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Jälleen on yksi talvi takanapäin. Tämä talvi runsaine lumineen lähti yhtä vauhdikkaasti vesi-
sateiden myötä, niin kuin tulikin vuoden vaihteessa vesisateen muututtua pakkasille.

Talvihakkuita tehtiin yhdistyksen toimesta ahkerasti niin kauan kuin kelejä vain riitti. Nyt 
sitten olisi taas kovasti kysyntää kelirikko- ja kesäleimikoille, ja hinnatkin tukin osalta ovat 
jonkin verran nousseet. Kuidun hinnalle ei vain parannusta tunnu tulevan.

Myönteisiä uutisia on saatu Kuopion ja Kemijärven biolaitosten suhteen, eli muutama as-
kel niiden toteutumista kohti on jälleen otettu. Hyvä näin.

Alkutalvesta pakkasten iskiessä likomärkään maahan arveltiin tulevan paha kelirikko, ja 
juuri niin kävikin. Pahin kelirikko moneen vuoteen on meneillään kaiken tasoisilla tieverkoil-
la. Aikaisemmin olen tällä palstalla kantanut huolta yksityis- ja metsäteiden peruskunnossa-
pidon laiminlyönneistä. Selkeästi on havaittavissa, että aktiivisesti hoidetuilla teillä tilanne 
on nyt jonkin verran parempi.

Kevään aikana on eri osapuolten välisissä palavereissa sovittu seuraavalle kolmivuotis-
kaudelle uudet hirvikannan tiheystavoitteet, joka on hieman edellistä alempi, 2,5 – 3 hir-
veä / 1000 hehtaaria, koska taimikko- ja liiken-
nevahingoissa on ollut selvää kasvua. Tämän 
vuoden kaatolupahaku päättyi äskettäin. Toi-
vottavasti lupia on haettu riittävästi, että kan-
ta saadaan laskuun, ja painotettaisiin lupia en-
tistä enemmän etenkin niille alueille, joilla on 
tihentymiä.

Nyt onkin kaikkien syytä tehdä kevätretki 
metsäänsä ja tarkistaa taimikot, tarkastella on-
ko hirvet tehneet tuhojaan, ja jos on, niin kor-
vaushakemus vireille. Hakemuksen tekemi-
seen saa apua oman alueen toimihenkilöltä. Sa-
malla on myös hyvä tarkastaa miten viimeisten 
vuosien istutukset voivat.

Muu metsien eläinkanta myös mietityttää. 
Peura- ja kauriskannat tuntuvat alueellamme 
myös pikkuhiljaa kasvavan, ja kyllä nekin tai-
mikoita syövät. Sitten villisiat, jotka onneksi 
ovat lähes lainsuojattomia. Siellä missä isom-
pia laumoja esiintyy, ne saattavat maata kyntä-
essään aiheuttaa kuuselle juuristovaurioista, ja 
sitä kautta lahovikaa. Ja vielä karhut, jotka tun-
tuvat kovasti lisääntyvän nyt myös aivan tääl-
lä alueen eteläisissä osissa Orivedellä, juoksen-
televat tuossa ihmisten pihoissa eivätkä oikein 
pelkää mitään. Vaikka karhut eivät metsälle va-
hinkoa tee, niin nostaa se monille ihmisille kyn-
nystä lähteä metsäpalstaansa katsomaan.

Aurinkoista ja mukavan lämmintä  
kesää odotellen

Kesää odotellessa
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Harri Katajamäki I johtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Metsänomistajien näkökulmasta puu-
markkinat näyttävät poikkeuksellisen 
hyviltä nyt ja lähitulevaisuudessa. Uu-
tiset metsäteollisuuden kiinnostuk-
sesta investoida Suomeen kertoo, et-
tä puulla on lisääntyvää kysyntää tu-
levaisuudessa. Tällä hetkelläkin puu-
markkinat käyvät jo poikkeuksellisen 
kuumina. Taustalla vaikuttavat sekä 
sellun että sahatavaran hyvä kysyntä 
maailmalla. Vientimarkkinat vetää ja 

uusien kotimaisten investointien myö-
tä myös kuitupuun kysyntä on nyt 
erittäin hyvä. Metsänomistajan kan-
nalta tilanne on otollinen, kun kaikki 
puu käy hyvin kaupaksi. Jos metsäs-
sä on tarvetta hakkuille, ei puukaup-
paa ole syytä viivytellä. Pitää kuiten-
kin muistaa, että puukauppa kannat-
taa kilpailuttaa, sillä nyt jos koskaan se 
on tärkeää. Kysynnän ollessa kasvussa 
venyy myös puista maksettava hinta-
haitari tavallista suuremmaksi. 

Puukauppatili tehdään 
tukkipuulla

Puukaupassa ratkaisevaa on paitsi eri 
puutavaralajeista maksettava yksikkö-
hinta ja myös ostajan käytössä olevat 
mitat ja katkonta. Kun kuitupuun ky-
syntä on ennätystasolla, täytyy puu-
kaupassa olla tarkkana, ettei tukki-
puuta päädy kuitukasaan. Metsän-
omistajan metsätilistä suurin osa tu-
lee tukkipuusta. Ei siis ole yhdenteke-
vää, kenelle päätehakkuuleimikkon-
sa myy. Erot ostajien välillä ovat yllät-

tävän suuria. Usein tuijotetaan vain 
puun yksikköhintoja. Tärkeämpää on 
nähdä kokonaisuus ja tietää miten hy-
vin tukki otetaan talteen. Tukki- ja kui-
tupuun hintaero on yli kolminkertai-
nen. Puukaupan taloudellisen tulok-
sen kannalta on aivan keskeistä, kuin-
ka hyvin ostaja katkoo tukin talteen.

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasian-
tuntijoiden tietotaito tuo lisäarvoa puu-
kaupan tekoon, joten aloita puukaupan 
suunnittelu aina yhteydenotolla omaan 
metsäasiantuntijaasi. Häneltä saat lisä-
tietoa puukaupasta ja markkinoista. 
Tilaa myös jäsenille maksuton puun-
myyntisuunnitelma. Puunmyyntisuun-
nitelman mukaisen leimikon voit kil-
pailuttaa itse tai antaa valtakirja met-
säasiantuntijalle, joka hoitaa kilpailu-
tuksen puolestasi ja vertaa tarjoukset. 
Tarjousten vertailuun löytyy metsän-
hoitoyhdistykseltä kattava aineisto eri 
yhtiöiden katkonnasta, joka on rahan-
arvoista tietoa metsänomistajalle. Val-
takirjakauppa ja puolueeton edunval-
vonta puukaupassa on metsänomista-
jalle hyvin tuottava sijoitus.

Hyvä suhdanne kannattaa hyödyntää

VARMISTA MIELENRAUHASI PUUKAUPASSA 

PUUNMYYNTI-
SUUNNITELMA

Maksuton jäsenille

Ilman jäsenyyttä 75 €/h+ALV

Hinta sisältää:
• Maastokäynti

• Arvio puumäärästä

• Hinta-arvio

• Työmaakartta

• Metsänkäyttöilmoituksen teko

• Jatkotöistä sopiminen, esim. uudistamistyöt

PUUKAUPAN
TOIMEKSIANTO

100 € + 0,25-0,85 €/m3 + ALV
Puukaupan suuruudesta riippuen
Jäsenalennus -15%

Hinta sisältää:
• Puunmyyntisuunnitelma, kts. viereinen 

taulukko
• Puukaupan kilpailutus eri ostajien kesken
• Tarjousten vertailu
• Ostajan valinta
• Hakkuun suunnittelu
• Ilmoitus puunkorjuun alkamisesta
• Korjuujäljen valvonta
• Puunkorjuun valvontaraportti
• Puukaupan päättäminen

Varmista hakkuiden
sujuminen suunnitellusti!

Puukauppakokemus käytössäsi!

Varmista puukaupan tarkka 
sisältö metsänhoitoyhdistyksen metsä-
asintuntijalta. Yhteystiedot löytyvät 
sivuilta 24-25.

Tee sopimus oman asiantuntijasi kanssa!

Luota kokemukseen puukauppa-asioissa. Kun voit olla varma siitä, että puukaupan pienimmätkin yksityis-
kohdat hoidetaan huolellisesti sinun eduksesi, nukut yösi paremmin eikä kauppoihin jää jossiteltavaa.

JÄSENENÄ

varmistat

edullisemmat 

hinnat!

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
OTA YHTEYTTÄ P. 03 4864 551 tai pohjois-pirkka@mhy.fi
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Lähes 300 yläkoululaista Juupajoel-
ta, Kihniöstä, Ruovedeltä, Mänttä-
Vilppulasta ja Virroilta kokoontuivat 
Nuorisokeskus Marttiseen alueelli-
seen metsäteemapäivään toukokuun 
alussa. Kaksipäiväisessä tapahtumas-
sa koululaiset (8 lk) pääsivät viettä-
mään päivän metsäisen tekemisen ja 
kokemisen parissa. Marttisen moni-
puolinen, toiminnallinen ja turval-
linen luontoympäristö tarjosi hyvät 
puitteet elämykselliseen yhdessäoloon 
ja mukavaan tekemiseen metsäteema-
päivässä. 

Tavoitteena metsätietouden 
lisääminen

Yläkoululaiset metsään vievällä ta-
pahtumalla juhlistettiin 90 vuotta täyt-
täviä 4H-järjestöä ja Virtain 4H-yhdis-
tystä sekä Nuorisokeskus Marttisen 
25. toimintavuotta. Koululaisten met-

säteemapäivien järjestäminen on osa 
4H-yhdistysten vakiintunutta toimin-
taa, mutta tällä kertaa tapahtuma oli 
laajempi monen 4H-yhdistyksen ja 
Nuorisokeskus Marttisen yhteistyöllä 
rakentamana. Tapahtumassa oli 7 ras-
tipistettä, joissa oli toiminnallisia teh-
täviä. Rastien pitäjinä olivat: metsäop-
pilaitokset Sedu ja Tredu, Metsästäjä-
liitto, Metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkka, Metsä Group, 4H-yhdistyk-
set, Nuorisokeskus Marttinen ja Ku-
run Hakelämpö Oy.

– Tapahtumaan osallistuvat kou-
luluokat lähettivät ennakkoon meil-
le järjestäjille metsäaiheisia kysymyk-
siä. Näihin ennakkokysymyksiin ras-
tipisteiden pitäjät antoivat vastauksia 
ja nämä vastaukset ovat nyt näkyvis-
sä rastipisteillä, kertoi Ruoveden 4H-
yhdistyksen toiminnanjohtaja Teija 
Perttula nuorten osuudesta tapahtu-
man toteutuksessa. 

Nuorten metsäteemapäivä Virroilla
Hyvät puitteet yhteistyölle 

Metsäteemapäivien kokonaisuus ra-
kentui Nuorisokeskus Marttisen hy-
ville puitteille ja useiden toimijoiden 
aktiiviselle yhteistyölle sekä koulu-
luokkien kuljetuskustannukset rahoit-
taneeseen Suomen Metsäsäätiöön. 

