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Tervehdys hyvät Mhy:n jä-
senet ja sidosryhmät. Joulu 
on tulossa ja talvea tässä jäl-
leen odotellaan. 

Puukaupassa on nyt use-
amman tasaisen vuoden jäl-
keen hivenen seesteisempi 
ja hiljaisempi jakso. Alkuvuo-
si näyttää varmaan jo suun-
taa minkälainen ensi vuodes-
ta puukaupan suhteen keh-
keytyy.

Metsänomistajajärjestös-
sä on käynnissä iso uudistus, 
jossa Mhy Pohjois-Pirkkakin 
on mukana. Vuoden vaihtees-
sa vanhat metsänomistajalii-
tot puretaan ja niiden toimin-
ta siirtyy MTK:n alaisuuteen. 

Metsänhoitoyhdistyksistä tu-
lee suoraan MTK:n jäseniä. Mhy 
Pohjois-Pirkan valtuusto päät-
ti syyskokouksessaan Hyytiä-
lässä, että haemme MTK:n jäse-
nyyttä. Monet muut yhdistykset 
tekivät jäsenyyspäätöksensä jo 
keväällä. Mhy Pohjois-Pirkka ve-
nytti päätöksen tekoa saadak-
seen MTK:lta mahdollisimman 
paljon lisätietoa organisaatio-
muutoksesta. Saadut lisätiedot 
helpottivat hallituksen päätök-
sentekoa esityksen tekemisessä 
valtuuston päätettäväksi. Lisäk-
si päätöstä vahvistaa tieto siitä, 
että käytännössä lähes kaikki 
Suomen metsänhoitoyhdistyk-
set ovat mukana metsänomis-
tajajärjestössä. Näin jatkamme 

mukana yhdessä vahvassa rin-
tamassa metsänomistajien hy-
väksi.

Tuleva jäsenmaksu on pää-
sääntöisesti vanhaa metsänhoi-
tomaksua alhaisempi. Vuoden 
vaihde tuo tullessaan metsän-
hoitoyhdistyskentälle suurim-
man muutoksen sen yli sadan 
vuoden historian aikana. Laki-
sääteinen metsänhoitomaksu 
ja automaattijäsenyys poistuu 
metsänhoitoyhdistyslaista ja 
muuttuu jäsenmaksuksi ja va-
paaehtoiseksi jäsenyydeksi.

Metsänhoitomaksulla on to-
teutettu sille laissa asetettuja 
tehtäviä mm. metsänomistajien 

neuvontaa, koulutusta ja tiedo-
tusta. Ensi vuodesta lähtien tä-
mä tehdään sitten vuosittaisel-
la metsänhoitoyhdistyksen jä-
senmaksulla.

Mhy Pohjois-Pirkan valtuusto 
päätti syyskokouksessaan halli-
tuksen esityksen pohjalta, että 
jäsenmaksu koostuu 50 euron 
perusmaksusta ja lisäksi 1,50 
euron hehtaarimaksusta. Mak-
sukaton ollessa 300 euroa.

Yhdistyksemme jäsenten 
keskiverto-omistuksen ollessa 
noin kolmekymmentä hehtaa-
ria, putoaa jäsenmaksu siis noin 
25 €, ollen siten 95 €. Päätöksen 
pohjana hallinnolla oli maltilli-
nen muutos siirtymisestä met-
sänhoitomaksusta jäsenmak-
suun, jolla taataan kattavat neu-
vontapalvelut koko yhdistyk-
sen alueella tulevana vuonna. 

Metsänhoitoyhdistyksemme 
jäsenet voivat olla huoletta, pal-
velut ja työntekijät säilyvät, eikä 
palvelutaso putoa, vaan sitä pa-
rannetaan yhä edelleen määrä-
tietoisesti. Mhy Pohjois-Pirkassa 
on toteutettu onnistunut orga-
nisaatiomuutos pari vuotta sit-
ten, ja sitä viedään eteenpäin. 
Moneen eri metsänhoitoyhdis-
tyksen palveluun, tehtävään 
ja toimenkuvaan yhdistyksellä 
on omat siihen erikoistuneet ja 
motivoituneet ammattilaisen-
sa, jotka saavat alallaan jatku-
vaa koulutusta. Näiden palve-

Metsänhoitoyhdistyksellä muutoksen vuosi 
2015

luiden käyttö metsänomista-
jalle on mahdollista jatkossakin.

Palveluiden hinnoittelu 
muuttuu vuoden alusta siten, 
että palvelut ovat jäsenelle sel-
västi edullisempia kuin asiak-
kaalle, joka ei ole mhy:n jäsen. 
Lisäksi jäsen saa yhdistyskoh-
taisia jäsenetuja, kuten metsien 
sertifiointi, joka jatkuu katkea-
mattomana jäsenyyden jatku-
essa. Lisäksi jäsen saa myös val-
takunnalliset MTK:n jäsenedut. 

Metsänhoitoyhdistyksen jä-
senyyden jatkuminen ei vaa-
di metsänomistajalta toimen-
piteitä.  Jäsenmaksu ja jäsen-
kortti postitetaan nykyiselle 
jäsenistölle helmi-maaliskuun 
vaihteessa.

Markkinoilla kilpailu metsän-
omistajien ”päänahoista” on 
kovaa. Metsäyhtiöt ja muut toi-
mijat väijyvät etenkin isompia 
metsänomistajia sopimusasiak-
kaikseen. Metsänhoitoyhdistys 
palvelee kaikkia metsänomista-
jia kokoon katsomatta, niin iso-
ja kuin pieniä. Metsänomistajan 
kannattaa muistaa, että Mhy:n 
perustehtävä on olla metsän-
omistajan puolella, ja yhdistyk-
sessä päätökset tekevät met-
sänomistajat itse.

Nykyaikainen metsänhoi-
toyhdistys on paikka, josta saa 
yhden luukun periaatteella kai-

ken metsään liittyvän palve-
lun ja avun metsäomaisuu-
den hoitoon liittyviin tarpei-
siin. Lisäksi metsänhoitoyh-
distyksen verrattomana etu-
na on muihin toimijoihin 
nähden se, että sillä on toi-
mijoista ainoana kattava, ver-
tailtava hinta- ja katkontatie-
to eri puunostajittain. Lisäk-
si on hyvä muistaa, että met-
sänhoitoyhdistys kykenee 
kilpailuttamaan puukaupat 
kaikkien alueen ostajien kes-
ken, ja vaikka hoitamaan puu-
kaupan toimeksiannolla, avai-
met käteen periaatteella. Tä-
mä palvelu onkin nykyään 
erittäin suosittu metsänomis-
tajien keskuudessa. 

Metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajien hallinnoi-
ma organisaatio, joka ei kuu-
lu metsäteollisuuden etujär-
jestöihin, joiden päätarkoi-
tus on saada raaka-aineensa 
metsänomistajilta mahdol-
lisimman halpaan hintaan. 
Metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan toiminta on kaikin 
puolin avointa ja läpinäkyvää.

Hyvää joulunodotusta

Antero Unkila
Mhy Pohjois-Pirkan 

hallituksen puheenjohtaja

Metsänhoitoyhdistyksen toi-
minta on jatkuvaa jäsentensä 
palvelujen kehittämistä. Näi-
tä palveluja voidaan kutsua 
lähipalveluiksi. Monet palve-
lut ovat kadonneet pitäjistä, 
mutta metsänhoitoyhdistyk-
sen palvelut ovat edelleen lä-
hellä. Ne ovat puhelinsoiton 
päässä. Metsänhoitoyhdistyk-
sen metsäasiantuntijat auttavat 
niin puukauppa kuin metsän-
hoitoasioissa. Lisäksi Metsän-
hoitoyhdistyksen jäsenyys an-
taa etuja, joita muualta on vai-
kea saada. Tässä on muutama 
vuoden 2015 jäseneduista:
1. Tutut ja luotettavat met-

säasiantuntijat, jotka tunte-
vat parhaiten oman alueen-
sa metsät, metsien tarpeet ja 
metsänomistajat. Jäsenilläm-
me on käytettävissään ko-
ko Metsänhoitoyhdistyksen 
laaja palveluvalikoima: puu-
kauppa- ja metsänhoitopal-
velut, metsäsuunnittelu, tie- 
ja ojahankkeet, sekä metsä-
omaisuuden hallinta. Yhtey-
denotto omaan metsäasian-
tuntijaan on helpoin tapa saa-
da palvelua metsäasioissa.

2. Maksuton puunmyyntisuun-
nitelma ja puukaupan yliver-
tainen tuntemus: puukaupas-

sa markkinatiedon, erikois-
puiden ja katkontatiedon hyö-
dyntäminen tuo etua. Laa-
dimme Sinulle maksuttoman 
puunmyyntisuunnitelman, 
jonka pohjalta voit tarvitta-
essa antaa koko puukaupan 
meidän hoidettavaksi. Talo-
udellisesti suuri merkitys on 
sillä, että yhdistyksessä on 
tieto eri ostajien tavasta kat-
koa puut. Leimikon tukki-
prosentin määrällä on suu-
rin merkitys, onhan tukki- ja 
kuitupuun ero jopa kymme-
niä euroja kuutiolta kanto-
hinnassa.

3. Maksuton neuvonta / metsäti-
lakäynti uusille metsänomis-
tajille. 

4. Metsänhoitoyhdistyksen jäse-
nenä metsäsi on aina PEFC-
metsäsertifioitu. Sertifikaatti 
on edellytys kansainväliseen 
puukauppaan, sertifioimaton-
ta puuta on vaikeampi saada 
kaupaksi.

5. Jäsenten edunvalvonta kan-
nolta Brysseliin: tilakohtai-
nen edunvalvonta ja auttami-
nen esim. maankäyttöä kos-
kevissa kysymyksissä. Edun-
valvontaa tehdään paikalli-

sesti, maakunnallisesti, val-
takunnallisesti ja aina EU-ta-
solle asti. Hyvänä esimerkki-
nä edunvalvonnasta on metsä-
maan kiinteistöveron estämi-
nen toistaiseksi.

6. - 15 % alennus kaikista met-
säasiantuntijapalveluista se-
kä materiaalista (mm. taimet, 
lannoitteet jne.) 

