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Alkuvuoden ajatuksia
Suomi 100 -juhlavuosi on juhlittu ja uusi vuosikin on nyt jo hyvällä alulla, ja presidentti-
kin on valittu jatkamaan tehtävässään.

Viime vuosi oli loppuun asti todella haasteellinen kelien suhteen aiheuttaen monenlai-
sia vaikeuksia ja lisäkustannuksia metsissä toimijoille. 

Metsäautoteiden kunnossapidon suhteen on syytä muistaa, kuinka tärkeää on, että teitä 
hoidetaan vuosittain. Lanaukset on tehtävä, ettei sateiden jälkeen jää vesi seisomaan rai-
teisiin pehmittämään tien runkoa, vaan pääsee valumaan ojiin. Samoin vesakoiden pois-
taminen pientareilta on suoritettava riittävän usein. Myös lisämurskeen ajosta on huoleh-
dittava tarpeen mukaan. 

Vuosittaiseen kunnossapitoon panostamalla saadaan tiet pidettyä hyvässä kunnossa, ja 
saadaan vältettyä ja siirrettyä isoja ja kalliita perusparannuksia. Yhdistyksemme alueelta 
löytyy useita toimijoita, joilta löytyy tehokasta kalustoa niin lanauksiin, pientareiden niit-
toon kuin kaikkiin muihinkin kunnostustöihin. Jos ei itse tiedä ketä kysyä, niin siihenkin 
pulmaan löytyy varmasti apua yhdistyksen toimihenkilöiltä. Ja yhdistyksessä on myös 
toimihenkilö, joka hoitaa uusien metsäteiden ja peruskorjausten sekä metsäojien suunnit-
telun ja toteutuksen. 

Tien kunto vaikuttaa myös leimikosta tarjottavaan hintaan, kun ei tarvitse varautua isoi-
hin tien kunnostuskuluihin puiden korjuun jälkeen.

Huonoista keleistä huolimatta yhdistyksemme toiminta kasvoi taas edellisvuodesta, niin 
eri työlajien määrissä kuin euroissakin mitaten. Metsänomistajien luottamus palveluihim-
me ja puolueettomaan edunvalvontaan on säilynyt ja kasvanut. Kiitos siitä kuuluu met-
sänomistajille, ahkerille ja ammattitaitoisille toimihenkilöille, metsureille, koneurakoitsi-
joille, autoilijoille ja ihan kaikille muillekin toimijoille. Koska toiminta ja kysyntä näyttää 
vain vuosi vuodelta kasvavan, niin mitoitamme toimintaa, organisaa-
tiota ja henkilöstön määrää tarpeita vastaavaksi hyvässä henges-
sä hallinnon ja toimihenkilöiden  yhteistyöllä.

Kiitokset myös puunostajille, toki hinnat saisivat olla pa-
remmat etenkin kuitupuun osalta, jonka hinta on suoras-
taan järkyttävän alhainen sitä käyttävän teollisuuden te-
kemiin voittoihin nähden.  Viime aikoina on huomat-
tu, että korjuun ja katkonnan seuranta on entistäkin 
tärkeämpää, ettei arvokasta tukkia tarkoituksellises-
ti siirretä kuitupinoon ja että muutkin sopimusehdot 
täyttyvät. Siihen parhaat vaihtoehdot ovat valtakirja 
tai ainakin korjuun valvonta omalta yhdistykseltä.

Nyt onneksi EU:n hakkuumääriä vähentävät uhat 
on kohtuullisen hyvillä päätöksillä saatu torjuttua. 
Nyt vain pari – kolme kuitupuuta käyttävää isoa 
laitosta lisää, niin eiköhän kuidullekin alkaisi löy-
tyä arvonsa mukainen hinta.

Tällaisin miettein toivotan teille kaikille hyvää ja 
entistäkin vilkkaampaa alkanutta vuotta!

Antero Unkila I Hallituksen puheenjohtaja I Mhy Pohjois-Pirkka
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Harri Katajamäki I johtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Kuluvan talven suurimpana ongelma-
na puunkorjuussa on ollut poikkeuk-
sellisen märkä syksy ja sulaan maahan 
marras-joulukuussa satanut lumi. Tä-
män lumikerroksen alla maa ei ole jää-
tynyt. Tammikuussa sää vihdoin va-
kiintui pakkaselle, jonka ansiosta tiet 
jäätyivät ajokelpoisiksi, mutta metsis-
sä ollaan edelleen märissä tunnelmis-
sa. Puunkorjuu on kohdentunut kesä-
leimikoihin tai sellaisiin leimikoihin, 
jotka saavutetaan palstalle johtavan 
tien kunnon mukaan. Näillä kohteil-
la on lumen ja hakkuutähteiden avul-
la saatu parannettua leimikoiden kan-
tavuutta. Vasta tammikuulla alkanut 
talvikorjuukausi jää väistämättä lyhy-
eksi, kun talven korjuukelit kestävät 
yleensä korkeintaan maaliskuun puo-
leen väliin asti. Se tietää sitä, että so-
vittuja hakkuukohteita jää todennä-
köisesti jälleen korjaamatta. 

