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Sananlasku kertoo, että vuodet ei ole veljeksiä. Nyt on koettu, että eivät ole kesätkään. Viime 
vuonna sateet kiusasivat jouluun saakka, nyt ennätyksellinen helle ja kuivuus aiheuttanut 
harmia niin pelloilla kuin myös metsissä. Uudistusalojen muokkaus kaivurit piti vähäksi ai-
kaa pysäyttää ja metsäkoneillakin on ollut telojen käyttörajoituksia kipinävaaran takia. Muu-
tamia pienehköjä maastopalon alkuja niistä on syttynytkin, mutta täytyy koputtaa puuta, et-
tä onneksi ei yhdistyksemme alueella mitään suurempia maastopaloja ole ollut.

Nähtäväksi jää miten tämän kesän istutukset onnistuvat, tuleeko paljon kuivuuden aihe-
uttamia taimikuolemia. Kuivuudesta ja helteistä johtuu myös se, että tuhohyönteisillä on ol-
lut otolliset lisääntymisolosuhteet. Etenkin on seurattava kuusikoita tuhoavan kirjanpaina-
jan mahdollista lisääntymistä. 

On huippukuivasta kesästä jotain hyötyäkin ollut, kun on päässyt korjaamaan puuta sel-
laisiltakin kohteilta, joille ei normaalisti sulan maan aikaan ole mitään asiaa. Myös metsätie-
verkosto on kestänyt paljon paremmin lisään-
tyneet kuljetukset. Saapa nähdä kestääkö tätä 
kuivuutta nyt sitten vuorostaan jouluun asti.

Puukauppa on käynyt vilkkaasti ja puuta ja-
lostetaan ennätystahtiin niin kotimaan- kuin 
vientimarkkinoille. Toivottavasti tämä positii-
vinen vire niin hintojen kuin määrienkin suh-
teen jatkuu. Jälleen on myös saatu myönteinen 
investointiuutinen, kun Stora Enso aikoo uu-
distaa Oulun tehdastaan. Toteutuessaan se li-
säisi puun käyttöä miljoonan motin verran.

Metsäyhtiöt koittavat kovasti lisätä suoraos-
toja, mutta metsänomistajan kannalta kuiten-
kin turvallisin ja varmin tapa on käyttää oman 
metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan 
palveluita. Tällöin puiden katkonta, mitta-
uslistojen tarkistus, korjuujälkien valvonta ja 
kaikki muukin kauppaan liittyvä tulee tehtyä 
sopimusten mukaisesti metsänomistajan par-
haaksi.

Hyvää ja tuloksekasta puumarkkina- ja met-
sänhoitosyksyä kaikille

Positiivinen vire jatkukoon
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Harri Katajamäki I johtaja I Mhy Pohjois-Pirkka

Metsänomistajalle puunmyynnistä tu-
leva kantorahatulo on tili vuosien tai 
oikeastaan vuosikymmenten mittai-
sesta työstä. Metsänomistajalle tili ei 
tosiaan tule joka kuukausi niin kuin 
palkansaajille. Tänä syksynä voi hy-
vin suositella metsänomistajille puu-
kaupan tekemistä eli tilipäivää met-
sänmyynnistä. Kaikki puutavarala-
jit käyvät kaupan ja ostajien kysyntä 
puusta on tarjontaa korkeampi. Lisäk-
si puun hintakehitys on ollut kohtuul-
lisen hyvä ja hinnat ovat pysyneet ke-
sän jälkeen hyvällä tasolla. Puumark-
kinoilla on hyvät näkymät. Puukaup-
pa onkin käynyt koko kesäkauden en-
nätysvilkkaasti ja leimikoita on tehty 
enemmän kuin viime vuonna vastaa-
vana aikana. Tehdyt leimikot ovat ol-
leet pääosin päätehakkuuvoittoisia ja 
kesäkorjuukelpoisia. 

Kun suuret metsäteollisuusyhtiöt 
ovat tehneet hurjia liiketuloksia tam-

mi-kesäkuussa tänä vuonna, niin sa-
maan aikaan sahayhtiöt ovat kituneet 
kannattavuuden rajamailla. Syynä on 
hyvän markkinasuhdanteen tuoman 
hintalisän siirtyminen kuitupuiden 
hinnoista tukkipuun hintoihin.  Suu-
rilla metsäteollisuusyhtiöillä olisi va-
ra maksaa kuitupuusta reilusti enem-
män, mutta metsäteollisuus pyrkii pi-
tämään kuitupuun hinnan kurissa. 
Kuitenkin olisi ensiarvoisen tärkeää 
saada tasokorotus kuitupuun kanto-
hintoihin metsien hoidon kannalta, sil-
lä se lisäisi metsänomistajien kiinnos-
tusta metsienhoitoon ja puukaupan te-
koon harvennusmetsissä. Metsäteolli-
suuden tulisi muistaa, että hoidetus-
sa metsässä kasvaa nopeammin myy-
tävää puuta. 

Puukaupassa metsänhoitoyhdis-
tyksen metsäasiantuntija on metsän-
omistajalle luonteva kumppani. Hä-
nen kanssaan löydetään sekä metsän-

hoidolliset että markkinoiden kannal-
ta soveliaat myyntikohteet. Samalla 
häneltä saa ajankohtais-
ta tietoa puumarkki-
noista ja -hinnoista. 
Hoida puukaup-
pa-asiat yhdessä 
metsänhoitoyh-
distyksen met-
säasiantuntijan 
kanssa, niin var-
mistat puukaupan 
onnistumisen.

Metsänomistajan tilipäivät ovat 
harvassa

Saappaat jalkaan ja metsään. 
Miten metsä on kasvanut? Pitäisikö siellä tehdä jotain?  
Onko tullut tuhoja? Mistä voisin myydä puuta ja miten?

Meiltä saat metsäasiantuntijan maksutta mukaasi metsään. Metsäkäynnillä 
saat tietoa ajankohtaisista metsänhoitotöistä sekä puunmyyntimahdollisuuk-
sista. Maksuttoman metsäkäynnin voit tilata myös etänä ja sopia yhteydenpi-
dosta.

Soita ja sovi metsäkäynnistä oman metsäasiantuntijan kanssa.  
Yhteydenottotiedot löydät lehden sivuilta 24 - 25 tai  
www.mhy.fi/pohjoispirkka tai soittamalla toimistoomme p. 03 4864 551.

metsänhoitoyhdistys
POHJOIS-PIRKKA

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

Meillä metsänomistajat päättävät – ammattilaiset toteuttavat.
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Metsänomistajaa patistetaan puu-
kaupoille, tietoa mahdollisista myyn-
tikohteista tulee mm. metsäkeskuksel-
ta. Sähköisillä palveluilla ja mainosten 
lupauksilla kaupanteko on tehty met-
sänomistajalle huolestuttavan helpok-
si ja vaivattomaksi, jolloin lopputulos 
ei kuitenkaan ole paras mahdollinen. 
Tähän ei tarvitse tyytyä.

Myyjä päättää myytävät kuviot

Moni metsänomistaja empii sekä kai-
paa vastauksia ja neuvoja, tällöin saa 
apua metsänhoitoyhdistyksen puun-
myyntisuunnitelmapalvelusta. Osta-
jathan ehdottavat metsänomistajal-
le hakkuukuvioita, joiden puita he 
puun jalostajina tarvitsevat. Tällöin 
tienvarsien avohakkuut ovat jatku-
vasti kysyttyjä, mutta kauempa-
na sijaitsevat metsänhoidollisesti 
tärkeät ensiharvennukset tai tal-
vikorjuukohteet jätetään helposti 
odottamaan. 

– Metsänhoitoyhdistyksen puun-
myyntisuunnitelmassa metsänomista-
jan metsäomaisuutta hoidetaan koko-
naisuutena ja varmistetaan että myös 
seuraava leimikko on järkevä myynti-
kohde. Puuta laitetaan myyntiin met-
sänomistajan ja metsän eikä pelkäs-
tään ostajan tarpeista lähtien, kertoo 
metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
metsäasiantuntija Kimmo Olkinuo-
ra Ruovedeltä ja jatkaa hakkuutapo-
jen valinnan tärkeydestä.

– Erilaisia hakkuutapoja on runsaas-
ti ja lähes kaikki on metsässä mahdol-
lista, joten sen vuoksi ei kannata jättää 
metsää hoitamatta. Puunmyyntisuun-
nitelmaa tehdessä selvitetään metsän-
omistajalle kohteelle sopivat hakkuu-
vaihtoehdot ja niistä metsänomistaja 
voi valita itselleen sopivimman. Met-
säsuunnitelman ja Metsään.fi-palve-
lun hakkuutapaehdotukset ovat sup-
peampia, jotka eivät välttämättä vas-
taa metsänomistajan toivomuksia

Puiden ja metsän muut arvot

Kaava-asiat hidastavat ja asettavat 
ehtoja hakkuille. Samoin erilaiset la-
kikohteet, uhanalaiset lajit, metsien 
sertifiointi sekä maiseman- ja vesien-
suojelu vaikuttavat hakkuutapaan ja 
säästettäviin kohteisiin. Tänä päivänä 

yleinen vapaaehtoinen suojelu ja eri-
laiset luonnonhoitotoimenpiteet vaati-
vat ennakkosuunnittelua ja sopimista. 
Tiedot voidaan tallentaa puunmyynti-
suunnitelmalle, jolloin ne ovat kaupan 
ehtona ja korjaajienkin tiedossa.

-Puunmyyntisuunnitelman puu-
määrä- ja puutavaralajiarvio on huo-
mattavasti tarkempi kuin Metsään.fi-
palvelun tai vanhan metsäsuunnitel-
man antamat tiedot. Metsäasiantunti-
ja katsoo aina metsäsuunnittelijaa tar-
kemmin erikoispuutavaralajit, myös 
arvokkaamman tukkipuun osuus tar-
kistetaan. Metsänhoitoyhdistyksellä 
on parhaiten tiedossa paikkakunnan 
hintataso, täten leimikosta annettava 
hinta-arvio on luotettavampi, muistut-
taa Olkinuora.