7. Maksuton MetsäPirkka –leh-
ti 4 kertaa vuodessa sekä Maa-
seudun Tulevaisuuden Metsän-
omistaja-numerot. Lähetämme 
halutessasi myös sähköisen uu-
tiskirjeen sähköpostiisi.

Metsänhoitoyhdistys on lähellä metsänomistajaa

8. Kaikki asiantuntijat ja 
palvelut ensisijaisesti jä-
senten käytössä

9. Paikalliset, alueelliset ja 
valtakunnalliset alennuk-
set jäsenkortille (mm. 
MTK:n jäsenedut)
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Tervetuloa  
jouluostoksille

Oriveden Hirsilässä asuva Kyös-
ti Yli-Pohja eläköityi Mhy Poh-
jois-Pirkan palveluksesta mar-
raskuun alussa. 

63-vuotias Yli-Pohja tuli Ori-
veden Metsänhoitoyhdistykselle 
metsuriksi helmikuussa 1982 ja 
oli siitä saakka yhdistyksellä yh-
täjaksoisesti töissä. Ennen met-
sänhoitoyhdistystä Kyösti oli 
metsäyhtiöllä metsurina ja töis-
sä sahalla Urjalassa.

Eläkeuran alku on sujunut 
opetellessa uutta elämänrytmiä. 

Kyöstin mukaan vaimolla on 
kotona ihmettelemistä kun isän-
tä onkin jatkuvasti kotosalla. 
Yli-Pohjan aika kuluu mootto-
risahojen keräily harrastusta jat-
kaen. Vajaan tuhannen moottori- 
ja raivaussahan kokoelma kart-
tuukin erilaisia romutoreja ja 
huutokauppoja kiertäen.

Kysyttäessä lähteekö Kyös-
ti heti uudestaan raivuulle elä-
keukkona kun kelikin vielä täl-
le syksyä soisi, on vastaus ”vuo-
den verran ainakin oon nyt koto-
na, katsotaan sitten”.

Mhy Pohjois-Pirkka toivot-
taa Kyöstille hyviä eläkepäivä 
ja kiittää isosti siitä työstä, min-
kä Kyösti on tehnyt 

Orivedellä metsänhoito- ja 
hakkuutöissä metsänomistajien 
metsissä.

Kuva ja teksti, 
Miika Bucktman

Yli-Pohjan Kyösti eläkkeelle

ti jättämät saappaat kurulaisten 
metsänomistajien palvelukses-
sa. Vahdinvaihdon tueksi myös 
Vesa Kastari siirrettiin takaisin 
taustajoukoista kentälle metsän-
omistajien pariin. Muutokset on 
aloitettu joulukuun alusta ja tal-
ven puunkorjuukiireisiin lähde-
tään näin tuorein jaloin!

Eetu Suvanen on vankasti Pir-
kanmaalainen metsäammattilai-
nen. Syntyperäinen tampere-
lainen kävi myös metsäalano-
pinnot Tampereen ammattikor-
keakoulussa ja valmistui syk-
syllä 2013 metsätalousinsinöö-
riksi (AMK). Metsänomistussi-
doksetkin löytyvät Pirkanmaalta 
mummolan metsistä Parkanosta. 
Käytännön metsänhoitotyöt ovat 
tulleet tutuiksi niin mummolan 
metsäpalstalta kuin harjoittelu-
aikaisista raivaussahatöistä. Ee-
tu on raivaukseen liittyen toimi-
nut myös opintojen ohessa met-
sänhoito-osuuskunta Tuohen ak-
tiivina. Metsäalan työkokemus-
ta löytyy lisäksi L&T Biowatilta 
sekä Metsäntutkimuslaitokselta. 

Reijo Rantalan vankan koke-
muksen ja paikallistuntemuk-
sen paikkaaminen on haastava 
tehtävä nuorelle metsämiehel-

Kurun toimistolla vuoronvaihto
le. Eetu on ottanut haasteen in-
nokkaasti vastaan ja toivoo ak-
tiivista yhteydenpitoa metsän-
omistajien kanssa heti alusta al-
kaen. Kurun metsiin ja metsän-
omistajiin tutustuminen onkin 
ensimmäinen tehtävä, jossa riit-
tää askaretta pitkin vuotta. Eri-
tyisen tärkeänä ja kiinnostavana 
Eetu Suvanen pitää nuorten met-
sien kasvukunnosta huolehtimi-
sen. Taimikonhoidot ja harven-
nushakkuut ovatkin hyvä paino-
piste tulevan vuoden töitä kaa-
vailtaessa. Metsänhoitoyhdis-
tyksen työsarka Kurussa tarjo-
aa Eetulle mainion tilaisuuden 
päästä tutustumaan laaja-alai-
seen työhön metsänomistajien 
avustamisessa niin metsänhoi-
dossa kuin metsänomistuksessa 
yleensäkin. Kokemuksen kaut-
ta saa hyvää tukea ammattitai-
don kehittämiseen niin työelä-

mää kuin myös tulevaa metsän-
omistusta varten.

Toivotamme Reijolle antoisaa 
ja rentouttavaa vuorotteluvapaa-
ta ja Eetulle intoa ja menestys-
tä metsänomistajien parissa. Ku-
rulaisilta metsänomistajilta toi-
vomme jatkoa aktiiviselle met-
sänhoidolle kanssamme! 

Vesa Kastari

Mhy Pohjois-Pirkan Kurun toi-
mistolla on tehty järjestelyjä toi-
mihenkilöiden osalla. Reijo Ran-
tala viettää vuorotteluvapaata 
2015 vuoden loppupuolelle asti 
ja Reijon sijaisena on aloittanut 
25-vuotias tamperelainen Eetu 
Suvanen. Eetun toimenkuvana 
on täyttää Reijon väliaikaises-

Kyösti ja kahden miehen moottorisaha, Amerikkalainen 
MALL Mod. 6 vm n.1938

Kaksi 1951 vuosimallin metsäkonetta Kyösti Yli-Pohja ja Diston

ps. Metsänomistajat! Käytös-
sänne ovat erinomaiset hy-
vän metsänhoidon tekijät; 
tehokkaat metsurit ja laa-
dukkaat hakkuukoneet. Ol-
laan yhteydessä! Katso yhte-
ystiedot sivulta 12.
Eetu & Vesa
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Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

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

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

Positiiviset uutiset kotimaisesta 
tai kansainvälisestä taloustilan-
teesta ovat olleet harvassa. Tie-
dotusvälineet ovat täynnä toinen 
toistaan synkempiä talouden nä-
kymiä. Suomalainen metsäala 
on kokonaisuudessaan kuiten-
kin ollut iloinen poikkeus. Ko-
timaisen puun käyttö on ener-
giapuu mukaan luettuna ennä-
tyskorkealla. Valmistumassa 
olevat investoinnit lisäävät ko-
timaisen puun käyttöä entises-
tään lähivuosina.

Talouskasvun heikkous Suo-
messa ja koko EU-alueella on 
johtanut euron heikentymiseen 
dollariin nähden ja on sitä kautta 
erittäin merkittävästi parantanut 
vientiteollisuuden hintakilpailu-
kykyä. Tämä näkyi jo pörssissä 
noteerattujen yhtiöiden osavuo-
situloksissa kolmannelta nel-
jännekseltä. Talousviisaat en-
nustavat, että euron heikenty-
minen jatkuu edelleen. Toisaal-

ta sekasortoinen tilanne Venäjäl-
lä on johtanut siihen, että rupla 
on heikentynyt yli 50 prosenttia, 
tuoden ylivoimaista kilpailuetua 
venäläisille sahatavaran viejil-
le Siperiasta Aasiaan, erityises-
ti Kiinaan. Tämä kehitys on jo 
heijastunut suomalaisten saho-
jen vientikauppojen supistumi-
seen Aasiassa. Ukrainan kriisin 
vaikutukset koko suomalaiselle 
metsäsektorille ovat toistaiseksi 
olleet hyvin vähäisiä.

Toinen talouteen potkua anta-
va tekijä on ollut öljyn hinnan 
lasku. Jo tapahtuneen öljyn hal-
penemisen seurauksena talous-
kasvun arvioidaan maailman-
laajuisesti vilkastuvan varsin 
merkittävästi. Öljyn halpenemi-
sen haitallinen kääntöpuoli met-
sänomistajan näkökulmasta on 
tietysti energiapuumarkkinoi-
den heikentyminen. Öljyn hin-
nan laskun ennakoidaan myös 
jatkuvan, sillä keskeiset öljyn-
tuottajamaat eivät ole ilmoitta-
neet tuotannonrajoituksista. 

Puukaupassa tapahtunut 
odotettu tasaantuminen

Puun käyttömäärien näkökul-
masta kuluva vuosi on kehit-
tynyt ennakoidusti. Kuitupuu-
ta käyttävän teollisuuden ka-
pasiteetti on ollut tapissa. Mar-
raskuun puolivälissä UPM:n il-
moittamat paperikoneiden sul-
kemiset ovat tietysti valitetta-

via, mutta eivät paperimarkki-
noiden kehityksen näkövinkke-
listä missään tapauksessa odot-
tamattomia. Niiden kuluttama 
puumäärä pystytään kokonai-
suudessaan käyttämään muis-
sa yksiköissä. Selluteollisuuden 
näkymät ovat kokonaisuudes-
saan erinomaiset. Kartonkiteol-
lisuuden näkymät tulevat myös 
jatkumaan hyvinä.

Tukkipuuta jalostavassa teol-
lisuudessa käyttö kehittyi ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla suo-
tuisasti, mutta väheni selvästi 
kolmannella neljänneksellä. Sa-
ha- ja vaneriteollisuuden vienti-
määrät osoittavat myös selvää 
kasvua. Valitettavasti myös val-
miin sahatavaran varastot ovat 
voimakkaasti kasvaneet. Saha-
tavaran tuotanto on Suomen li-
säksi kasvanut monissa maissa 
kysyntää enemmän ja tämä on 
johtanut hintojen laskuun viime 
kuukausina. 

Puukauppa kävi alkuvuonna 
selkeästi viime vuotta enemmän 
ja myös selvästi vilkkaammin 
kuin puun käyttö kehittyi. Puu-
varastot kasvoivat ja tästä johtu-
en puukaupan vauhti odotetusti 
on hiipunut syksyn aikana. Jou-
lukuun alkuun mennessä viikko-
tilastojen perusteella puuta oli 
yksityismetsistä ostettu kahdek-
san prosenttia viime vuotta vä-
hemmän. 

