rajoitetaan hakkuita
Metsäntutkimuslaitos selvittää 
parhaillaan yhteistyössä Metsän-
omistajien liitto Länsi-Suomen 
hankkeen kanssa kaavoituksen 
aiheuttamia hakkuiden rajoittei-
ta. Vastaavaa tutkimusta on teh-
ty jo Etelä-Suomen alueella, jossa 
yleiskaavamerkintöjen käytönra-
joitukset pienensivät suurimman 
kestävän hakkuukertymän ja vas-
taavien kantorahatulojen arviota 
noin 2 prosenttia Tulokset tulevat 
Länsi-Suomessakin tarpeeseen 
sillä esim. kaavoituksen aiheut-
tamia menetyksiä puun markki-
noille tulossa ei ole selvitetty juu-
ri lainkaan. Joidenkin kuntapäät-
täjien mukaan vaikutusarviointe-
ja ei ole tehty siksi, että taloudel-
listen menetysten suuruuden ym-
märrettyään kuntapäättäjät eivät 
enää uskaltaisi hyväksyä kaavoja.

Markus Peltola 
projektipäällikkö 

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

tetty, Ojala sanoo.
Todennäköisesti verotaso kui-

tenkin laskisi nykyisestä pää-
omaverosta, joka on 30 - 32 pro-
senttia puun myyntituloista. Vä-
henisikö valtion metsäyrittämi-
sestä saama verotulo, siitäkään 
ei ole vielä tietoa.

- Ei meillä tietenkään voi ol-
la tästä laskelmia, kun ei tiede-
tä systeemiäkään. Mutta verota-
son lasku voi tietysti myös lisä-
tä puukauppaa, mitä kautta mah-
dolliset veromenetykset korvau-
tuisivat, Ojala sanoo.

Elinkeinovero ei syrjisi 
virkistystä korostavia
Metsänomistajien etujärjes-
tö MTK:n mielestä pääomave-
rotus kannustaa passiivisuutta 
metsänhoidossa. Samaa sano-
vat tutkijat.

- Pääomatuloverotus lähtee 
siitä, että pääomatulon saaja on 
omistaja ja passiivinen, kuten 
osakesijoittaja. Hän ei osallistu 
yrityksen toimintaan, vaan si-
joittaa siihen vain rahaa. Tämä 

ei päde metsänomistuksessa, 
sanoo Metsäntutkimuslaitoksen 
tutkija Jussi Leppänen (forest.
fi, 27.2.2013).

Yritysverotuksen lähtökohta 
on toinen: yrittäjä vaikuttaa itse 
omaisuuden arvon kehitykseen 
ja siitä saatuun tuottoon, aivan 
kuten metsänomistaja. Erilaisil-
la yritysmuodoilla taataan se, et-
tä yrityksen toiminta ei hanka-
loidu, vaikka sillä olisi useam-
pi omistaja.

Leppäsen mukaan metsän-
omistuksen kohtelu elinkeino-
toimintana myös edistäisi tasais-
ta puukauppaa ja parantaisi han-

kintahakkuiden kannattavuutta. 
Toisaalta se ei rankaisisi niitä, 
jotka haluavat hoitaa metsiään 
vaikka mustikan kasvun hyväksi

Metsänomistajia on kohdeltu 
muita yrittäjiä huonommin myös 
perintö- ja lahjaveron osalta. Sen 
alentamisen on arveltu kannus-
tavan sukupolvenvaihdoksiin 
metsäyrittämisessä.

Alennus vaikuttaisi myös no-
peasti: 40 prosenttia metsän-
omistajista on jo täyttänyt 65 
vuotta.

Hannes Mäntyranta 
viestinnän suunnittelija
Suomen Metsäyhdistys

Maisematyölupien hinnat ja 
käsittelyajat Pirkanmaan kunnissa

Kunta Maisema-
työluvan 
hinta euroa

Arvioitu 
käsittelyaika 
vkoa

Akaa - -
Hämeenkyrö 200 4
Ikaalinen 90 1
Juupajoki - -
Kangasala 200 2-3
Kihniö 100 1-8
Lempäälä 150 4
Mänttä-Vilppula 113 4-5
Nokia - -
Orivesi 95 4-8
Parkano 100 4
Pirkkala - -
Punkalaidun 35 3-8
Pälkäne 150 6
Ruovesi 108 3-6
Sastamala 60 4-8
Tampere - -
Urjala - -
Valkeakoski 355 8-12
Vesilahti 150 2-3
Virrat - -
Ylöjärvi 453 4

- = tietoa ei ole saatu
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Metsälain muutos on loppusuoralla. Eduskuntakä-
sittelyssä olevaan lakiesitykseen tuskin tulee enää 
suuria muutoksia. Vaikka laki on päällisin puolin hy-
vä, olisi siinä vielä muutostarpeitakin.

Metsälain muutos tuo vapautta ja vastuuta

Metsälain muutoksen tavoit-
teena on lisätä metsänomista-
jan valinnanvapautta metsien-
sä hoidossa. Nykyisten järeys-
vaatimusten asemasta, metsän-
omistaja voi jatkossa itse päät-
tää, milloin haluaa metsänsä 
hakata. Muutos tuo valinnan 
vapautta ja joustavuutta metsi-
en käyttöön. Metsien käsittelyä 
monipuolistaa myös eri-ikäis-
rakenteisen metsänkasvatuksen 
salliminen. Metsänomistaja voi 
pyrkiä kasvattamaan metsänsä 
esimerkiksi pienaukkohakkui-
ta tai kaistalehakkuita käyttä-
mällä. Tämä aiheuttaa muutos-
tarpeita metsänhakkuuilmoituk-
seen. Esimerkiksi kasvatushak-
kuita tehtäessä siinä on pystyt-
tävä määrittelemään hakkuiden 
toteuttamistapa. Jatkossa met-
sänkäyttöilmoitus on jätettävä 
kymmenen päivää ennen hak-
kuun aloitusta, kun määräaika 
nyt on 14 päivää. 

Uudistamishakkuun voi siis 
lain muututtua tehdä milloin 
parhaaksi näkee. Kasvatushak-
kuussa taas käsittelyalueelle on 

jäätävä riittävästi kasvatuskel-
poista puustoa tasaisesti jakau-
tuneena hakkuun jälkeen. 

Hakkuun suunnittelijan vas-
tuuta kasvatetaan uudistukses-
sa. Jos ammattilainen laatii lain 
tarkoittaman leimikkosuunnitel-
man, vastaa hän myös sen lain 
mukaisuudesta. 

Uudistamisvelvoite säilyy
Tietty tarvittava sääntely säilyy 
laissa edelleen. Uudistamisvel-
voitteesta ei luovuta, hakkuun 
jälkeen on saatava uusi metsä 
kasvuun.  Tavoitteena olevalle 
0,4 metrin taimikon aikaansaa-
miseen annetaan eri aikarajat 
maantieteellisen sijainnin mu-
kaan. Kasvatuskelpoiseksi tai-
mikoksi katsottaisiin riittävän ti-
heä keskipituudeltaan 0,4 metrin 
taimikko nykyisen 1,3 metrin si-
jaan. Taimikon perustamisilmoi-
tusta ei enää vaadita. Mutta tai-
mikon aikaansaamiseksi tehtä-
vät perustamistoimenpiteet on 
tehtävä kolmen vuoden kulues-
sa puunkorjuun päättymisestä.