Miksi tehdä puunmyyntisuunnitelma?

Arvokas paperinippu, eikä maksa 
mitään

Puunmyyntisuunnitelma on arvokas 
paperi, joka kertoo kaikki puunmyyn-
tiin tarvittavat yksityiskohdat. Jokai-
sen ostajan kanssa ei tarvitse tarpoa 
metsässä tai kerrata samoja asioita, 
kilpailuttaminen on helppoa ja met-
sänhoitoyhdistys on siinäkin tarvitta-
essa apuna.

Puunmyyntisuunnitelman voi tila-
ta tässä laajuudessa ainoastaan met-
sänhoitoyhdistykseltä, palvelu tarjo-
taan jäsenetuna, jolloin se on metsän-
omistajalle maksuton. Hyödynnä jä-
senetu ja laita puuta suunnitelmalli-
sesti myyntiin.

Kimmo Olkinuora tarkista-
massa puunmyyntisuun-
nitelmaan leimikon tukki-
osuutta.

Kimmo Olkinuora on nau-
hoittamassa leimikkoa, 
jossa toimenpiteet ovat 
metsän ja metsänomista-
jan tarpeista lähtöisin.
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Metsäteiden kunnostamiseen myön-
nettävä tukea korotettiin viime ke-
väänä. Nyt valtion tuki on 50 prosent-
tia verottomista kuluista. Loput kulut 
maa- ja metsätalouden harjoittaja voi 
vähentää verotuksessaan, jolloin net-
tokuluksi jää 35 prosenttia.

– Tuki nousi merkittävästi kevääl-
lä sen jälkeen, kun vanhoilla ehdoilla 
teiden kunnostushankkeet eivät eden-
neet, toteaa metsänparannusesimies 
Jari Hemminki metsänhoitoyhdistys 
Pohjois-Pirkasta. Tuen piiriin kuulu-
vat mm. tien suunnittelu- ja rakenta-
miskustannukset sekä mahdollinen 
Maanmittauslaitoksen tietoimitus. 
Suurin kustannus muodostuu murs-
keen ajosta vanhojen teiden peruspa-
rannuksissa. Riittävä määrä mursket-
ta kilometrille on 500 – 1000 tonnia, jo-
ka kustantaa 5000 – 10 000 euroa per 
kilometri. Loput kustannukset muo-
dostuvat kaivinkonetyöstä ja rumpu-
putkista.

Kemera-varoin kunnostettavan 
tien on täytettävä rahoituksen ehdot:

1. Tie on rakennettu metsätieksi tai 
on sitä vastaava yksityistie

2. Tien nykyisestä liikenteestä vä-
hintään 30% on metsäliikennettä eli 
tie voi olla entinen yksityistie

3. Tiekunta on olemassa ja oikeudet 

Viime syksynä rakennettu tie on muutoin valmis, mutta murske puuttuu tienpinnasta.

Metsätien kunnostamiseen 
tukea 50%

Hannu Autio I tieasiantuntija I Mhy Kihniö-Parkano 

Urakoitsija Markku Myllymaa kaivamas-
sa uuden metsätien runkoa Kurussa. 

kunnossa (voidaan hoitaa hankkeen 
yhteydessä)

4. Riittävän kokoinen vaikutusalue – 
riittävästi hehtaareja takana

5. Tien vähimmäispituus 500m
6. Valtion varoin tuetusta kunnos-

tuksesta tai rakentamisesta on kulu-
nut vähintään 20 vuotta

Uusiinkin teihin saa avustusta

Kemera-avustusta on yhä mahdollis-
ta saada uuden metsätien rakentami-
seen. Tuki uuden tien rakentamiseen 
on 30%. Tukiehdot poikkea joiltakin 
osin kunnostuksen ehdoista.

– Metsänhoitoyhdistys huolehtii pe-
rusparannus- ja kunnostushankkeet 
alusta loppuun. Avustamme metsän-
omistajia myös omarahoitteisten tei-
den suunnittelussa ja toteutuksessa 
sekä muissa yksityisteihin liittyvissä 
asioissa, kertoo Jari Hemminki, jolla 
on yli 30 vuoden kokemus tiekuntien 
hallinnosta ja tiehankkeista.

Hyvä tieyhteys nostaa 
puunhintaa

Kesä- ja kelirikkokelpoinen tieyhteys 
on tärkeä nykypäivän puunkorjuulle. 
Korjuu pyörii koko ajan keleistä riip-

pumatta ja tehtaat tarvitsevat raaka-ai-
netta kellon ympäri. Viime syksyn sa-
teiset kelit laittoivat tiet koville. Met-
sänomistaja saa tiehen käyttämänsä 
rahat takaisin parempana kantohinta-
na. Hyvä kulkuyhteys edesauttaa met-
sänhoitotöitä ja mahdollisen metsäpa-
lon sattuessa sammutustöitä. On mu-
kavampaa ajella autolla raivuupals-
talle kuin kantaa raivaussahaa satoja 
metrejä umpimetsässä.

Miksi tehdä puunmyyntisuunnitelma?
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 RAIVAUSSAHAKURSSI 

Naisten raivaussahakurssi Teiskossa Lauantaina 
29.9.2018 klo 10.00 – 16.00
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 
22.9. mennessä: 
atte.vartiamaki@mhy.fi tai 044 580 1042

PIENPUU LIIKKEELLE –HANKKEEN 
KOULUTUSTILAISUUDET: 
METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOS 
Virroilla tiistaina 2.10.2018 klo 17.30 - 20.30
Nuorisokeskus Marttinen os. Herrasentie 16, 34800 VIRRAT

Mänttä-Vilppulassa tiistaina 9.10.2018 klo 17.30 - 20.30
Taidekeskus Honkahovi os. Johtokunnantie 11, 35800 MÄNTTÄ

Tilaisuudessa käydään läpi metsätilan sukupolvenvaihdoksen kaikki eri vaihtoehdot 
veroseuraamuksineen. Luennoitsijana toimii Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta 
(metsätilarakenteen johtava asiantuntija).
Tilaisuuteen ovat tervetulleita sukupolvenvaihdosta suunnittelevat nykyiset sekä 
mahdolliset tulevat metsänomistajat.
Tilaisuus on maksuton ja ennen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä osoitteessa www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai puh. 
044 580 1042 tai sähköpostilla atte.vartiamaki@mhy.fi

NAISTEN METSÄPÄIVÄ
Naisten metsäpäivä perjantaina 26.10.2018

Ohjelma
-Seitsemisen kansallispuisto:
-Elokuva Seitsemisen kansallispuistosta
-Tutustuminen näyttelyyn
-Lounas (omakustanne)
-Tredu Kuru:
Tutustuminen Kurun metsäoppilaitokseen, metsäalan
koulutukseen sekä metsänomistajien metsäkouluun.
-Maastokohde: Kohde tarkentuu myöhemmin.

Linja-auto kuljetus reitillä Virrat – Ruovesi – Kuru.
Matkalta halukkaat mukaan niin paljon, kun autoon
mahtuu. Päivän tarkempi aikataulu tarkentuu lähempänä.
Retki järjestetään mikäli väh. 10 henkilöä ilmoittautuu
mukaan.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Projektipäällikkö Atte Vartiamäki
puh. 044 580 1042
sposti: atte.vartiamaki@mhy.fi
Pienpuu liikkeelle -hanke

Tulossa:
Moottorisahan turvallinen käyttö ja huolto -kurssi
Kurssin sisältö koostuu sahojen, turvavarusteiden ja tarvikkeiden esittelystä sekä huollosta. Osanottajilla on mahdollisuus 
sahojen kokeiluun pöllin sahauksen muodossa. Kurssilla opastetaan myös sahan teroituksessa sekä teräketjun vaihdossa. 
Kurssit järjestetään loka-marras-joulukuussa yhteistyössä paikallisten pienkone jälleenmyyjien kanssa. Kursseista 
tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
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Talouskasvu niin kotimaassa kuin 
keskeisillä vientimarkkinoilla on ol-
lut myönteistä. Kotimaista puuta on 
tuotantolukujen perusteella jalostettu 
ennätystahtiin, ja puupohjaisille tuot-
teille on hyvin kysyntää vientimark-
kinoilla.

– Vuoden alusta elokuun puoliväliin 
mennessä yksityismetsistä oli myyty 
puuta noin viidenneksen enemmän 
kuin viime vuoden vastaavana ajan-
kohtana. Puun korjuuta on siivittänyt 
poikkeuksellisen vähäsateinen kesä, ja 
markkinahakkuissa tullaan tänä vuon-
na hyvin todennäköisesti ylittämään 
vuoden 2017 ennätys, kertoo tutki-
muspäällikkö Erno Järvinen MTK:sta. 

Sellun hinta on edelleen voimak-
kaasti noussut, ja useat selluntuotta-
jat ovat ilmoittaneet hinnankorotuk-
sista lähikuukausille. Lisäksi paino- ja 
kirjoituspaperin hinnat ovat nousseet. 
Osavuositulosten perusteella massa- 
ja paperiteollisuuden kannattavuus ja 
puusta maksukyky on kokonaisuute-
na historiallisen hyvä. 

– Tämä pitää ja kannattaa hyödyn-
tää kuitupuukauppojen kilpailutuk-
sessa. Kuitupuun hinta on Suomessa 
vihdoinkin ollut nousussa, vaikka ke-
hitys naapurimaihin verrattuna on ol-
lut edelleen maltillista. Lisäksi kuitu-
puusta valmistettujen tuotteiden hin-
nat ovat nousseet paljon enemmän 
kuin kuitupuun hinta, muistuttaa Jär-
vinen. 

Sahatavaran vienti- ja tuotantomää-
rät ovat suuria. Erityisesti mäntysaha-
tavaran vientihinta on viime vuoteen 
verrattuna kasvanut, mutta sahateolli-
suuden kannattavuutta lievästi nous-
seet vientihinnat eivät kuitenkaan ole 
merkittävästi parantaneet. 