– Olemme täällä Marttisessa iloi-
sia tästä yhteistyöllä tehdystä tapah-
tumasta ja toivomme samanlaisen yh-
teistyön jatkuva toimijoiden kanssa 
myös tulevaisuudessa, iloitsi nuori-
sopalvelupäällikkö Sanna Järvensivu 
Nuorisokeskus Marttisesta.
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Kiitos kaikille asiakkaille, yhteistyö-
kumppaneille ja työkavereille joiden 
kanssa olen saanut olla tekemisissä 12 
vuoden aikana Metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkan palveluksessa. Paljon 
olen ehtinyt erilaisia asioita kanssan-
ne hoitaa ja kokea. Nyt on tullut kui-
tenkin aika siirtyä kohti uusia haas-
teita uuden työnantajan palvelukses-
sa. Suurella todennäköisyydellä, aina-
kin osan kanssa Teistä, tulen olemaan 
tekemissä myöskin tulevaisuudessa. 
Siispä nämä eivät ole hyvästit vaan 
ainoastaan kiitokset! 

Metsäpalvelujen kysynnän kasvaes-
sa, päätti metsänhoitoyhdistys Poh-
jois-Pirkan hallitus lisätä henkilöstöä 
metsänomistajien palveluun Virroil-
le. Pitkään metsänomistajia on palvel-
tu kahdella metsäasiantuntijalla, mut-
ta nyt huhtikuun lopusta asti on kol-
mantena metsäasiantuntijana toimi-
nut Timo Voimala. Virtolaissyntyi-
nen Timo palasi metsänhoitoyhdistys 
Kihniö-Parkanon palveluksesta Vir-
roille, missä hän vastasi autokuljetuk-
sista ja -tilityksistä sekä teki metsäar-
vioita ja markkinoi palveluja metsän-
omistajille. 

Timo Voimalan toimialue on pääasi-
assa Virtain pohjoisosissa, mutta myös 
uudet metsänomistajat voivat ottaa 
yhteyttä suoraan Timoon. Tulevana 
kesänä Timo hoitaa myös Jere Leppä-
mäen aluetta, kun Jere pitää isyys- ja 
vanhempainvapaita.

Hannu Kivi-Mannilan toimenkuvaa 
muutettiin niin, että hänelle kuuluu 

Timo Voimala kolmanneksi 
metsäasiantuntijaksi Virroille

Kohti uusia haasteita

vanhojen asiakassuhteiden hoitaminen 
metsänomistajiin päin sekä uutena lisä-
nä työtehtäviin kuuluu metsäarvioiden 
ja metsäsuunnitelmien tekoa.  

Voitte olla puukauppa- ja metsähoi-
toasiaoissa yhteydessä Timoon puhe-
limitse 044 580 1031 tai sähköpostilla 
timo.voimala@mhy.fi 

Kimmo Olkinuora äitiysloman sijaiseksi Ruovedelle

Pauliina Salinin äitiysloma sijaisena 
toimii Kimmo Olkinuora. Ruovesi-
läissyntyinen Kimmo on ollut metsän-
hoitoyhdistyksellä töissä maaliskuus-
ta asti ja moni metsänomistaja onkin jo 
tavannut Kimmon. Kimmon tavoittaa 
samasta puhelinnumerosta kuin Pau-
liinankin eli p. 044 776 4554 ja sähkö-
posti on kimmo.olkinuora@mhy.fi 

Rami Raittinen
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Metsäalan koulutus Virroilla vahvis-
tuu tammikuussa käynnistyvän met-
sätalousinsinöörikoulutuksen myötä. 
Koulutuksen järjestäjänä toimii Tam-
pereen ammattikorkeakoulu TAMK. 
Tammikuussa 2019 aloittavan ryhmän 
koko on 30–32 henkilöä. Haku koulu-
tukseen alkaa syksyllä ja pääsykokeet 
koulu-tukseen pidetään 5.11. Koulu-
tus toteutetaan monimuotokoulutuk-
sena ja hakijoilta odotetaan met-säalan 
kokemusta.

Metsäalan yritysten työvoima-, kou-
lutus- ja kehittämistarpeita kartoitet-
tiin viime vuonna Sinikka Piittalan 

toimesta ja alkava koulutus pohjau-
tuu myös näissä haastatteluissa esiin 
tulleisiin yritysten tarpeisiin. Sinik-
ka Piittala työskenteli myös metsän-
hoitoyhdistys Pohjois-Pirkan palve-
luksessa ja kou-lutusta on valmisteltu 
muutoinkin hyvässä yhteistyössä mhy 
Pohjois-Pirkan kanssa. 

Mhy Pohjois-Pirkan metsäpäällikkö 
Sari Kalevan mielestä metsätalousin-
sinöörin koulutus Virroille tulee tar-
peeseen. Metsäalalla on nyt hyvä vire 
ja lähivuosina tarvitaan lisää ammat-
tilaisia hoitamaan teollisuuden kasva-
vat puuntarpeet. Lisäksi koko Suomen 

Metsäalan koulutusta Virroilla
tavoite pyrkiä lisäämään energiapuun 
käyt-töä ja ylipäätään koko biotalou-
den nouseva trendi puoltavat tällais-
ten koulutuksien järjestämistä.

Koulutuspäällikkö Ari Vanamo 
TAMK:sta kertoo, että koulutukses-
sa perehdytään metsään ekosys-tee-
minä sekä opitaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan metsätalouden toimen-
piteitä ja arvioimaan niiden onnistu-
mista. Opitaan mittaamaan ja arvioi-
maan puustotietoja, hyödyntämään 
paikkatietoa ja tekemään metsänhoi-
toon ja puunhankintaan liittyviä suun-
nitelmia ja ratkaisuja. Lisäksi tutustu-
taan metsänomistukseen liittyviin ky-
symyksiin ja opitaan toimimaan met-
sänomistajien kanssa. Opinnoissa pe-
rehdytään myös metsätalouden yri-
tystoimintaan ja opitaan projektitoi-
mintaa osana opiskelua. 

Metsäkoneenkuljettajan koulutus 
käynnistyy elokuussa 

Virroilla käynnistyy järjestyksessään 
kolmas metsäkoneenkuljettajakoulu-
tus elokuun alussa 2018. Haku koulu-
tukseen on parhaillaan menossa. Kou-
lutuksen järjestää Tampereen seudun 
ammattiopis-to Tredu.  Koulutuksen 
aikana suoritetaan metsäkoneenkul-
jettajan ammattitutkinto näyttökokein 
ja tavoitteena on, että koulutettu pys-
tyy työskentelemään itsenäisesti hak-
kuukoneen kuljettajana sekä huolehti-
maan koneen toimintakunnosta. Kou-
lutuksen painopisteinä ovat talous-
metsien oikea käsit-tely, oikea työtek-
niikka sekä työn laatu. 

Metsäkoneenkuljettajakoulutuk-
sessa käytännön töiden osuus koulu-
tuksesta on noin 80 %. Työharjoi-tuk-
set toteutetaan normaaleilla hakkuu-
työmailla. Kalusto, jota koulutukses-
sa käytetään, on nykyai-kaista ja ny-
kyiset puunkorjuun vaatimukset täyt-
tävää.  Koulutus on tarkoitettu yli 
20-vuotiaille, joilla on jotain metsä-
alan koulutusta ja/tai työkokemusta 
metsäalalta. Myös muut alalle sovel-
tuvat henki-löt joilla on muu amma-
tillinen koulutus voivat tulla valituik-
si koulutukseen. Koulutuksen osallis-
tu-mismaksu on 500 euroa. Työllisty-
mismahdollisuudet ovat hyvä tutkin-
non suorittaneilla. Lisätietoja koulu-
tuksesta saa Erkki Puraselta Tredusta. 
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AOstajat sumentavat puun 
hintatilastoja
Pauli Rintala I kenttäpäällikkö I MTK metsälinja

Mikä on puun hinta tällä het-
kellä erilaisissa leimikois-
sa? Mitkä ovat puutavaralaji-
en ajankohtaiset hinnat? On-
ko puun hinta nousussa vai las-
kussa? Jos se on noussut, niin 
paljonko se on noussut?

Näihin kysymyksiin metsänomistajan 
pitäisi saada helposti vastaus eri tieto-
lähteistä ja erilaisista puunhintatilas-
toista. Näin ei kuitenkaan ole. Käytän-
nössä metsänomistaja saa eri lähteistä 
erilaista informaatiota ja eri tilastois-
sa hinnat vaihtelevat. Miksi näin on?

Puunostajat hinnoittelevat puuta 
omista lähtökohdistaan ja hyvinkin 
eri tavalla. Puunhintaa myös ”piilo-
tetaan” hakkuusopimuksen lisäriveil-
le lukuisilla eri tavoilla. Ja kun hintati-
lastoihin siirtyvät vain tukkien, pikku-
tukkien ja kuitujen hinnat, niin erikois-
puutavaralajien korkeammat hinnat 
jäävät kokonaan ulos hintatilastoista.

Viime aikoina puun hintaa on erityi-
sen paljon ja täysin tietoisesti siirretty 
aiemmasta poiketen mm. energiapuu-
hun tai runkohintaan, jolloin todelli-
set hinnannousut eivät näy puunhin-
nassa ja tilastoissa. Onpa vastaan tul-
lut myös kikkailuja, joilla puun hintaa 
saadaan tilastoissa laskettua, vaikka 
maksetaan selvästi kohoavia hintoja! 
Tämä on mahdollistunut, kun korkei-

Uudet investoinnit vaikuttavat mer-
kittävästi metsäsektorin tuotantoon 
tänä ja ensi vuonna. Sellun viennis-
sä kasvu on erityisen voimakasta tä-
nä vuonna, jolloin Äänekosken sellu-
tehdas alkaa käydä täydellä kapasitee-
tilla. Myös kartongin vienti kasvaa tä-
nä ja ensi vuonna aiempien investoin-
tien seurauksena. Metsäteollisuuden 
tärkeimmän vientituotteen, paperin, 
vienti vähenee edelleen kumpanakin 
vuonna, mutta hinnassa on mahdol-
lista nähdä pientä nousua. Sahateolli-

suuden vientiä tukevat hyvät näkymät 
kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. 
Sahatavaran vientihintojen odotetaan 

 2018e 2019e
 %-muutos %-muutos
Vientimarkkinat Määrä Hinta Määrä Hinta
Paperi -1– -2 1–3 -1– -2 1–3
Massa (pääosin sellua) 14–16 2–4 1–3 -4– -6
Kartonki 1–3 1–3 1–3 1–3
Sahatavara 4–5 4–5 2–3 2–4
Vaneri 4–5 0–2 2–3 0–2

Metsäteollisuuden keskeiset ennusteluvut vuosina 2018–2019

e=PTT:n ennuste

nousevan kohoavan kysynnän ja kiih-
tyvän inflaation seurauksena.

Metsäteollisuuden vienti jatkaa kasvuaan

ta runkohintoja onkin kirjattu tukin-
hinnaksi ja kuitupuut on jätetty kir-
jaamatta kokonaan. Tällainen runko-
hintakauppa kirjataan siis tavallisena 
puutavaralajikauppana. Tällöin tu-
kin hinta on useita euroja tukin keski-
hinnan alapuolella laskemassa keski-
hintaa ja korkeimmat kuitupuun hin-
nat uudistushakkuilta jäävät tilastois-
ta kokonaan pois, jolloin myös kuitu-
puun hinta tilastoissa laskee.