Järkevä linjaus on myös mah-

dollisuus jättää aikoinaan ojite-
tut suot, joita ei ole saatu ojituk-
sella metsätaloudellisesti tuotta-
viksi, palautumaan luonnonti-
laan. Eikä niitä tulevaisuudessa 
tarvitse yrittää väkisin uudistaa. 

Onko 4 000 euroa 
vähäinen haitta?
Eräs metsänomistajan oikeusta-
jua koetteleva esitys on vähäi-
sen haitan kynnys. Arvokkai-
den elinympäristöjen käyttöra-
joitusten aiheuttama taloudelli-
nen menetys katsotaan lakiesi-
tyksessä vähäiseksi, jos se on 
pienempi kuin neljä prosenttia 
käsiteltävän metsäkiinteistön 
markkinakelpoisen puuston ar-
vosta tai alle 4 000 euroa.

Metsänomistajan kannalta ra-
joitteita näyttäisi tuovan arvok-
kaiden elinympäristöjen listan 
laajentaminen. Listalle on tulos-
sa metsäkorte-, muurain- ja läh-
dekorvet. Tämä sotii viime vuo-
sien periaatteita vastaan. Moni-
muotoisuutta on turvattu vapaa-
ehtoisuuteen perustuvilla Met-
so-keinoilla. Edellä mainituissa 
elinympäristöissä pitäisi käyt-
tää vapaaehtoista monimuotoi-
suuden turvaamista, eikä saattaa 
niitä lain piiriin. Epäoikeuden-
mukaisuutta lisää rajusti se, jos 

vähäisen haitan kynnys on perä-
ti 4 000 euroa. 

Metsälain muutos on ohjaa 
toimintaa säätelystä suositus-
ten suuntaan. Niin metsäam-
mattilaisille kuin metsänomis-
tajillekin on haastavaa löytää ne 
keinot, joilla parhaiten saavute-

taan metsänomistajan metsiin-
sä liittyvät tavoitteet. Monia ky-
symyksiä nousee mieleen: Mil-
laiset menetelmät tuottavat par-
haan metsätalouden tulon? Mil-
laisilla menetelmillä varmiste-
taan metsien terveys? Lähitule-
vaisuudessa käytettävät metsän-

hoidon suositukset ovat parhail-
laan valmisteltavina. Näiden uu-
sien suositusten avulla metsän-
omistajat toivottavasti löytävät 
parhaat toimintatavat metsäta-
loutensa toteuttamiseen. 

Marko Mäki-Hakola

Taimikko katsotaan jatkossa kasvatuskelpoiseksi, jos se on 0,4 metrin pituisena riittävän ti-
heä. Kuvan taimikko täyttänee pituus- ja tiheysvaatimukset. Lisäksi taimikko pitää eteläi-
sessä Suomessa saada aikaan 10 vuodessa puunkorjuun päättymisestä, eikä sen kehitystä 
saa uhata muu kasvillisuus.    

METSÄN UUSI
KASVU ALKAA

TUHKASTA!
Tutkitut ja turvalliset Ecolan®

tuhkalannoitteet ovat tuottava
sijoitus Sinun, metsäsi ja
ympäristön parhaaksi.

Se on 
geeneissä.

Valitsimme vahvimmat yksilöt, jotka kasvoivat muita no-
peammin ja tuottivat laadukkaampaa puuta.

Tarkoin valituista puista keräsimme vartteita ja perus-
timme lähes sata siemenviljelystä eri puolille Ruotsia. 

Siemenviljelyksiltä keräämme nyt siemenet taimitar-
hoillemme. Jalostettujen taimiemme on osoitettu kasva-
van 14-22 % samalle palstalle istutettuja metsikkötaimia 
nopeammin.

Vaadi parempaa tuottoa metsästäsi. Valitse jalostettua!

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen *Esimerkki perustuu Skogsforskin 14%:n kasvuerolas-
kelmaan kuusitaimikossa, johon on istutettu Svenska 
Skogsplantor AB:n Salebyn ja Rörbyn siemenviljelmillä 
tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa arvossa mitattuna

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nyky-
arvoon 3%:n korko-olettamalla.

Metsikkötaimi 100% Jalostettu taimi 189%

Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

www.skogsplantor.fi

Taimiamme on nyt saatavissa koko Suomessa.

Myynti: 
Wolffintie 36, Vaasa
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Kiikanojantie 23, Sastamala
Puh. 0400 636 113
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Katso lisätiedot www.metsatilat.fi

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

Hoidamme kaikki 
maaseudun kiinteistön-
välitystehtävät ja 
vaativatkin arvioinnit.
Ota yhteyttä!

Jukka Pusa
toimitusjohtaja, LKV
0400 636 113

Miika Bucktman, Pohjois-Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
040 557 3947

Aki Haapaniemi, Parkano, Kihniö
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 739 3100

Kari Jeskanen, Mhy Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 335 526

Sauli Kallio, Parkano, Kihniö
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 739 3110

Janne Savilahti, Pohjois-Pirkanmaa
kiinteistönvälittäjä, LKV
044 760 7788

Vesa Yli-Hongisto, Kiikka ja Keikyä
kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 832 681
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Ensimmäinen mieleentuleva yh-
teys metsän ja joulun välillä on 
tietenkin joulukuusi. Suomen 
talonpoikaistupiin pappiloiden, 
koulujen ja kartanoiden kautta 
Saksasta vasta 1800-luvun lop-
pupuolella levinnyt perinne tun-
tuu perin suomalaiselta. Joulu 
alkaa, kun puu on kannettu si-
sään ja koristeltu. Kuusen valot 
ja tuoksu virittävät mielen jou-
lun tunnelmaan.

Kuusen lisäksi havuja, käpy-
jä, varpuja ja jäkälää käytetään 
erilaisiin joulukoristeisiin – 
ovikransseihin, havuköynnök-
siin, kukka-asetelmiin ja myös 
hautaseppeleisiin. Monen kodin 
rappujen eteen tuodaan vielä ny-
kyisinkin jouluna hakoja jalko-
jen pyyhkimistä varten. Ruuan-
laitossa voidaan käyttää maus-
teena katajanmarjaa ja joulu-
sahti suodattaa perinteiseen ta-
paan katajanoksien läpi. Leivin-
uunin tyhjentäminen ennen pais-
tamista käy perinteisesti männy-
noksista sidotulla uuniluudalla.

Ellei ole kesällä huomannut 
tehdä vihtaa joulusaunaa var-
ten, eikä halua torilta ostaa, voi 
vihdan tehdä asiantuntijoiden 
mukaan myös katajasta. Vihta 
pehmitetään kuumassa vedessä 
hautomalla. Ainakin verenkier-

Joulun tuoksu tulee metsästä
ron luulisi tuolla vihdalla elpy-
vän – pitänee kokeilla. Baltian 
maissa katajavihdalla hoidetaan 
erilaisia kolotuksia. 

Olkisten lisäksi näkee vielä 
nykyisinkin myytävänä puusta 
veistettyjä tai tuohesta tai risuis-
ta tehtyjä joulukoristeita. Tai-
dokkaasti veistetty puinen tuo-
maanristi tai joululintu on mo-
nille tuttu joulutunnelman tuoja. 
Puinen joululintu on sekä Poh-
joismaissa että Keski-Euroopas-
sa ollut laajalti tunnettu joulu-
ajan koriste. Suomeen tämä jou-
lutapa saapui lännestä, mutta le-
visi kotiteollisuustuotteena koko 
maahan, mistä kertoo yksi joulu-
linnun nimityksistä: Karjalan kä-
ki. Muita tunnettuja nimiä ovat 
olleet kattokäki, kasteen kyyh-
kynen ja rauhan kyyhkynen. Vii-
me vuosina paperiset joululinnut 
eri muodoissaan ovat tulleet pui-
sen joululinnun korvikkeeksi.