Metsänhoitoyhdistyksistä
ajantasaisin tieto

– Jokaisen puukaupan onnistumisessa 
kilpailutus ja katkonnan valvonta ovat 

avainasemassa. Puukauppaa suunni-
tellessa kannattaa aina tarkistaa pai-
kallinen puun kysyntä- ja hintatilan-
ne oman alueen metsänhoitoyhdistyk-
sestä. Sieltä löytyy kaikissa puumark-
kinatilanteissa ajantasaisin, monipuo-
lisin ja tarkin puukauppatieto, tähden-
tää Erno Järvinen.

Ajantasaisella ja luotettavalla puu-
markkinatiedolla on keskeinen mer-
kitys Suomen puumarkkinoiden toi-
mivuudelle. Luonnonvarakeskuksen 
viikoittain raportoimia julkisia puu-
kaupan hinta- ja määrätietoja ei syys-
tä tai toisesta päivitetty juhannukses-
ta elokuun puoliväliin. 

Lisäksi tilastoimattomat hinta- ja 
määrälisät sekä kirjavat puutavarala-
jien hinnoittelukäytännöt ovat heiken-
täneet julkisten hintatilastojen hyö-
dynnettävyyttä.

Tarkista puumarkkinatilanne 
metsänhoitoyhdistyksestä

Hyönteistuhot seurantaan

Kulunut kesä on metsätuhojen kannal-
ta ollut hankala. Metsäpaloja on ollut 
paikallisesti, mutta kokonaisuutena 
onneksi on päästy esimerkiksi Ruot-
siin verrattuna vähällä. Lämpö ja kui-
vuus ovat suuria riskejä metsien ter-
veydelle. Ne takaavat kirjanpainajille 
ihanteelliset parveiluolosuhteet. Siksi 
varttuneiden kuusikoiden kuntoa on 
syytä tarkkailla. 

– Keski-Euroopassa hyönteistuhot 
sekoittavat jo puumarkkinoita. Hy-
vä metsänhoito ja ajallaan tehdyt hak-
kuut turvaavat terveet metsät. Tämä 
on avainasemassa myös metsätuhoi-
hin varautumisessa, toteaa Järvinen

Viikko 34, 20.08.2018 - 26.08.2018
Ostomäärät yksityismetsistä, 1 000 m³
 
 

Ostomäärissä on mukana kuusi pääpuutavaralajia ja viikosta 27/2006 alkaen myös erikoispuutavaralajit. Tämä kattavuusero on otettava huomioon 
verrattaessa viikoittaisia ostomääriä tätä aiempiin viikoittaisiin ja kuukausittaisiin ostomääriin. Erikoispuutavaralajeiksi ostotilastossa luetaan 

mäntypikkutukit, kuusipikkutukit, koivun erikoityvet, haapatukit ja haapakuidut. Hinnoissa on mukana vain peruspuutavaralajit. Lähteet: 
Luonnovarakeskuksen tilastopalvelu.

  

Puumarkkinatilanne näyttää edelleen suotuisalta. Metsänhoitoyhdistysten 
arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on kysyntää ja kokonaistarjonta on 
puukauppamäärien perusteella ollut riittävä. 
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ta parempaa hintaa. Siksi puukaupan 
onnistumisen ratkaisee yhä useammin 
kilpailutuksen yksikköhintojen sijaan 
katkonta. Jokainen leimikko on yksi-
löllinen ja jokaisella ostajalla on omat, 
vaihtelevat mitta- ja laatuvaatimuk-
set. Sopimusasiakas on yhden osta-
jan katkonnan varassa, eikä puunkor-
juuta yleensä valvo myyjän valtuutta-
ma ammattilainen. Välillä tienvarsis-
sa näkeekin sellaisia kuitupuukasoja, 
että hirvittää metsänomistajan puoles-
ta. On puukaupan kylkiäisinä tulleille 
bonustaimille tullut kovin kallis hinta. 

Helppoa ja kannattavaa

Metsänhoitoyhdistyksen tärkeintä 
puumarkkinaedunvalvontaa on val-
takirjakauppa. Valtakirjaleimikko kil-
pailutetaan kaikkien alueen puunosta-
jien kanssa siten, että myös puun kat-
kontaennuste otetaan huomioon. Val-

Mikko Tiirola I Metsävaltuuskunnan pj I MTK r.y.

Kilpailua vai sopimusasiakkuutta?

Puumarkkinoilla on hyvä vire. Kai-
killa puutavaralajeilla on kysyntää ja 
kauppa käy. Hyvä niin. Metsissä riit-
tää puuta ja nuorissa metsissä on pa-
toutunutta hoitotarvetta ja hakkuuräs-
tejä. Markkinatalouden logiikan mu-
kaisesti puun kantohintakin on ko-
honnut kysynnän kasvaessa. 

Markkinat eivät kuitenkaan toimi 
täydellisesti. Suomessa on kymmeniä 
tukkipuun, mutta vain kolme kuitu-
puun jalostajaa. Kolme suurta ostavat 
yli 80 prosenttia kotimaisesta puus-
ta. Ne tekevät ennätyksellisiä tulok-
sia kvartaalista toiseen kuitupuun ja-
lostuksella. Puukaupan ylläpitämisek-
si ne nostavat tukin hintaa ja ajavat si-
tä tarvittaessa sellukattilaan, kunhan 
hakkeen ja kuidun hinta ei nouse lii-
kaa. Kuitupuun hinta ja nousevat met-
sänhoitokustannukset ovat kuitenkin 
metsäalan tikittävä aikapommi.

Vahvan markkinavoiman pönkittä-
miseksi taistelu metsänomistajien sie-
luista kasvaa puun kysynnän myötä. 
Tasettaan vahvistaneet metsäjätit pyr-
kivät saamaan lisää metsänomista-
jia sopimusasiakkaiksi omaan talliin-
sa. Tavoitteena on yhden luukun asi-
akkuus, jossa ei kilpailuteta puukaup-
poja eikä valvota puun katkontaa. So-
pimusasiakkuuden porkkanaksi tar-
jotaan erilaisia bonuksia, takuuhinto-
ja ja kytkykauppaa etuja metsänhoito-
töistä. 

Helppoa muttei halpaa

Sopimusasiakkuuden helppoudella ja 
vaivattomuudella on kääntöpuolen-
sa. Takuuhinnoittelulla voidaan nou-
sevan kysynnän tilanteessa jarrut-
taa puun hinnan kohoamista. Jos lii-
an moni metsänomistaja sitoutuu so-
pimukseen, ei puun hinta nousekaan, 
kun kilpailutettua puuta ei tarvitse os-
taa merkittäviä määriä. Puukauppan-
sa kilpailuttavat metsänomistajat huo-
lehtivat koko metsänomistajakunnan 
puolesta puun hinnasta. 

Bonusten ja takuuhintojen hyöty voi 
hukkua moninkertaisesti katkonnan 
epäonnistumiseen. Tukkipuusta saate-
taan maksaa jopa 3,5 kertaa kuitupuu-

takirjalla puun myyminen tai metsi-
en hoidattaminen on yhtä vaivaton-
ta kuin sopimusasiakkaan puukaup-
pa firmansa kanssa. Valtakirjan alle-
kirjoitus riittää. Valtakirjakauppa so-
pii erityisen hyvin etämetsänomistajil-
le tai sellaisille metsänomistajille, jotka 
eivät kykene itse valvomaan korjuuta 
ja katkontaa.

Metsänomistajan harkintaa ja pää-
töstä pitää silti aina kunnioittaa. Met-
sänhoitoyhdistyksen jäsenenä sopi-
musasiakkuuteenkin päätynyt met-
sänomistaja on yhdistyksen ja MTK:n 
edunvalvonnan piirissä. 
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Elokuun lopulla Suomessa ja Pirkan-
maalla vieraili ryhmä tansanialaisia. 
Opintomatkan tarkoituksena oli tu-
tustua suomalaisiin puumarkkinatie-
toa välittäviin tietojärjestelmiin. 

Tansanialaiset olivat hyvin kiinnos-
tuneita kaikesta näkemästään. He vie-
railivat Lukella ja MTK:ssa, kuulivat 
IT-firmojen esityksiä ja tutustuivat 
Metsäkeskuksen Metsään.fi-palve-
luun. Antoisin päivä vieraiden mie-
lestä oli Mhy Pirkanmaan toimintaan 
tutustuminen torstaina, jolloin käytiin 
myös korjuutyömaalla. 

Osanottajista Kastory Timbula on 
TTGAU:n, eli Tansanian puunkasvat-
tajayhdistysten liiton toiminnanjohta-
ja. Liiton kehittämiseksi on käynnissä 
yhteistyöprojekti FFD:n (Finnish Ag-
ri-Agency for Food and Forest Deve-
lopment) kanssa. Suomalaisena asian-
tuntijana ja yhdyshenkilönä toimii He-
li Mutkala MTK:n metsälinjalta. Da-

Konekorjuu oli kiin-
nostava elämys 
tansanialaisryh-
mälle. 

Metsäisiä vieraita Tansaniasta

Jukka Pohjonen 
esittelee metsä-
suunnitelmaa Davis 
Chododolle ja Anje-
la Masheralle.

vis Chododo, Andrew Ferdinands, 
Anjela Marshera, Faraja Mbudula ja 
Hanne Vaarala työskentelevät Suo-
men ja Tansanian valtioiden yhteises-
sä yksityismetsäprojektissa PFP:ssä. 
Pitkäaikaisen projektin toiminta-alue 

on Etelä-Tansaniassa ja pääasiallises-
ti se organisoi istutuksia käyttämättö-
mille maa-alueille. Lisäksi perustetaan 
kyliin TGA:ita, eli puunkasvattajayh-
distyksiä ja kehitetään taimituotantoa. 

Heli Mutkala

H
el

i M
ut
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Heli Mutkala

Koivistojen uusi metsäyhtymä 
sai metsänhoitoyhdistyksen 
neuvontakäynnillä kokonais-
kuvan hankkimastaan tilasta. 
Käynnillä löytyi hakkuumah-
dollisuuksia ja hoitotarpeita, 
mutta myös metsätuhoja. 