Metsänomistajalle turvallisin ja luo-
tettavin hintatieto löytyy omasta met-
sänhoitoyhdistyksestä. Metsänhoi-
toyhdistykset seuraavat jatkuvasti 
puun hintaa omalla alueellaan ja kir-

jaavat tehdyistä puukaupoista omiin 
hintatilastoihinsa ne puun yksikkö-
hinnat, jotka metsänomistajat todelli-
suudessa saavat puukaupoistaan.

Kannattaa siis ehdottomasti olla yh-
teydessä omaan paikalliseen metsän-
hoitoyhdistykseen ja varmistaa mak-
suttomana jäsenetuna ajankohtainen 
hintatieto. Suosittelen käyttämään 
myös muita metsänhoitoyhdistyksen 
puukauppapalveluita. Erityisesti val-
takirjakauppaan sisältyvä katkonnan 
huomioiva tarjousvertailu lienee hin-
ta-laatusuhteeltaan parhaita, ellei jo-
pa paras metsänomistajille tarjottava 
puukauppapalvelu.

PTT-ennuste metsäsektori – Metsäteollisuus kevät/2018
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Ilma on raikas ja sää on aurinkoinen. 
Läpitunkematon vihreä lehtimassa 
ei ole vielä vallannut maisemia, eikä 
heiniä ole tupsahtanut jokaiseen au-
rinkoiseen paikkaan. Kaikki lähesty-
vän kesän merkit ovat ilmassa. Sitä 
ovat ennakoineet muuttolinnut pesi-
mäpuuhissaan, ensimmäiset kukkaan 
puhjenneet luonnon kasvit ja monen-
laiset öttiäiset ja mönkiäiset, jotka ovat 
kaivautuneet koloistaan.

Kaisa suuntaa tänään tutustumaan 
pian kulotettavaan kuvioon, jonka 
metsänhoitoyhdistyksen korjuupal-
velu hakkasi menneenä talvena. Hän 
miettii kulkiessaan, mahtaako tunnis-
taa kaikki ne erikoiset termit, joista 
hänen metsäasiantuntijansa on hänel-
le puhunut.

Saapuessaan kuvion laitaan met-
sätiellä hän tunnistaakin heti ensim-
mäisen kulotuskohteen edellytyksen 
– vesipisteen. Tien viereen kaivettiin 
monttu, johon vesi kertyy. Sitä on käy-
tettävä, jos tuli pyrkii leviämään naa-
purin metsään. Tulen leviämistä voi-

Kaisa Kulottaja

daan kuitenkin onneksi estää tehok-
kaasti oikeaoppisella kulotusteknii-
kalla.

”Tuli sytytetään tuulen alapuolelta 
ja vastatuuleen”, Kaisa muistelee.

Kulotus vaatii useita työläisiä ja läh-
tökohtaisesti porukka toimiikin tal-
koohengessä. Muuten työstä tulee 
kohtuuttoman kallista. Kaisa aikoo-
kin olla myös itse mukana.

”Tämä taitaa olla palokäytävä”, tuu-
mii Kaisa huomatessaan paljaasta ki-
vennäismaasta muodostuvan kaista-
leen, joka kiertää kuviota. Se pitää tu-
len kurissa rajojen sisäpuolella. Käy-
tävä on leveydeltään reilun puolen 
metrin levyinen. Kuvion sisäpuolel-
la puolestaan palavaa materiaalia riit-
tää, kun kaikki latvusmassa levitettiin 
hakkuussa matoksi ympäri kuviota, 
eikä niitä puitu ajouralle tai tehty ha-
ketettaviksi kasoiksi.

Kaisa palaa kohteelle loppukesästä, 
kulotuksen jälkeen. Kohde on tarkoi-
tus istuttaa seuraavalla viikolla. Kulo-
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tus antaa tuleville taimille hyvän kas-
vualustan, eikä kilpailevaa kasvilajis-
toa tule apajille haittaavissa määrin 
vielä ensi kesänäkään.

Kaisa yllättyy nähdessään säästö-
puuryhmän, joka niin ikään kulotet-
tiin. Ohuimmat rungot näyttävät pa-
laneen ja kuolleen pystyyn, mutta suu-
rimmat näyttävät olevan hengissä.

”Paksu kaarna pelastaa ne lyhytai-
kaiselta palolta”, oli metsäasiantunti-
ja kertonut. 
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Kun jatkuvasti puhutaan muhkeista 
puukauppatileistä ja päätehakkuuvai-
heen onnesta ja autuudesta, unohde-
taan helposti mainita ne pienet mutta 
tärkeät teot, jotka edesauttoivat puls-
kien tukkipuiden syntyä. Päätehak-
kuuvaiheeseen mennessä on tehty pit-
kä matka, jonka onnistumiseen vaiku-
tettiin pian uudistamistöiden jälkeen. 
Taimikonhoito on oleellinen työ tällä 
matkalla. Hoitamattomat taimikot ei-
vät tee metsätalouden harjoittamises-
ta kovinkaan järkevää.

Taimikonhoidossa ei kannata 
odotella

Havupuutaimien kasvukyky heikke-
nee tuntuvasti, mikäli niitä pidetään 
pitkään lehtipuuston ja lajitoverei-
densa puristuksessa. Myös taimikon-
hoidon kustannukset kasvavat, mitä 
haastavammiksi raivaustyön olosuh-
teet käyvät. 

Tyypillisessä tapauksessa umpeen 
kasvamisen ja järeytymisen myötä tai-
mikonhoidon kustannukset kasvavat 
jopa 25 prosentilla jo parissa vuodes-
sa. Kun olosuhteet käyvät äärimmäi-
siksi, taimikonhoitotyöt joudutaan te-
kemään tuntityönä. Tällöin hehtaari-

kohtainen maksu voi olla ihannetilan-
teeseen nähden moninkertainen. 

Kemera-tuesta apua 
taimikonhoitokuluihin

Kun tilaat taimikonhoidon metsänhoi-
toyhdistykseltä, yhdistys tekee kestä-
vän metsätalouden rahoituslain mu-
kaisen Kemera-hakemuksen puoles-
tasi ja neuvoo verovähennyksissä. Ke-
mera-tuen suuruus on varhaisperka-
uksessa 160 euroa ja nuoren metsän 
hoidossa 230 euroa hehtaaria kohti. 
Tuki on veronalaista tuloa ja Metsä-
keskus maksaa sen suoraan metsän-
omistajalle.

Taimikonhoitorästi lisääntyy 
joka vuosi

Pirkanmaan metsäohjelman seuran-
nassa todetaan, että vuosittaisena ta-
voitteena on yhteensä

22 000 hehtaaria varhaishoitoa, tai-
mikonhoitoa ja nuoren metsänhoi-
toa. Tavoitteisiin ei ole päästy. Tilas-
tot osoittavat, että toteutuneet mää-
rät ovat vain kaksi kolmannesta ta-
voitteista. Tämä tarkoittaa, että rästit 
kasvavat vuosittain lähes 10 000 heh-

Älä unohda pikkuisiasi
Merja Havo-Antila I metsänhoitoesimies I Mhy Pirkanmaa

taarilla.

VARHAISHOIDON VAI 
NUOREN METSÄN 
HOIDON TUKI?
Varhaisperkaus on suositeltavinta teh-
dä, kun taimet ovat noin metrin mit-
taisia. Tuen kannalta katsottuna jäävän 
puuston pituus yli 0,7 metriä, mutta al-
le kolme metriä. Varhaishoidossa pois-
tetaan kasvatettavaa puustoa haittaa-
va muu puusto. Se on erityisen tärkeä 
työvaihe kuusen taimikoissa.

Nuoren metsän hoidosta puhutta-
essa kyse on jo varttuneemmista tai-
mikoista ja se tehdään, kun taimet jä-
reytyvät ja kasvutila niiden ympäriltä 
alkaa ehtyä. Kasvatuskelpoisen puus-
ton on oltava työn jälkeen keskipituu-
deltaan yli 3 metriä, mutta läpimitan 
kuitenkin korkeintaan 16 senttimetriä.

TEE  
TARKASTUSKÄYNTI!
Metsänomistajan kannattaa käydä jo-
ka kevät tarkastamassa taimikkonsa. 
Mikäli lehtipuuston latvukset näyt-
tävät olevan lähempänä kuin met-
rin kasvatettavia havupuita, tai kuro-
neet ne kiinni, tai menneet kasvussa 
ohi, on taimikon varhaishoidon tarve 
ilmeinen. 
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Metsäasiantuntija Aapo Latvajär-
vi Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaas-
ta on maaliskuusta alkaen käyttänyt 
metsänomistajien neuvonnassa Mo-
nimetsä-hankkeessa kehitettyä tar-
kistuslistaa. Hänen mukaansa siitä 
on apua, ollaan sitten kasvotusten tai 
puhelimessa keskustelemassa metsän-
omistajan kanssa. 

Lista havainnollistaa luonnonhoi-
don keinoja metsän eri käsittelyvai-
heissa, niin taimikonhoidossa, kasva-
tushakkuissa kuin uudistushakkuis-
sakin. Se toimii metsäammattilais-
ten muistin tukena ja auttaa selvittä-
mään, haluaako metsänomistaja jättää 
alueelle esimerkiksi riistatiheikköjä tai 
tekopökkelöitä, tai vaikkapa normaa-
lia enemmän säästöpuita. Tarkistus-
lista on tarkoitus käydä läpi samalla, 
kun sovitaan hakkuista tai metsänhoi-
totöistä.

Luonnonhoito kuuluu 
jokapäiväiseen työhön

Latvajärven mielestä on tärkeää, et-
tä metsänomistajalla on vaihtoehtoja 
metsien käyttöön ja käsittelyyn.

– Pääasiallisesti taloudellista hyötyä 
metsästään tavoittelevat metsänomis-
tajatkin haluavat vaalia luontoarvoja. 
Metsäammattilaisen tehtävä on kertoa 
vaihtoehdot ja keinot, sekä niihin liit-
tyvät riskit ja edut. Suurin osa metsän-
omistajista toteaa, että tee mitä tykkäät.

Maanomistajan kanssa sovitut jutut 
pitää edelleen saada siirrettyä kone-
kuskien ja metsureiden tietoon, jotta 
lopputuloksesta tulee tavoitellun mu-
kainen. Maastokoulutusta ja työohjei-
ta kaivataan heillekin. 

– Ihan jokaisen metsänomistajan 
kanssa en ole muistanut tarkistuslis-
taa käydä läpi, koska se ei ole kiinte-

Metsänomistajat haluavat neuvoja 
talousmetsien luonnonhoitoon
Heli Mutkala I kenttäpäällikkö I MTK metsälinja
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Taloudellisia arvoja painottavat metsänomistajatkin haluavat vaalia luontoarvoja omissa  
metsissään. Päätösten tueksi tarvitaan tietoa ja ammattilaisten näkemystä sopivista keinoista. 
Asiantuntijoille on kehitetty uusia apuvälineitä, kuten luonnonhoidon tarkistuslista. 

ästi sopimuspapereiden yhteydessä. 
Ja toisaalta meillä on kovat työtavoit-
teet, eikä aina ehdi tarpeeksi suunni-
tella työkohteiden luonnonhoitoa.