Puulla riittää kysyntää

Hankalista korjuukeleistä huolimatta 
on puukauppa käynyt hyvin ja kaikil-
la puutavaralajeilla on kysyntää. Jopa 
kuitupuun kysyntä on kasvanut sel-

västi ja pitkään jatkunut hinnan ala-
mäki on loppunut. Tukkipuun hyvä 
kysyntä on jatkunut. Kuusitukki on 
edelleen kysytyintä, mutta ilahdutta-
vaa on mäntysahatavaran kysynnän 
parantuminen, joka tietää myös män-
tytukin kysynnän paranemista.

Katse kesäkohteisiin

Talven jälkeen tulee kesä. Kesällä kor-
jattavilla leimikoilla on aina kysyntää, 

mutta tulevana keväänä niistä on pu-
laa. Kun tulevan kevään kesä- ja ke-
lirikkoleimikoita jouduttiin sateisen 
syksyn takia hakkaamaan ennen ai-
kojaan. Tämä tietää kilpailua puus-
ta ja odotettavaa on, että jopa kuitu-
puusta käydään tulevana kesänä oike-
aa kilpailua. Nyt onkin hyvä aika teh-
dä hakkuusuunnitelmat valmiiksi en-
si kesää varten. Hyvällä puiden mark-
kinoinnin ajoituksella ja suunnittelul-
la saamme parhaan tuloksen yhdessä 
jäseniemme kanssa. Metsäasiantunti-
jamme ovat palvelemassa jäseniäm-
me, joten olethan aina yhteydessä, kun 
tarvitset apua metsäasioissasi.

Atte tuuraa Jaakkoa

Jaakko Toijala jäi vuodenvaihteessa 
vanhempainvapaalle ja hänen sijaise-
na toimii Atte Vartiamäki. Atte on tut-
tu Pienpuu liikkeelle -hankkeen pro-
jektipäällikön tehtävistä. Pienpuu liik-
keelle -hanke toimii pienimuotoisesti 
siihen asti, kunnes Jaakko palaa töihin 
elokuussa ja Atte palaa vetämään täy-
sipainoisesti hanketta. Aten tavoittaa 
puhelinnumerosta 044 776 4556.

Talvi tuli, muttei kunnollisia 
talvikorjuukelejä

Atte Vartiamäki

Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkka ry
TULOSLASKELMA 
1.–31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA 
Edistämistoiminta 56416
KULUT 
Henkilöstökulut -432316
poistot -1021
Muut kulut -226239
Kulut yhteensä -659576
Vars.toiminnan kulujäämä -603160
 
LIIKETOIMINTA 
Tuotot 8175816
Kulut -7886615
Liikevoitto 289201
Tulovero -60220
Jäsenmaksut 519912
Korko- yms. tuotot 86567
Tilikauden ylijäämä 232300

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan  
Vuoden 2017 toiminnan tunnuslukuja 
 
Puunmyyntisuunnitelmat 872 952 m3

Puukaupan toimeksiannot (valtakirjat) 592 741 m3

Hakkuut yhteensä 7 839 ha
Korjuupalvelu 145 000 m3

Energiapuutoimitukset 48 000 m3

Maanmuokkaus 1 038 ha
Metsänviljelyyn toimitetut taimet 1 590 900 kpl
Taimen istutus 631 ha
Kylvöt 73 ha
Taimikonhoidot ja nuoren metsän kunnostukset 2 100 ha
Metsäteiden rakennus- ja perusparannus 20 km
Metsäsuunnittelu 6 267 ha
Metsäarviot 7 453 ha
Henkilökohtainen neuvonta 4 050 kpl
Kolulutus-, neuvonta- ja asiakastilaisuudet 24 kpl
 3000 henkilöä
Liikevaihto 8,84 M€
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Anne Rauhamäki I viestinnän suunnittelij I MTK ry