Anitta, Lasse ja Tapio Koivistosta tu-
li metsänomistajia viime toukokuus-
sa. Työuransa Varkaudessa tehnyt pa-
riskunta asuu Tampereella, josta ovat 
kotoisinkin. Heidän poikansa Tapio 
taas Espoossa, missä elää kiireistä IT-
alalla työskentelevän perheellisen ar-
kea. Tapio on ollut jo aikaisemminkin 

kiinnostunut metsänhoidosta. Anit-
ta ja Lasse taas totesivat, että nyt on 
aikaa opetella, vaikka aiempaa koke-
musta metsänomistuksesta ei olekaan.

Anittan setä testamenttasi noin 60 
hehtaarin tilan Parkanosta sisarus-
tensa lapsille. 12-päinen serkkukatras 
mietti, mitä tilalle tehdä. Kyseltiin, oli-
siko joku osakkaista innostunut lunas-
tamaan tilan itselleen.  

– Vähitellen talven aikana meissä 
heräsi ajatus tilan hankkimisesta. Em-
me olleet aikaisemmin suunnitelleet 
edes kesäpaikan tai -mökin hankki-
mista. Mutta olihan kyseessä kuiten-
kin mummolani, jossa olin lapsena 
viettänyt aikaa. Teimme tarjouksen ja 
serkut suostuivat siihen. Toukokuus-
sa tila sitten siirtyi omistukseemme ja 

tämä on tuntunutkin yllättävän muka-
valta, kertoo Anitta Koivisto.

Into kasvoi kesällä

Koivistojen tilaan kuuluu metsän ja 
talon lisäksi peltoa, joka on vuokrattu 
paikalliselle viljelijälle. Ensin he ajatte-
livat rakennusten toimivan vain yösi-
jana metsätöitä tehdessä. Mutta kesän 
aikana, kun on siivottu ja raivattu, se 
onkin vähitellen alkanut tuntua mie-
luisalta kesänviettopaikalta.  

– Onhan tämä ihan eri asia kuin jos 
ostaisi tilan oudolta paikkakunnalta. 
Luulen, että serkutkin ovat mielissään, 
kun tila säilyy suvulla. On ollut muka-
va päästä tutustumaan uudelleen Par-
kanoon.

Aikaa ja halua hoitaa metsiä

ku
va

: H
el

i M
ut

ka
la

Anitta ja Lasse Koivisto asu-
vat Härmälänrannassa upeiden 
maisemien äärellä. Pyhäjär-
veä ja Tampereen silhuettia voi 
ihailla vaikka omalta parvek-
keelta ja ulkoilumaastoa löytyy 
lähiympäristöstä. 
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Kuivat ja lämpimät kesät ovat suo-
tuisia mäntypistiäisten lisääntymi-
selle. Toukat syövät männynneula-
sia ja aiheuttavat ajoittain massa-
tuhoja. 

ku
va

: A
ki

 H
aa

pa
ni

em
i

Neuvontakäynnillä löytyi hakkuu- ja hoitotarpeiden lisäksi mäntypistiäisiä. 

Uudet metsänomistajat saivat jäse-
nyyteen sisältyvän ilmaisen neuvon-
takäynnin metsänhoitoyhdistyksel-
tä. Lasse ja Tapio osallistuivat toimin-
nanjohtaja Aki Haapaniemen vetä-
mälle maastokierrokselle. He pitivät 
käyntiä hyvin valaisevana. Sen aika-
na selvisi, mitä missäkin olisi tehtävä. 
Metsähommista innostuneet kaupun-
kilaismiehet ovat kesän aikana tarttu-
neet toimeen ja peranneet taimikoita.  

– Neuvontakäynti oli todella paikal-
laan, koska uudet omistajat kertoivat 
olevansa aivan aloittelijoita metsäasi-
oissa. Perehdyimme tuoreeseen met-
säsuunnitelmaan ja metsätermeihin 
ja kävimme kiireellisimmillä hakkuu- 
ja hoitokohteilla. Edellinen omista-
ja Arto Västilä oli hoitanut ja harven-
tanut metsiä aktiivisesti, joten todel-
la kiireellisiä hakkuukohteita oli vä-
hän.  Parilla kuviolla oli hyviä män-
nyntaimikoita, jotka kaipasivat perka-
usta. Tilan runsailla rämeillä todettiin 
ojitusten olevan kunnossa, selvitti Aki 
Haapaniemi.

Yhdistys vastannut huutoon

Lasse Koivisto oli havainnut nuorissa 
männyissä runsaasti toukkia. Taimi-
kossa ja ympäröivissä metsissä havait-
tiinkin maastokäynnillä selviä mänty-
pistiäistuhoja. 

Maastokäynnin jälkeen maanomis-
tajat sopivat lyhyehkön metsätien ra-
kentamisesta ja tulevista hakkuista 
metsänhoitoyhdistyksen kanssa.  

– Metsänhoitoyhdistyksessä on oi-
kein hyvin vastattu toiveisiimme. On 
saatu hyvää apua ja ne palvelut, mitä 
on haluttu. Olemme olleet tyytyväisiä 
- toivottavasti jatkossakin, toteaa Anit-
ta Koivisto.
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Yksityistielain odotettu uudis-
tus on valmistunut ja laki tu-
lee voimaan vuoden 2019 alus-
sa. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö on valmistellut lakia vii-
me vuoden tiiviissä yhteistyös-
sä mm. MTK:n kanssa.

Lakiuudistusta on odotettu jo pitkään, 
koska nykyinen laki on ollut erittäin 
vaikeaselkoinen ja sen tulkinta on vaa-
tinut opaskirjallisuuteen perehtymis-
tä. Uusi laki korjaa tilanteen - se on sel-
keä ja nykyaikainen.

Yksityisteiden periaatteet säilyvät 
ennallaan, eli tiekunnan osakkuus pe-
rustuu maanomistukseen ja kustan-
nukset jaetaan osakkaiden saaman 
hyödyn mukaisesti. Myös tiekunnan 
ulkopuolisten satunnaista autoilua 
taajempi kulkeminen säilyy maksul-
lisena.

– Hyvin hoidettu tiekunta voi jatkaa 
toimintaansa lähes entiseen tapaansa, 
eli suuria mullistuksia ei ole tulossa. 
Merkittävät muutokset koskevat esi-
merkiksi tietoimituksia ja kuntien tie-
lautakuntien lakkauttamista, toteaa 
MTK:n maankäyttöasiantuntija, laki-
mies Simo Takalammi.

Uusia käytäntöjä tiekuntiin

Tielautakuntien lakkauttamisen myö-
tä valitustienä ovat maaoikeudet, jol-
loin kustannukset ovat nopeasti tu-
hansia euroja. Lainsäätäjä on lieven-
tänyt tätä riskiä tuomalla lakiin oikai-
sumenettelyn, jossa tiekunnan pää-
tökseen tyytymätön voi saattaa sen 
uudelleen tiekunnan käsiteltäväksi. 
Näin toimien voidaan toivottavasti 
karsia mahdolliset ylilyönnit tai selvät 
lain väärään soveltamiseen liittyvät ta-
paukset pois ennen maaoikeutta. Toi-
saalta uusi laki mahdollistaa esimer-
kiksi tiekunnan perustamisen tai lak-
kauttamisen sopimuksella ilman toi-
mitusmenettelyä eli byrokratia vähe-
nee kiitettävästi.

Uusi laki tuo mahdollisuuden säh-

köiseen toimintaan eli kokouskutsut 
voidaan lähettää myös sähköpostitse 
ja kokouksiinkin on mahdollista osal-
listua etäyhteydellä. Tiekunnille tulee 
myös oikeus poistaa pihapiirin ulko-
puolella näkymää haittaava luonnon-
tilainen kasvusto, kuten puusto. Mis-
tään yleisestä sähkölinjoihin tai rauta-
teihin verrattavasta parturointioikeu-
desta ei kuitenkaan ole kyse.

Maakaapelit tiealueilla

Omaisuudensuojan kannalta merkit-
tävä kysymys ovat tiealueelle sijoitet-
tavien kaapeleiden lupa-asiat, joiden 
osalta tiekunnille tulee oikeus lupien 
myöntämiseen. Kyse on periaatteelli-
sesti tärkeästä asiasta, koska yksityis-
tienkin alla olevan tiepohjan omistus-
oikeus säilyy edelleen maanomistajal-
la. Kysymystä on työstetty valmiste-
lun aikana laajasti ja lakiin päätyi mal-
li, jossa hoitokunnan tulee ilmoittaa 
maanomistajille kaapeliasian vireil-
le tulosta. Jos maanomistaja vastustaa 
asiaa siirtyy asia tiekunnan kokouksen 
päätettäväksi tai järjestäytymättömän 
tien tapauksessa osakkaiden yhteises-
ti päätettäväksi. 

– Yleensä kuitenkin on myös maan-
omistajan etu, että kaapelit vedetään 
tien viereen eikä koskemattomaan 
metsämaahan. Näin erilaisten verk-
kojen aiheuttamat haitat kohdistuvat 
mahdollisimman pienelle alueelle. 
Toisaalta on selvää, että kaapelit vai-
keuttavat tulevaisuudessa tien kun-
nossapitoa, pohtii Takalammi.

Lain ulkopuolelle jäivät

Kaikista maanomistajia puhuttavista 
yksityistieasioista ei kuitenkaan sää-
detä yksityistielaissa, eivätkä ne ole 
muuttumassa uuden lain myötä. Esi-
merkiksi arvonlisäveron vähennysoi-
keus olisi monelle metsänomistajal-
le tärkeä etu. Mutta arvonlisäverolain 
tulkinta on, ettei tienpito ole liiketoi-
mintaa. Tähän ei tule muutosta uuden 
lain myötä. 