Aapo Latvajärvi on luontoihminen 
ja arvostaa metsien monimuotoisuut-
ta. Erityisesti riista-asiat ovat lähellä 
sydäntä. 

– Siistiksi raivattu alue on metsäka-
nalinnuille kuin peltoa, tarvitaan vai-
hettumisvyöhykkeitä. Niissä on lin-
nuille turvaa ja suojaa. 

Näyteikkuna luonnonhoitoon 
Ikaalisissa 

Latvajärven taidonnäyte luonnonhoi-
don huomioimisesta oli esillä Mhy Pir-
kanmaan maalislauantaissa, Valkea-
koskella asuvan Timo Aholan met-
sässä. Hän oli valmis tinkimään hak-
kuutuloista, kunhan ei tehtäisi taval-
lista avohakkuuta. Runsaspuustoinen 
lähes 100-vuotias kuusikko hakattiin, 
mutta alueelle jätettiin paljon säästö-
puuryhmiä, noin 50 kuutiometriä heh-
taarille. Tavoitteena oli välttää avo-
hakkuun vaikutelma ja siinä onnis-
tuttiin. Kuusikon seassa olleita järeitä 
haapoja ja mäntyjä jäi paljon pystyyn. 

Metsäkeskuksen nettisivuilta löytyy 
tarkistuslistan lisäksi pakillinen neu-
vontatyökaluja. Ne sisältävät kuvia 
ja konkreettisia ohjeita luonnonhoi-
tokeinoista, niiden käytöstä ja merki-
tyksestä. https://www.metsakeskus.
fi/luonnonhoitotoimenpiteiden-tar-
kistuslista-ja-neuvontatyokalu 

Tällaisia ensiluokkaisia sääs-
töpuita jätettiin pystyyn.
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Tulevina vuosina Metsäsäätiö panostaa koululais- 
ja puurakentamishankkeiden ohella 

kestävän metsänkäytön hyväksyttävyyden 
tutkimushankkeisiin ja niistä viestintään.

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
 metsasaatio.fi 

Metsänomistaja, osallistu metsäsäätiömaksuun puukaupan yhteydessä. 
Puhut metsänomistajien ja koko metsäalan tulevaisuuden puolesta.

Hakkuualueen reunaan jätetyssä säästöpuuryhmässä on haapoja, mäntyjä ja alikasvoskuusia; monimuotoisuus kukkii.
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Harri Katajamäki I Mhy Pohjois-Pirkka

Säästöpuuryhmän poltolla saa samo-
ja hyötyjä kuin kulotuksessa, mutta 
homma on paljon helpompi, halvem-
pi ja turvallisempi organisoida kuin 
isoilla avohakkuualoilla. Poltetut alat 
houkuttelevan paikalle myös vaateli-
asta palosta riippuvaista hyönteislajis-
toa ja myös uhanalaisia lajeja. 

– Pienialaisella säästöpuuryhmän 
poltolla on tarkoitus parantaa metsä-
paloista riippuvaisten lajien elinolo-
suhteita ja tavoitellaan luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttämistä. Säästö-
puuryhmien poltto on myös mainittu 
sertifiointikriteereissä, kertoo säästö-
puuryhmän polton suunnitellut met-
sänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan kent-
täesimies Antti Kujala.

Säästöpuuryhmän poltto lisää 
metsän monimuotoisuutta

Antti Kujala on alkanut sytyttää risuja 
kaasupolttimen kanssa.
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Leimikon suunnitteluvaiheessa met-
säasiantuntija Jani Mäkinen raja-
si leimikon metsänomistajan kanssa. 
Samalla erotettiin avohakkuualueel-
le säästöpuuryhmä pienelle kukku-
lalla ja sovittiin, että säästöpuuryhmä 
poltetaan. Poltettava ryhmä sijoitettiin 
nimenomaan kukkulalle, sillä sopiva 
maaston muoto helpottaa tulen hallin-
taa merkittävästi.  Leimikon hakkuun 
yhteydessä oli kohteelle nosteltu hak-
kuutähteitä ympäröivältä aukolta li-
säämään palokuormaa. Maanmuok-
kauksen yhteydessä oli parin kym-
menen aarin kokoisen säästöpuuryh-
män ympäri tehty kaivinkoneella pa-
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Tomi-Pekka Heikkilä on suorittamassa jälkisammutusta. 

lokuja. Palokuja on reilun metrin le-
vyinen kaistale, josta on kuorittu kunt-
ta pois, jotta palo ei pääse leviämään 
maapalona.  Tarvittava sammutusve-
si tälle kohteella saatiin läheisestä ojas-
ta. Muussa tapauksessa alueelle olisi 
kaivettu vesimonttuja riittävän veden 
saannin varmistamiseksi. Lisäksi täs-
tä suunnitellusta poltto-operaatiosta 
oli tehty myös asianmukainen ilmoi-
tus paloviranomaisille.

Poltto

Vapunaatoksi kaavailtu säästöpuu-
ryhmän poltto Oriveden Hirsiläs-
sä näytti jo hiukan epävarmalta, kun 
edellisen päivänä sade piiskasi pol-
tettavaa aluetta. Toimeen kuitenkin 
ryhdyttiin suunnitellusti, kun hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty. 

Säästöpuuryhmän poltto toteutet-
tiin metsänhoitoyhdistyksen toimes-

ta ja varsinaiseen sytytystyöhön pää-
si Antti Kujala. Hän kiersi alueen kaa-
supolttimien kanssa tuikkaamassa ri-
sut tuleen tuulen alapuolelta. Mel-
ko nopeasti tuli levisi koko kukkulal-
le ja vahdissa olleet henkilöt varmisti-
vat, ettei tuli leviä alueen ulkopuolel-
le. Parin tunnin päästä sytyttämisestä 
alueelta nousi enää sieltä täältä savua 
ja näiden palopesäkkeiden sammut-
tamisen jälkeen oli poltto tehty. Jälki-
vartioinnin suoritti viereisellä kuviol-
la töissä ollut metsuri. Poltetun alueen 
vartiointia on syytä jatkaa seuraavaan 
kaiken kastelevaan sateeseen asti, jot-
ta turpeessa tai risukasoissa mahdol-
lisesti kytevät kipinät eivät pääse sy-
tyttämään hallitsematonta paloa. Täl-
lä kertaa sade alkoi jo seuraavan päi-
vänä, joten vartioinnista selvittiin täl-
lä kertaa hyvin helpolla.

– Tällaisen pienialaisen kulotuksen 
toteuttaminen on melko vaivatonta 
ja työvaiheet voidaan tehdä muiden 
metsätalouden toimenpiteiden yhte-
ydessä. Poltto saatiin toteutettua vä-
hällä vaivalla ja hyvällä lopputulok-
sella. Maasto oli sen verran märkää, 
että tulen karkaamisesta ei ollut vaa-
raa ja olosuhteet olivat poltolle lopulta 
varsin suotuisat, päätti Kujala. 
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Turistina omassa maakunnassa - 
matkaile Pirkanmaalla
Usein kesälomamatkalla lähdetään merta edemmäs kalaan. Kannattaako? Kotimaan matkailu on 
nyt suosiossa ja ihan läheltä omasta maakunnastakin löytyy kaikille varmasti kohteita, joissa vain 
ei ole tullut käytyä. Tässä suosituksia luonto- ja kulttuurimatkailuun Pirkanmaalla. Pääsee yöksi 
kotiin, jos haluaa. Mutta majapaikkojakin kohteista löytyy.

Ritajärven luonnonsuojelualue, 
Sastamala

Ritajärven luonnonsuojelualue on pe-
rustettu vuonna 2015 Sastamalaan ja 
siellä on kolme merkittyä reittiä, jotka 
voi myös yhdistää yhdeksi, noin 8 ki-
lometrin pituiseksi kierrokseksi. Reit-
tien maasto on suurimmaksi osaksi 
keskivaikeaa. Alue on kivikkoista ja 
reiteillä on nousuja näköalapaikoille. 
Kohteen uudenkarheus näkyy hyvä-
kuntoisina pitkospuina, kävelysiltoi-
na ja rappusina, joita on miellyttävä 
kulkea. Myös nuotiopaikat ovat hy-
vässä kunnossa.

https://retkipaikka.fi/ritajarven-
luonnonsuojelualue-sastamala/

Aitonevan turvemuseo, Kihniö

Mielenkiintoinen tutustumiskohde 
on Aitonevan turvemuseo Kihniössä. 
Turvetuotantoa Aitonevalla on harjoi-
tettu jo sotien ajoista alkaen ja tuotan-
toa jatkuu edelleen. Parhaimmillaan 
yli 600 ihmistä työllistänyt turvetuo-
tanto loi aikoinaan vilkkaan ja aktii-
visen kyläyhteisön, mutta on nyt hil-
jentynyt muutaman ihmisen asuinpai-
kaksi. 

Vapon omistamalla alueella toimii 
turpeesta ja turvetuotannosta kerto-
va museo, jonka laajalla piha-alueel-
la voi tutustuta paljolti itäisestä naa-
purista olevaan konekalustoon, jossa 
raaka rauta on arvossaan ja ergonomia 
tuntematon käsite.

Vanhoja turvetuotantoalueita kier-
telee luontopolku. Museon lähellä on 
myös näkötorni, josta voi havainnoi-
da entisillä turpeennostokentillä uis-
kentelevia lintuja.

Museo on avoinna ma – su 12-17. Va-
paa pääsy.

www.kihnionmatkailu.fi/414461500 
www.vapo.com/turvetuotantoavas-

tuullisesti/jalkikaytto/turvemuseo
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Serlachius-museot Gustaf ja 
Gösta, Mänttä

Serlachius-museot Gustaf ja Gösta tar-
joavat Mäntässä kohtauspaikan tai-
teelle, tarinoille ja niiden korkeaa laa-
tua arvostaville ystäville. 

Taidemuseo Gösta tarjoaa kiinnos-
tavia teemanäyttelyitä ja Suomen kul-
takauden taiteen helmiä kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaassa ympäristös-
sä. Museo sijaitsee Joenniemen karta-
nossa.  

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
kokoelmat tunnetaan Suomen kulta-
kauden mestareiden teoksista, mm. 
Akseli Gallen-Kallela ja Albert Edel-

Rapolan linnavuori, Valkeakoski

Rapolan linnavuori huokuu suoma-
laista historiaa. Rapolanharjulla on 
ollut asutusta keskiajalta lähtien, ja se 
varustettiin Suomen suurimmaksi lin-
navuoreksi viikinkiajalla 800-1000-lu-
vuilla. Tuolloin alueelle rakennettiin 
kilometrin pituinen kehämäinen val-
li, josta ovat rauniot jäljellä. Alueella 
on myös kuuden kilometrin mittainen 
Rapolanharjun polkureitti, joka lähtee 
Voipaalan taidekeskuksen pysäköinti-
alueelta ja vie muun muassa kalmis-
toille, uhrikivelle ja linnavuorelle.

http://www.luontoon.fi/rapola/te-
kemistajanakemista

felt, sekä Suomen oloissa harvinai-
sesta vanhan eurooppalaisen maala-
ustaiteen kokoelmasta. Kesällä 2014 
valmistunut modernia puuarkkiteh-
tuuria edustava laajennusosa Göstan 
paviljonki mahdollistaa entistä moni-
puolisemmat ja mittavammat näytte-
lyt. Puurakenteisen laajennusosan hie-
novarainen arkkitehtuuri on palkittu 
Suomessa ja ulkomailla.