Maatilojen ja metsätilojen kohtelu su-
kupolvenvaihdoksissa on uudesta 
yrittäjävähennyksestä ja metsätilavä-
hennyksestä huolimatta edelleen san-
gen erilaista. Metsätilan SPV:ssä vero-
tuksellista hyötyä ei saa niin selkeäs-
ti kuin jos mukana olisi peltoa. Vero-
suunnittelu kannattaa silti tehdä huo-
lella, sillä esim. metsävähennys hävi-
ää lahjaluonteisessa kaupassa. 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pir-
kassa työskentelevät Miika Buckt-
man ja Janne Savilahti toimivat kiin-
teistönvälittäjinä ja tekevät metsätilo-
jen SPV-neuvontaa. – Jokainen tapaus 
ja asiakas ovat vähän omanlaisensa. 
Voi olla, että esimerkiksi metsänhoi-
don valvontakäynnin yhteydessä tu-
lee sukupolvenvaihdosasia puheeksi 
ja prosessi lähtee siitä etenemään. Toi-
set ottavat yhteyttä oma-aloitteisesti ja 
kysyvät apua.

– Valitettavan usein sitä neuvontaa 
tehdään sitten vasta perinnönjaon yh-
teydessä, Bucktman toteaa. Perunkir-
jaa varten pitää määrittää metsän arvo 
ja se tulee arvion tekijöiden mukaan 
aina vähän viime tipassa. Siinä samal-
la tulee toki usein keskusteltua metsä-
tilan jatkon eri vaihtoehdoista.

Pohjois-Pirkan metsänhoitoyhdis-
tyksen hallinnoima Pienpuu liikkeel-
le -hanke on järjestänyt yhteistyössä 
Metsäkeskuksen kanssa alueella usei-
ta infotilaisuuksia ja luentoja spv-neu-
vontaan liittyen. Tilaisuudet ovat kiin-

nostaneet ihmisiä ja joka kerta ne ovat 
vetäneet salit täyteen. – Tietoa ihmisil-
lä kyllä on, mutta jostain syystä se toi-
meen tarttuminen ei aina ole niin help-
poa, muotoilee Bucktman.

”Metsänhoitoon pääsee onneksi 
aina”

Yksi infotilaisuuteen osallistuneista 
metsänomistajista on Risto Viteli Ori-
vedeltä. Hän oli jo suunnitellut suku-
polvenvaihdosta poikansa kanssa jon-
kin aikaa ja kävi tilaisuudessa hake-
massa ”vahvistusta päätökselleen”. 

Vitelillä on poikansa kanssa tilayhty-
mä ja lisäksi kaksi erillistä metsäpals-
taa, jotka hän oli ensin ajatellut siirtä-
vänsä pojalle osittaisena lahjana. Kes-
kustelut metsäneuvojan kanssa kui-
tenkin saivat Vitelin päätymään lah-
jaan. – Metsävähennys häviää lahja-
luonteisessa kaupassa, mutta lahjassa 
se siirtyy suoraan seuraavalle omista-
jalle. Tämä oli ratkaiseva veroetu tässä 
tapauksessa, Viteli muistelee.

Viteli on käyttänyt metsänhoitoyh-
distyksen palveluja aina, joten oli 
luontevaa hoitaa myös sukupolven-
vaihdospaperit yhdistyksessä tutun 
miehen kanssa. – Isäni jo aina asioi 
metsänhoitoyhdistyksen kanssa, jo-
ten ihan kanta-asiakkaita tässä ollaan, 
Viteli naurahtaa. 

Katselemme hyvässä arvokasvu-
vaiheessa olevaa männikköä, joka oli-

si metsäasiantuntijoiden mielestä har-
vennuksen tarpeessa. – Paperit on jo 
harvennuksesta tehty, poika on alka-
nut hoitaa hyvin näitä asioita, Vite-
li myhäilee. – Mutta kyllä täällä edel-
leen itsekin metsänhoitotöihin pääsee 
aina kun haluaa.