Voisi luulla, että myös joulu-
tontut ovat peräisin metsästä, 
mutta perimätiedon mukaan ne 
eivät polveudu metsätontuista, 
vaan kotitontuista, jotka asusti-
vat jo keskiaikana riihissä ja ai-
toissa.

Heli Mutkala-Kähkönen

Miksi 
kotimainen 
joulukuusi?

Kotimainen kuusi on 
myös ekologinen valinta; 
se on tuotu läheltä, sen 
kasvattamiseen on käy-
tetty erittäin vähän (tai 
ei ollenkaan) lannoittei-
ta ja torjunta-aineita. Sen 
mukana ei kulkeudu vie-
rasperäistä lajistoa. Puun 
kierrättäminen on selke-
ää ja yleensä helppoa. 
Suomen kansa on so-
peutunut kotimaiseen 
kuuseen vuosituhansien 
ajan. Kiusallisia altistuk-
sia esiintyy harvoin, ja ne-
kin tiedetään etukäteen. 
Kotimaisen kuusen han-
kintamatka liittyy mo-
nen kotitalouden joulu-
tapoihin – metsästä, to-
rilta, noutoviljelmältä ja 
erilaisista myyntipisteis-
tä saa myös joulumieltä. 
Suosi suomalaista, sa-
malla tuet työllisyyttä.

Lähde: Joulupuuseura ry.

Sastamala:
Putaja, 31 ha/3600 m3, 
kasvatusmetsiä ja 5 ha
päätehakkuuta. 
Loistavat tieyhteydet. 
Hp. 170 000 €
Jukka Pusa 
0400 636 113

Myllymaa, 19 ha/ 
2950 m3, Putajantien 
kahta puolen hyvä-
puustoinen tila, jossa 
paljon hakkuumahdol-
lisuuksia. Tarj. 11.12. 
Jukka Pusa 
0400 636 113

Aurajärven 
rantarakennuspaikan 
(harvoin tarjolla). 
Hp. 175 000 €/tarjous
Vesa Yli-Hongisto 
0500 832 681

Kiikoinen, metsämää-
räala 18,9 ha/4300 m3, 
tie palstan läpi, isot 
hakkuumahdollisuudet. 
Tarj. 5.12. klo 18 
mennessä
Vesa Yli-Hongisto 
0500 832 681

Kiikka, metsämääräalat 
8,5 ha/1500 m3, 
tie palstalle
Tarj. 5.12. klo 18 
mennessä 
Vesa Yli-Hongisto 
0500 832 681
 
Parkano: Yliskylä,
määräala 2,7 ha, 
rajoittuu 30 m Vatave-
teen. Puusto 200 m3 

+ 1,5 ha taimikkoa. 
Myydään tarjousten 
perusteella. 
Sauli Kallio 
044 739 3110
 
Virrat: Vaskivesi n. 
10,8 ha. Puusto pääosin 
varttunutta taimikkoa ja 
nuorta kasvatusmetsää.  
Puumäärä n. 670 m3.
Hintanäkemys
28 000 €/tarjoukset 
3.12. mennessä. 
Janne Savilahti
044 7607788

Jäähdyspohja, n. 9,3 ha. 
Puusto pääosin nuorta- 

ja varttunutta kasvatus-
metsää. Puumäärä  
n. 960 m3.
Hintanäkemys
25 000 €/tarjoukset 
3.12. mennessä. 
Janne Savilahti
044 7607788

Uurainen, n. 10,9 ha
Reheväpohjainen kuusi-
valtainen tila Hauhuulla, 
kestopäällystetien 
varrella. Puumäärä n. 
1346 m3. Hintanäkemys:
40 000€/ tarjoukset 
13.12 mennessä. 
Janne Savilahti
044 7607788

Orivesi: Hirsilä, 
metsämääräala, 9,3 ha, 
860 m3, tarjoukset 
27.12. mennessä
Miika Bucktman
040 557 3947

Akaa: Riisikkala, met-
sätila 14,3 ha/2200 m3. 
Hyväpohjainen tila, jossa 
päätehakkuukuvio
ja hyväpuustoisia järey-
tyviä kasvatusmetsiä. 
Hp. 85 000 € 
Jukka Pusa 
0400 636 113
 

Kiikka, hyväkuntoinen 
ok-talo keskellä kylää. 
Hyvät tilat 
asumiseen ja työ- tai 
harrastustoimintaan. 
Hp. 125 000 €
Jukka Pusa 
0400 636 113

Kiikka, Kulmuntila, 
maatila, peltoa 5,7 ha, 
metsä 3,2 ha/340 m3

ja lähes alkuperäisessä 
kunnossa oleva 
asuinrakennus.
Tarj. 8.12. 
Vesa Yli-Hongisto 
0500 832 681

Aurajärvi, Metsätila 31 
ha/3700 m3, sisältää 

Kokemäki: Sääksjär-
vi, noin 33 ha/5000 m3 
rantatila ison Sääksjär-
ven länsipäässä.
Hyväpohjaisia runsas-
puustoisia kasvatus-
metsiä, joissa hyvä 
arvokasvu.
tarj. 12.12. Jukka Pusa 
0400 636 113

 
Huittinen: Raijala, 
hyväkuntoinen ok-talo 
+ uusi sauna/talous-
rakennus. Iso tontti, 
jossa puro. Kaupungin 
vesi, lämpöpumppu, 
varaavat tulisijat ym. 
Hp. 165 000 €
Jukka Pusa 
0400 636 113
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Asetelmat Marjan Kukasta 
Hämeenkyröstä.
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Kai määki nyt mettä-
talousyrittäjäksi ryh-
dyn, kun perin lopul-

takin nuo tätivainaan parikym-
mentä risukkohehtaaria. Jokaisen 
metsäalan ammattilehden kan-
nessa on nainen mettätamineis-
sa, kyllä kai meikäläinenkin nyt 
samaan pystyy. Pitääkin ensim-
mäisenä vaihtaa tuo titteli puhe-
linluetteloon, eläkeläisiä on muu-
tenkin liikaa mettänomistajissa.

En tykkää mistään puuhaste-
lusta, jääköön varhaishoirot ja 
täyteistutukset laiskoille jälkeläi-
sille, nehän niistä eurotkin hyö-
tyy. Koska olen sitä ikäluokkaa, 
ettei vielä armeijaan kelpuutettu, 
näytän mihin suurten ikäluokki-
en Suomineito mettässä pystyy. 
Olenhan minä käynyt sienessäkin 
monta kertaa ja hieman suunta-
vaiston sumentamana tutustunut 
puolen pitäjän metsiin. Ne ovat 
varmaan nuo linkkimastot, joiden 
säteily saa pään sekaisin. Isäntä 
ei vaan aina osaa tulla hakemaan, 
vaikka mää ihan selvästi kerron, 
että mää seison männyn ja jou-
kuusen välissä kiven päällä.