G.A. Serlachius-yhtiön entinen, 
upea pääkonttori toimii nykyään Gus-
taf-museona, joka tarjoaa tarinoita ja 
taidetta uteliaissa ja yllättävissä näyt-
telyissään. Näyttelyt tarinoivat niin 
teollisuuslegendoista kuin taiteesta-
kin. Näyttelyiden aiheet liittyvät his-

toriaan tai taiteeseen. Usein niillä on 
yhtymäkohta elämänmenoon pienel-
lä suomalaisella paperiteollisuuspaik-
kakunnalla. Museon päänäyttely ker-
too Mäntän ensimmäisestä patruunas-
ta Gustaf Adolf Serlachiuksesta. Uh-
karohkeista liiketoimistaan tunnettu 
Serlachius kuului suomalaisen pape-
riteollisuuden uranuurtajiin. Museo 
on nimetty tämän särmikkään persoo-
nan mukaan. Jo museorakennus, enti-
nen metsäyhtiön pääkonttori, on näh-
tävyys sinänsä.

www.serlachius.fi
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Matti Kärkkäinen I puuntuottaja
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Tarinan mukaan opiskelijalta kysyttiin tentissä, mikä ero on ompeluseuralla ja met-
sänhoitoyhdistyksellä. Täydellinen vastaus on lyhyt: Ompeluseurassa tavoitteena 
on muiden etu. Metsänhoitoyhdistys ajaa sitä vastoin jäsentensä etua.

Metsänhoitoyhdistyksen rooli on täsmennetty tällaiseksi lakiuudistuksessa, joka tu-
li voimaan vuoden 2015 alusta. Harmillista, että nykyisen lain nimi on ”Laki metsän-
hoitoyhdistyksistä”. Täsmälleen samanniminen oli vuoden 1950 laki, jonka henki oli ai-
van toinen.

Vanhan lain mukaan metsänhoitoyhdistykset oli valjastettu valtakunnallisen metsäpo-
litiikan toteuttajiksi. Valta oli silloisilla keskusmetsäseuroilla ja metsänhoitolautakunnil-
la, jotka valvoivat toimintaa ja antoivat ohjausta.

Nyt tilanne on toinen. Metsänhoitoyhdistykset ovat selkeästi osa metsänomistajien 
omaa edunvalvontaorganisaatiota. Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä, ja ne 
voivat sitä kautta vaikuttaa ennakoivasti sekä kotimaisiin säädöksiin että Euroopan uni-
onin tasolla suuriin metsätalouteen vaikuttaviin päätöksiin.

Saako metsänomistaja hyötyä jäsenmaksustaan?

Kokenut metsänomistaja voi tuumia, että hän osaa itse tehdä puukauppoja ja hoitaa met-
sänhoitotyöt ihan omatoimisesti ilman metsänhoitoyhdistystä. Pitäisikö silti olla jäsen, 
jos ei tarvitse mitään metsänhoitoyhdistyksen palvelua?

On kovin kapea näkökulma miettiä vain käytännön asioiden pyöritystä. Kannattaa 
miettiä myös suurten asioiden edunvalvontaa.

Esimerkiksi kunnallisen ja maakunnallisen kaavoituksen seuraaminen ja siihen vaikut-
taminen on aivan keskeistä edunvalvontaa. Kokemus on, että elleivät metsänomistajat it-
se huolehdi omista eduistaan, sitä ei tee kukaan muukaan. 

Esimerkiksi Pohjois-Savon vanhassa maakuntakaavassa oli Ii-
salmen maaseudulle osoitettu laajoja yksityismetsien aluei-

ta erämatkailualueiksi. Maakuntakaavan tekijät eivät ot-
taneet mitään yhteyttä yksityismaiden omistajiin, vaan 

asia paljastui heille vasta sitten kun oli liian myöhäis-
tä vaikuttaa asioihin. Ei ole varmaa tietoa, keiden 

vaikutuksesta kaavoituksessa tehtiin tällaisia rat-
kaisuja. Joka tapauksessa kyse oli haavekuvis-
ta, jotka on uusissa kaavoissa haluttu unoh-
taa, ja hyvä niin. Eivät pienialaiset Iisalmen 
yksityismetsät voi olla mitään erämatkailun 
kohteita.

Vielä suurempia päätöksiä tehdään Brys-
selissä. Jos metsänomistajat eivät ole mu-
kana vaikuttamassa asioiden etenemiseen, 
vaarana on, että Pohjois-Savon maaseu-
dulla joudutaan kärsimään ratkaisuista, 
joiden tekijöillä on kokemusta vain keski-
eurooppalaisista virkistysmetsistä, jos niis-
täkään.

Jäsenmaksusta on siis hyötyä. Ja erityises-
ti suurissa asioissa.

Metsänhoitoyhdistys ajaa 
vain jäsentensä etua
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Heli Mutkala

Miten voi todistaa olevansa mukana PEFC-
metsäsertifioinnissa? Piironginlaatikossa on 
kyllä todistus, mutta näyttää menneen van-
haksi. Onko metsissäni häärivä toimija serti-
fioinnissa? Tieto löytyy nettipohjaisista rekis-
tereistä - sekä metsänomistajista että toimi-
joista.

Sertifiointiryhmään kuuluminen perustuu nykyisin 
kiinteistöihin. Joku tai osa saman metsänomistajan 
kiinteistöistä voi olla sertifioinnin ulkopuolella ja osa 
mukana. Siispä sertifiointitodistuskin on kiinteistö- ei-
kä metsänomistajakohtainen.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry ylläpitää rekis-
teriä alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvista 
kiinteistöistä. KMY:n kyselysovelluksen avulla voi tar-
kistaa, kuuluuko kiinteistö alueelliseen PEFC-ryhmäsertifi-
ointiin. Tähän tarvitaan kiinteistötunnus. Neliosainen kiin-
teistötunnus (esim. 123-456-0007-8910) syötetään sille kulu-
vaan kenttään sovelluksessa. Kyselysovellus kertoo, kuu-
luuko ko. kiinteistö sertifioinnin piiriin. Jos kiinteistö on 
rekisteröity kuuluvaksi sertifioinnin piiriin, näkyy myös, 
minkä alueen sertifikaatissa se on mukana. Halutessa voi 
tulostaa kiinteistökohtaisen todistuksen PEFC-sertifiointiin 
osallistumisesta. Määräalat löytyvät hakemalla kiinteistöä 
määräalatunnuksella (esim. 092-416-11-123-M001). 

Toimijat eri rekisterissä
Jos haluat selvittää, onko metsässäsi työskentelevä yritys 

sitoutunut PEFC-sertifiointiin, saat sen selville PEFC-yrit-
täjärekisteristä. Rekisterin käyttö sujuu parhaiten käyttä-
mällä yrityksen Y-tunnusta. Mutta hakea voi myös yrityk-
sen/yrittäjän nimellä. Haun päätteeksi voit tulostaa tiedot.

Todistettavasti 
mukana 
sertifioinnissa

PEFC/02-21-18
Kestävän metsätalouden edistämiseksi

TODISTUS METSÄSERTIFIOINTIIN
OSALLISTUMISESTA

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

vakuuttaa, että kiinteistö

on mukana 

metsäsertifioinnissa.

Voimassa olevat sertifikaatit löytyvät osoitteesta www.kestävämetsä.fi.

Sertifioiduissa metsissä käytetään menetelmiä ja toimintatapoja, jotka noudattavat Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän standardien PEFC FI 1001:2014 ja PEFC FI 1002:2014 vaatimuksia.
Tämän todistuksen voimassaolo edellyttää, ettämetsänomistaja noudattaa standardien vaatimuksia. 

Suomen PEFC-metsäsertifiointijärjestelmä on saanut kansainvälisen PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)hyväksynnän 24.5.2000.

Tulostuspäivämäärä

981-408-3-13

Eteläisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen

5.5.2018

Rekisterisovellukseen pääsee Kestävän metsätalou-
den yhdistyksen nettisivujen kautta tai suoraan linkillä: 
kmyrekisteri.fi/#/kysely

Kiinteistötunnuksen voi tarkistaa julkisista kiinteistö-
palvelimista, kuten Maanmittauslaitoksen sivuilta http://
www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteis-
toista/kiinteistotunnuksen-selvittaminen tai Paikkatieto-
ikkunasta http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta

Alueellisen sertifikaatin voi tulostaa Kestävän met-
sätalouden sivuilta http://kestavametsa.fi/alueellinen-
pefc-ryhmasertifiointi/sertifikaatit/

PEFC-yrittäjärekisteri löytyy osoitteesta www.pefcre-
kisteri.fi.
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Heli Mutkala I kenttäpäällikköI MTK metsälinja

Hirven ja valkohäntäpeuran aiheutta-
mista vahingoista voi hakea korvaus-
ta. Pienin korvattava vahinko on 170 
euroa. Sen ylittävä tuho korvataan 
kokonaisuudessaan. Varat kerätään 
pyyntilupamaksuilla. Korvausta hae-
taan riistavahinkoilmoituksella, joka 
tehdään Metsäkeskukselle.

Uusi menetelmä parempi

Uusi korvauskäytäntö tuli voimaan 
noin vuosi sitten. Pirkanmaalla teh-
tiin vuonna 2017 yli kolminkertainen 
määrä korvaushakemuksia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Myös korvausta-
so nousi uusitun hirvieläinvahinko-
asetuksen myötä. Metsäneuvoja Jyr-
ki Salon mukaan korvaustaso on ollut 
50 prosenttia aikaisempaa korkeampi.  
Ennen korvauksen hakemista voi var-
mistaa nettilaskurilla, ylittyykö korva-
uskynnys. Nimittäin ellei tuho oikeu-
ta korvaukseen, joutuu hakija maksa-
maan arviotyön itse. Korvattavissa va-
hingoissa myös arviokulut maksetaan 
hakijalle korvauksen yhteydessä. Net-
tilaskurin käyttö vaatii kuitenkin pe-
rehtymistä arviointimenetelmään ja 
vahinkoluokkiin.

Viime vuonna käyttöönotetussa uu-
dessa arviointimenetelmässä taimet 
jaetaan kahteen luokkaan: Vaurioluok-
ka I, ehjät ja lievästi vaurioituneet tai-
met ja Vaurioluokka II, pahoin vau-
rioituneet taimet. Jos vahingossa on 
menetetty taimen neulasmassasta yli 
75 prosenttia, katsotaan taimi pahoin 

vaurioituneeksi. Männyntaimella yli 
25 prosentin kuorivaurio rungon vai-
pasta merkitsee pahoin vaurioitunut-
ta tainta. Kuusella pienempikin kuori-
vaurio johtaa vaurioluokkaan II. 

Miten korvausta haetaan?