Metsätilojen välitys on tärkeä 
osa Metsänhoitoyhdistysten 
palveluvalikoimaa

Yksi vaihtoehto on tietenkin aina ti-
lan myynti ulkopuoliselle. Metsätilo-
jen kauppa käy hyvin ja kaupankäyn-
tiin on kehitelty myös uusia digitaali-

Metsätilan sukupolvenvaihdos 
kannattaa suunnitella huolella
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Vinkit metsätilan 
myyjälle
• Pyydä ammattilaiselta arvio metsäsi 

arvosta ennen kuin lähdet myynnis-
sä liikkeelle

• Valmistaudu henkisesti myyntiin ja 
tilasta luopumiseen

• Luota välittäjän ammattitaitoon

Vinkit metsätilan 
ostajalle
• Tutustu arvioon ja tilaan riittävästi
• Älä lannistu, jos tarjouskilpailussa ei 

heti ensimmäisellä kerralla tärppää
• Varaudu pitkään odotusaikaan, jos 

mielit tilaa juuri tietyltä alueelta

Metsätilan SPV -viisi 
vinkkiä
• Suunnittele sukupolvenvaihdos hy-

vissä ajoin
• Vältä tarpeettomia jakoja, jotta tilan 

koko säilyy järkevänä
• Tilaa metsänhoitoyhdistyksestä su-

kupolvenvaihdoksen starttipalaveri
• Tilan myyminen jatkajalle eli kauppa 

on järkevä puustoisilla tiloilla. Lah-
ja on hyvä vaihtoehto, jos luopuja ei 
tarvitse rahaa. Myös osittainen lahja 
on mahdollinen.

• Metsätilan siirtämisen seuraavalle 
sukupolvelle voi tehdä myös testa-
mentilla.

sia palveluita. Esimerkiksi syyskuussa 
avautui Maaseudun Tulevaisuuden ja 
Metsätilat-fi -ketjun yhteinen Metsän 
arvo -palvelu, jonka avulla metsän-
omistaja voi arvioida metsänsä mark-
kinahinnan alueittain toteutuneiden 
kauppahintojen perusteella.

Metsätilat.fi –ketjun muodostavat 7 
metsä- ja maatilakiinteistöjen välityk-
seen erikoistunutta metsänomistaja-
lähtöistä kiinteistövälitysliikettä eri 
puolilla Suomea. Sillä ei varsinaisesti 
ole omia työntekijöitä, vaan kiinteis-
tönvälittäjät ovat metsänhoitoyhdis-
tysten palkkalistoilla olevia ammat-
tilaisia. Ketjun omistajia ovat metsän-
hoitoyhdistykset ja tuottajaliitot.

Sijoitus, puuhapalsta vai 
tonttimaa?

Tyypillinen metsätilan myyjä on iä-
käs ihminen tai kuolinpesän osakkaat. 
Myyjät ovat harvoin alle 40-vuotiaita. 
Ostajatyyppejä on useita. – Isommat 
tilat menevät yleensä ammattimaisille 
yrittäjille, säätiöille tai rahastoille, sa-
novat Bucktman ja Savilahti. Pienem-
piä tiloja ostavat rajanaapurit, laajen-
tumishaluiset yrittäjät ja metsänhoito-
töistä pitävät. Aivan pienimmät pals-
tat menevät polttopuun tarvitsijoille 

puuhapalstoiksi.
Pienimmissä tiloissa hehtaarihin-

ta saattaa nousta kovinkin korkealle. 
– Summa-arvomenetelmällä laskettu-
jen arvojen yli mennään kyllä tarjous-
kaupoissa tällä hetkellä pääsääntöises-
ti ainakin tällä alueella, Savilahti tun-
nustaa. Metsätiloilla on paljon ”piile-
vää kysyntää”. Eli suoranaisia ostotar-
jouksia ei ole liikkeellä, mutta heti kun 
tila tai palsta tulee myyntiin, kiinnos-
tuneita ostajia on yleensä paljon.

Metsänhoitoyhdistysten kiinteistön-
välityspalveluilla on ollut hyvin asiak-
kaita. – Maanviljelijät, jotka aiemmin 
ovat myyneet tiloja aika paljon ”tu-
tunkauppoina” naapurille, ovat entis-
tä enemmän siirtyneet käyttämään vä-
littäjää. Myyjistä on tullut siis hintatie-
toisempia kuin ennen, iloitsee Buckt-
man, joka on toiminut kiinteistönvälit-
täjänä vuodesta 2008 asti.

Tiloja tulee kiinteistönvälittäjille 
myyntiin aika paljon metsäneuvojien 
kautta. - Saattaa käydä niin, että neu-
voja on tilalla tekemässä jotain suunni-
telmaa tai arviota ja tuleekin puheek-
si tilan myynti siinä ihan sivulausees-
sa. Metsäneuvoja voi samalla neuvoa 
ottamaan yhteyttä metsäkiinteistöi-
hin erikoistuneeseen kiinteistönvälit-
täjään, kertoo Bucktman.