Värianalyysin mukaan tuo 
oranssi ei sovi meikäläiselle ol-
lenkaan, eikä sahakaupan myy-
jänkloppi luvannut kyselläkään 
muita trendivärejä. Eikä tunne-
ta naisten XL-mallistoo, taas nä-

Pirkanmaan metsänhoi-
toyhdistysten Joulukuu-
sikätköily leviää koko 
maahan ja Euroopan met-
säviikon tapahtumaksi

Metsänhoitoyhdistykset järjestä-
vät geokätköilyä mukaillen jou-
lun alla tempauksen jossa voi 
epävirallisesta geokätköstä löy-
tää joulukuusen. Tempaus saa 
kansainvälistä julkisuutta päät-
täen Rovaniemellä vietettävän 
Euroopan metsäviikon. 

Pirkanmaalla kuusia on kät-
ketty jo kahden edellisen jou-
lun alla. Kuusien määrä vaihte-
lee yhdistyksittäin, mutta aina-
kin noin 20 kuusta odottaa tänä 
vuonna etsijää.

Joulukuusi tai -kuuset löyty-
vät GPS-koordinaattien osoit-
tamasta paikasta 14.12. Paikal-
le ensimmäisenä ehtinyt saa pi-
tää kuusen löytöpalkkiona. Kuu-
sen lisäksi samojen koordinaat-
tien osoittamassa paikassa on 
kätköpurkki lokivihkoineen, jo-
hon toivomme kaikkien paikan 
löytäneiden kirjaavan käyntinsä. 
Purkissa on yllätys vielä muuta-
malle ilman kuusta jääneelle. 

Varustukset kuntoon 
ja yrittäjäksi

Etsi ilmainen joulukuusi!
Tällä kaikille avoimella tem-

pauksella metsänhoitoyhdistyk-
set haluavat toivottaa kaikille 
hyvää joulua ja kiinnittää huo-
miota siihen, että joulukuusen 
hakeminen metsästä ei kuulu jo-
kamiehen oikeuksiin. Poikkeuk-
sen tekevät nämä joulukuusikät-
köilyn kuuset, jotka on merkiksi 
koristeltu punaisella metsänhoi-
toyhdistys-kuitunauhalla.

Kuusikätköjen koordinaa-
tit julkaistaan lauantaina 14.12. 
noin klo 8 osoitteessa www.met-
sanomistajat.fi/joulukuuset sekä 
mukana olevien metsänhoitoyh-
distysten sivuilla Ajankohtais-
ta -valikossa. Sivujen päivitty-
misessä voi olla viivettä. Aivan 
tarkkaa julkaisuaikaa emme voi 
luvata, joten ilmaisesta kuusesta 
kiinnostuneet, olkaapa tarkkoina.

Metsänhoitoyhdistysten uu-
distuneet kotisivut sijaitsevat 
osoitteessa www.metsanomis-
tajat.fi. Etusivulta pääsee haun 
kautta kaikkien metsänhoitoyh-
distysten omille sivuille.

Hyvää joulua toivotellen 
Metsänomistajat

Metsänhoitoyhdistyslaki 
eduskunnan suureen saliin

Hallituksen esitys metsänhoi-
toyhdistyslain muuttamisesta on 
edennyt eduskunnassa.  Käsitte-
ly maa- ja metsätalousvaliokun-
nassa on tätä kirjoitettaessa tu-
lossa päätökseen. Asiantuntija-
lausuntojen kuuleminen on lo-
pussa ja valiokunta antaa mie-
tintönsä samaan aikaan kaikis-
ta metsälaeista, todennäköises-
ti viikolla 48. Sen jälkeen laki-
muutosesitys menee vielä edus-
kunnan suuren salin ensimmäi-
seen ja toiseen käsittelyyn.

Lakimuutosten sisältö lyhy-

kee että miähet on asialla. Sain 
kun sainkin suurimmat viiltely-
housut kiinni, vessareissut kan-
nattaa unohtaa ja lahkeista pitää 
ottaa puoli metriä pois, jotta saan 
turvasaappaatkin jalkaan. Niistä 
otin siroimman koon, mutta pai-
navat kuin synti, ettei vaan tart-
teis ojan yli hypätä. Pusero pi-
ti ottaa takamuksen vuoks isom-
paa kokoa, no se käy vaikka ke-
sämekosta, jos haluaa hyödyntää 
valoisat kesäyöt mettähommissa, 
yrittäjä kun oon.

Tuo kypärä kyllä latistaa kam-
pauksen, otin uusimman mallin, 
sen missä voi kuunnella iskel-
märatiookin. Ei kärsi kyllä pal-
joo päätä kallistaa ettei Sillan-
päälle tule ässävika, turvahans-
kat käressä on niin hankala vään-
tää nappuloita. Onneks en kuule 
ration kanssa mitään turhia rasah-
duksia, enhän mää mitään elukoi-
ta pelkää, mutta jos kuitenkin jo-
ku pesästä hätistely karhu sattuis 
samalle reitille. Ratio kannattaa 
olla sen verran suurella, että kar-
hukin tajuaa väistää.

Sahaks mää valitsin kevyen, 
sähäkän, naisen käteen sopivan. 
Näytti ihan hyvältä kun seisoin 
sovituskopissa sen kanssa. Taas 
samaa tylsää oranssii, eikä muita 
värivaihtoehtoja, voiskohan sen 
spraymaalta kotona uusiks. Siten 

kun kaikki muutkii myyjän eh-
dottamat tykötarpeet oli porukal-
la kannettu autoon, tajusin jotain. 
Jokaisella asiansa osaavalla han-
kintahakkaajalla pitää olla mön-
kijä. Niissä oli jo värivalikoimaa, 
otin tietenkin peräkärryllä, min-
ne sain mahtumaan ne kanisterit 
sun muut turhakkeet. Ajoin isän-
nän auton tallista ulos, pitäähän 
mönkijän olla lämmin kun yrittä-
jäemäntä lähtee mettätöihin.

En mää ny niin tyhmä oo, että 
suin päin mettään ryntäsin, me-
nen tietenkin ensin julkisen met-
säcentrumin EU-varoilla järjestä-
mälle Naisten konkeloon jäänei-
den tuulenkaatopuiden moottori-
sahakurssille. Toivottavasti siel-
lä ois jotakin nuorempii miehii 
opastamassa kädestä pitäin, ei-
kä mitään vanhoja harmaahap-
sia. Rahaa ja veroneuvontaakin 
pitäis saada, yhdistyksellehän tu-
li neuvojaks sellanen raamikas 
miehen alku. Tuliskohan se teke-
mään pystyleimikon ja vetämään 
samalla tään sahan käyntiin. 

Mökin akka

Metsänhoitoyhdistykset kautta 
maan ovat saaneet uudet kotisi-
vut. Sivut löytyvät vanhan tutun 
mhy.fi -osoitteen lisäksi myös 
osoitteesta metsänomistajat.fi.

Uusilla sivuilla kerrotaan sel-
keämmin yhdistyksen palveluis-
ta ja jäsenpalveluista. Uutuute-
na löydät sivuilta yhdistysten jä-
senetuja ja alkaen -hinnastoja eri 
metsätyölajeille.

Oman yhdistyksesi pääset va-
litsemaan kätevästi etusivun va-
likosta. Tämän jälkeen sivusto 
muistaa sinut ja vie osoitteesta 

käisyydessään on metsänhoito-
maksuvelvollisuuden poistumi-
nen - tilalle tulee yhdistyksen jä-
senmaksu, jonka suuruuden yh-
distyksen metsänomistajahallin-
to itse päättää. Uusien metsän-
omistajien automaattijäsenyys 
metsänhoitoyhdistyksiin pois-
tuu. Nykyisten jäsenyys säilyy, 
elleivät itse halua irtisanoutua. 