– Myös maksuosuuksien eli tieyk-
siköiden määrittely on yleisesti pe-
rustunut Maanmittauslaitoksen opas-
kirjaan, vaikka se ei lakiin perustuva 
olekaan. Maanmittauslaitoksessa on 
käynnissä opaskirjan päivittäminen 
ja olemme mukana työryhmässä, se-
littää Simo Takalammi. 

Uusi yksityistielaki tulee voimaan 
ensi vuonna
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Metsänhoitoyhdistysketjun metsäla-
kimies Tuomo Pesälä on erikoistunut 
metsätilan sukupolvenvaihdosten ja 
yhteisomistusten kysymyksiin. Hän 
antaa Helsingissä maksullista neu-
vontaa, jossa käydään läpi sukupol-
venvaihdoksen toteutusta ja eri vaih-
toehtojen veroseuraamuksia, laadi-
taan vaadittavat asiakirjat ja etsitään 
käytännössä parhaiten toimiva tapa. 

Pesälä vastaa myös metsälakiin ja 
muihin metsää koskeviin lakikysy-
myksiin maksullisessa lakipuhelimes-
sa. 

– Tavallisimpia eteeni tulevia asioita 
ovat yhteisomistuksiin, varsinkin kuo-
linpesiin, liittyvät ongelmat, sekä yh-
teishallinnossa, että pesän tai yhteis-
omistuksen purkamisessa. Toinen pal-
jon hankaluuksia ja kyselyä aiheutta-
va kokonaisuus ovat tieoikeudet, tei-
den käyttö ja hallinnointi. Lakipuheli-
meen tulee kyselyjä ehkä eniten näis-
tä, kertoo Tuomo Pesälä.

– Työpöydälläni on usein juttuja su-
kupolvenvaihdoksista, puukaupois-
ta ja sopimuksista. Monet näistä ovat 
myös riita-asioita. Kiivaassa puu-
markkinatilanteessa, kuten nyt, tulee 
metsänkäyttöön ja puukauppaan liit-
tyviä asioita tietysti enemmän.  Samal-
la nousee usein esille haltijan oikeu-
den laajuus puukaupassa.

Lakipuhelimeen Pesälä vastaa maa-
nantaisin klo 13-17, numero on 0600 
393 959 (4,17 €/min + pvm/mpm). 

Henkilökohtaisen neuvonta-ajan va-
raus ja lisätietoja palvelusta: Metsän-
omistajien Palvelutoimisto puh. 040 
720 3160 tai 040 580 3981 tai sähkö-
postitse palvelutoimisto@mhy.fi. Tä-
nä syksynä tapaamisaikoja on tarjolla 
seuraavina päivinä: 25.9., 23.10., 20.11. 
ja 12.12. Metsänhoitoyhdistysten jä-
senet saavat 10 % alennuksen neuvon-
tapalveluista.

Valmistaudu puheluun

– Lakipuhelimeen soitettaessa pitäi-
si olla tarkasti mietittynä ongelman 
ydin, tai vastaavasti toiminta ja tar-
koitus, johon apua tarvittaisiin. Asias-
taan pitäisi olla riittävästi selvillä, kos-
ka käytän aktiivisesti kyselyoikeutta-
ni. Tärkeää olisi myös muistaa, että 
vaikka puhelu on maksullinen, sitä ei 
kannata pilata kiireellä. Muutaman li-
säminuutin keskustelulla saattaa sääs-
tää paljon, ohjeistaa Pesälä. 

Metsätilojen välittäjät auttavat

Konkreettista apua sukupolvenvaih-
dos- ja muissa omaisuudensiirtotapa-

Lakineuvontaa ja apua omalta 
ketjulta

§
Heli Mutkala I kenttäpäällikkö, MTK:n metsälinja

uksissa saa myös Länsi-Suomen Met-
sätilat Oy LKV:n välittäjiltä. He laa-
tivat testamentteja ja lahjakirjoja se-
kä tekevät perunkirjoituksia kiinteis-
tökauppojen ohella. Metsätilojen vä-
littäjät ovat metsänhoitoyhdistysten 
palveluksessa olevia asiantuntijoi-
ta, jotka ovat erikoistuneet kiinteis-
tökauppaan ja metsäomaisuuspalve-
luihin.  Välittäjien yhteystiedot ovat 
osoitteessa: https://www.metsatilat.
fi/valittajahaku.

MTK:n lakipalvelut jäsenille

Myös MTK:n lakimiehet ovat jäsen-
ten käytössä. He vastaavat kysymyk-
siin puhelimitse ja sähköpostilla, an-
tavat juridista neuvontaa ja opastavat 
erilaisten dokumenttien laadinnassa. 
Asiamiehen käyttämistä edellyttävät 
asiat ohjataan Maanomistajien Arvi-
ointikeskuksen jäsenetuasiakkaiksi. 
Yhteydenotossa pitää esittää jäsennu-
mero. Lakimiesten erityisosaamisalat 
ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta: 
https://www.mtk.fi/jasenyys/neu-
vonta_laki/fi_FI/lakipalvelut/

Oletko suunnitellut metsätilasi 
sukupolvenvaihdosta tai har-
kinnut yhteisomistuksen pur-
kamista? Kenelle metsäomai-
suus luovutetaan, miten se 
kannattaa tehdä? Onko ole-
massa puukauppaa ja tieasioi-
ta tuntevaa lakimiestä?
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Säästä  
säästöpuuryhmiä

Säästöpuuryhmässä kasvaa metsikön 
säästöpuusto. Säästöpuut ovat eläviä 
puita, jotka maanomistaja säästää py-
syvästi. Säästöpuiden annetaan kas-
vaa, kuolla ja lahota metsään.

Ilman säästöpuita metsäluonto 
köyhtyisi nopeasti. Säästöpuilla yllä-
pidetään talousmetsissä vanhoja elä-
viä puita ja metsätaloudellisesti vä-
hämerkityksellisiä puulajeja. Säästö-
puut muuttuvat aikanaan järeiksi la-
hopuiksi ja ovat myös maiseman kan-
nalta tärkeitä. 

Pellonreunassa on avointa tilaa perhosil-
le ja siihen on jätetty tiheämpää taimik-
koa riistaeläimille ja marjovia pensaita 
linnuille.

Alikasvosryhmä on potentiaalinen paikka riistatiheikölle. 

 Avohakkuualueelle on jätetty runsain mi-
toin korjaamatonta lahopuuta.

Sovi lahopuiden 
jättämisestä maastoon

Puunkorjuun yhteydessä jo maahan 
kaatunut tai pystylahopuu kannattaa 
jättää metsään. Lahoilla puilla elää tu-
hansia eliölajeja, jotka turvaavat met-
säluonnon toimintaa osallistumalla ha-
jotukseen ja ravinteiden kiertoon. La-
honneen puun puute on tärkein yksit-
täinen syy metsälajien vähentymiseen. 
Noin 500 uhanalaista tai silmälläpidet-
tävää lajia on riippuvaisia lahopuusta. 
Lahopuun jättäminen on metsänomis-
tajalle kustannustehokkain tapa edis-
tää luonnon monimuotoisuutta.

Jätä sopiva 
alikasvoskuusiryhmä 
riistatiheiköksi

Riistaeläimet ja kanalinnut tarvitsevat 
suojaisia tiheiköitä ruokailu- ja piilo-
paikoiksi. Hehtaarille sopii 4-5 alikas-
vostiheikköä, jotka jätetään raivaamat-
ta ja uudistamatta. Hakkuussa tiheik-
köjen alueelta korjataan järeä puusto, 
ellei kyseessä ole säästöpuuryhmä. Jä-
tä myös aurinkoiset pellonreunat rai-
vaamatta ja säästä erityisesti marjovia 
pensaita, jos haluat edistää metsäka-
nalintujen ravinnonsaantia. Riistatih-
eiköitä voi jättää kaikenikäisiin met-
siin.

Viisi tapaa edistää luonnon 
monimuotoisuutta 
puukaupan yhteydessä

1. 2. 3.
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Haapa on monimuotoisuuden aarre-
aitta. Järeät haavat kannattaa jättää 
säästöpuiksi, sillä niillä viihtyvät mo-
net vain haavalla kasvavat sammalet 
ja monet muut eliöt. 

Raivaa pellonreunat 
paikoitellen ja jätä 
marjovia pensaita ja 
puita

Pellonreunat tarjoavat ravintoa, suojaa 
ja pesimäpaikkoja riistaeläimille, vil-
jelysten ja niiden reuna-alueiden lin-
nuille, pölyttäville hyönteisille ja hyö-
tykasvien tuholaisia syöville pedoille. 
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Etelään suuntautuvien reunametsien 
avoimilla ja paahteisilla laikuilla viih-
tyvät myös monet ketokasvit ja päivä-
perhoset. 

Pellon reunan hakkuissa kannat-
taa säästää matalakasvuiset pensaat 
ja puut. Erityisen tärkeitä ovat mar-
joja tai pähkinöitä tuottavan lajit, ku-
ten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja 
pähkinäpensas.

Sovi  
tekopökkelöiden 
tekemisestä

Tekopökkelöt ovat parin-kolmen met-
rin korkeudelta katkaistavia, pystyyn 
jätettäviä puita, jotka jätetään lahoa-
maan ja muodostamaan esimerkiksi 
sopivia pesäpuita kolopesijöille. Leh-
tipuut sopivat tekopökkelöiksi oikein 
hyvin. Myös tekopökkelön latvuksen 
voi jättää maalahopuuksi.

Lähde: Metsäkeskus, Monimetsä -tarkistuslista

4.

5.
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Sakke kiinnostui metsänkasvatukses-
ta seitsemän vuotta sitten. Into syn-
tyi tyypillisellä tavalla – tila perittiin 
vanhemmilta. Aiemmin hän ei ollut 
ajatellutkaan metsien mahdollisuuk-
sia talou delliselta kantilta, eikä juuri 
muidenkaan arvojen osalta. Sakke ko-
ki metsän paikkana jossa oli liikaa iti-
koita, hirvikärpäsiä ja muita vasten-
mielisyyksiä. Kaikki alkoi muuttua 
perukirjoituksen jälkeen, kun hän sai 
käsiinsä vanhempiensa metsäsuunni-
telman. Sakke ihmetteli, kuinka voi-
daan näin tarkoin arvioida metsän ke-
hittymistä seuraavien vuosien aikana. 
Aluksi myös kaikenlaiset työlajit, joi-
ta oli suunnitelmissa muutaman vuo-
den välein eri puolille tilaa, vaikutti-
vat erikoisilta. 