Janne Savilahti (vas.) ja Miika Bucktman ovat apuna sekä metsätilan suku-
polvenvaihdoksissa että metsäkaupoissa. Risto Viteli (oik.) päätyi käyttämään 
mhy Pohjois-Pirkan palveluita, kun metsätila siirtyi pojan nimiin.
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Kannolta Brysseliin 

Viime vuosi avasi metsänomistajien 
silmiä, että Brysselin kammareissa on 
todella syytä olla metsänomistajien 
etuja valvomassa. Moni metsänomis-
taja ja mhy -aktiivi on kertonut vuo-
den mittaan, että nyt se vasta konk-
retisoituu, miten tärkeää on yhtenäi-
nen edunvalvonta puunjuurelta Brys-
seliin. Metsänhoitoyhdistyksen jäsen-
maksustahan osa ohjautuu tähän vaa-
tivaan Brysselin työhön.

LULUCF-väännössä päästiin 
ratkaisuun

LULUCF saatiin ratkaisuun joulun al-
la. Siinä ratkaistiin malli, jota käyte-
tään metsien- ja maankäytön ilmas-
tovaikutuksia tulkitessa. Luonnontie-
de on metsänomistajan puolella, mut-
ta EU komissio lähtikin liikkeelle his-
toriallisista hakkuista. Tämä uhkasi 
Suomea laskulla, jos puunkäyttöä li-
sätään. 

MTK ja metsänhoitoyhdistykset 
asettivat kesällä tiukan vaateen Sipilän 
hallitukselle: laskun kanssa ei Brysse-
listä saa tulla. Sipilän hallitus onnistui 
vääntämään komission huonosta poh-
jaesityksestä sellaisen LULUCF ratkai-
sun, joka täyttää tämän vaateen. 

1) Tärkeintä on, että metsien käytön 
takavuosikymmeniin sidottu inten-
siteettivertailu saatiin pois. LULUCF 
ratkaisu ei ole kaatamassa uusia bioja-
lostamoinvestointeja. 

2) Jos pääministeri Sipilä ja ympä-
ristöministeri Tiilikainen olisivat luo-
vuttaneet liian aikaisin tai, jos EU:n 
kanta olisikin muotoutunut neljän vä-
hemmistöön jääneen suomalaisme-
pin (Kyllönen, Pietikäinen, Ruoho-
nen-Lerner ja Hautala) kannan mu-
kaiseksi, olisivat kansainväliset ym-
päristöjärjestöt aloittaneet ympäristö-
tietoisilla kuluttajamarkkinoilla kam-
panjan, että Suomen metsätalous olisi 
EU kriteereillä ilmastopoliittisesti kes-
tämätöntä. Olisi saattanut käydä niin, 
että lisäinvestoinnit olisivat käänty-
neet tehtaiden sulkemiseen. 

3) LULUCF:n jatkoneuvottelut pe-
rustuvat tulevien hiilinielujen vah-
vistamiseen. Se antaa meille mahdol-
lisuuden paimentaa kotimaan met-
säpolitiikkaa siihen asentoon, että 
myös valtio näkee välttämättömäk-
si kannustaa hyvään kasvua tuotta-
vaan metsänhoitoon entistäkin tar-
mokkaammin. Metsänhoidon kan-
nustimia ja metsätalouden kannatta-
vuuden parantamista on tämän pää-
töksen jälkeen helpompi vaatia koti-
maan politiikoilta.

Seuraavaksi säädetään 
uusiutuvista energianlähteistä 

Väännöt Brysselissä jatkuvat alkanee-
na vuonna uusiutuvan energian kes-
tävyysdirektiivin säätämisen (RED II) 
osalta. Siinä määritellään, mitkä bio-
energian raaka-aineet hyväksytään 
kestävästi tuotettujen biopolttoainei-
den listalle. Käytännössä päätetään 
mm. siitä, voiko runkopuusta tuottaa 
kestävästi biopolttoaineita, metsäteol-
lisuuden sivuvirroista kuten sahanpu-
rusta tai mäntyöljystä valmistaa bio-
polttonesteitä tai suometsissä tai tur-
vepelloilla tuottaa bioenergiaa. 