Lakiuudistuksessa poistuu 
myös yhdistyksen toimialu-
een vahvistaminen, jonka tähän 
saakka on tehnyt Metsäkeskus. 
Jatkossa yhdistys voi itse määri-

tellä, millä alueella toimii. Met-
sänomistajat voivat hakeutua ha-
luamansa metsänhoitoyhdistyk-
sen jäseneksi. Yhdistyksen jä-
senet hyväksyy todennäköises-
ti normaalin yhdistyskäytännön 
mukaan ry:n hallitus. 

Lakimuutoksen jälkeenkin 
yhdistykset voivat harjoittaa 
nykyisen muotoista palvelu- ja 
liiketoimintaa. Mutta jos siitä 
muodostuu selkeää bisnespoh-
jaista elinkeinotoimintaa, on se 
järjestettävä muutoin kuin yh-
distyksen toimintana.

Metsänhoitoyhdistysten 
uudet www-sivut avattu

mhy.fi suoraan oman yhdistyk-
sesi etusivulle. Ylävalikosta nä-
et yhdistyksesi tarjoamien pal-
veluiden kuvaukset, mutta myös 
perustietoa ja ajankohtaista met-
sänomistamisesta.

Toivomme uusien sivujen aut-

www.mhy.fi
www.metsanomistajat.fi

Asiantunteva ja joustava kumppani 
takaa onnistumisen 

putkihommissa.

Valitse tilalle

kokenut kumppani
Laitetaan yhdessä hommat putkeen!

Sadevesiputket
Salaojaputket
Rumpuputket
Lieteputket

Kaivot
Tarvikkeet

Yli
30 vuoden
kokemus!

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi

tavan sinua löytämään entistä 
paremmin etsimäsi ja helpotta-
van asiointiasi metsänomistajien 
oman yhdistyksen kanssa.

Palautetta uusista sivuista voit 
lähettää etusivulta tai yhteystie-
dot -sivulta.
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Varustukset kuntoon 
ja yrittäjäksi

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka 
on täyden palvelun metsätalo

Meiltä saat kaikki tarvitsemasi metsäpalvelut samasta osoitteesta.

Puunmyyntisuunnitelma
Puukaupan toimeksianto

Korjuun valvonta

Metsänomistajien 
neuvonta

ja edunvalvonta

Metsänomistajien koulutus
Metsäpäivät ja työnäytökset

Luonnonhoito-
palvelut

Puunkorjuupalvelu

Taimien ja siementen
välitys, 

istutus ja kylvö

Kiinteistönvälitys
Metsäarviot

Kasvatus- ja
terveyslannoitus

Energiapuun 
korjuu ja välitys

Maanmuokkaus

Metsäsuunnitelmien
laadinta

SilvaNetti

Metsätien rakennus ja
perusparannus

Puunkaatoapu sähkölinjojen
vierestä ja tonteilta

Taimikonhoito

Omaisuudenhoitopalvelut

Kunnostusojitus
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Vaikka metsien taloudellinen 
merkitys kuntalaisille ja kuntien 
elinkeinoelämälle on huomatta-
va, yleiskaavoja laadittaessa ei 
yleensä ennakoida kaavan talo-
usvaikutuksia metsien hoitoon ja 
sitä kautta kuntatalouteen. Myös 
kaavamerkinnät ovat vaikeasel-
koisia ja niiden tulkinnat vaih-
televat paljon jopa saman kun-
nan sisällä.

Metsäntutkimuslaitos selvit-
ti yleiskaavoituksen vaikutus-
ta metsätalouteen Suomen Met-
säsäätiön rahoituksella Met-
sänomistajien liitto Etelä-Suo-
men aloitteesta. Tulosten mu-
kaan yleiskaavat lisäävät met-
sien tiukkaa suojelua liiton alu-
eella vain vähän, mutta ne nosta-
vat rajoitetussa metsätalouskäy-
tössä olevien alueiden osuut-
ta selvästi. Vuoden 2012 tieto-
jen perusteella liiton alueella oli 
suojelusta johtuvia käyttörajoi-
tuksia kaikkiaan 0,7 prosentilla 

Yleiskaavat rajoittavat metsätaloutta 
merkittävästi

metsä- ja kitumaan alasta. Kaa-
vamerkinnät nostavat rajoite-
tun käytön metsien osuuden 5,5 
prosenttiin. Rajoitukset kohdis-
tuvat arvokkaimpaan osaan met-
sätaloutta, tukkipuuta tuottaviin 
päätehakkuisiin.. Metsänomista-
jat saavat tukkipuun myynnistä 
70 prosenttia hakkuutuloistaan. 
Toisaalta kunnittain tilanne saat-
taa olla pahempikin. Esimerkik-
si Hyvinkäällä kaavarajoitukset 
nostavat tiukan suojelun pinta-
alaosuutta prosenttiyksiköllä jo-
pa 6,4 prosenttiin. Rajoitettuun 
puuntuotantoon kaava siirtää 
Hyvinkäällä peräti 17 prosenttia 
metsä- ja kitumaan pinta-alasta. 
Samalla suurin kestävä hakkuu-
kertymä ja kantorahatulot vä-
henevät seitsemän prosenttia. 

Maisematyölupa 
kiristysruuvina
Yleiskaavat vaikuttavat metsä-
talouteen erityisesti kaupunki-

en, taajamien sekä virkistyskäyt-
töön merkittyjen ja ympäristöar-
voja sisältävien kohteiden lähei-
syydessä. Hakkuu näillä rajoite-
tun metsätalouskäytön alueella 
vaatii yleensä maisematyöluvan. 
Maisematyölupa on maksulli-
nen. ”Sen hinta vaihtelee kun-
nittain, mutta siihen voi hyvin 
mennä esimerkiksi parin hehtaa-
rin suuruisen ensiharvennuksen 
hakkuutulot kokonaan. Lisäksi 
metsänomistaja yleensä tarvit-
see luvan hankkimiseen ammat-
tilaisen apua, mikä sekin mak-
saa”, sanoo johtaja Esko Laiti-
nen Metsänomistajien liitto Ete-
läSuomesta. Kaiken lisäksi ker-
taalleen haettu maisematyölupa 
on lunastettava, vaikka se olisi 
kielteinenkin. Maisematyöluvan 
avulla kaavamerkintöjen tulkin-
taa voidaan kiristää jopa niin, et-
tä suurin kestävä hakkuukerty-
mä saattaa laskea kuusikin pro-
senttia. ”Luvan saamiseen me-

nee myös aikaa, mikä vaikeut-
taa puukaupan suunnittelua. Li-
säksi se siirtää metsänomista-
jalta päätösvaltaa omissa met-
sissään ei vain kunnalle, vaan 
myös lausuntoja antaville naa-
pureille”, sanoo Laitinen. Niin-
pä maisematyölupa jää helposti 
hakematta ja ensiharvennus te-
kemättä, mikä heikentää met-
sän taloudellista ja myös virkis-
tykseen liittyvää arvoa. Esimer-
kiksi Hyvinkäällä kaavamerkin-
töjen tulkinnan kiristyminen tai 
hakkuista luopuminen maisema-
työlupavaatimuksien takia voi 
Metsäntutkimuslaitoksen mu-
kaan vähentää hakkuutuloja jo-
pa neljänneksellä.