”Eikö se puu kasva ihan ittestään-
kin?”, Sakke tuumi.

Sakke otti yhteyttä metsänhoitoyh-
distykseen, joka suunnitelman oli laa-
tinut ja halusi saada tietää lisää asi-
oista. Sovittiin tapaamisaika, jolloin 
suunnitelmaa käytiin läpi. 

Metsäsuunnitelmassa on useita vä-
lilehtiä, jotka kertovat erilaisia tietoja 
metsätilasta. Oleellisimpina metsän-
omistajaa kiinnostavat puustomäärät 
ja tulevat hakkuu- ja hoitotyöt. Töiden 
ajoittaminen oikein pitää puuston hy-
vässä tuottovauhdissa.

Metsäasiantuntija huomautti Sa-
kelle, että nykyinen metsäsuunnitel-
ma on jo käymässä vanhaksi. Met-
säsuunnitelma on voimassa 
kymmenen vuotta, jonka 

jälkeen se on päivitettävä. Tämä on 
riittävän tiheä päivitysväli pitämään 
suunnitelman ajantasaisena ja uskot-
tavana. 

”Mutta eikös sieltä netistä näe ihan 
ilmaiseksi kaikki puustotiedot?”, Sak-
ke kyseli asiantuntijalta.

Näkee kyllä, mutta tiedot eivät ole 
yhtä kattavia ja luotettavia kuin oi-
kean metsäsuunnitelman tiedot. Sak-
ke ymmärtää ja haluaa tilata päivityk-
sen.

Asiantuntija kertoo, että tänä syk-
synä metsänhoitoyhdistyksessä ote-
taan käyttöön uudet met-
säsuunnitelmavälileh-
det. Uudet välileh-
det antavat mah-
dollisuden ko-
rostaa metsän-
omistajan omia 
toiveita entistä-
kin enemmän 
metsien käy-
tön suhteen.

Oli tavoittee-
na maisema-ar-
vot, keruutuotteet 
tai eri-ikäiskasvatus, 

asiat voi käteväs-

ti tuoda ilmi jo tilauslomaketta täytet-
täessä.

Sakke päättää tilata uuden metsä-
suunnitelman ja ottaa siihen lisäksi 
myös rajapyykkien merkinnän maas-
toon kuitunauhalla sekä valokuvat 
metsikkökuvioista.

Kun uusi suunnitelma valmistuu, 
on päivitetyt kuviotiedot jälleen kom-
paktissa paketissa käytettävissä seu-
raavinakin vuosina.

Saken 
suunnitelma
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ON RISKITTÖMIÄKIN TAPOJA 
ANSAITA RAHAA.  
Teemme puolueettoman vertailulaskelman 
puukaupoistasi,  aina sinun eduksesi.  
Parhaan markkinahinnan puustasi saat 
kilpailuttamalla myytävän puuerän. 
Lue lisää puukauppoihin liittyvistä 
palveluistamme:  www.mhy.fi

PUUKAUPAN 
O I K E A T 
TULOKSET
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Metsälakimies Tuomo Pesälä vastaa metsälakiin, 
sukupolvenvaihdoksiin ja omaisuusjärjestelyihin liittyvissä 
kysymyksissä maanantaisin klo 13-17.   
Hänet tavoittaa numerosta 0600 39 39 59.  
Puhelun hinta 4,17 €/min + pvm/mpm.

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

Lakiapua metsänomistajalle

Lisätietoa lakipalveluista www.mhy.fi/palvelutoimisto

Tiesitkö, että palvelemme sinua metsäasioissa myös Helsingin  
keskustassa Simonkadulla? Varaa aika metsäasiantuntijallemme.  
Yhteystiedot: puh. 040 720 3160 • 040 580 3981 
palvelutoimisto@mhy.fi • www.mhy.fi/palvelutoimisto

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

Pääkaupunkiseudulla asuva  
jäsenemme!

Olet myös tervetullut Metsänomistajien Palvelutoimiston  
järjestämiin tapahtumiin. 

www.mhy.fi
www.facebook.com/Metsanomistajat/
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JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

www.edutjasenelle.fi/mhy
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

 Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen 
metsän puolestapuhujana jo 85 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta, ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta 
metsän omistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia. www.metsalehti.fi

Polku omaan metsään. 

PUUKAUPAN 
O I K E A T 
TULOKSETMETSÄSELAAJA

MARJATTA PENNANEN

Uusi sukupolvi suomalaisia  
metsänomistajia on syntynyt.

Onnea!
K U N O N SU K U P O LV E N VAI H D O K S E N AI K A
k annat t aa a l o i t t aa  suunnit te lu  hy v iss ä  a j o in ,  y h d ess ä 
p e r i l l i s te n ja  asiantuntijoidemme kanssa. Autamme teitä 
löy tämään sopivimmat ratkaisut teidän ja perillistenne 
parhaaksi. Lue lisää osoitteessa: w w w.mhy.fi

Metsänomistajat
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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

PEFC-sertifiointiin liittyy vuosittaiset tarkastukset, eli au-
ditoinnit. Niissä selvitetään, toteutuvatko sertifioinnin 
vaatimukset käytännön toimissa metsissä ja sertifiointiin 
sitoutuneiden organisaatioiden toiminnassa. 

Tänä syksynä läntisen Suomen tarkastukset ajoittuvat 
syyskuun kahdelle viimeiselle viikolle. Sertifiointiyritys 
Inspecta valitsee alueen metsänhoitoyhdistysten, metsä-
palveluyritysten, puunostajien, jalostuslaitosten ja metsä-
koneyritysten joukosta tarkastettavat organisaatiot. 

Tänä vuonna arpa ei suosinut pirkanmaalaisia metsän-
hoitoyhdistyksiä, vaan tarkastettavat yhdistykset ovat 
Pohjanmaalta ja Satakunnasta. Sen sijaan Otso Metsäpal-
velut Oy Virroilla ja koneyritys PJP-Metsäekspertit Oy 
Lempäälästä saa tarkastajan vieraakseen.

Tehtyjen tarkastusten perusteella tehdään yhteenveto, 
jossa todetaan, onko havaittu poikkeamia sertifioinnin 
vaatimusten mukaisesta toiminnasta. Sen jälkeen tehdään 
korjaavien toimenpiteiden suunnitelma asioiden tilan pa-
rantamiseksi.

Heli Mutkala 

Läntisen alueen 
sertifiointitarkastukset 
syyskuussa

Tampereen kuudesluokkalaisia kut-
suttiin tutustumaan metsäasioihin 
keskustaan. Metsänhoitoyhdistys-
ten osastolla oli aiheena virkistäyty-

Metsä tulee torille -tapahtumassa
minen metsässä ja jokamiehen oikeu-
det. Oppilaat vastailivat innolla kilpai-
lukysymyksiin.
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ELY-keskus asetti Natura-suon lähei-
selle hakkuulle 10 metrin puustoi-
sen suojakaistan. Siis suojelualueen 
ulkopuolelle suon luontoarvoja tur-
vaamaan. Metsänhoitoyhdistys pyysi 
apua. Siispä puhelin käteen, ja ELY:n 
tuttu virkamies haastatteluun. 

”Mihin lisäkaista perustuu, kun alu-
een sisällä on jo oma puustoinen suo-
jakaista? Sinne jäisi melkoinen puusto, 
ja valtion korvausvelvollisuus maan-
omistajalle taitaisi laueta. Miten muu-
ten maanomistajien yhdenvertaisuus, 
kun naapuri-ELY-keskuksessa ei näitä 
lisäkaistoja vaadita?” 

Vajaan tunnin päästä sähköpostis-
sa oli uusi lausunto: ”Hakkuut saa to-
teuttaa suunnitelmien mukaisesti”.

Vaihteeksi edunvalvonnan tulos oli 
selkeä ja konkreettinen, aivan kuten 
haastekin. Samaa oli tuulivoimaloiden 
maanvuokrasopimuksissa maanomis-
tajien ja tuulifirmojen välillä. Paljon 
sopimuspaperia, paljon maanomista-
jailtoja metsänhoitoyhdistysten kans-
sa ja lähes lukemattomia neuvontapu-
heluita. Silti selkeää ja sen hetkisessä 
energiapolitiikassa täysillä kiinni. 

Aika ajoin konkreettisetkin koko-
naisuudet väännetään ihan solmuun. 
Vaikka olen koulutuksen ja tieteenteon 
kannattaja, ei kulotusten ja säästöpuu-
ryhmien kehittämistyö muutu kor-
keakulttuuriksi policy frameworkin 
mindmap-workshoppina. Tuo talous-
metsien luonnonhoito on kuitenkin tä-
män hetken metsätalouden ytimessä: 
miten luonnon monimuotoisuus voi-
daan huomioida entistä paremmin sa-
malla hakkuita lisäten. Hommaa ke-
hitetään ministeriöissä, Tapiossa, met-
sä- ja ELY-keskuksessa, teollisuudessa, 
metsänhoitoyhdistyksissä. 

Olen mukana jotakuinkin kaikis-
sa luonnonhoidon kehittämisryhmis-
sä maanomistajien edustajana. Käy-
tännössä ensin pureudutaan porukal-
la tieteeseen, faktoihin. Niiden poh-

jalta aletaan rakentaa toimintamalle-
ja tai vaikkapa politiikkasuosituksia 
kohti tavoitetta.