Tässä EU komission pohjaesitys on 
selvästi parempi kuin LULUCF esityk-

sessä, mutta tiukka vääntö asiasta oli 
EU Parlamentissa. Metsänomistajien 
edunvalvonta toimi kuitenkin tehok-
kaasti. Euroopan metsänomistajien 
etujärjestö CEPF, jonka jäsenenä MTK 
on, teki asiassa lujasti töitä. Edunval-
vonta sai aikaan sen, että parlamentin 
kannasta tuli jopa parempi kuin ko-
mission esityksestä. Pääosa pohjois-
maisista europarlamentaarikoista teki 
vaikuttavaa työtä hyvän ratkaisun ai-
kaansaamiseksi

Kemiin suunniteltu kiinalaisen Kai-
din biopolttoaineinvestointi ja monet 
pienemmät nestemäisten biopolttoai-
neiden investointipäätökset odotta-
vat vielä kevään aikana asian lopul-
lista ratkaisua komission, parlamen-
tin ja neuvoston kantoja sovittelevas-
ta trilogista. 

Vain yhtenäisenä Suomi voi 
pärjätä EU:ssa

Hiilinielujen laskennasta käyty taisto 
osoitti, että Suomelle tärkeitä asioita 
on vaikea saada EU:n päätöksenteos-
sa läpi, mikäli kansallinen yhtenäisyys 
rakoilee. Metsäteollisuusyritykset ot-
tivat kestävyyskriteerien valmistelus-
sa valtavan riskin, kun eivät pysty-
neet päätymään asiassa yhteiseen nä-
kemykseen. Onneksi vaurioilta väl-
tyttiin eikä runkopuun ja mäntyöljyn 
käyttökielto kestävien biopolttoainei-
den valmistuksessa menestynyt EU 
parlamentin äänestyksessä.

Hyvän olon tunteeseen ei voi tuu-
dittautua. Brysselistä tulee ympäris-
tö-, energia- ja ilmastopolitiikan ni-
missä aina uusia lainsäädäntö esityk-
siä jatkossakin, vaikka yhteistä met-
säpolitiikka ei olekaan. Tänä vuonna 
päivitetään EU:n metsästrategiaa ja 
MTK on vahvasti siinä työssä muka-
na. Maksamalla oman metsänhoitoyh-
distyksen jäsenmaksun olemme kaikki 
mukana puolustamassa metsänomis-
tajan oikeutta harjoittaa kestävää elin-
keinoaan kannon juurelta aina Brysse-
liin saakka.

Mikko Tiirola I Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK r.y.
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Hannu Autio I tieasiantuntija I Mhy Kihniö-Parkano

Tiekunnan muistilista

Vuosikokous tiekunnan toiminnan päätöksientekopaikka. 
Kokouksessa päätetään henkilövalinnoista, tieyksiköistä, 
varojen keruusta, tien kunnossapidosta ja kaikista muista 
tiehen liittyvistä, merkittävistä asioista.

Vuosikokouksen päätöksiä toteuttaa tehtävään valittu 
toimitsijamies tai hoitokunta. Heidän tehtävänään on myös 
huolehtia seuraavan vuosikokouksen koollekutsuminen.

Tiekunnan tärpit
• vuosikokoukset pidetään sovitusti, vähintään neljän vuo-

den välein
• tiekunnalla on ”kasvot” eli toimiva tiehoitokunta tai toi-

mitsijamies
• yksiköinti ja osakasluettelo pidetään ajan tasalla
• tiemaksuja kerätään riittävästi - tiekunnalla rahaa yllät-

täviinkin kuluihin
• kirjanpito tehdään asianmukaisesi - menot ja tulot selvil-

lä ja tositteet tallessa
• merkittävistä asioista, mm. tiemaksuista päätetään vuo-

sikokouksessa 
• pidetään tiekunnan yhteystiedot kunnossa (kunta/kau-

punki, Maanmittauslaitos)

Tie pysyy kunnossa, jos
• tie lanataan käytön mukaisesti riittävän usein, pieninkin 

tie vähintään kerran vuodessa
• tienvarren heinät ja pajut niitetään 1-3 vuoden välein ja 

risteyksien näkymäalueet pidetään avoimina
• tierummut ja ojat pidetään auki – poistetaan tukokset
• pidetään tien lanauskerros riittävänä – vuosittaiset/sään-

nölliset paikkaukset murskeella
• tehdään pölynsidonta runsaasti pölyävillä osuuksilla
• talvikunnossapito toteutetaan sovitusti tien luonteesta ja 

käyttötarpeesta riippuen

Edellä mainituilla tärpeillä ja käytännön toimilla pääsee 
yksityistien hoidossa pitkälle. Juuri kunnostetunkin tien 
osalta kannattaa pitää tiekunta toimivana ja varojenkeruu 
käynnissä. Hoitokunnalla tai toimitsijamiehellä on merkit-
tävä rooli tiekunnan toiminnassa. Pitämättömistä vuosiko-
kouksista on yleensä seurauksena toiminnan hiipuminen 
ja tien kunnon heikkeneminen. Toimivan tiekunnan hal-
linnoima tie on poikkeuksetta paremmassa kunnossa kuin 
”nukkuvan” tiekunnan tie.