Puukauppa on kuitenkin edel-
leen käynyt määrällisesti var-

sin tasaisesti. Kokonaisuudes-
saan kaikista puutavaralajeista 
on kuitenkin tällä hetkellä yli-
tarjontaa ja puun hinnat ovat lie-
västi laskeneet. 

Positiivinen uutinen puu-
kaupan näkövinkkelistä on se, 
että markkinahakkuita on teh-
ty vilkkaasti. Syyskuun hakkuut 
olivat aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna ennätyskorkealla. Toinen 
myönteinen seikka puukaup-
paan on ollut puun tuonnin sel-
keä hiipuminen viime vuodesta. 

Puun kysyntätilanteessa on 
luonnollisesti erittäin suuria 
alueellisia, yrityskohtaisia ja 
myös puutavaralajeittaisia ero-
ja. Yksittäisistä puutavaralajeis-

Euron heikkenemisestä vetoapua 
metsätalouteen

Eduskuntavaalien keskeiseksi 
teemaksi on nousemassa yrit-
täjyyttä kahlitsevan byrokrati-
an purkaminen ja tarve vähen-
tää julkisia menoja. Metsäalan 
lainsäädännön muutoksilla tätä 
on jo tehty. Uusi metsälaki vä-
hensi paperin pyöritystä muuta-
malla kierroksella ja lisäsi met-
sänomistajien vapautta päättää 
metsiensä hoidosta ja käytöstä. 
Metsänhoitoyhdistyslain uudis-
tus jatkaa samalla linjalla ja sa-
maan aikaan metsänomistajien 
järjestö uudistuu.

Metsäkeskuslaki ja kemera-la-
ki ovat parhaillaan eduskunnan 
käsittelyssä. Nämäkin lakiuudis-

tukset antavat mahdollisuuden 
viedä asioita oikeaan suuntaan.

Metsäkeskuslain muutos 
on avain Metsäkeskuksen toi-
minnalliseen uudistamiseen. 
- Uudistuksessa ei kuitenkaan 
saa olla kysymys pelkästään sii-
tä, että tehdään uusi organisaa-
tio. Myös prosessit ja toiminta-
mallit tulee uudistaa ja moderni-
soida. Metsäkeskuksen pitää ol-
la vahvasti läsnä maakunnissa, 
mutta se ei saa tarkoittaa kan-
keata moninkertaista hallintoa 
tai budjetteja – toisaalta se ei tar-
koita myöskään sitä, että asioita 
tehdään niin kuin ennen.

Metsäelinkeinon edistämisen 

kaikissa maakunnissa pitää ol-
la Metsäkeskuksen ydintehtävä. 
Ilman metsäpalvelumarkkinoilla 
toimivan Otson pikaista yhtiöit-
tämistä Metsäkeskuksen uskot-
tavuus alan toimijoista riippu-
mattomana edistäjänä vaurioi-
tuu. – Asian venymiseen Metsä-
keskuksella ei ole varaa, muis-
tutti Tiirola.  

– Se aika on ohi, jolloin Met-
säkeskuksen henkilökohtainen 
neuvonta metsäomistajille tai 
muillekaan oli avainasemas-
sa. Siihen ei enää ole resurs-
seja. Sen sijaan hyvä esimerk-
ki positiivisesta kehitykses-
tä on SMK:n johtokunnan esi-
tys Metsään.fi palvelun kehittä-
miseksi sektorin asiointiportaa-
liksi ja muuttamiseksi metsän-
omistajille maksuttomaksi, Tii-
rola kiittelee.

Tiirola kannustaa Metsäkes-
kusta etsimään valtiontalouden 
vaatimat säästöt päällekkäisyyk-
sien karsimisesta, asioiden prio-

risoinnista ja turhan byrokratian 
karsimisesta. 

– Kun Kelakin pystyy teke-
mään samansuuruisia päätöksiä 
suoraan luukulla ja vakuutusyh-
tiöiden korvaukset hoidetaan pu-
helimessa tai netissä, pitää uu-
den kemeran hallinnointi raken-
taa Metsään.fi -palvelua hyö-
dyntämällä paljon nykyistä yk-
sinkertaisemmaksi. Metsänhoi-
toyhdistykset ovat valmiita ke-
hittämään omavalvontaa tätä tu-
kemaan, lupasi Tiirola.  

Metsäkeskus mukaan byrokratian  
vähentämistalkoisiin
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ovat vieneet oman 
uudistuksensa loppusuoralle. Toivomme myös Met-
säkeskuksen osallistuvan metsäalalla käynnissä 
olevaan uudistumisaaltoon ja byrokratian vähentä-
mistalkoisiin, sanoi MTK:n metsävaltuuskunnan pu-
heenjohtaja Mikko Tiirola 2. joulukuuta Mikkelissä.

ta heikoin kysyntä tällä hetkel-
lä on energiapuulla, mutta sille-
kin löytyy paikoitellen ostajia. 
Kaikkein kysytyimpiä ovat edel-
leen kovan maan leimikot. On 
ennakoitavissa, että talvikorjuu-
kohteiden kysyntä alkaa toden 
teolla vasta sitten, kun pakka-
set kovettavat maan, ja kun vii-
me talvelta korjaamatta jääneet 
kaupat on saatu hoidettua. 

Ennusteet povaavat 
suotuisaa kehitystä

Sekä Pellervon taloustutkimus 
PTT että Metsäntutkimuslai-
tos Metla julkistivat lokakuun 
alussa tuoreimmat metsäsekto-

rin suhdannekatsauksensa, jotka 
ovat netissä kaikkien kiinnostu-
neiden vapaasti luettavissa. Mo-
lemmat ennusteet arvioivat ko-
timaisen puumarkkinatilanteen 
jatkuvan suunnilleen kuluvan 
vuoden kaltaisena sekä määrien 
että hintojen osalta. Ensi vuo-
den aikana valmistuu lisää pal-
jon odotettuja investointeja, jot-
ka lisäävät erityisesti kuitupuun, 
mutta myös tukin kysyntää. 

Erno Järvinen
tutkimuspäällikkö

MTK ry
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FI TERI KYSY LISÄÄ
Minna Lappalainen
040 705 4395
minna.lappalainen@fixteri.fi
Miika Järvinen
040 772 3355
miika.jarvinen@fixteri.fi
www.fixteri.fi

Hoidata nuori metsäsi 
kasvukuntoon Fixterillä ja 
satsaa metsäsi tulevaisuuteen.

Aamupäivän aikana kuultiin Met-
säkeskuksen asiantuntijoiden li-
säksi esitykset Pirkanmaan liitol-
ta, Vapolta, ja Leppäkosken Säh-
költä. Hankkeen yhteistyökump-
panikuntien energiaratkaisuis-
ta esitelmöivät Punkalaitumen 
ja Virtain edustajat. Esitysten li-
säksi seminaariin sisältyi vierai-
lu Ruutanan koulun pellettiläm-
pölaitoksella ja tieliikennemuseo 
Mobilian hakelämpölaitoksella. 
Tilaisuus oli samalla Metsäkes-
kuksen Moteista Megawateiksi 
-hankkeen loppuseminaari.

 
Turveveron alennus lisää 
metsähakkeen käyttöä 
Tilaisuuden avasi edistämis-
päällikkö Ari Lähteenmäki Suo-

men metsäkeskuksen Pirkan-
maan alueyksiköstä. Hän muis-
tutti, että Suomen energiapoli-
tiikassa ollaan menossa oikeaan 
suuntaan. Turveveron alennus ja 
puusähkön tuen korotus vähen-
tää fossiilisen kivihiilen polttoa. 
Suomi ostaa fossiilista poltto-
ainetta ulkomailta 7 miljardilla 
eurolla vuosittain, suunta pitää 
kääntää velkaantumisen vähen-
tämiseksi. 

Uudessa Metsätalouden rahoi-
tuslakikaavailuissa on myös hy-
viä elementtejä nuorten metsi-
en hoitoon ja pienpuun korjuu-
tukeen. Hyvä metsänhoito lisää 
myös hiilinielua, jolla voidaan 
hoitaa jopa kolmasosa hiilidiok-
sidipäästöistä.

Sertifioinnissa mukana ole-
va metsänomistaja voi myy-
dä puunsa PEFC-sertifioituna 
ja siten todistaa puunostajalle 
ja lopputuotteen käyttäjälle, et-
tä myyty puu on peräisin kestä-
västi hoidetusta metsästä.

Metsänhoitoyhdistys järjes-
tää sertifioinnin jäsenilleen ryh-
mäsertifiointina yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa.

Organisointi muuttuu 
Metsänomistajajärjestön uudis-
tus lakkauttaa Metsänomistaji-
en Liitot, jotka ovat hallinnoi-
neet kaikkien toimijoiden puo-
lesta metsäsertifiointia. MTK:n, 
Metsäteollisuus ry:n ja Suomen 
sahat ry:n perustama uusi Kestä-
vän Metsätalouden Yhdistys ry 
on jatkossa sertifikaatin haltija. 

MTK ja metsäteollisuus ovat 
sopineet toiminnan päälinjoista 
sekä kustannusten jaosta, ja nyt 

on kiire hioa yksityiskohtia, sillä 
vuodenvaihde on lähellä. Met-
sähallitus on jäämässä yhteises-
tä toteutuksesta pois, mutta se ei 
ainakaan eteläisessä Suomessa 
aiheuta ongelmia.

Metsäsertifiointi toteutetaan 
vuonna 2015 edelleen alueelli-
sena sertifiointina maakuntaja-
olla.  Mukana oleminen ei vaa-
di mhy:n jäsenenä olevalta met-
sänomistajalta erityisiä toimen-
piteitä. Ja sertifiointihan on edel-
leen vapaaehtoista. Sertifiointi-
ryhmään ei ole pakko kuulua, 
jos vaatimukset tuntuvat met-
sänomistajasta kohtuuttomilta. 
Mhy:n jäsen voi jättäytyä serti-
fioinnin ulkopuolelle, mutta sil-
loin puutakaan ei voi myydä ser-
tifioituna.