Sitten kokoustetaankin oikein kun-
nolla. Merimetsotyöryhmä taitaa pi-
tää yhä ennätystä: 12 kokousta paris-
sa kuukaudessa. Loppu oli todellinen 
antikliimaksi: ei yhtään lupaa ampu-
miselle, vaikka kanta kasvoi silloin 25 
% vuodessa. Pesinnän häiritsemisestä 
sen sijaan saatiin yhteisymmärrys ai-
kaan, ja sehän toimi. Merikarvian 4000 
parista ei ole enää lintuakaan jäljellä.

Maakuntakaavaan oli tulossa valta-
vasti uusia maisema-alueita. Kaava-
merkintä ja -määräys eivät kertoneet 
vaikutuksista maa- ja metsätalouteen, 
vaan vain maiseman huomioinnin tar-
peesta ja lausuntobyrokratiasta. Miksi 
siis laittaa alueita kaavaan, varsinkin 
kun paikalliset viljelijät kokivat mah-
dolliset pellonreunametsien hakkuut 
uhatuiksi? Palaverien, kuulemisten ja 
lausuntojen jälkeen merkinnät poistet-
tiin kaavasta. Toimiva maa- ja metsä-
talous saa edelleen hoitaa maiseman 
kuntoon aivan kuten tähänkin asti. 

Edunvalvonnan lopputulema on 
usein erilaisten näkemysten kompro-
missi. Siis tila, jossa kaikkia ottaa pää-
hän mahdollisimman vähän. Vasta-
puolta nöyryyttävä selkävoitto ei ole 
oikea voitto ollenkaan. Vaikka meri 
tuntuisi luikkivan karkuun, tsunami 
tulee aina takaisin. 

Markus Nissinen I ympäristöasiantuntija I MTK-metsälinja

Mitä se ympäristöasiantuntija 
tekee työkseen?
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Perinteikäs Tapion Malja -metsätaitokilpailu pidettiin Hä-
meenkyrön Mahnalassa elokuun 15. päivänä. Kilpailu oli 
samalla metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan ja Pohjois-Pir-
kan jäsenten mestaruuskilpailu sekä kilpailuun osallistu-
neiden metsänhoitoyhdistysten välinen joukkuekilpailu.  

Kilpailun järjestysvastuussa oli tänä vuonna metsänhoi-
toyhdistys Pirkanmaa, joka oli vienyt kilpailun komeisiin 
maisemiin ja toimiviin puitteisiin Yrjölän marjatilalle Mai-
sematien varrelle Mahnalaan. Kauniissa elokuun illassa 
pidettyihin kilpailuihin osallistui 70 kilpailijaa ja he edus-
tivat 11 eri metsänhoitoyhdistystä. Ilolan marjatilan lähel-
le laaditun monipuolisen ja haasteellisenkin radan laadin-
nasta vastasi ratamestarina toiminut kokenut ammattilai-
nen Jukka Pohjonen.  

Edellisten vuosien tapaan miesten sarjassa pohjalaiset 
pitivät valtikkaa kilpailussa, kun 10 parhaan joukossa oli 
7 Pohjanmaalta kotoisin olevaa kilpailijaa. Kilpailun voitti 
Pasi Hautala mhy Suomenselästä ja hän sai voiton lisäk-
si palkinnoksi moottorisahan. Kilpailun toiseksi tuli Kei-
jo Rouhiainen mhy Auranmaasta ja kolmanneksi Jussi 
Rintala mhy Lakeudesta.  

Naisten sarjan voiton otti mhy Pohjois-Pirkan Katja 
Kangasmäki ja toiseksi tuli samoilla pisteillä mhy Poh-
jois-Pirkan Sirkku Tuomola. Kolmantena oli mhy Pirkan-
maan Seija Levonoja. 

Mhy Pirkanmaan Heikki Linnainmaa voitti nuorten 
sarjan. Joukkuekilpailu Tapion maljan voitti toisen ker-
ran peräkkäin metsänhoitoyhdistys Lakeus. 

Metsätaitomestaruudet ratkottiin 
Hämeenkyrössä

Mhy Pirkanmaan miesten mes-
tari Jarmo Mauriala

Mhy Pohjois-Pirkan mestarit Katja Kangasmäki ja Raimo Rauha-
lammi

Tulokset    
Miehet Nimi Yhdistys Leimaus Tehtävät  Yht.
1 Hautala Pasi Suomenselkä 65 106 171
2 Rouhiainen Keijo Auranmaa 59 109 168
3 Rintala Jussi Lakeus 64 104 168
7 Mauriala Jarmo Pirkanmaa 59 101 160
13 Rauhalammi Raimo Pohjois-Pirkka 58 98 156
17 Vakkila Asko Pohjois-Pirkka 60 94 154
18 Karlsson Jukka-Pekka Pirkanmaa 60 94 154
22 Sianoja Jukka Pirkanmaa 63 89 152
34 Kotisaari Eero Pohjois-Pirkka 58 85 143
Naiset Nimi Yhdistys Leimaus Tehtävät Yht.
1 Kangasmäki Katja Pohjois-Pirkka 58 102 160
2 Tuomola Sirkku Pohjois-Pirkka 60 100 160
3 Levonoja Seija Pirkanmaa 61 77 138
4 Niittymäki Arja Pohjois-Pirkka 49 77 126
5 Kähkönen Anneli Pohjois-Pirkka 56 66 122
6 Havela Hanna-Leena Pirkanmaa 53 53 106
7 Lautamäki Jenni Pirkanmaa 44 61 105
Nuoret Nimi Yhdistys Leimaus Tehtävät Yht.
1 Linnainmaa Heikki Pirkanmaa 55 82 137
2 Linnainmaa Paula Pirkanmaa 63 73 136
Joukkue Yhdistys Yhteensä
1 Lakeus 491
2 Auranmaa 487
3 Keski-Pohjanmaa 481
4 Suomenselkä 480
5 Pohjois-Pirkka 477
6 Pirkanmaa 466

Mhy Pirkanmaan nuorisokaksikko, sisarukset Heikki ja Paula Lin-
nainmaa hoitivat oman sarjansa hyvillä suorituksilla

Mhy Pirkanmaan naisten mes-
tari Seija Levonoja
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■ AKAA, Lontila maatila, pel-
toa noin 62 ha ja metsää 8 ha. 
Iso asuinrakennus 235 m² + 
hyvä navettarakennus vaikka 
hevostalouteen. Iso hyväkun-
toinen kuivuri 400/4500 hl + 
vanha kuivuri ja konehalli. 
Lähellä vielä 7,2 ha peltoa + 
2,6 ha metsää. 
Tutustu ja tee tarjous! 
■ URJALA, metsätila + 
hyväkuntoinen puutalo 
Puolimatkantie 221 
Punkalaitumen rajan 
tuntumassa peura-alueen 
sydämessä. Metsä 13,7 ha/ 
1800 m³. Hyvätuottoinen 
metsätila ja metsästysharras-
tukseen mainio tukikohta. 
Hp. 135 000 € 
■ SASTAMALA, Keikyä, pieni 
2012 rakennettu ok-talo, joka 
on ollut työkäytössä verstaana. 
Pienellä remontilla uudenveroi-
nen talo. Hp. 99 000 €
■ Edellisen vieressä säältä 
suojaan rakennettu talo, joka 
odottaa loppurakentajaa. 
Asuinala 168 m². Hp. 99 000 €
■ SASTAMALA, Suodenniemi, 
1950 valm. ok-talo n. 2 km 
taajamasta. Hp. 50 000 €

Miika Bucktman 
040 557 3947
LKV, KiAT, AKA
kaupanvahvistaja

Janne Savilahti 
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

■ VIRRAT, määräala metsää ja 
peltoa 9,2 ha. Metsäala 5,2 ha/ 
160 m³ ja peltoala 3,3 ha. Myös 
Vermasjärven rantaa. 
Hp. 43 000 €
■ VIRRAT, Pohjaslahti 
metsätila 23 ha/2100 m³. 
Erikoispuulajeja piha-alueella. 
Hp. 90 000 € / tarjous 7.9.

Sauli Kallio 
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

■ PARKANO, Vuorijärvi, 
metsätila 25 ha/1960 m³, 
tien varressa. Tarj. 16.9.
■ KIHNIÖ, Kankari, metsätila 
5 ha/460 m³. Hyvin kasvava, 
harvennettu puusto. 
Hp. 20 000 € 

Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV
Kiikanojantie 23, SASTAMALA 

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

tai sopimuksen mukaan.

■ TAMPERE, Asuntila, maatilan 
talouskeskus vapaa-ajan 
käyttöön n. 40 km 
Tampereelta. Hehtaarin 
tontilla hp. 119 000 € tai koko 
tila 13,7 ha 165 000 €. Omaa 
rantaa 100 metriä ja puustoa 
n. 1100 m³. 

■ TAMPERE, Teisko, 
Ukaanjärven 4000 m² tontilla 
34 m² saunamökki hirrestä. 
Yli 50 metriä rantaa, sähköt ja 
tie. Hp. 85 000 € 
■ TAMPERE, Pohtola, useita 
isoja ok-tontteja alle puoli 
tuntia Tampereelta. Vesiosuus-
kunnan vesi saatavissa lähellä. 
Lisäksi ostettavissa metsää 
tontin laajennukseksi. 
Hp. alk. 43 000 €
■ ORIVESI, Talviainen, runsas-
puustoinen metsätila 57 ha/ 
7500 m³. Tarj. 20.9. 

Erkko Koivurinne 
0400 837 218
myyntineuvottelija

■ SASTAMALA, Kiikoinen 
metsämääräala 31 ha/1500 m³, 
myös 0,7 ha tukikelp. peltoa. 
Tarj. 4.9. 
■ SASTAMALA, Mouhijärvi, 
metsätilat 29 ha/2500 m³. 
Tarj. 5.9. 
■ SASTAMALA, Mouhijärvi, 
peltoalue 4,5 ha. Tarj. 28.9.