Mhy auttaa ja avustaa

Metsänhoitoyhdistys avustaa kaikissa tiekuntien toimin-
taan liittyvissä asioissa. Apua on mahdollista saada yksi-
köintiin, kokousten järjestämiseen, tiemaksujen keräämi-
seen ym. tiekunnan toimintaan liittyviin asioihin. Apu löy-
tyy myös tiekunnan toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

Tie ennen kunnostusta.

Tie kunnostuksen jälkeen.
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© Maanmittauslaitos, lupa nro 542/MML/11

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

4

12
Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

5

11

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

31

Metsäasiantuntija
Pauliina Salin
044 776 4554

7
Metsäasiantuntija
Atte Vartiamäki
044 776 4556

6 Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

10

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

14

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka Heikkilä 
044 776 4550

9

Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

13

Kenttäesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 10–13

Hankkeiden toteutus

Kenttäesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–5 ja 9

Kenttäesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 6–8 ja 14

Korjuuesimies
Sari Kaleva
044 557 8589

Pienpuu liikkeelle 
–hanke

Projektipäällikkö
Atte Vartiamäki
044 580 1042

Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

2Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

6

12
13

14
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9

10

www.mhy.fi/pohjois-pirkka
 etunimi.sukunimi@mhy.fi

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
040 557 3947

Metsäomaisuuden 
hallinta- ja suunnittelupalvelut

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

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
044 776 4558

Metsätie- ja 
ojapalvelut

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
044 776 4549

Johtaja
Harri Katajamäki
044 776 4553

Taloussihteeri
Katri Moskari
03 486 4552

Toimistosihteeri
Minna Korhonen
03 486 4551

Palvelut pääkaupunkiseudulla

Metsälakimies
Tuomo Pesälä
tuomo.pesala@mhy.fi

Lakimies vastaa metsään liittyviin lakikysymyksiin 
maanantaisin klo 13–17.
puh. 0600 39 39 59 (4,01 €/min + pvm/mpm).

Metsäasiantuntija 
Rami Raittinen 
0400 131 340

Metsäasiantuntija 
Markku Lehtimäki 
040 835 0239

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
044 760 7788

Metsäasiantuntija 
Annamari Rajoo
040 580 3981
annamari.rajoo@mhy.fi

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
040 720 3160 
tiina.salminen@mhy.fi
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Myynti: 
Taimet välittää Metsänhoitoyhdistys. 

Jalostetut taimet on varmin ja kustannustehokkain 
ratkaisu puuston laadun parantamiseen  ja metsän 
arvokasvun nopeuttamiseen.

Pakkasvarastoituja, jalostettuja taimiamme on saa-
tavana nyt koko Suomesta. Kysy lisää paikalliselta 
metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Tutkitusti enemmän
kasvuvoimaa ja jopa

tuplasti
tuottoa

www.skogsplantor.fi

Kiipeilykurssi 10.-13.4.2018

Perinteinen hirrenveisto 17.-20.4.2018

Metsäalan luonnonhoitokortti ja siihen valmentava koulutus 
16.4.-4.6.2018

METSÄALAN LYHYTKOULUTUKSIA

Ilmoittaudu: www.sedu.fi Lisätiedot: Jyrki Ilves p. 040 680 7149 ja 
Asko Ämmälä p. 040 830 2177, etunimi.sukunimi@sedu.fi

SEDU • Ähtäri • www.sedu.fi 

- Sedu Ähtäri
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Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Orivesi
Anttilantie 6, 35300 Orivesi
www.cafeherkkuhetki.fi/
orivesi
-5% alennus leipomo-
tuotteista ja lounaasta

Virhydro
Pirkantie 22, 34800 Virrat
www.virhydro.fi
-10% alennus 
normaalihintaisista 
Husqvarna moottori- ja 
raivaussahoista 
-15% alennus 
normaalihintaisista muista 
metsurintarvikkeista ja 
välineistä 

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2018: 
Kunkin yrityksen tarjoaman edun saat näyttämällä jäsenkorttia

Aihtiantie 9, 35300 Orivesi
p.(03)335 2867

Aihtiantie 9, 35300 Orivesi
p.(03)335 2867

Hyvinvointiverstas Relevo
Virtaintie 36, 34800 Virrat
www.relevo.fi
-5% alennus kaikista 
normaalihintaisista 
hieronnoista 
-10% alennus viiden kerran 
hierontasarjakorteista
15% alennus kymmenen 
kerran hierontasarjakorteista