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
olleet vuodesta 1999 alkaen mu-
kana aktiivisena toimijana serti-
fioinnissa ja soveltamassa sen 

Puuenergia on myötätuulessa Pirkanmaalla  

Hanketoiminnalla hyviä 
tuloksia
Projektivastaava Perttu Ojakos-
ki esitteli Moteista Megawateik-
si –projektin tuloksia. Hank-
keessa on selvitetty Pirkanmaan 
kuntien energian tuotantoa ja 
käyttöä. Tällä hetkellä kunta-
kohtaiset energiatiedotteet ovat 
valmistuneet lähes kaikista Pir-
kanmaan kunnista. Kaikkia tie-
dotteita ei ole vielä kuitenkaan 
julkaistu, koska esittelyt kun-
nissa on vielä kesken. Lisäksi 
projektin aikana on tehty lukui-
sia kannattavuusselvityksiä mm. 
maatiloille ja yrityksille pelletti- 
tai hakelämpöön siirtymiseksi.

Puupolttoaineiden käyttö 
lisääntyi Pirkanmaalla
Metsäkeskuksen bioenergia-
asiantuntija Lasse Maunula ker-
toi energian kulutuksesta ja tuo-
tannosta Pirkanmaalla. Maunu-
lan mukaan Pirkanmaalla ku-
lutettiin energiaa vuonna 2013 
noin 18,7 terawattituntia (TWh). 
Vuoteen 2012 verrattuna ener-
gian kokonaiskulutus laski noin 
1,5 TWh:lla, pääasiassa lauhasta 
talvesta johtuen. Myös maakun-Liikennemuseo Mobiliakin käyttää nykyisin uusiutuvaa 

energiaa. 

Suomen metsäkeskuksen Moteista Megawateiksi -hanke järjesti 13. marras-
kuuta Puusta energiaa -seminaarin UKK-instituutilla Tampereella. Puun käyttö 
polttoaineena ja lämpöyrittäjäkohteiden määrä on lisääntynyt Pirkanmaalla. 

vaatimuksia metsien hoidos-
sa. Yhdistykset osaavat asiansa 
myös tällä osa-alueella.   

Uudet vaatimukset 2016
PEFC-sertifioinnin vaatimuksia 
päivitetään viiden vuoden välein 
toimintaympäristön muutosten 
vuoksi. Uusittu kriteeristö hy-
väksyttiin kesällä vaatimuksia 
valmistelleessa työryhmässä. Jo-
kunen vaatimus poistettiin ja uu-
sia kriteerejä tuli neljä. Ne kos-
kevat metsänhoidon laadun var-
mistusta, metsäpalvelujen han-

Iltapäivän retkellä seminaarin osanottajat tutustuivat Ruutanan koulun pellettilämmityk-
seen.

PEFC-metsäsertifiointi yhdistyksen 
jäsenyydellä
Metsänomistajat saavat metsilleen sertifikaatin 
tulevaisuudessakin metsänhoitoyhdistyksen jäse-
nyyden kautta.  

kintaa, roskaamista ja muinais-
muistojen säilyttämistä.

Kansainvälisen PEFC-orga-
nisaation pitää vielä hyväksyä 
muutosesitykset ja tämä prosessi 
vie aikaa pitkälle ensi vuoteen. 
Uudet vaatimukset on tarkoi-
tus ottaa käyttöön viimeistään 
vuoden 2016 alusta. Siihen as-
ti mennään entisin ehdoin.  Met-
sänomistajalle suoraan uudistus 
ei tuo paljon päänvaivaa, mutta 
metsäorganisaatioiden toimin-
taan on tulossa tarkennuksia. 

nan teollisuuslaitosten energian-
kulutus väheni noin 0,5 TWh 
vuodesta 2012.

Käytetyissä energialähteissä 
ei tapahtunut suuria muutoksia 
vuonna 2013. Fossiilisilla polt-
toaineilla tuotetaan edelleen 
suurin osa Pirkanmaalla kulu-
tetusta energiasta. Uusiutuvi-
en energialähteiden osalta mer-
kittävintä oli puupolttoainei-
den käytön suhteellisen osuu-

den kasvu noin kolmella pro-
senttiyksiköllä vuodesta 2012. 
Vuonna 2013 puupolttoainei-
den osuus oli noin 19 prosent-
tia, vuotta aiemmin noin 16 pro-
senttia. 

 
Lämpöyrittäjäkohteita 
nousee Pirkanmaalle 
Moteista Megawateiksi -hank-
keen aikana Pirkanmaalle on 
tullut uusia lämpöyrityskohtei-

ta. Hanke on ollut mukana mm. 
seuraavien lämpöyrittäjäkohtei-
den käynnistämisessä. 

Perttu Ojakoski 
bioenergianeuvoja 

Suomen metsäkeskus, 
Pirkanmaa

Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 500 kW 
(Kurun Hakelämpö Oy)
Tieliikennemuseo Mobilia, Kangasala 850 kW 
(Jokirannan Energia Oy)
Ruutanan koulu ja päiväkoti, Kangasala 500 kW 
(PP Hot Oy / Versowood)
Palvelukeskus Pakari, Punkalaidun 700 kW 
(Punkalaitumen Biotrio Oy)

Näissä kohteissa korvattiin kevyttä polttoöljyä 
yhteensä noin puoli miljoonaa litraa. 

DNV:n arvioija Martti Kuusinen kyselemässä metsuri Urpo 
Metsärannalta työmaaohjeistuksia.
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Mitä hyötyä metsänhoitoyhdis-
tyksen jäsenyydestä on?
Yhdistyksellä ei enää ole lakisää-
teistä velvoitetta palvella kaikkia 
metsänomistajia tasapuolises-
ti kuten metsänhoitomaksun ai-
kaan. Yhdistys voi siis halutes-
saan tarjota metsäpalveluita vain 
jäsenille tai tarjota jäsenilleen 
palveluita edullisempaan hintaan 
kuin muille. Lisäksi yhdistys voi 
tehdä yhteistyökumppaneittensa 
(kaupat, pankit, muut palvelun-
tarjoajat) yhteistyösopimuksia, 
joiden kautta jäsenet saavat ra-
hanarvoisia jäsenetuja. Yhdistyk-
sen jäsenet saavat jäsenpalveluna 
myös metsiensä PEFC -sertifioin-
nin. Lisäksi jäsenet saavat käyt-
töönsä MTK:n tarjoamat valta-
kunnalliset jäsenedut ja -palvelut. 

Kaikista muista metsäpalvelui-
den tarjoajista poiketen metsän-
hoitoyhdistys on ainoa paikka, 
josta metsänomistaja saa apua 
myös silloin, kun kaavoitus uh-
kaa rajoittaa maankäyttöä, säh-
kölinja halkoo metsää tai kunta-
poliitikot säätävät erilaisia vaati-
muksia maanomistajille. Metsän-
hoitoyhdistys vaikuttaa suoraan 
paikallisella tasolla käyttäen tar-
vittaessa apunaan MTK:n asian-
tuntemusta.

Miten jäsenmaksu määräytyy 
ja kuka siitä päättää?
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenel-
lä on velvollisuus suorittaa yh-
distykselle vuosittain valtuuston 
syyskokouksen päättämää jäsen-
maksua, joka voi olla porrastet-

tu metsän pinta-alan perusteella. 
Metsänhoitoyhdistyksen hallitus 
tekee valtuuston syyskokoukselle 
esityksen jäsenmaksun määrästä.

Olen yhteismetsän osakas. Yh-
teismetsä on yhdistyksen jä-
sen. Pitääkö minun vielä liittyä 
ja maksaa erikseen?
Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti 
metsätilakohtainen, joten myös 
jäsenoikeudet kuuluvat vain 
metsänhoitoyhdistyksen jäsene-
nä olevalle yhteismetsälle. Jä-
senyhteismetsän osakkaat ei-
vät ole automaattisesti oikeutet-
tuja yhdistyksen jäsenpalvelui-
hin ja -etuihin. Voidakseen hyö-
dyntää yhdistyksen jäsenpalvelut 
ja -edut sekä saadakseen äänioi-
keuden oman metsätilansa osal-

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys 2015
- Kysymyksiä ja vastauksia

ta, pitää osakkaan liittyä metsän-
hoitoyhdistyksen jäseneksi erik-
seen. Yhteismetsän osakas voi 
liittyä myös pelkästään yhdis-
tyksen kannattajajäseneksi, jol-
loin hänellä on käytettävissä jä-
senedut, mutta ei jäsenpalveluja 
tai äänioikeutta. 

Olen MTK:n tuottajayh-
distyksen jäsen. Maksanko 
MTK:n jäsenmaksua nyt kah-
teen kertaan? Mitä saan siitä 
vastineeksi?
Metsänomistaja maksaa jäsen-
maksunsa metsänhoitoyhdis-
tykselle. Yhdistys maksaa jä-
senmaksua MTK-keskusliitolle.  
Valtaosa maksamastasi jäsen-
maksusta jää mhy:lle, MTK:lle 
siitä menee noin 5-10 %. MTK:n 
jäsenmaksulla yhdistys saa käyt-
töönsä MTK:n edunvalvonta-, 
viestintä ja asiantuntijapalve-
lut. Lisäksi yhdistyksen jäsenet 
saavat käyttöönsä Metsänomis-
tajat-jäsenkortin, joka oikeuttaa 

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja järjestäytyminen muuttuvat ensi vuo-
den alusta lähtien. Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä säilyy, joten jos olet 
jäsenyyteesi ja yhdistyksen toimintaa tyytyväinen, sinun ei tarvitse tehdä mi-
tään. Kannattaa kuitenkin lukea nämä kysymykset ja vastaukset, jos jäsenyys-
asia askarruttaa.

käyttämään MTK:n lukuisia jä-
senetuja.

Asun eri paikkakunnalla kuin 
missä metsäni sijaitsevat. Pi-
tääkö minun maksaa myös 
asuinpaikkani metsänhoitoyh-
distyksen jäsenmaksu, jos ha-
luan osallistua tilaisuuksiin?
Jos etämetsänomistaja halu-
aa käyttää asuinpaikkakuntansa 
metsänhoitoyhdistyksen neuvon-
tapalveluita, osallistua tilaisuuk-
siin ja koulutuksiin, suositellaan, 
että hän liittyy kyseisen yhdistyk-
sen kannatusjäseneksi sen lisäksi, 
että on metsätilan sijaintikunnan 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen.