Kustantaja on aina 
metsänomistaja
Tutkimuksesta pidetyssä tiedo-
tustilaisuudessa kysyttiin myös, 
kuka yleiskaavan aiheuttamat 
kustannukset sitten lopulta mak-

saa. Ensi sijassa kärsijä on tie-
tenkin metsänomistaja, joka me-
nettää hakkuutuloja. Toiseksi 
menettäjiä ovat korjuu- ja kulje-
tusyrittäjät sekä puunjalostajat. 
Lisäksi kunta tietenkin menet-
tää melkoisen määrän verotulo-
ja. Toisaalta maanomistajan me-
netykset tulisi periaatteessa kor-
vata. Näin ei kuitenkaan käytän-
nössä yleensä tapahdu. Kun kaa-
vassa ei ole edes arviota talous-
vaikutuksista, mitään korvausta-
kaan ei voi olla. ”Jos kustannuk-
set tiedettäisiin, kaavoja ei hy-
väksyttäisi” totesi eräs kaavoit-
tajan edustaja tiedotustilaisuu-
dessa. Selvityksen tekoa joh-
tanut Metsäntutkimuslaitoksen 
professori Tuula Packalen pa-
hoittelee kaavoittajan tulkintaa, 
että korvausvelvoitetta ei syn-
ny, koska alue säilyy pääasialli-
sesti metsätalouskäytössä, vaik-
ka maanomistajan menetykset 
saattavat olla mittavatkin. Kaa-

vojen aiheuttamia käyttörajoi-
tuksia ei myöskään lasketa vi-
rallisiin suojelutilastoihin. Kun 
esimerkiksi metsätalouden käy-
tössä olevaa metsä- ja kitumaa-
ta koskeva tieto on puutteellis-
ta, puun hankintamahdollisuu-
det saatetaan yliarvioida. Tie-
to käyttörajoituksista olisi tär-
keää myös metsätalouden suun-
nittelutyössä. Packalenin mu-
kaan asiaa voisi korjata saatta-
malla yleiskaavojen kaavamer-
kinnät, niihin liittyvät määräyk-
set ja tulkinnat sekä tiedot mai-
sematyölupavaatimuksista säh-
köisesti ja paikkatietomuodossa 
kaikkien käyttöön. 

Hannes Mäntyranta

Monet maanomistajat ovat 
hankkineet lisää kiinteistöjä 
vuosien aikana. Nämä tilat ja 
palstat sijaitsevat usein aikai-
sempien tilusten lähellä. Vuosi-
en aikana tiloista on muodostu-
nut yhtenäinen alue, johon kuu-
luu monta eri kiinteistörekisteri-
tilaa. Alueen sisällä on umpeu-
tuneita rajalinjoja ja kivipyykke-
jä, joista osa saattaa olla kadon-
nut. Rajankäynnit ja kivipyykki-
en uudelleen perustaminen ei ole 
halpaa hommaa. Ratkaisuna on 
kiinteistöjen yhdistäminen.

Maanmittaustoimisto 
yhdistää tilat
Maanmittaustoimisto tekee kiin-
teistöjen yhdistämisiä hakemuk-

Yksi kiinteistö 
kymmenen sijaan

sesta. Järkevintä on yhdistää 
kiinteistöjä, jotka jo sijaitsevat 
fyysisesti yhdessä. Tällöin väli-
rajat poistuvat ja uuden muodos-
tuvan kiinteistön sisälle jäävät 
rajapyykit jäävät tarpeettomik-
si. Säästö voi olla merkittäväkin, 
jos kadonneita kivipyykkejä on 
useita. Hyötynä on myös se, että 
metsävähennysoikeus kohdistuu 
kokonaan uuteen kiinteistöön ei-
kä vain ostettuihin tiloihin.  

Edellytyksiä 
yhdistämiselle
Kiinteistöjen yhdistämisessä 
edellytetään, että kiinteistöjen 
omistussuhteet ovat samanlaiset. 
Esimerkiksi sellaisia kiinteistöjä 
ei voi yhdistää, joista osan puo-

lisot omistavat yksin ja osan yh-
dessä. Yhdistämisessä kiinteis-
tölle voi antaa uuden nimen ja 
samalla se saa uuden rekisteri-
numeron.

Mitä maksaa
Kahden ensimmäisen kiinteis-
tön yhdistäminen maksaa 138 
euroa ja jokaisesta seuraavas-
ta kiinteistöstä tulee 45 euron 
maksu. Esimerkiksi neljän eri 
tilan yhdistäminen maksaa 228 
euroa ja sen voi vähentää met-
sätalouden verotuksessa. Ar-
vonlisäveroa ei peritä. Kustan-
nus on kilpailukykyinen esimer-
kiksi siihen, että käytäisiin ra-
jankäynti ja perustettaisiin uusi 
kivipyykki. Pelkkä perusmaksu 
rajankäynnissä on 200 euroa, 
plus tuntikorvaus, plus pyykki-
kustannus.

Lisätietoja kiinteistöjen yh-
distämisestä ja kustannuksista 
saa Maanmittauslaitoksen net-
tisivuilta: 

http://www.maanmittauslai-
tos.fi/kiinteistot/maanmittaus-
toimitukset/kiinteistojen-yhdis-
taminen

http://www.maanmittauslai-
tos.fi/hinnasto/kiinteistojen-yh-
distaminen

http://www.suomi.fi/suomi-
fi/suomi/asioi_verkossa/lomak-
keet/mml_yhdistaminen/index.
html
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Yhdistämisessä muodostui yksi kiinteistö.

Yhdistämisen jälkeen 
muodostui yksi kiinteistö. 
Useita rajalinjoja ja 
-pyykkejä poistui.

Neljä tilaa 
ennen 
yhdistämistä.

Yhdistämisessä
muodostui yksi kiinteistö.

T A I M I A ,  J O T K A  K E S T Ä V Ä T

Meillä on ollut
tapana selviytyä!

 
 
 
Saarijärven taimitarha 
Patamantie 146 
43170 Häkkilä 
Puh. 0205 64 4912 
Fax. 0205 64 4916
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Vesa on vuodenvaihteessa jää-
mässä eläkkeelle 32 vuoden 
MHY-uran jälkeen.

Vesa aloitti metsäalan työt 
metsurina isänsä kanssa syn-
tymäkunnassaan Vesilahdes-
sa. Muutaman vuoden työkoke-
muksen jälkeen hän pääsi opis-
kelemaan Kurun metsäopistoon. 
Samalla kurssilla oli myös mui-
ta ainakin teiskolaisille tuttuja 
metsämiehiä, kuten Esa Aunio 
ja Timo Harala.

Vesa oli toimessa Mäntyhar-
jun metsäkoululla ja Tampereen 
maatalouspiirillä ennen valit-
semistaan Teiskon metsänhoi-
toyhdistyksen metsänhoidon-
neuvojaksi. Myöhemmin koke-
musta on tullut toiminnanjohta-
jan ja metsäsuunnittelijan tehtä-
vistä. Työsuhteet ovat MHY:llä 
olleet perinteisesti pitkiä, Vesan 

Vesa Haapaniemi eläkkeelle

edeltäjä Tapio Mustila hoiti vir-
kaansa 34 vuotta.  Vesan toimi-
alueena on ollut Teiskon etelä-
osa, pari vuotta kului myös Ku-
russa.