VK-Motors Oy, 
Kuruntie 15, 34600 Ruovesi
www.vk-motors.fi
-5% alennus moottorisaha-
tarvikkeista, -10% alennus 
normaalihintaisista Stihl 
moottori- ja raivaussahoista 
-10% alennus alkuperäisistä 
normaalihintaisista Stihl 
metsuritarvikkeista

Kahvila-konditoria Café 
Herkkuhetki Myllyranta
Myllyrannantie 5, Mänttä
www.cafeherkkuhetki.fi/
myllyranta
-5% alennus leipomotuotteista 
ja lounaasta

Virtain Varaosa Oy
 Keskustie 7, 34800 Virrat: 
www.virtainvaraosa.fi
-15% alennus normaali-
hintaisista Bosch 
pyyhkijän-sulista , -15% 
alennus normaali-
hintaisista AmPro käsityö-
kaluista,-15% alennus 
normaali-hintaisista Sonax 
autonhuoltotuotteista 
 

Konekeskus 58 Oy
Mäntäntie 446, 35300 
Orivesi
www.konekeskus58.fi
-15% alennus 
normaalihintaisista 
Husqvarnan metsurin 
varusteista, 
 tarvikkeista ja varaosista

010 256 2901

 emmulevlapästeM
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facebook.com/opruovesi

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
Tule syventämään metsäkonealan osaamistasi tai opiskele 
uusi osaamisala; ajokone tai moto, lähipäiviä n. 1-3 pv/kk. 
Osallistumismaksu 250€. Jatkuva haku.

Metsätalousyrittäjänkoulutus
Sopii metsänomistajalle. Koulutuksen aikana voit laatia metsä- 
suunnitelman omalle tilalle. 

Metsäpalveluyrittäjänkoulutus
Sinulle, joka suunnittelet tai kehität yritystoimintaa. Koulutuksen aika- 
na on mahdollisuus perustaa metsäpalveluyritys. Koulutus voidaan  
räätälöidä juuri sinun tarpeitasi vastaavaksi. Monimuoto-opiskelua 
n. 1,5 v. Lähipäiviä 3pv/kk. Osallistumismaksu 200€. Jatkuva haku.

Metsäalan perustutkinto
Koulutus valmentaa metsäkoneenkuljetuksen tai metsurin tehtäviin. 
Koulutus on maksuton, paitsi materiaalit. Aloitus sovittavissa.

Bioenergia-alan ammattitutkinto Ilmajoella 19.2.
Koulutus sopii yrittäjille ja täydennyskoulutukseksi bioenergia-
alalle. Se sisältää bioenergian jatkojalostuksen biokaasun osalta, 
aurinkoenergiaa maatilakokoluokassa. Monimuotokoulutus, kesto 
n. 1,5 v. Lähipäiviä 1-2 pv/kk. Osallistumismaksu 250€. Jatkuva haku.

METSÄALAN KOULUTUKSIA

Hakeutuminen: www.sedu.fi Lisätiedot: Jyrki Ilves p. 040 680 
7149 ja Asko Ämmälä p. 040 830 2177, etunimi.sukunimi@sedu.fi

SEDU • Ähtäri • Rengonharju • www.sedu.fi 

Huom! Myös kortti- ja ammattipätevyyskoulutukset. 

- Sedu Ähtäri ja Rengonharju
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Nyt saat metsänhoitoyhdistyksestä 
apua tiekunnan hallintoon
	 tiekunnan kokouksen järjestäminen
	 yksikkölaskelmien teko ja päivittäminen
	 tiemaksujen perintä
	 tiekunnan kirjanpito

Kaipaako tie kunnostusta
Metsänhoitoyhdistys tarjoaa kohteeseen 
parhaan kunnostusvaihtoehdon. 
Ota yhteyttä kun pohdit 
mitä tielle pitäisi tehdä.

Tiesitkö, että yksityistien 
kunnostamiseen on
saatavissa myös valtiontukea.

Metsänparannusesimies Jari Hemminki 
puh. 044 7764 549 
jari.hemminki@mhy.fi

KORJUUTYÖNÄYTÖS

TERVETULOA!

Metsänomistajien 
Maalislauantaita vietetään 
Teiskossa.
Seuraa ilmoittelua 
mhy.fi/pohjois-pirkka

Lauantaina 17.3.2018 kello 10–14
Teisko

Tarjolla nokipannukahvia
 

ja makkaraa.
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