Minulla on metsää usean met-
sänhoitoyhdistyksen alueella. 
Pitääkö minun maksaa kaikki-
en jäsenmaksu erikseen?
Jos haluat käyttää kaikkien yh-
distysten palveluja ja esim. saa-
da yhdistysten lehdet, sinun pi-
tää maksaa kunkin yhdistyksen 

Sen lisäksi että vuodenvaihtees-
sa tulee voimaan uusi metsänhoi-
toyhdistyslaki, tapahtuu metsän-
omistajien järjestössä myös mui-
ta muutoksia. 

Järjestö muuttuu kaksiportai-
seksi organisaatioksi, mikä tar-
koittaa että nykyiset alueelliset 
metsänomistajien liitot itsenäisi-
nä toimijoina poistuvat järjestö-
kartalta ja metsänhoitoyhdistyk-
set liittyvät suoraan MTK:n jä-
seniksi. Länsi-Suomessa kaik-
ki yhdistykset ovat jo lähettäneet 
jäsenhakemuksensa MTK:lle ja 
liiton lopettamisesta päätettänee 
lopullisesti syyskokouksessa 9. 
joulukuuta. 

Metsänomistajien maakunnal-
linen edunvalvonta, jota liitot 

ovat käytännössä tehneet, jatkuu 
MTK:n metsälinjan kenttähenki-
löiden avulla. Nykyisten liitto-
jen metsätoimihenkilöistä koos-
tuva kaarti jatkaa näissä tehtä-
vissä. Lisäksi rekrytoidaan Poh-
jois-Suomeen ja Pohjois-Karja-
laan uudet henkilöt. Muutoksel-
la ei ole vaikutusta rivimetsän-
omistajiin.

Metsänomistajien liitto Länsi-
Suomen johtaja Marko Mäki-
Hakola siirtyy elinkeinopoliitti-
seksi asiantuntijaksi MTK:n met-
sälinjalle ja metsänhoitopäällik-
kö Auvo Heikkilä jää eläkkeel-
le. Viestintäpäällikkö Heli Mut-
kala-Kähkösestä tulee kenttä-
päällikkö Pirkanmaalle ja ympä-
ristöpäällikkö Markus Nissises-
tä Satakuntaan sekä ympäristö-
asiantuntija laajemmalle alueelle. 
Projektipäällikkö Markus Pelto-
la siirtyy Etelä- ja Keski-Pohjan-
maan kenttäpäälliköksi ja Varsi-
nais-Suomen edunvalvontaa siir-
tyy hoitamaan MTK:n metsälin-
jalta kehittämisasiantuntija Las-
se Lahtinen.  

Monet yhdistykset ovat jo 
päättäneet tarjota jäsenilleen 
osan palveluistaan

ja tuotteistaan edullisem-
paan jäsenhintaan, joten jäsen-
maksu maksaa itsensä takaisin 
sitä runsaammin, mitä enem-
män palveluita käyttää. 

Useimpien yhdistysten jä-
senet ovat saaneet jo tänä 
vuonna käyttöönsä jäsenkor-
tin, jossa kerrotaan niin val-
takunnallisista kuin oman 
yhdistyksen tarjoamista jä-
seneduista. Yksi tärkeimmis-
tä jäseneduista on PEFC-met-
säsertifiointi. Maksamalla jä-
senmaksun ovat metsäsi au-
tomaattisesti mukana sertifi-
oinnissa. 

Jäsenkortti kannattaa pistää 
talteen, sillä vain sitä näyttä-
mällä saa yhteistyökumppa-

neiden tarjoamat jäsenedut esim. 
ostosten yhteydessä. Tällä het-
kellä MTK:n jäsenyydellä saa 
alennuksia mm. vakuutuksista, 
energiasta, hotelleista ja kylpy-
löistä, koruista, katsastuksista, 
mönkijöistä ja huonekaluista.

Jäsenetuja kehitellään lisää. 
Paikallisten yrittäjien kanssa 
tehdään sopimuksia jäsenkortil-
la saatavista alennuksista. 

Metsänhoitoyhdistys on 
lähellä
Metsänomistaja löytää oman 
asiantuntijansa yhteystiedot täs-
tä lehdestä tai nettisivuilta osoit-
teesta www.mhy.fi, ellei hän ole 
jo muuten tuttu. Verkkosivuilla 
tarjoamme myös ajankohtaista 
tietoa käytännön metsänhoidos-
ta ja ajankohtaisesta metsäpoli-
tiikasta.

Yhdistykset järjestävät jä-
senilleen erilaisia tapahtumia 
metsäveroilmoituksen täyttö-
opastuksesta työnäytöksiin ja 
metsäretkeilyihin. Jokasyk-
syinen Metsänomistaja-viikko 
kokoaa tuhansia metsänomis-
tajia tapahtumiin kaikkialla 
maassa. Yhdistysten lehtiä ja 
jäsentiedotteita tulee paperilla 
ja sähköisesti. 

Etua ja alennuksia 
jäsenyydestä

Metsänomistajajärjestön 
uudistus ovella

Metsänomistajat

Minna Kauppi
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Minna Kauppi tässä moi! 

Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät taustajoukot. 
Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää vain ja 
ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta saat kattavat 
jäsenedut ja palvelut.

Tutustu palveluihin osoitteessa www.mhy.fi.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

jäsenmaksu erikseen. Voit myös 
olla vain yhden yhdistyksen jäsen 
ja hoitaa sen kautta kaikki met-
säasiasi.

Omistan oman metsäpalstan 
sekä metsää kuolinpesän jäse-
nenä ja yhdessä puolisoni kans-
sa. Riittääkö yksi jäsenmaksu?
Metsänomistaja, joka haluaa ol-
la kaikkien eri omistajapohjais-
ten omistustensa kautta mhy:n jä-
sen, maksaa yleensä myös jäsen-
maksua moneen kertaan. Toisaal-
ta yhdistyksestä riippuen säännöt 
voivat sallia esimerkiksi puoli-
soille yhdistetyn jäsenmaksun. 

Miten voin halutessani erota 
yhdistyksen jäsenyydestä?
Yhdistyksen säännöissä sano-
taan: ”Jos jäsen haluaa erota, teh-
köön siitä kirjallisen ilmoituksen 
hallitukselle taikka sen puheen-
johtajalle. Eroaminen astuu voi-
maan heti.” Maksettua jäsenmak-
sua ei palauteta.

Metsänhoitoyhdistykset ovat 
tehneet paljon työtä palvelujen 
ja jäsenetujen kehittämisessä. 
Omakohtaiset metsässä 
tarvittavat palvelut ovat edelleen 
tärkeimpiä. Ja lakiuudistuksen 
myötä hinnoitteluun voi tulla 
eroa jäsenten eduksi. Lisäksi on 
tarjolla rahanarvoisia jäsenetuja 
yhteistyökumppaneilta.

Heli Mutkala-Kähkönen
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Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan pitää  
vahtia metsäänsä.

Eihän se nyt niin mene! 
Metsänhoitoyhdistyksen avulla hoidat  
metsääsi hyvin, asuit sitten lähellä tai kaukana.  
Tee metsäomaisuuden hoitosopimus, niin 
huolehdimme metsästäsi, toteutamme 
metsänhoitotyöt ja autamme puukaupan tekemisessä. 

Kysy lisää metsäomaisuuden hoitosopimuksesta 
omalta metsänhoitoyhdistykseltäsi. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.mhy.fi ja www.metsänomistajat.fi.

Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan pitää  
vahtia metsäänsä.

Eihän se nyt niin mene! 
Metsänhoitoyhdistyksen avulla hoidat  
metsääsi hyvin, asuit sitten lähellä tai kaukana.  
Tee metsäomaisuuden hoitosopimus, niin 
huolehdimme metsästäsi, toteutamme 
metsänhoitotyöt ja autamme puukaupan tekemisessä. 

Kysy lisää metsäomaisuuden hoitosopimuksesta 
omalta metsänhoitoyhdistykseltäsi. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.mhy.fi ja www.metsänomistajat.fi.

Suojelun valmistelu 
jatkuu
Suo-ohjelman valmisteluryh-
män työ jatkuu heti, ja selvitys 
luontoarvoiltaan valtakunnal-
lisesti merkittävistä soista teh-
dään loppuun. Nämä suot ovat 
lopullisen suojelun lähtökoh-
tana. Suojelun toteutukseen eri 
maanomistajaryhmissä tulee nyt 
kuitenkin vaihtoehtoja. Neuvot-
telut valtion omistamien, luon-
toarvoiltaan arvokkaiden soi-
den suojelun osalta alkavat he-
ti. Samalla aloitetaan neuvotte-
lut muiden suurmaanomistajien, 
kuten metsäyhtiöiden kanssa.

Vapaaehtoinen toiminta-
ohjelma yksityismaille
Soiden käyttöä ohjaa Valtioneu-
voston periaatepäätös (VNP) 
vuodelta 2012. Sen mukaan ojit-
tamattomia, ja muuten luonnon-
tilaisia soita ei saa enää muuttaa. 
VNP mahdollistaa myös vapaa-

Soidensuojelun 
täydennysohjelma etenee 
kompromissilla

ehtoisen soidensuojelun. MET-
SO-ohjelmaa vastaavaa toimin-
taohjelmaa aletaankin nyt val-
mistella, ja valmista pitäisi ol-
la syyskuun 2015 lopussa. Suo-
luonnon monimuotoisuusohjel-
ma SULO on yksi keskustelussa 
ollut ohjelman nimivaihtoehto. 

Samalla puustoisten soi-
den suojelua tehostetaan myös 
METSO-ohjelmassa. ELY-kes-

kukset saavat tästä ohjeita, ja 
asiasta tiedotetaan alkuvuodes-
ta 2015. 

Joka tapauksessa ohjelman 
eteneminen tukee myös maan-
omistajien etua. Pitkittyvä pat-
titilanne tarkoittaa myös epä-
varmuutta suojelun korvauksis-
ta. Kaikessa valmistelutyössä on 
edelleen mukana MTK:n edus-
tus, ja asioita hoidetaan oikeaan 
suuntaan. 