Korvausta voi hakea enintään kolme 
vuotta vanhoihin tuhoihin. Metsäkes-
kuksen internet-sivuilla on linkki Ma-
vin lomakkeeseen 148b. Sen voi täyt-
tää, tallentaa ja tulostaa tietokoneel-
la. Lomake vaatii allekirjoituksen ja se 
toimitetaan Metsäkeskukseen kirje-
postina tai sähköpostin liitteenä. Ha-
kemuksen perusteella Metsäkeskuk-
sen toimihenkilö tekee maastokäyn-
nin ja arvion vahingosta. 

– Arvioiden teko on syyshommia. 
Kun arviot on tehty ja korvaussum-
mat tiedossa, joudutaan hirvivahin-
kovarat vuosittain tilaamaan minis-
teriöltä. Kaikki viime vuonna tehdyt 
hirvivahinkoilmoitukset on tarkastet-
tu, ja ovat olleet meillä maksuvalmii-
na tammikuun lopusta asti. Rahatilaus 
tehtiin helmikuun lopussa. Yleensä ra-
hat ovat tulleet ministeriötä touko-ke-
säkuussa. Kun rahat tulevat, niin kor-
vaukset saadaan maksuun saman tien, 
kertoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Ari Nikkola Metsäkeskuksesta. 

Aikaa hakemuksesta korvauksen 
maksamiseen saattaa siis enimmillään 
kulua lähes vuosi.  Metsänhoitoyhdis-
tysten asiantuntijat neuvovat tässäkin 
asiassa metsänomistajia.

Lisätietoja arvioista ja korvauksista 
sekä hirvivahinkolaskuri: www.met-
sakeskus.fi/hirvielainvahinkoarviot 

Lomakkeeseen: www.metsakeskus.
fi/lomakkeet

Hae korvausta 
hirvieläinvahingoista
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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

Suomen metsistä vähintään 17 pro-
senttia on suojeltava. Avohakkuut 
on saatava luvanvaraisiksi, ja lopulta 
kiellettävä ne kokonaan. Amen.

Luonnonsuojeluliitto paalutti metsä-
kampanjatavoitteensa selkeästi ja sy-
vään. Kyselin twitterissä, miksi juuri 
17 prosenttia. Vastausta en taida saa-
da, joten pakko visioida vahvalla mu-
tulla. Tavoite lienee kaivettu kansain-
välisestä monimuotoisuussopimuk-
sesta. Japanin Nagoyassa päätetty ta-
voite vaan ei ole suojelutavoite ensin-
kään: kaikki luonnon monimuotoi-
suutta turvaavat toimet ovat mukana. 
Tavoite myös pitää sisällään kaikki 
maaelinympäristöt ja sisävedet. Met-
sistä ei puhuta.

Suomi on jo täyttänyt Nagoyan ta-
voitteet. Meillä on myös ylivoimaises-
ti eniten tiukasti suojeltua metsää Eu-
roopassa, 12 prosenttia. Kaikki on val-
mista? Vai olemmeko niin lähellä 17 
prosenttia, että se on ihan relevantti 
tavoite?

***
Avohakkuutonta, sitä jatkuvaa kas-

vatusta, tarjotaan nyt ratkaisuksi vä-
hän kaikkiin metsänhoidon haastei-
siin. Mikäs siinä, mutta luontoarvot pi-
tää huomioida siinä samoin kuin pe-
rinteisessä kasvatuksessa.

Jatkuva kasvatus tarkoittaa myös lä-
hinnä tukin hakkuuta, eli järeän puun 
ja kokonaispuuston vähenemää, eli 
hiilivaraston sekä kokonaiskasvun 

pienenemää. Eli hankaluuksia aiheu-
tuu ilmastonmuutoksen hillinnälle ja 
luonnon monimuotoisuudelle. Uudet 
metsäteollisuuden investoinnit hyö-
dyntävät kuitupuuta. Jos jatkuva kas-
vatus vähentää kotimaisen kuidun tar-
jontaa, ruokitaan tehtaat tuontipuulla. 
Ja koska jatkuva kasvatus sopii lähin-
nä pintajuuriselle kuuselle, korjuuva-
uriot ja sienituhot lisääntyvät, mikä 
tarkoittaa juurikääpää, avohakkuu-
ta ja istutusta koivulle - jos hirvikunta 
on samaa mieltä. 

***
Pitäisikö siis aloittaa riitely luonto-

järjestöjen kanssa? Ainakin perustelui-
ta omille näkemyksille pitää miettiä. 
Nykykäytäntöjen kyseenalaistaminen 
on yksi järjestöjen tehtävä. Toisaalta ne 

Markus Nissinen I ympäristöasiantuntijaI MTK metsälinja

Suojellaan, suojellaan, 
mutta milloin on valmista

tarvitsevat konfliktia olemassaolonsa 
oikeutukseksi. Metsätoimijat eivät.  

Mitä luontojärjestöt lopulta halua-
vat? Luulen, että melko vilpittömästi 
pelastaa maailman. Metsiin tulee siis 
aina uusi tavoiteprosentti, kunnes mo-
nimuotoisuuden heikkeneminen on 
saatu pysähtymään. Ihan hyvällä tiel-
lä jo ollaan: Suomen metsillä menee 
kaikista elinympäristöistä parhaiten.

Omista metsänkäytön tavoitteis-
ta kannattaa ainakin pitää kiinni, ja 
myös vaatia niihin palvelua metsäam-
mattilaisilta. Minäkin pidin. Sain mui-
den hakkuiden rinnalle jatkuvaa kas-
vatusta ja myin siis tukkia harvennus-
hinnalla. Ristiriitaista? Varmasti, kos-
ka ihminen on. 
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Graafinen ohjeisto

19.5.2011

Suomen parhaat taimet

Aidosti kotimainen, yksityinen taimiyhtiö

www.finforelia.fi

Milloin Tapahtuma Paikka Järjestäjät Lisätietoja  
31.5.  klo 16.30 Naisten raivaussahakurssi Kanta-Teiskon NS:n tupa,  Mhy Pohjois-Pirkka ja Metsäkeskus Atte Vartiamäki p. 044 580 1042
  Kuusjärventie 5, Kämmenniemi
1.6.2018 Ennakkoraivauskurssi Nokialla Sorvassa, Sorvantie 410 Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi/pirkanmaa
7.6. klo 16.30 Raivaussahakurssi Kanta-Teiskon NS:n tupa,  Mhy Pohjois-Pirkka ja Metsäkeskus Atte Vartiamäki p. 044 580 1042
  Kuusjärventie 5, Kämmenniemi
20.6. klo 18 Puukauppaluento Ylöjärvi, koulutuskeskus Valo, Pallotie 5 Mhy Pirkanmaa, Mhy Pohjois-Pirkka, Mhy Kihniö-Parkano   
20.8. klo 16.30 Naisten metsäpäivä Urhatun leirikeskus, Urhatuntie 80, Nokia Mhy Pirkanmaa  www.mhy.fi/pirkanmaa
9.–10.6.  Metsä Rokkaa Saimaa Stadium, Mikkeli Mhy Etelä-Savo www.mhy.fi/pirkanmaa
4.8. klo 16 Metsäiltamat Vehkakosken rantalava, Mänttä-Vilppula Virtain Urheilijat ja metsälliset toimijat 
31.8. klo 17 Kesäillan tanssit Metsälinna, Hirsikankaantie 10, Viiala Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi/pirkanmaa
30.9.–6.10. Metsä- ja luontomatka Espanjaan Kon-Tiki Tours ja Pirkanmaan mhyt Kon-Tiki Tours p. 09 466 300
14.6. klo 18 Metsätaitokilpailut Porttikallion maasto, Punkalaidun Mhy Punkalaidun Olli Laitinen p. 0400 597 466
15.8. klo 16 Metsätaitokilpailut Yrjölän marjatila, Maisematie 642, Mahnala  Mhy Pirkanmaa www.mhy.fi/pirkanmaa

Tapahtumakalenteri metsänomistajille
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Tauno ja Maija Rantamäki Jalasjärveltä tutustuivat metsänhoitoyhdistysten osastoon 
Vero2018 -tapahtumassa Helsingissä. Heitä osastolla palvelivat Taina Nylund, Tuija 
Rantalainen ja Tiina Salminen.

Metsänomistajien varallisuuden kas-
vu, metsänomistajien ikääntyminen 
ja kaupungistuminen on tuonut uusia 
yrityksiä tarjoamaan palveluita met-
sänomistajille. Metsänhoitoyhdistyk-
siä, metsäyrityksiä ja muita metsäpal-
veluiden markkinoijia he ovat kiin-
nostaneet aina. Uusia lähestyjiä ovat 
mm. erilaiset varainhoito- ja rahasto-
yhtiöt, jotka ovat erikoistuneet sijoit-
tamaan metsävarallisuuteen ja koh-
dentavat markkinointia metsänomis-
tajille ja metsästä kiinnostuneille. Tä-
mä oli selvästi nähtävissä Helsingissä 
Vero2018 -tapahtumassa.

Lupauksia korkeista tuotoista

Monet varainhoitoyhtiöt esittelivät 
eri sijoitusvaihtoehtoja mm. metsäsi-
joittamiseen erikoistuneita rahastoja. 
Silmiinpistävää olivat lupaukset kor-
keista tuottoprosenteista, jotka liik-
kuivat 6-7 prosentin välillä. Parka-
nossa metsää omistava Manu Alanen 

ja hämeenkyröläinen Paavo Poussa 
suhtautuivat varauksellisesti korkei-
siin tuottoprosentteihin. Perinteisesti 
metsän realistisena tuottona on pidet-
ty noin 3 prosentin tuottoa. 

Korkea tuottoprosentti perustuu 
osin metsien voimakkaisiin hakkui-
siin, joissa valtamenetelmänä on jat-

Metsärahastot lupaavat korkeita 
tuottoja
Aki Haapaniemi I toiminnanjohtaja I Mhy Kihniö-Parkano

Manu Alanen Parkanosta ja Paavo Pous-
sa Hämeenkyröstä suhtautuvat varauk-
sellisesti monien metsärahastojen lupa-
uksiin korkeista tuottoprosenteista. UPM 
Yhteismetsän tuottolupaukset olivat rea-
listisempia, mutta yhteismetsän tapa 
myydä puut ilman kilpailutusta herätti ih-
metystä.

kuva kasvatus ja sen jälkeisiin korkei-
siin kasvuprosentteihin, jotka nuoris-
sa metsissä ovat korkeita puuston al-
haisen lähtötilanteen takia. Todellinen 
kasvu voi olla matala ikääntyneen ali-
kasvoskuusikon elpyessä hitaasti. 
Osittain tuottoprosenttia vivutetaan 
ylöspäin nostamalla laskennallisesti 
metsäkiinteistön arvoa, joka on heik-
ko voimakkaasti hakatuilla tiloilla. 
Käytännössä tilojen arvo on romahta-
nut voimakkaiden hakkuiden jäljiltä.