Metsäala on ollut kovassa 
muutoksessa. 1980-luvun alus-
sa Teiskossa oli vielä kymmeniä 
metsureita ja koneellinen puun-
korjuu oli  alkuvaiheessa. Nyt 

Teiskolaista metsämieskokemusta Kalle Hietalahti, Simo Sil-
tanen, Jaakko Myllymaa, Vesa Haapaniemi, Leo Kinnunen.

puunkorjuu tapahtuu käytännös-
sä täysin koneilla ja metsurei-
ta on enää muutama metsänhoi-
totöissä. Toimihenkilön kannal-
ta suurimpia muutoksia on ollut 
puutavaran mittaustyön siirtymi-
nen hakkuukoneille. Aikaisem-
min tienvarsimitat, pystymitta-
ukset ja kirvesleimaukset olivat 
suuri työllistäjä. Metsänvilje-

lyssä on siirrytty paljasjuurisis-
ta männyn taimista kuusen paak-
kutaimiin, maanmuokkausmene-
telmät ovat myös kehittyneet pal-
jon. Vesan aloittaessa Teiskossa 
ei tarvittu vielä tietokonetta, nyt 
tietokone on tärkein työväline ja 
paperitöiden määrä on koko ajan 
kasvanut. Nykyisin työkenttä on 
entistä laajempi sisältäen esimer-
kiksi puukaupassa avustamista ja 
ympäristöasioita. Muutosvauhti 
teollisuuspuolella on ollut myös 
kova. Alkuvuosien puunostajista 
ovat hävinneet tai vaihtaneet ni-
meä Puulaaki, Kotvio, Visuvesi, 
Aurekoski, Rauma-Repola, Ser-
lachius ja Kopran Saha.

Vesalle tärkeitä työmuotoja 
ovat koko ajan olleet metsän-
omistajien neuvonta ja metsäar-
vioiden teko. Niiden tarve ei ole 
ajan kuluessa vähentynyt. Osa-

na työtä on ollut metsäsuunni-
telmien teko, niitä on vuosittain 
valmistunut n. 1000 ha. Kaikki 
Teiskon metsät on siis käytän-
nössä tullut käytyä läpi.

Jatkossa Vesalla on mahdolli-
suus viettää enemmän aikaa ko-
tipaikalla Vesilahden Narvassa, 
touhuta suvun nuorempien pa-

rissa ja jatkaa lukemis- ja kalas-
tusharrastusta.

Koko metsäväki, niin ammat-
tilaiset kuin metsänomistajat-
kin kiittävät kuluneista vuosis-
ta ja toivottavat Vesalle leppoi-
sia eläkepäiviä.

Leo Kinnunen

Längelmäen metsänhoitoyhdis-
tys oli valittu yhdeksi PEFC-
sertifioinnin tarkastuskohteek-
si. Päivän aikana tehtiin aamu-
päivällä tarkastus toimistossa ja 
iltapäivällä maastotarkastuksia 
metsissä. Metsurit ja koneyrit-
täjät olivat tehneet hyvää työ-
tä, tehdyissä tarkastuksissa ei il-
mennyt mitään huomautettavaa 
yhdistyksen toiminnasta. 

Lopulliset ryhmäsertifioin-
nin tulokset selviävät joulukuun 
puolella. Ensi vuoden jälkeen 
kriteerit ja ryhmäsertifioinnin 
vastuut ovat muuttumassa. Met-
sänomistajien liitot ovat olleet 
ryhmäsertifikaatin hakijoita ja 
haltijoita ja organisoineet alu-

Längelmäen maasto-
tarkastukset onnistuneita 

eensa sertifiointiin liittyvän toi-
minnan. Suunnitellun metsän-
omistajajärjestön muutoksen 
myötä ryhmäsertifiointi pitänee 
järjestää uudella tavalla.

Vaatimukset tuttuja 
metsänomistajille
Mhy:n jäseninä metsänomista-
jat ovat mukana sertifioinnissa. 
PEFC:stä voi irtautua ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti yhdis-
tykselle tai liitolle. Mutta lähes 
kaikki metsänomistajat ovat hy-
väksyneet vaatimukset ja py-
syneet mukana. Sertifiointi tuo 
hyvinvointia sekä metsille, et-
tä metsistä toimeentuloa ja vir-
kistystä saaville ihmisille. Jos-

Vuosi on päättymässä ja on aika laittaa kuluneen 
vuoden tositteet mappiin ja suunnitella veroilmoi-
tuksen täyttämistä. Se voi aiheuttaa monelle pään-
vaivaa, jos vuoden aikana on ollut paljon toimintaa. 
Veroilmoituksen saa tehdä jo tammikuussa tulos-
tamalla lomakkeet netistä tai antaa se sähköisenä 
verottajan nettisivuilla.

Metsäveroilmoitus kuntoon 
heti tammikuussa

- Voit antaa verovapaita lahjoja 
haluamallesi henkilölle kolmen 
vuoden aikana yhteensä 3 999 
euron arvosta, Veronmaksajain 
Keskusliiton lakimies Harri 
Rajala muistuttaa.

- Jos esimerkiksi lahjoi-
tat lapsellesi 3 999 euroa 
30.11.2013, voit tehdä seuraa-
van verovapaan lahjoituksen 
samalle lapselle 30.11.2016.

Verottoman lahjan voi an-
taa kenelle haluaa, antajan ja 
saajan ei tarvitse olla sukulai-
sia. Lahjan verovapauden raja 
on lahjoittajakohtainen eli esi-
merkiksi äidiltään verovapaan 
lahjan saanut lapsi voi samalla 
ajanjaksolla saada verovapaita 
lahjoja muiltakin henkilöiltä.

- Jokainen lapsenlapsi voi 
esimerkiksi saada neljältä iso-
vanhemmaltaan verotta yh-
teensä 15 996 euroa kolmen 
vuoden välein, Rajala totesi.

Jos on myymässä perinnöksi 
saamaansa omaisuutta, on syy-
tä miettiä tarkkaan, mikä omai-
suuden arvoksi merkitään pe-
rintöverotuksessa. 

Rajala antaa esimerkin po-
jasta, joka perii isältään asun-
to-osakkeen.

- Jos asunto-osakkeen ar-
voksi merkitään perintövero-
tuksessa 100 000 euroa, niin 
poika maksaa asunnosta perin-
töveroa 8 700 euroa. Jos poi-
ka tämän jälkeen myy asun-
non ja saa siitä myyntikulu-
jen jälkeen käteen 140 000 eu-
roa, niin myyntivoittoa kertyy 
40 000 euroa, josta hän maksaa 
myyntivoittoveroa 30 prosent-
tia eli 12 000 euroa. Yhteensä 
asunnosta menee siis veroa 20 
700 euroa.

- Jos asunnon arvoksi oli-
si perintöverotuksessa määri-

Verottomat lahjat

Lakimies Harri Rajala Ve-
ronmaksajien keskuslii-
tosta.

telty 140 000 euroa, poika oli-
si maksanut asunnosta perintö-
veroa 13 900 euroa. Jos hän tä-
män jälkeen olisi myynyt asun-
non ja saanut siitä saman ver-
ran kuin edellä eli 140 000 eu-
roa, myyntivoittoa ei olisi syn-
tynyt lainkaan. Näin ollen ve-
rojen yhteismääräksi olisi tul-
lut 13 900 euroa eli 6 800 eu-
roa vähemmän kuin tilantees-
sa, jossa asunnon perintövero-
tusarvo oli alhaisempi.