Ennakkokysely selvittää 
maanomistajien toiveet
Maanomistajien kuuleminen 
suojelun tiimoilta on herättänyt 
paljon kysymyksiä. Nyt kuu-
leminen alkaa ennen lopullisia 
päätöksiä kyselyllä suojeluha-

lukkuudesta ja ohjelman toteu-
tuskeinoista. Palautteen perus-
teella päätetään suojelun jat-
kosta, ja aletaan suunnitella lo-
pullista kompromissiratkaisua. 
Maanomistajien mielipiteet vai-
kuttavat aidosti, joten kyselyn 
saadessaan omat tunnot suoje-
lusta kannattaa kuvata mahdol-
lisimman selkeästi. 

Suojelun kompromissi voi 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, et-
tä luontoarvoiltaan kaikkein ar-
vokkaimmat suot suojellaan al-
kuperäisen suojeluohjelman 
mukaan. Sama lienee mahdol-
lista soille, joilla on erittäin pal-
jon maanomistajia. Alkuperäi-
sen ohjelman rinnalle rakenne-
taan kokonaan uusi vapaaehtoi-
nen ohjelma, esimerkiksi SULO 
nimeltään. 

Ministerin päätös toi joka ta-
pauksessa aidon vapaaehtoisuu-
den soidensuojeluohjelmaan 
mukaan. Se on erinomainen uu-
tinen yksityisille maanomistajil-
le. Samalla päätös on esimerkki 
onnistuneesta edunvalvonnasta: 
asioihin voidaan vaikuttaa.

Markus Nissinen
ympäristöpäällikkö

Metsänomistajien liitto 
Länsi-Suomi

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen päät-
ti edetä soidensuojeluohjelmassa alkuperäisen 
suunnitelman ja vapaaehtoisen mallin yhdistelmäl-
lä. Suojelu etenee valtion mailla saman tien, mut-
ta yksityismailla selvitetään ensin maanomistajien 
mielipiteitä. Aito maanomistajien vapaaehtoisuus 
tulee joka tapauksessa suojeluun mukaan.

Hovioikeus katsoi, että yli 600 
yksityisen metsänomistajan 
korvauskanteet Metsäliittoa, 
Stora Ensoa ja UPM:ää vas-
taan eivät ole vanhentuneet. 
Helsingin käräjäoikeus oli vii-
me maaliskuussa sitä mieltä, et-
tä kanneoikeus oli vanhentunut. 
Nyt käräjäoikeuden on aloitet-
tava korvauskanteiden käsittely 
täydessä laajuudessaan. 

Helsingin käräjäoikeus kat-
soi aikaisemmin, että määräai-
ka kanteen nostamiselle on vii-
si vuotta, ja että sen laskeminen 
on aloitettava vuodesta 2004. 
Käräjäoikeus piti ratkaiseva-
na hetkenä sitä, jolloin UPM 
ilmiantoi kartellin ja Kilpailu-

virasto aloitti kartellitutkinnan.
Hovioikeus on nyt kuitenkin 

toista mieltä. Sen mukaan van-
hentumisaika tulee laskea Mark-
kinaoikeuden ratkaisun saatua 
lainvoiman 4.1.2010, josta läh-
detään laskemaan viiden vuoden 
vanhentumisaikaa.

Metsäliitolla, Stora Ensolla ja 
UPM:llä on kuitenkin 60 päivää 
aikaa päättää, hakevatko ne kor-
keimmalta oikeudelta valituslu-
paa hovioikeuden ratkaisuun.  
Käräjäoikeus ei aloita metsän-
omistajien juttujen selvittelyä 
ennen kuin asiasta on saatu lo-
pullinen lainvoimainen ratkaisu.

Kyse on 10 - 15 vuotta 
vanhoista kaupoista

Markkinaoikeuden päätökses-
sä joulukuussa 2009 todettiin, 
että Metsäliitto, Stora Enso ja 
UPM olivat ylläpitäneet laitonta 
puunostokartellia vuosina 1997-
2004. Stora Ensolle rapsahti 30 
miljoonan euron kilpailunrik-
komismaksu. Metsäliiton ”sak-

ko” oli vain 21 miljoonaan eu-
roa, koska se auttoi Kilpailuvi-
rastoa kartellijutun selvittämi-
sessä. UPM puolestaan selvisi 
ilman rikkomismaksua, koska 
se oli ilmiantanut kartellin vi-
ranomaisille.

Markkinaoikeus ei voinut ot-
taa kantaa puunmyyjille aiheu-
tuneisiin vahinkoihin.  Metsän-
omistajien oli siis nostettava 
korvausjuttunsa normaalissa jär-
jestyksessä käräjäoikeudessa ja 
valmistauduttava osoittamaan 
kärsimänsä vahingot. Metsän-
hoitoyhdistyksissä on tarkem-
paa tietoa vahinkojen laskenta-
perusteista.

MTK:n jäsenenä olevat met-
sänomistajat voivat olla yhte-
ydessä lakimies Tommi Siivo-
seen (puh.  040 525 3133) tai 
tutkimuspäällikkö Erno Jär-
viseen (puh. 040 351 7978). He 
auttavat ja neuvovat jäseniä 
korvauskanneasioissa.

Puukauppakartellin korvauskanteet 
käsittelyyn
Hovioikeus päätti 21. marraskuuta, että metsän-
omistajien kartellijutun korvauskanteet eivät ole 
vanhentuneita, vaan niiden käsittely on aloitetta-
va käräjäoikeudessa. Aikaa kanteiden nostoon oli-
si hovioikeuden päätöksen mukaan 4.1.2015 saak-
ka, jos kanteen perusteena käytetään kilpailunra-
joituslain 18 a §:ää.
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Katso lisätiedot www.metsatilat.fi

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

Hoidamme kaikki 
maaseudun kiinteistön-

välitystehtävät ja 
vaativatkin arvioinnit.

Ota yhteyttä!

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

Oiva Vierikka
Mhy Roine
kiinteistönvälittäjä, LKV
040 580 3144
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Sastamala, Kärppälässä val-
tatien varressa oleva metsätila 
8,3 ha/950 m3. Oma liittymä,
pääosin kasvatusmetsiä. 
Tarj. 17.12.

Sastamala, Myllymaa, hyvä-
puustoinen tila 5,1 ha/1070 m3. 
Puuvaja, hakkuumahdollisuuk-
sia.
Tarj. 30.12.

Ikaalinen, Vehuvarpee, 
runsaspuustoinen metsätila 10,7 
ha/1800 m3. Uudistushakkuita.
Tarj. 30.12.

Ikaalinen, Aivusjärven ran-
ta-asemakaavatontti Tampereen 
rajalla, 3000 m2/50 m rantaa.
Syystarjous 29 000 €

Ylöjärvi, Hepo-Ojantie var-
ressa ja tuntumassa metsämää-
räala 9,5 ha/990 m3. Tarj. 8.12.
Jukka Pusa 0400 636 113

Ylöjärvi, Parkkuu 1,8 ha/460 
m3. Pieni  runsaspuustoinen tila. 
Hp 20 000 € / tarj. 5.12.

Ruovesi, Väärinmaja 21 
ha/2070 m3. Hyvä tila, jossa 2 
ha uudistettavaa ja runsaasti en-
siharvennuksia. Tarj. 12.12.
Janne Savilahti 044 760 7788

Ruovesi, Murole 11,5 ha/900 
m3. Vain 55 km Tampereen kes-
kustasta. Kasvatusmetsiä.
Tarj. 15.12.

Jämsä, Kuorevesi taimikko-
valtainen tila Suinulassa 13,6 
ha/800 m3. Tarj. 15.12.
Miika Bucktman 040 5573947
 
Parkano, Alaskylä Virkaviidan 
metsätien varressa 3,3 ha/320 
m3 pikkutila. Hp 9000 €

Parkano, Kuivasjärvi 31 
ha/3600 m3. Lähes puolet vart-
tunutta kasvatusmetsää. 
Tarj. 7.12.

Parkano, Vahojärvi hyvin 
hoidettu metsätila 4 ha/350 m3. 
Hp 12 000 €

Kihniö, Nerkoontien varres-
sa metsätila 19 ha/2000 m3. 
Pääosin nuoria hyväkasvuisia 
puustoja, 2009 kasvatuslannoi-
tettu 5 ha. Hp 55 000 €
Sauli Kallio 044 739 3110

MYYTY

MYYTY

Uittomiehet Virtain Kotalassa noin 90 vuotta sitten. Kuvan 
omistaa Esteri Kellomäki.

Kirja on luonteeltaan 
paikallishistorian teos. 
Se keskittyy metsätalou-
den alkamiseen seudul-
la ja siitä alkaneeseen 
ja yli sata vuotta jatku-
neeseen puutavaranuit-
toon Näsijärven pohjois-
ten latvavesien pitäjis-
sä. Julkaistut kuntahis-
toriakirjat eivät ole näi-
tä aiheita kovinkaan pal-
jon käsitelleet, vaikka ne 
olivat seudun talouden 
kannalta tärkeitä.

Virtain, Ähtärin, Keuruun, Mul-
tian ja entisen Pihlajaveden met-
sät olivat vielä 1850-luvulla lii-
an kaukana erämaassa, jotta niitä 
olisi hyödynnetty kaupallisesti. 
Harvalukuisen asujamiston kas-
kenpoltto oli vain vähän muut-
tanut metsien luonnontilaa ei-
kä tervanpolttokaan ollut laajaa 
kuljetusvaikeuksien takia. Hy-
vää metsänpohjaa riitti ja järeä 
tukkimetsä 150-220 vuotta kas-
vaneine honkineen peitti laajoja 
alueita. Tämä tukkiaarre oli kyl-
lä kaukonäköisten sahamiesten 
tiedossa, mutta teollinen puun-
käyttö oli ankarasti säännöstel-
tyä Ruotsin ajalta periytyneen 
ajattelun ja lainsäädännön mu-
kaisesti. Esimerkiksi höyryvoi-
malla käyvät sahalaitokset oli 
kielletty.

Sitten tilanne äkisti muuttui. 
Säännöstely purettiin vuoteen 
1861 mennessä. Poriin ja muu-
alle rannikon jokisuille alkoi 
nousta suuria höyrysahoja ja nii-
den ostoasiamiehet aloittivat kil-
pajuoksun varaamaan latvavesi-
en pitäjien parhaat hongikot. Pit-
känmatkan uittotaito oli kehitty-
nyt ja pian ensimmäiset tukki-
lautat lähtivät pitkälle matkal-

Taustaa ja yhteenvetoa Heikki Kellomäen juuri ilmestyneeseen kirjaan
Suuri tukkiryntäys ja uiton 100 vuotta Näsijärven latvavesillä

leen. Alkuaikoina meni kolman-
nen uittokesän syksyyn ennen 
kuin Pori saavutettiin.