Pääoman palautus kestää 
viisitoista vuotta

Sijoittamista metsiin erikoistuneisiin 
rahastoihin kannattaa harkita. Lupa-
ukset korkeasta tuotosta eivät välttä-
mättä toteudu. Rahastojen hallinto-
kulut ovat 1-2 prosenttia sijoitetusta 
pääomasta. Lisäksi merkintäpalkkio 
on 1-2 prosenttia ja rahastosijoituksen 
myynnistä menee 1-2 prosenttia. Ko-
konaistuoton on oltava lähes 10 pro-
senttia, jotta päästään 6-7 prosentin 
nettotuottoon. 100 euron sijoituksen 
saaminen takaisin kestää 15 vuotta. 
Mikä on jäljellä olevan voimakkaasti 
hakatun metsän arvo silloin? 
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■ SASTAMALA, Karkun kirkon 
ja Pappilan naapurissa, isolla 
tontilla rauhallinen puutalo. 
Maisema Rautaveden yli 
Ellivuoreen. Pääosin remontoi-
tu hyväkuntoinen puutalo, 
asuinala 106 m². Paljon 
tulisijoja eli edullista lämpöä. 
Osk. vesi ja viemäri. Golfkenttä 
Riippilän-järven toisella puolen. 
Energialuokka E. Hp. 170 000 €

■ SASTAMALA, Illo, maatila 
26 ha, peltoa 8 + metsää 15 ha, 
hyvät hakkuumahdollisuudet. 
Hyvä asuinrakennus 260 m² + 
käytössä oleva navetta, iso 
konehalli ja paljon muuta. 
Tutustu ja tee tarjous!

■ SASTAMALA, Teukkula, 
pieni hirsinen asuinrakennus ja 
verstas-/varastosiipi 1500 m² 
tontilla VT 12 tuntumassa 
vanhalla asuinalueella. Asuinala 
48 m², siisti keittiö, mutta 
remontoitavaakin on vielä. 
Hp. 38 000 €

■ SASTAMALA, Mouhijärvi, 
aivan Porintien tuntumassa 
peräti 1,6 ha metsäisellä 
tontilla oleva kesämökki. 
Uotsolan taajama näkyy 
Mätikköjärven vastarannalla. 
Palvelut lähellä, mutta oma 
rauha. Mökki -71 rakennettu, 
43 m². Sauna saman katon alla, 
mutta erillään eli ei kuumenna 
mökkiä kesällä. Kannattaa 
tutustua! Hp. vain 89 000 € 

■ SASTAMALA, Houhajärvi, 
Hyssänojantie 40. Järven 
parhaalla paikalla, ilta-
aurinkoon aukeava hiekkaran-
tainen aivan rannassa sijaitseva 
hieno vapaa-ajan-paikka. 
Huoneistoala 53 m², sähköt ja 
juokseva vesi. Hp. 188 000 €

■ SASTAMALA, Suodenniemi, 
hirsitorppa, sauna ja muita 
rakennuksia ja 8 ha/1600 m³ 
metsää lähellä kylän palveluita 
valtion tien varressa. 
Sähköliittymä ja hakkuumah-
dollisuuksia. Hp. 95 000 €
■ LUOPIOINEN, hyväkuntoi-
nen sähköistetty saunamökki 
Kukkian Äikkäänselän rannalla. 
Hyvä ranta ja rakennusoikeutta 
lisärakentamiseen. 
Hp. 98 000 €
■ IKAALINEN, Luhalahti 
Kyrösjärven rantarakennus-
paikka aivan kylänrannassa. 
Hp. 105 000 €
■ IKAALINEN, Kaukajärven 
viimeiset kolme tonttia. Hieno 
ympäristö. Hp. 39 000 €
■ IKAALINEN, Hulppojärven 
rantatila 2,7 ha, ilta-aurinko-
rantaa 240 m. Tie tontille. 
Hp. 79 000 €
■ IKAALINEN, Majavajärven 
kaikki neljä tonttia! Tällaista et 
ole ennen nähnyt. Tee tarjous!
■ IKAALINEN, Iso-Kalajärven 
upeat mäntykangastontit vain 
50 km Tampereelta. Tiet 
valmiina, Seitseminen 2 km. 
Hp. 55 000 €
■ KEURUU, isot Keurusselän 
rantatontit alle 20 km 
Mäntästä. Alueella ei juuri ole 
tontteja myynnissä. 
Hp. 47 000 € ja 54 000 € 

■ TAMPERE, Kämmenniemi, 
Villa Toni on juhlatalo 
Aunessillan tuntumassa. 
Kokonaisala lähes 400 m². 
Tontti n. 6000 m² tai 
haluttaessa suurempikin 
ulottuen jopa Aunessalmen 
rantaan, johon voi laittaa 
laiturin. Tähän pitää tutustua! 
Ei energiatodist. Hp. 220 000 €
■ TAMPERE, Aitoniemi, 
purkukuntoinen talo 1,69 ha 
tontilla vain 27 km Tampereen 
keskustasta. Sähköliittymä on, 
vanhaa peltoa ja metsämaata. 
Tarj. 8.6.
■ ORIVESI, Längelmäveden 
etelään aukeava rantatontti 
4900 m², tiepohja valmiina ja 
sähkö tontin nurkalla. 
Rakennusoik. 150 m². 
Hp. 99 000 €
■ LEMPÄÄLÄ, ok-tontti 
Riitiäläntiellä 7 km keskustasta. 
Tontin koko 4400 m² + toinen 
erillään oleva palsta 2500 m². 
Vesi- ja jätevesilinjat tontilla. 
Rakennusoik. 360 m². 
Hp. 64 000 €

Miika Bucktman 
040 557 3947
LKV, KiAT, AKA
kaupanvahvistaja

Janne Savilahti 
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

■ RUOVESI, länteen, ilta-aurin-
koon avautuva kaavatontti 
kilometri kanavalta. Pääosin 
kivipohjainen ranta. Reilun 
5000 m² tontti, jolla 240 m² 
rakennusoikeutta. Tie tontin 
rajalle tehdään valmiiksi. Ja 
toinen samanlainen tontti 
vieressä. Näitä ei usein ole 
tarjolla. Hp. 170 000 € / tontti 
■ RUOVESI, rantamääräala 
Näsijärven laivareitin tuntu-
massa. 1,1 km rantaa, jossa 
neljä kaavatonttia. Runsas-
puustoista metsää 16 ha. 
Hyvät rannat ja reilusti 
rakennusoikeutta. 
Hp. 550 000 € / tarjous 25.5.
■ MÄNTTÄ-VILPPULA, 
Näsijärven vesistön laivaväylän 
varressa 9800 m² tontti, jossa 
rantaa 290 m. Rakennusoik. 
150 m². Tie valmiina rajalla. 
Määräala. Hp. 90 000 € 

■ MÄNTTÄ-VILPPULA, 
metsämääräala 19 ha/760 m³, 
taimikkovaltainen palsta, jossa 
myös hakattavaa puustoa. 
Hoitotyöt pääosin tehty. 
Tarj. 25.5.
■ VIRRAT, Vaskivesi, 5,5 ha 
rantakiinteistö, jossa 1,5 km 
rantaa. Kaksi rantarakennus-
paikkaa, rakennusoik. 120 m²/ 
tontti. Pieni saari saunamökkei-
neen vielä lisänä. Lähin 
naapuritontti yli 300 m. 
Tierunko tonteille valmiina. 
Kokonaisuus 149 000 € 
■ VIRRAT, Vaskivesi, 4,2 ha 
rantakiinteistö, mökkitontti ja 
metsämaata. Rantaa 140 m ja 
rakennusoik. 120 m². Tie rajalla, 
samoin sähkö ja vesijohto. 
Hp. 80 000 €
■ VIRRAT, metsäm-ala 17 ha/ 
1900 m³. Rehevät maat ja hyvät 
tiet. Tarj. 25.5.

Jukka Pusa 
0400 636 113 
toimitusjohtaja, LKV, AKA, 
kaupanvahvistaja

Erkko Koivurinne 
0400 837 218
myyntineuvottelija

■ SASTAMALA, Mouhijärvi, 
metsätila 6,6 ha/1470 m³. 
Varttunutta ja uudistusikäistä 
puustoa. Tarj. 24.5.
■ IKAALINEN, Luhalahti, 
maatilakokonaisuus 32 ha. Pel-
toa tukioikeuksineen 10,65 ha, 
metsää 20 ha/2170 m³. Hyvät 
rakennukset ainakin vapaa-ajan 
käyttöön. Tarj. 1.6.

Kari Jeskanen 
0500 335 526 
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja 

■ IKAALINEN, metsäm-ala 
37 ha/4300 m³. Tien varressa 
arvokasvuvaiheessa oleva 
palsta. Tarj. 6.6.
■ IKAALINEN, metsäm-ala 
10 ha/1200 m³. Harvennetut 
puustot. Tarj. 5.6.
■ IKAALINEN, Ulvaanharju, 
metsätila 46 ha/6300 m³. 
Tarj. 23.5.

Sauli Kallio 
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

■ KIHNIÖ, Kankarinjärven 
hienot kovarantaiset tontit. 
Hp. 45 000 - 59 000 €
■ PARKANO, Iso-Visurin 
rannalla 7 km Parkanon 
keskustasta kaavatontti, jolle 
tie valmiina. Hp. 17 500 €
■ PARKANO, 80-luvulla 
rakennettu mökki 59 m² ja 90-
luvun varasto 49 m² Alinen 
Kirjasjärven etelärannalla. 
Sähköliittymä ja tie perille. 
Hp. 24 000 €

Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV
Kiikanojantie 23, SASTAMALA 

www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 480 € (sis. alv.) 

tai sopimuksen mukaan.

MYYNTIKOHDETTA 
LÄNSI-SUOMESSA

TILAVAHTI 
VALVOO 

Rekisteröidy ja saat 
kiinnostavat kohteet 

sähköpostiisi.
www.metsatilat.fi

Maatiloja, peltoja, metsiä, mökkejä, 

iso määrä hienoja rantatontteja 

sekä asuinkiinteistöjä.

www.metsatilat.fi

WWW.METSATILAT.FI

NYT TARJOLLA YLI
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PIENPUU LIIKKEELLE –HANKKEEN 
KOULUTUSTILAISUUDET: 
RAIVAUSSAHAKURSSI KURUSSA 
Lauantaina 16.9. 2017 klo 10.00 – 17.00 
Kurun kirjasto (os. Kauppatie 7-9, 34300 KURU) 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Kurun kirjastolla (Kurusali, käynti Salen puoleisesta ovesta), 
jonka jälkeen siirrytään maastoon harjoittelemaan sahan käyttöä ja tekemään taimikonhoitoa. 
Osallistujalla ei tarvitse olla omaa sahaa tai aiempaa kokemusta raivaus- sahan käytöstä, kurssi  
sopii hyvin myös aloittelijoille. Kahvitarjoilu. Kurssi on maksuton. 
Ilmoittautumiset 12.9.2017 mennessä: atte.vartiamaki@mhy.fi tai puh. 044 580 1042 
 
 

NUORTEN RAIVAUSSAHAKURSSI RUOVEDELLÄ 
Lauantaina 23.9.2017 klo 10.00–16.30 
Mhy Pohjois-Pirkan toimisto (os. Kuruntie 12, 34600 RUOVESI) 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Mhy Pohjois-Pirkan toimistolla, jonka jälkeen siirrytään maastoon harjoittele-     
maan sahan käyttöä. Päivän aikana kuulet myös 4H-yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista työllistäjänä.  
Osallistujalla ei tarvitse olla omaa sahaa tai aiempaa kokemusta raivaussahan käytöstä. Kurssi on maksuton ja 
suunnattu 16-20 vuotiaille, teoriaosuuteen voi osallistua nuoremmatkin.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 18.9.2017 mennessä: teija.perttula@4h.fi tai puh. 050-5265465 
 
RAIVAUSSAHAKURSSI MUROLEESSA 
Tiistaina 26.9.2017 klo 09.00 – 16.00 

 Muroleen vanhalla koululla (os. Muroleen kanavantie 84, 34410 MUROLE) 
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Muroleen vanhalla koululla, jonka jälkeen siirrytään maastoon harjoittelemaan  
sahan käyttöä ja tekemään taimikonhoitoa. Osallistujalla ei tarvitse olla omaa sahaa tai aiempaa kokemusta 
raivaussahan käytöstä, kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille. Kahvitarjoilu. Kurssi on maksuton.  