On syytä myös muistaa, että 
perinnöksi saadusta omaisuu-
desta ei voi luopua osittain il-
man veroseuraamuksia.

- Perintö joko otetaan vas-
taan kokonaan tai ei ollenkaan. 
Muuten vastaanottaja maksaa 
koko omaisuudesta perintöve-
ron ja perinnön loppuosan saa-
ja vielä omasta osuudestaan 
lahjaveron, Rajala opastaa.

Jos tilanteeseen haluaa vai-
kuttaa, kannattaa tehdä testa-
mentti, johon kirjataan, kuka 
perii mitäkin.

kus metsänomistaja haluaisi toi-
menpiteitä, joihin motokuski tai 
maanmuokkaaja ei voi suostua. 
Tällaisia ovat esim. säästöpui-
den poistaminen tai ojien per-
kaaminen järveen asti.

Tällöin on järkevintä keskus-
tella metsäasiantuntijan kans-
sa. Haasteellisimpia kriteerei-
tä kaikille toimijoille ovat eri-
laiset säästettävät kohteet ja ve-
siensuojelu, niissä tulee helpos-
ti poikkeamia.

Yrittäjätkin mukana 
sertifioinnissa
Yhdistyksemme kaikkien metsu-
reiden ja yrittäjien pitää kuulua 
Pirkanmaan ryhmäsertifiointiin.

Tällä tavalla varmistetaan, et-
tä sertifioitua puuta myyvät met-
sänomistajat saavat palvelunsa-
kriteerit täyttäviltä toimijoilta. 
Monilla yrittäjä- ja työnantaja-
velvoitteilla pyritään tekemään-
kilpailusta rehdimpää ja tasa-
puolisempaa. Metsäala ei halua 
rakennusalalta tuttuja ongelmia. 
Kaikki Längelmäen metsänhoi-
toyhdistyksen yrittäjät ovat osal-
taan liittyneet yrittäjinä Pirkan-
maan ryhmäsertifioinnin piiriin. 

Hannu Varjoranta

Veroilmoituksen tekeminen 
on useimmilla verovelvollisil-
la helppoa. Tositteita on vain 
muutama. Tuloista vähennetään 
kulut, tehdään mahdollinen me-
novaraus ja metsävähennys. Ve-
rotuksessa on varauduttava jäl-
kiveroihin, jos kuluja on vähän 
suhteessa myyntituloihin. Toi-
nen vaihtoehto on sopia puun 
ostajan kanssa että ennakonpi-
dätys tehdään suurempana, jol-
loin jälkiveroja ei tule. Enna-

kointi siis kannattaa verosuun-
nittelussa.

Kaikki kulut ilmoitettava 
veroilmoituksessa 

Vaikka puukauppoja ei olisi ol-
lutkaan, on useimmilla metsän-
omistajilla kuluja, jotka on mer-
kittävä vuosittain veroilmoituk-
seen. Metsänhoitoon liittyvät ku-
lut kuten taimet, sahan polttoai-
neet, terät, viilat ja vastaavat tu-
levat useimmilla mieleen ja kui-

tit ovat tallessa. Metsäalan leh-
det, matkat metsäpalstalle ja 
metsänhoitomaksu ovat myös 
verovähennyskelpoisia kustan-
nuksia. Vuoden aikana kannat-
taakin pitää ajopäiväkirjaa mat-
koista ja kirjanpitoa kaikista kus-
tannuksista. Silloin veroilmoi-
tuksen täyttäminen on helppoa 
ja nopeaa. Useista pienistä las-
kuista tulee nopeasti usean sadan 
euron vähennyskelpoiset kustan-
nukset.

Mikäli menovarausta on teh-
ty, voi kustannukset vähentää 
menovarauksesta. Metsätalou-
den tappiot saa vähentää muista 
pääomatuloista kuten vuokratu-
loista. Ellei niitä ole, voi tappi-
oista 30 prosenttia vähentää an-
sio- tai eläketulon veron määräs-
tä. Kuolinpesillä tappiot vähen-

netään seuraavan 10 vuoden ai-
kana tulevista metsätuloista.

Aina kannattaa olla  
arvonlisäverovelvollinen

Arvonlisäverotus aiheuttaa har-
maita hiuksia monille. Metsän-
omistajan kannattaa kuitenkin 
aina olla arvonlisäverovelvolli-
nen, koska arvonlisävero makse-
taan puun hinnan päälle ja kaik-
ki menoissa olevat alv:t ovat ko-
konaan vähennyskelpoisia. Mikä-
li metsänomistaja ei ole alv-vel-
vollinen, voi hän vähentää alv:t 
kuluina metsäverotuksessa, mut-
ta silloin vähennyksen suuruus on 
vain 30 prosenttia alv:n määräs-
tä. Loppuosa arvonlisäverosta jää 
metsänomistajan kustannukseksi. 

Markus Vaittinen

Kiitokset metsän-
omistajille kuluneista 
vuosista.
Kiitos myös työka-
vereille ja yhteistyö-
kumppaneille. 

Vesa Haapaniemi
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Metsäveroillat

29.1.2014 Virtain Osuuspankin kokoustilat, Virtaintie 40
Ilm. viimeistään 24.1. puh. 010 257 3701 tai virtain@op.fi

30.1.2014 Ruoveden Osuuspankin kokoustilat, Ruovedentie 13
Ilm. viimeistään 27.1. puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi

4.2.2014 City Hotelli Oriveden auditorio, Keskustie 40
Ilm. viimeistään 28.1. puh. 046 840 3267 tai oriveden.seudun@op.fi

6.2.2014 Kurun Osuuspankin kokoustila, Kauppatie 11
Ilm. viimeistään 3.2. puh. 03 473 0100

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa!

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

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

Yhteistyössä:

Ruovesi
Kuruntie 12
Puh. 03 486 4551

Toiminnanjohtaja
Harri Katajamäki 
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari  
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen 
03 486 4551

Metsänparannus-
esimies
Jari Hemminki 
044 776 4549

Korjuuesimies
Sari Kaleva 
044 557 8589

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4554

Metsäasiantuntija
Ville Haavisto 
044 776 4555

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

Kuru
Suittilahdentie 1

Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Kenttäesimies
Vesa Kastari  
044 776 4560

Teisko
Terälahdentie 1095

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

Kuorevesi
Kotovainiontie  8 A 2

Metsäasiantuntija
Juha Saltiola
044 776 4550

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Kenttäesimies
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsäasiantuntija
Markku Laukkarinen 
044 776 4557

Orivesi
Keskustie 35

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman 
040 557 3947

Kenttäesimies
Antti Kujala
044 580 1046

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen 
0400 745 715

Metsäasiantuntija
Juha Ruuska
0400 131 337

Metsäasiantuntija
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Metsäasiantuntija
Rami Raittinen 
0400 131 340

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

Kurun, Oriveden seudun, 
Ruoveden ja Virtain 
Osuuspankit

Kohdataanko?
Testaa uusia palveluitamme op.fi:ssä

Kurun, Mäntän seudun, Ruoveden ja Virtain 
Osuuspankit

Virrat
Virtaintie 40 A

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki 
0400 159 153

Metsäasiantuntija
Kerkko Koro
044 580 1043

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti
044 760 7788

Längelmäki
Aallontie 6

Metsäasiantuntija
Hannu Varjoranta
0400 361 723

Metsäasiantuntija
Pentti Alanko
0400 238 590