Tuon ajan metsäkauppatavat 
olivat nykyisiin verrattuna eri-
koisia. Sopimukset olivat 5-15 
vuodeksi solmittuja maanvuok-
rasopimuksen kaltaisia metsän-
käyttösopimuksia. Sellaisen va-
kuudeksi ostaja voi hakea kärä-
jillä kiinnityksen myyjän tilaan. 
Ostajan kannalta tällä oli sekin 
merkitys, että kihlakunnanoi-
keus tarkisti, että myyjä todella 
omisti metsän ennen kuin myön-
si kiinnityksen. Se ei suinkaan 
ollut aina selvää ja vaati vanho-
jen asiakirjojen tutkimista jopa 
useammilla käräjillä. 

Metsäkauppa kävi vilkkaana 
1860-luvun alkuvuosina ja vä-
lillä laannuttuaan kiihtyi todel-
liseksi tukkiryntäykseksi vuosi-
an 1871-73. Tuolloin myös hin-
nat nousivat kolmin-nelinkertai-
siksi. Ennennäkemättömät ra-
havirrat muuttivat erämaapitäji-
en elämää. Tukkikauppa jatkui 
myöhemminkin ja oli jatkuvas-
ti tärkeä alueen ja koko maan ta-
loudelle. 

Ruoveden järvien kautta Nä-
sijärveen laskevat Ähtärin, Pih-

lajaveden ja Keuruun vesireitit 
tarjosivat puulle luonnon kul-
jetusreitin. Koskia perkaamal-
la ja pahimpiin paikkoihin uit-
torännejä rakentamalla uittojär-
jestelmä saatiin toimimaan kau-
kaisilta latvavesiltä Ähtärin Ki-
vijärven ja Multian Väätäisky-
län takaa alkaen. Uitot lopetet-
tiin vuonna 1958 Pihlajaveden 
reitillä Virtain Uurasjärven ylä-
puolella ja vuonna 1963 Ähtä-
rin reitillä Toisveden ja Keuruun 
reitillä Keurusselän yläpuolella. 
Uitot jatkuivat kuitenkin vielä 

nippu-uittoina reittien alaosilla. 
Viimeiset niput Toisvedeltä läh-
tivät 1980-luvun puolivälissä.

Uitot ovat kirjassa pääosas-
sa ja merkittävä osa kirjaa ovat 
vanhojen uittomiesten haastat-
telut uittojen viimeisiltä vuo-
sikymmeniltä. Ne elävöittävät 
kirjaa. Monet henkilöt ovat anta-
neet tietoja ja luovuttaneet van-
hoja valokuvia julkaistavaksi. 
Kirjoittaja haluaa kiittää kaik-
kia. Erityisen arvokasta apua 
ovat antaneet virtolaisen perin-
netiedon kerääjä Hannu Huh-

Heikki Kellomäki
s. 1941 Virroilla
radiotekniikan insinööri, eläk-
keellä oleva ammattijohtaja
työelämä kansainvälisesti toi-
mineissa korkeateknologia-
yrityksissä
harrastuksina paikallishisto-
riatutkimus, kirjoittaminen, 
vanhat koneet ja pientila kak-
koskotina

tiniemi ja keuruulainen Pekka 
Isomäki.

Kirjassa on luku myös viime 
sotien aikaisista, vuoteen 1947 
jatkuneista ns. pakkohakkuista. 
Ovathan nekin metsätalouden 
historiaa.
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Metsänomistajat ovat 17.11. al-
kaen päässet käyttämään Met-
sään.fi -palvelua ilmaiseksi. 
Suomen metsäkeskus avasi pal-
velun kaikkien metsänomis-
tajien testattavaksi. Ensi vuo-
den alusta palvelun on tarkoi-
tus muuttua pysyvästi maksut-
tomaksi. Palvelun kautta met-
sänomistaja voi nähdä metsien-
sä puustotiedot ja metsänhoi-
totarpeet kuvioittain. Metsään.
fi:hin on helppo ja nopea kirjau-
tua pankkitunnuksin. 

Palvelussa voi myös antaa 
Metsänhoitoyhdistykselle luvan 
käyttää siellä olevia metsävara-
tietoja. Niiden avulla pystymme 
tarjoamaan parempaa palvelua 
ja edunvalvontaa. Suostumuk-
sen voi antaa myös tulevaa var-
ten, vaikka tilalla ei nyt vielä oli-
sikaan metsävaratietoja. Suun-
nista siis www.metsaan.fi

Ohjeet suostumuksen 
antamiseen Metsään.fi 
–palvelussa:

Mene osoitteeseen www.
metsaan.fi. Jos et ole vielä rekis-
teröitynyt palveluun, niin klik-
kaa etusivulta ”Liity koekäyttä-

Metsäsi tiedot netistä
jäksi”. Jos olet jo aikaisemmin 
rekisteröitynyt, niin valitse ”Kir-
jaudu palveluun”.

1

2

3 5

4

Valitse ”Pankkitunnistus”

Valitse pankkisi. Syötä 
pankkitunnuksesi avautuvalla 
sivulla.

Valitse ”Jatka palveluun”.

Valitse ”Asiointi”-välilehdeltä ”Metsätietojen luovutus”. Klikkaa Metsänhoitoyh-
distys Pohjois-Pirkka kohdalla ”Siirto”-palloa.

Voit myös antaa suostumuksen sivulla 10 olevalla lomak-
keella. Sillä voit tarvittaessa päivittää muut tietosi. Kaik-
kien 31.12.2014 mennessä suostumuksensa sähköisesti 
tai paperilla antaneiden kesken arvotaan maastonkes-
tävä, n. 600 euron arvoinen Samsung Active Tab -tablet-
ti, jolla voit käyttää metsäsuunnitelmaasi kehutulla Met-
säselain-ohjelmalla!

Muutokset voit tehdä myös osoitteessa 
www.mhy.fi/pohjois-pirkka

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun
Mottagaren

betalar portot

Lukijan palvelukortti

Paperisen metsäsuunnitelman 
ja SilvaNetin lisäksi nyt on 
mahdollista ottaa metsäsuun-
nitelma myös kännykkään se-
lailtavaksi. Tämä onnistuu 
Metsänhoitoyhdistysten jäse-
nille kehitetyllä Metsäselain-
sovelluksella. 

Metsäselaimessa on metsä-
suunnitelman kuviotiedot ja 
ehdotetut hakkuu- ja hoitotoi-
menpiteet selkeinä teemakart-
toina kiinteistörajoineen tar-
koilla maastokartta- ja ilma-
kuvapohjilla. Selailun jälkeen 
sovellusta voi käyttää myös 
ilman verkkoyhteyttä, koska 
ladatut karttapohjat tallentu-
vat Metsäselaimeen. Sovellus 
näyttää myös oman sijaintisi 
kartalla tarkkaan.

Selaimen voi ladata An-
droid-laitteille suoraan lait-
teen sovelluskaupassa. Win-
dows Phone -laitteille Metsä-
selain tulee saataville vuoden-
vaihteessa ja iOS-laitteille al-
kuvuoden aikana. 

Löydät sovelluksen An-
droid-laitteesi sovelluskau-
pasta hakemalla hakusanal-
la ”metsäselain”, tai skannaa-

malla oheisen QR-koodin lait-
teellasi.

Metsäselaimeen pystyy tutus-
tumaan katselemalla demomet-
säsuunnitelmaa sovelluksessa. 
Oman metsäsuunnitelmasi saat 
käyttöön ottamalla yhteyttä met-
sänhoitoyhdistykseen.

Metsäselainta voi käyttää 
myös ulkoiluharrastuksissa. Se 

Metsäselain tuo 
suunnitelmasi kännykkään

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka

Tunnus 5020590
00003 VASTAUSLÄHETYS

sisältää tarkimmat ja ajanta-
saisimmat kartta-aineistot ko-
ko Suomen alueelta. Metsäse-
laimeen on tulossa myös mui-
ta hyödyllisiä toimintoja, kuten 
omien paikkojen ja reittien tal-
lennusmahdollisuus.



10  metsäpirkka 4/2014

OP-Pohjola syntyi reilut sata vuotta sitten asiakkaiden omistamaksi – ja 
sellaisena se myös säilyy. Asiakasomistajuus on nyt vähintäänkin yhtä 
merkityksellistä kuin silloin aikoinaan. Tänään lähes joka kolmas suomalainen on 
omistajamme. Yhdessä toimien edistämme suomalaisten taloudellista 
menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. 
Kaikki asiakasomistajan edut näet osoitteessa op.fi 

Yhdessä hyvä tulee. 

Jäsenpalvelulomake
Leikkaa täytetty lomake ja taita se kahtia tämä puoli sisäänpäin. Teippaa tai nido kiinni ja
pudota lähimpään postilaatikkoon. Olemme maksaneet postimaksun puolestasi.• Suostumus metsätiedon käsittelyyn. 1) ks. lisätiedot• Haluan saada lisätietoja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä• Osoitteeni on muuttunut/Omistajatiedot ovat muuttuneet

 

Metsätilan omistajan nimi   .........................................................................................................................

Hetu ja/tai Y-tunnus  .........................................................................................................................

Osoite  .........................................................................................................................

Postinro ja -toimipaikka  .........................................................................................................................

Uusi omistaja  .........................................................................................................................

Uusi osoite  .........................................................................................................................

Uusi postinro ja -toimipaikka  .........................................................................................................................

Puhelinnumero  .........................................................................................................................

Sähköpostiosoite   .........................................................................................................................