 Ilmoittautuminen 21.9.2017mennessä: atte.vartiamaki@mhy.fi tai puh. 044 580 1042 
 
NAISTEN METSÄPÄIVÄ KURUSSA 
Perjantaina 27.10.2017 

 Ohjelmassa mm.  
Tredu Kuru:  
Tutustuminen Kurun metsäoppilaitokseen ja metsäalan perustutkintoon, halukkaat pääsevät kokeilemaan 
metsäkonesimulaattoria. 

 Seitsemisen kansallispuisto: 
 Tietoisku Seitsemisen kansallispuistosta sekä lyhyt elokuva, Tutustuminen näyttelyyn, Luontoretki (varaus) 
 Lounas (omakustanne) 

Maastokohde:  
Vierailemme hakkuutyömaalla tutustumassa hakkuukoneen toimintaan.  
Linja-auto kuljetus reitillä Virrat – Ruovesi – Kuru. Matkalta halukkaat mukaan, niin paljon, kun autoon mahtuu. Päivä 
on maksuton ja tarkempi aikataulu tarkentuu lähempänä. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Atte Vartiamäki, puh. 044 580 1042 tai sposti: atte.vartiamaki@mhy.fi 

      

 

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.

Arboristin ammattitutkinto, aloitus tammikuu 2019.

Metsäteollisuuden puukuljetukset. Aloitus sovittavissa.

METSÄALAN KOULUTUKSIA
- Sedu Ähtäri ja Rengonharju

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. 

PRO SILVA
20 vuotta

2 5 . 5 . 2 0 1 8
k l o  1 0 : 0 0 - 1 6 : 0 0

Te o l l i s u u s t i e  3
R u o v e s i

S4 pyörä- ja telakoneet
S6
F2 tela-ajokone 

soppatykki   ja  nokipannukahvia

T e r v e t u l o a !

ProSilvan koneet 

Mukana yhteistyökumppaneita

Urakoitsijoiden koneet työssä
- päätehakkuulla
- harvennushakkuulla
- energiapuun korjuussa

Pro Silva Oyj
Teollisuustie 3
34600 Ruovesi
www.prosilva.fi 
p. 03 472 4300

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
suositut raivaussahakurssit jatkuvat 
keväällä, varaa paikkasi ajoissa! 
Pienpuu liikkeelle hanke järjestää yhteistyössä 
Suomen metsäkeskuksen Toimintaa metsiin 
-hankkeen kanssa seuraavat kurssit:

NAISTEN RAIVAUSSAHAKURSSI 
TEISKOSSA
Torstaina 31.05.2018 klo 16.30–21.00
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Kanta-Teiskon 
nuorisoseuran tuvalla (os. Kuusjärventie 5, 34240 
Kämmenniemi), jonka jälkeen siirrytään maastoon 
harjoittelemaan sahan käyttöä ja tekemään 
taimikonhoitoa. Osallistujalla ei tarvitse olla omaa 
sahaa tai aiempaa kokemusta raivaussahan käytöstä, 
kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille.
Ilmoittautuminen 28.05. mennessä:  
atte.vartiamaki@mhy.fi tai 044 580 1042

RAIVAUSSAHAKURSSI TEISKOSSA
Tiistaina 07.06.2018 klo 16.30–21.00
Kurssi aloitetaan teoriaosuudella Kanta-Teiskon 
nuorisoseuran tuvalla (os. Kuusjärventie 5, 34240 
Kämmenniemi), jonka jälkeen siirrytään maastoon 
harjoittelemaan sahan käyttöä ja tekemään 
taimikonhoitoa. Osallistujalla ei tarvitse olla omaa 
sahaa tai aiempaa kokemusta raivaussahan käytöstä, 
kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille.
Ilmoittautuminen 04.06. mennessä:  
atte.vartiamaki@mhy.fi tai 044 580 1042

PIRKANMAA
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA YHTEYTTÄ
METSÄASIANTUNTIJAAN
• Puukauppa- ja metsäpalvelut

• Neuvontapalvelut
• Asiantuntijapalvelut

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
0400 159 151

3

Metsäasiantuntija 
Pentti Alanko 
0400 238 590

15

Metsäasiantuntija 
Jere Aalto 
044 776 4557

4

Metsäasiantuntija 
Sami Heikkilä
0400  361 723

14

Metsäasiantuntija
Antti Sarvana
044 776 4555

8

Metsäasiantuntija
Jere Leppämäki
0400 159 153

1

Metsäasiantuntija
Kimmo Olkinuora
044 776 4554

7

Metsäasiantuntija
Jani Mäkinen
0400 745 715

12

Metsäasiantuntija
Leo Kinnunen
044 776 4552

10

Metsäasiantuntija 
Tomi-Pekka Heikkilä 
044 776 4550

13
Metsäasiantuntija 
Juha Ruuska 
0400 131 337

11

Operaatioesimies 
Antti Kujala 
044 580 1046 
Alueet 11–15

Hankkeiden toteutus

Kuljetus- ja  
operaatioesimies 
Kerkko Koro 
044 580 1043
Alueet 1–4

Operaatioesimies 
Elina Kotilainen 
044 580 1049
Alueet 5–10

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
044 557 8589

Pienpuu liikkeelle –hanke

Metsäasiantuntija
Atte Vartiamäki
044 776 4556

9

Projektipäällikkö
Atte Vartiamäki
044 580 1042

6Metsäasiantuntija 
Auvo Marttila
044 776 4560

2 5Metsäasiantuntija
Reijo Rantala
044 776 4559

Metsäasiantuntija
Timo Voimala
044 580 1031
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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 
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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METSÄILTAMAT

LUENNOITSIJOINA

Puunveistäjät aloittavat klo 16.00
Keskustelupaneelit:
mm. UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander, metsätalou-
den tulevaisuuden näkymät, metsäalan koulutus ja
petoasiaa klo 17.30–20.15
Metsäalan toimijoiden esittelyteltat klo 16.00–22.00
Lisäksi tarjolla mm. moottorisahaveistoa, puomilla
juoksua ja traktorinvetoa.

• 16-17.30 Vehkan veistokisa
• 16.30-17.30 Yhteislaulua Mikko Alatalon johdolla
• 17.30-20.15 Luonto- ja metsäaiheiset paneelit 
• 20.30-01.30 Tanssit Leif Lindeman & Avec sekä 

Mikko Alatalo
• Klo 01.30 tilaisuus päättyy 

Tervetuloa!
Liput 25 €, lapset alle 15 v. 
vanhempiensa kanssa 
ilmaiseksi

Järj. Virtain Urheilijat 
yhteistyössä metsäalan 
toimijoiden kanssa. 

Illan ohjelma

PUUKAUPPALUENTO

Pohjaslahden Vehkakosken lavalla 
lauantaina 4.8.2018 klo 16.00–01.30.

Iltamien lopuksi tanssit
tahdittaa Mikko Alatalo ja
Leif Lindeman & Avec

20-v. juhlavuosi, vuodesta 1999.
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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
 ellunis

 .atla notak namas tulevlapsutuukav aj -ikknap ikkiak najatsimonästem emmaojraT
 aavipos ellaharästem oktidhoP ?ätis ässämyym iat äästem assamikknah oktelO

 nettis telO ?atsimaavrut isetuusiamoästem öktiteim iat attedhoksutiojis
 .tulevlap tavaatsav isatieprat taas ätliem ,iraknok iat isuu anajatsimonästem

 
 .0050 0010 atios iat astem/fi.po atseettioso ääsil euL

atsisiamitok aj ätsimyttiilaknal nokrev näetniik :toremunsytiry-020 aj -010 nämhyR PO .yO sutuukaV PO aaojrat neskutuukaV  
3030 3030 toremun äkes )mpm/mpp( 15150 0010 aj 0050 0010 toremuN .nim/e 761,0 + ulehup/e 5380,0 ätsimyttiilnilehupaktam  

 .%42 .vla tävätläsis tannih ikkiaK .nim/e 21,0 + ulehup/e 5380,0 6050 4030 aj

facebook.com/opruovesi

Puh. 03 486 4300,  www.phpoy.fi 
facebook.com/

PohjoisHameenPuhelinOy 
Honkalantie 1, 34600 Ruovesi

Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä

Tänä päivänä sujuva arki edellyttää sujuvaa tietoliikennettä:
Palvelut siirtyvät enenevässä määrin nettiin eikä mokkula  

pärjää tulevaisuuden kasvavissa tarpeissa. Viisas pistää
yhteydet kerralla kuntoon seuraavaksi 50 vuodeksi!

VIIHDE ETÄTYÖ PALVELUT TURVA
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Tämän voi vain jääkausi hävittää.
Hyvä metsätie nostaa tilasi arvoa. Kunnossa oleva metsätie mahdol-
listaa puiden kuljetuksen tienvarsilta kelillä kuin kelillä. Tällöin saat 
myös paremman hinnan puistasi ja metsänhoitotöiden toteuttami-
nen helpottuu.

Metsätien rakentaminen on pitkäaikainen investointi, siksi valtio tu-
kee metsäteiden rakentamista ja kunnostamista. Kysy lisää tukikelpoi-
suudesta ja töiden kustannusarviosta oja- ja tieasiantuntijaltamme:
Jari Hemminki, p. 044 776 4549, jari.hemminki@mhy.fi
Kuruntie 12 34600 Ruovesi

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka • Kuruntie 12 • 34600 Ruovesi
www.mhy.fi/pohjois-pirkka • www.metsänomistajat.fi

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.

Turvallinen metsän ammattilainen välittää 
www.metsätilat.fi 

Onko metsätilakaupanteko näin helppoa?  
 

Kyllä on, kun teemme puolestasi kaiken.  
 

Määritämme tilallesi realistisen hinnan, 
selvitämme tilakauppaan liittyvät erityiskysymykset, 

hankimme tarvittavat asiapaperit, 
hoidamme mainonnan ja 

lopuksi järjestämme varsinaisen kaupan. 
 
 

Olemme erikoistuneet kaikkiin maaseudun 
kiinteistöihin. MIIKA BUCKTMAN 

040 557 3947 
miika.bucktman@mhy.fi 

JANNE SAVILAHTI 
044 760 7788 

janne.savilahti@mhy.fi 

Tarjoa metsätilasi tai maaseudun kiinteistösi myyntiin 