Metsätilan sijaintipaikkakunta Metsäpinta-ala, ha Metsätilan kiinteistötunnus

Omistusmuoto •Yksinomistus •Yhdessä puolison kanssa 

 •Yhtymä •Kuolinpesä                                •Liityn kannatusjäseneksi

Päiväys ______/______ 2014 Paikka __________________________________

Allekirjoitus 
  

1) Tällä asiakirjalla voit antaa suostumuksen metsätietojesi (esim. metsäsuunnitelma ja laserkeilausaineisto) käsittelyyn kaikilla omistetuilla ti-
loilla. Suostumuksen perusteella Suomen Metsäkeskuksen tietojärjestelmään sisältyvät metsätietosi voidaan luovuttaa Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkka ry:lle. Luovutuksensaaja voi käsitellä metsätietoja ja liittää ne omiin tietojärjestelmiin sekä tarjota metsätalouteen liittyviä pal-
veluita kuten hoitaessaan sopimianne toimeksiantojanne ja antaessaan asiakassuhteeseen liittyvää neuvontaa. Tietojen luovutus voi tapah-
tua Metsäkeskuksen tarjoaman sähköisen palvelun kautta tai muulla välineellä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja säilytetään toistai-
seksi ja annetun suostumuksen voi peruuttaa vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Ehtoja noudatetaan metsänhoitoyhdistyksen henki-
lötietolain rekisteriselosteen mukaan.

Aki Haapaniemi, Parkano:
1. Jouluglögin ja kanelin tuoksu.
2. Yli 20 vuotta on tullut oltua 

kunniavartiossa sankaripat-
saalla joko jouluaattona tai 
jouluaamuna. Hieno paikka 
rauhoittua joulunviettoon ja 
pysähtyä ajattelemaan men-
nyttä vuotta.

3. Lanttulaatikko
4. Jouluglögi ja tilkka giniä jouk-

koon.
5. Varpunen Jouluaamuna Vesa-

Matti Loirin esittämänä.
6. Uudet sukset olivat mieluisat, 

koska uusia ei joka vuosi saa-
nut 70-luvun alussa. 

7. Ei

Pirkanmaan metsätonttujen joulunvietto

Kysymykset:
1. Mikä tuoksu kuuluu jou-

luusi?
2. Mikä jouluperinne on eri-

tyisen tärkeä tai merki-
tyksellinen? 

3. Lempijouluruokasi, joka 
ei saa puuttua pöydästä?

4. Mieluisin joulujuomasi? 
5. Mikä joululaulu on suo-

sikkisi?
6. Kerro jokin lahja lapsuu-

destasi/nuoruudestasi jo-
ka on jäänyt mieleen?

7. Liittyykö metsä jotenkin 
erityisesti jouluusi?

Olli Laitinen, Punkalaidun:
1. Joulukuusesta lähtevä tuoksu 

ja tietysti jouluruokien tuoksu
2. Aattoiltana käynti hautaus-

maalla läheisten haudoilla, 
siellä on oma juhlava tunnel-
mansa kynttilöiden loisteessa.

3. Juuri paistettu kinkku on jou-
lupöydän kunkku, myös rosol-
li ja laatikot ovat olennainen 
osa jouluateriaa.

4. Glögi ja jouluolut
5. Sylvian joululaulu on ehdoton 

suosikki. 
6. Lahjoja oli todella vähän ny-

kypäivään verrattuna, ehkä 
siitä syystä ei ole jäänyt mie-
leen kuin se ilo niistä lahjois-
ta, joita yleensä sai.

7. Joulukuusen haku omasta 
metsästä ja riistan ja muiden 
metsäneläinten ruokinta.

Marko Mäki-Hakola, Ylöjärvi:
1. Omasta metsästä haettu kuusi 

sekä pöydällä palavat kynttilät
2. Aattoaamuna joulusaunas-

sa käynti. Lapsuuden jou-
lut aina alkoivat Kurikassa 
Paapan(isoisä) kanssa ulko-
saunassa käynnillä. Sinne kä-
veltiin tuvasta paljain jaloin, 
niin että pienen pojan jalka-
pohjissa kipristeli pihakivet. 
Tätä saunaperinnettä olen jat-
kanut joka paikassa, missä 
joulua on vietetty.

3. Sinssu. Se on eräänlainen ro-
sollin muunnos, johon osa ai-
neksista vedetään lihamyllyn 
läpi ja lopuksi lisätään suolai-
sia hiilisilakoita. 

4. Punaviini joulupöydässä
5. Petteri punakuono

6. Commodore 64. Se jäi mie-
leen kun, pyysin ”mikroa” pu-
kilta. Ensimmäisestä paketis-
ta perheemme sai ensimmäi-
sen mikroaaltouunin ja puk-
ki totesi, että tässä tämä mik-
ro nyt on. Onneksi toisesta pa-
ketista tuli oikea mikro. Vuosi 
taisi olla 1984.

7. Kuusen olen tavannut hakea 
edelleen Nurmosta metsästä. 
Tosin jo ennen joulua.

Harri Katajamäki, Ruovesi:
1. Hyasintti ja kinkun paistami-

sen tuoksu
2. Joulurauhan julistus ja kyntti-

löiden vienti haudoille
3. Imelletty perunalaatikko
4. VSOP
5. Varpunen jouluaamuna
6. Viewmaster 
7. Kyllä, tuotteistettuna: joulu-

kuusi, vihta ja joulumaisema 
(jos on lunta).
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WWW.VIRHYDRO.FI

010 2711 200 Pirkantie 22 Virrat
Lankapuhelin 0,08€/puh + 0,06€/min, matkapuhelin 0,08€/puh + 0,17€/min sis alv..

Hyvä tarjous!

Osta 543 tai 550 

ammatisaha;

Basel turkispusero 

veloituksetta!

Tule kysymään tiukka nettohinta!

Original

HellyHansen

Joulukuusi tai -kuuset löytyvät koordinaattien osoittamasta paikasta lauantaiaamuna 13.12. 
Paikalle ensimmäisenä ehtinyt saa pitää kuusen löytöpalkkiona. Kuusikätköjen koordinaa-
tit julkaistaan maakunnittain/alueittain jaoteltuna lauantaina 13.12. noin klo 8 osoitteessa 
www.metsanomistajat.fi/joulukuuset, sekä mukana olevien metsänhoitoyhdistysten sivuil-
la Ajankohtaista -valikossa.

Kuusen lisäksi kätköpaikassa on kätköpurkki, jossa on lokivihko, johon toivomme kaikkien 
paikan löytäneiden kirjaavan käyntinsä. Purkissa on yllätys vielä muutamalle ilman kuus-
ta jääneelle.

Tällä tempauksella metsänomistajat haluavat toivottaa kaikille hyvää joulua ja kiinnittää 
huomiota siihen, että joulukuusen hakeminen metsästä ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. 
Poikkeuksen tekevät nämä joulukuusikätköilyn kuuset, jotka on merkiksi koristeltu punai-
sella metsänhoitoyhdistys-kuitunauhalla.

Kuusikätköt voivat sijaita yksityisten henkilöiden, kuntien tai val-
tion omistamilla mailla. Kätköjen etsijöiden tulee noudattaa jo-
kamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia sekä muutenkin toimia 
häiriötä tai vahinkoa aiheuttamatta.

Kaikki Pirkanmaan metsänhoitoyhdistykset ovat mukana tem-
pauksessa ja noin puolet koko maan yhdistyksistä.

Onnea etsintään!

Hae luvallinen kuusi 
metsän kätköistä

Metsänhoitoyhdistykset järjestävät geokätköilyä mukaillen joulun 
alla tempauksen, jossa voi epävirallisesta geokätköstä löytää 

joulukuusen. Kuusikätköily järjestetään valtakunnallisesti nyt toista 
kertaa - Pirkanmaalla kuusia kätketään jo neljättä vuotta. 

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

Pohjois-Hämeen Puhelin 0y

Paketti ilahduttaa aina!
Nelonen Paketti ja Nelonen Pro Extra 
TILATTAVISSA NYT

Nelonen Paketti sisältää:
• Nelonen Prime: elokuvia ja sarjoja
• Nelonen Maailma: matkailua, luontoa 
   ja dokumentteja
• Nelonen Nappula: lastenohjelmia
• Nelonen Pro 1  ja Nelonen Pro 2: urheilua,
   mm. jääkiekon SM-liiga, Rallin MM-sarja,  
   MotoGP, NBA ja jalkapallon Eurooppa-liiga
   sekä Englannin Championship.

24,95

Nelonen Pro Extra -paketti: 
On tilattavissa Nelonen Paketin 
rinnalle ja se sisältää 
• Nelonen Pro 3-8 -kanavat joilta
   näkyy kaikki SM-liigan ottelut.

Paketin yhteishinta:

34,90

Uutuus!

€/kk (12kk) €/kk (12kk)

Paketit näkyvissä maksutta 

KTV- ja Viihde asiakkaille

30.12.2014 asti.

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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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

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

Kenttäesimies
Elina Kotilainen
044 580 1049

Kuru
Suittilahdentie 1

Metsäasiantuntija
Eetu Suvanen
044 580 1042

Metsäasiantuntija
Vesa Kastari  
044 776 4560

Teisko
Terälahdentie 1095

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

Kuorevesi
Kotovainiontie  8 A 2

Metsäasiantuntija 
Niina Laivanen 
044 776 4550  

Mänttä-Vilppula
Kaarikatu 1

Metsäasiantuntija
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsäasiantuntija
Jere Aalto
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

Virrat
Virtaintie 40 A

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila 
0400 159 151

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki 
0400 159 153

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

Kenttäesimies
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

Metsänhoitoyhdistyksen väki

Rauhallista joulua 
ja 

onnellista uutta 
vuotta toivottaen!

Metsäveroillat

ORIVESI 27.1.2015 Cafe Herkkuhetki, Anttilantie 6
Ilm. viimeistään 23.1. puh. 046 840 3267 tai oriveden.seudun@op.fi

RUOVESI 28.1.2015 Ruoveden Osuuspankin kokoustilat, Ruovedentie 13
Ilm. viimeistään 23.1. puh. 010 256 2901 tai ruoveden@op.fi

KURU 3.2.2015 Kurun Osuuspankin kokoustila, Kauppatie 11
Ilm. viimeistään 30.1. puh. 010 257 2301 tai kurun@op.fi

VIRRAT 10.2.2015 Virtain Osuuspankin kokoustilat, Virtaintie 40
Ilm. viimeistään 6.2. puh. 010 257 3701 tai virtain@op.fi

Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa!

Yhteistyössä:

Kurun, Ruoveden, Oriveden seudun 
ja Virtain Osuuspankit

Osuuspankit

Tule kuulemaan viimeisimmät metsäverovinkit ja
saamaan opastusta metsäveroilmoituksen täyttämisessä.

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