Kari Jeskanen 
0500 335 526 
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja 

■ IKAALINEN, Isoröyhiö, 
Juurijärven rannassa 2000 m² 
tontilla kesämökkikiinteistö, 
rakennusala 35 m² ja sähkötkin 
on. Hp. 34 000 € 

■ JUUPAJOKI, Lyly, maatila tai 
pelkkä talouskeskus. Peltoa 
7,6 ha ja metsää 10,7 ha/
2300 m³. As.rak. huoneistoala 
120 m² ja kerrosala 175 m². 
Valmistunut 1981 ja pidetty 
hyvin. Kunnan vesijohto. 
Hp. 8000 m² tontilla 110 000 € 
tai koko tila 210 000 € 

Vesa Yli-Hongisto  
0500 832 681
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja

■ SASTAMALA, Kiikka iso ok-
talo halutun kokoisella määrä-
alatontilla. 190 m² + 90 m² 
kellarissa. Hyvärunkoinen 
peruskorjauskohde valtatien ja 
Kokemäenjoen tuntumassa. 
Hp. 37 000 € 

■ SASTAMALA, Keikyä 
kallioisella 1,2 ha määräala-
tontilla iso n. 210 m² hirsitalo ja 
muita rakennuksia. Ikkunat 
uusittu 1998, sähkö-, vesi-, 
viemäri- ja valokuituliittymät. 
Hp. 180 000 € 
■ SASTAMALA, Keikyä, 
metsätila 7,4 ha/920 m³ 
Aurajärventien tuntumassa. 
Tarj. 16.9. 

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

■ SASTAMALA, Karkku 
huippupaikalla mahtavin 
vesistönäkymin pääosin 
remontoitu puutalo. Asuinala 
106 m² ja yli hehtaarin tontti. 
Hp. 165 000 € 

■ SASTAMALA, Kiikka pieni 
hirsitalo valtatien tuntumassa 
Teukkulassa, asuinala 48 m² + 
varasto-/verstastilaa. Tontti 
1500 m². Hp. 38 000 € 

■ SASTAMALA, Houhajärven 
parhaalla paikalla hieno 
hirsimökki 53 m². Kannattaa 
tutustua. Hp. 188 000 €
■ SASTAMALA, Kiikoinen, 
Kiikoisjärven parasta etelään 
aukeavaa rantaa ja 44 m² 
hirsimökki. Vesi sisään omasta 
kaivosta. EI pehmeä ranta. 
Hp. 129 000 € 

■ SASTAMALA, Mouhijärvi, 
Mätikköjärvellä Uotsolan 
taajamaa vastapäätä hirsimökki 
43 m² peräti yli 2,2 ha tontilla. 
Samalla metsätila! 
Hp. 89 000 € / tarjous 

■ SASTAMALA, Suodenniemi, 
lähellä taajamaa Mouhijärven-
tien varressa kuivanmaan 
mökki 35 m², pieni kaivettu 
lampi ja lähdekaivo, sähkötkin 
on. Tontti 4300 m², polttopuut 
omalta tontilta. 
Hp. 25 000 € / tarjous
■ SASTAMALA, Kiikka 
metsämääräala 4,1 ha/480 m³. 
Tarj. 25.9.
■ SASTAMALA, metsätila 
Punkalaitumentien tuntumassa 
5 ha/1000 m³. Tarj. 11.9.
■ SASTAMALA, keskustan 
tuntumassa metsätila 12,7 ha/ 
1500 m³, hyvät tieyhteydet + 
rehevät kasvupohjat. 
Tarj. 25.9. 
■ VESILAHTI, Rämsöö, 
metsätila 5 ha tien varressa, 
nuorta kasvatusmetsää ja 
muokattu uudistusala, joka 
odottaa istutusta. Tarj. 11.9.
■ HÄMEENKYRÖ, metsätila 
13 ha/1200 m³, pääosin 
varttunutta kasvatusmetsää. 
Tarj. 11.9. 

■ PÄLKÄNE, Kukkian vesistön 
Äikkäänselän rannalla 1992 
valm. 30 m² saunamökki, joka 
on ollut vähäisellä käytöllä ja 
siisti. Tontti 2000 m². 
Hp. 98 000 €

YLI 30 RANTATONTIN HIENO 
VALIKOIMA PIRKANMAALLA. 

HINNAT ALKAEN 25 000 TAI 
30 000 EUROA. ERI PUOLILLA 

MAAKUNTAA, ISOILLA JA 
PIENILLÄ JÄRVILLÄ, 

MYÖS NÄSIJÄRVELLÄ!

■ ORIVESI, Talviainen, metsä-
tila 12 ha/920 m³. Tarj. 26.9.
■ ORIVESI, Puharila, metsätila 
16 ha/1900 m³. Pirttijärven ran-
nassa kaavaehdotuksessa ran-
tarakennuspaikka. Tarj. 26.9.

TILAVAHTI VALVOO 
www.metsatilat.fi
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Jukka Vesanto I Mhy Kihniö-Parkano hallituksen puheenjohtaja I MTK-Parkano puheenjohtaja

kohteista, miten laajasti maanomista-
jia oli kutsulla muistettu. Itsekin ajat-
telin tilaisuuden laistaa, mutta tapah-
tumaviikon keskiviikkona saatuani li-
sämateriaalia, päätin osallistua tilai-
suuteen. 

Isoja suunnitelmia, maksajasta ei 
tietoa

Aurejärven valuma-alueselvityksen 
oli laatinut Insinööritoimisto Jami 
Aho. Alueelta oli valittu 104 pistettä, 
joihin viiteentoista oli laadittu tarkem-

pi suunnitelma. Suunnitelmat käsitti-
vät pintavalutuskenttiä, kosteikko-
ja ja pohjapatoja. Saimme lauantaiaa-
mupäivällä tutustua Jami Ahon opas-
tamana naapuritilan omistajan kans-
sa maillemme suunniteltuun kosteik-
koon ja sen toteuttamiseen. Kosteikko 
tulisi pidättämään naapurimme noin 
viiden hehtaarin peltojen pintavesien 
aiheuttamasta typpi- ja fosforikuor-
masta yli puolet. Kosteikon kustan-
nusarvo oli n. 15.000 € käsittäen 5200 
kuutiometrin maanrakennuksen.

Tilaisuudessa oli väkeä tuvan täy-
deltä, tunnistettavia mökkiläisiä eh-
kä eniten. Eri toimijat esittivät omat 
alustuksensa ja tietenkin varsinaisen 
suunnitelman tekijä tekemänsä suun-
nitelman referaatin. Aineistoon ei äk-
kiseltään saanut otetta, jotta asioista 
olisi voinut kysyä paikan päällä. Hie-
man omassa mielessäni havahdutti, 
että kuormituslähteiden määrässä ja 
osuuksissa oli käytetty taulukkoarvo-
ja. Tämä on erityisen hämmentävää, 
koska alueen pellot ovat määrältään 
vähäisiä ja tehoviljely ei ole alueelle 
ominaista.

Puutteellista tiedotusta

Toimenpiteisiin saatavia avustuksia 
esiteltiin myös, mutta ei sitä kenen 
tehtäväksi suunnitellut rakennelmat 
oli tarkoitettu tai miten rakennelmien 
jälkihoito suoritettaisiin ja rahoitettai-
siin. Myös se oli merkillepantavaa, et-
tä asutuksen aiheuttamaa kuormitus-
ta ei mitenkään mainittu.

Oltuani yhteydessä useisiin alueen 
maanomistajiin, olen voinut todeta 
saman kuin hekin – maanomistajiin ei 
missään vaiheessa ole oltu yhteydes-
sä, vaikka meidän maillemme on teh-
ty yksityiskohtaisia suunnitelmia ve-
siensuojelua palvelevista rakenteista. 
Järjestävän tahon puolesta asiasta on 
kirjoitettu paikallislehdessä, mikä ei 
mielestäni ole mitenkään riittävä tie-
dotus asiassa.

Aurejärven valuma-alueen 
kunnostushanke herättää kysymyksiä

Toukokuun 19. päivä järjestettiin Seit-
semisen luontokeskuksessa tilaisuus, 
johon oli myös meitä maanomistajia 
kutsuttu. Kutsu sinällään ei ollut pal-
jon antava, ELY-keskuksen logolla ole-
va aanelonen ja varsinaista yksiselit-
teistä kutsujaakaan ei ollut.  Kutsus-
sa oli kuitenkin mainittu useita sidos-
ryhmiä ja ikaalistenreitti.com-verkko-
sivusto.

Tilaisuus oli meille viljelijöille pa-
himpaan kiireaikaan, minkä vuoksi 
meitä oli paikalla huomattavan vähän. 
Tosin en tiedä postijakelun määrästä ja 
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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

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

Metsäasiantuntija
Jaakko Toijala
044 776 4556

9
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Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry
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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 (4,17 €/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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Metsäalan perustutkinto 17.9.18, 12.11.18, 8.1.19
Koulutus valmentaa metsäkoneenkuljetuksen tai metsuri-metsä-
palvelutuottajan tehtäviin. Koulutus on maksuton, paitsi materiaalit. 

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 17.9.18, 12.11.18, 8.1.19
Tule syventämään metsäkonealan osaamistasi tai opiskele 
uusi osaamisala; ajokone tai moto, lähipäiviä n. 1-3 pv/kk. 
Osallistumismaksu 250€. Jatkuva haku.

Metsätalousyrittäjänkoulutus 17.9.18, 12.11.18, 8.1.19
Sopii metsänomistajalle. Koulutuksen aikana voit laatia metsä- 
suunnitelman omalle tilalle. 

Metsäpalveluyrittäjänkoulutus 17.9.18, 12.11.18, 8.1.19
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.

Arboristin osaamisala 7.1.19
Metsä- ja puutarha-alan yrittäjille, yrittäjiksi aikoville ja kaupunkien 
puisto- ja ympäristöalan työntekijöille.

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

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

Puutavarakuljetukset ammattitaidolla

0500 337 104          Erkki Nurmi
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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

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

 isästem oktennuT
 ?teduusillodham

 netim ätnE ?tyn no isästem neniovra äkniM
 ?anakia nedouv nenemmyk navaarues yyttihek ottout

 aattua aj novra isetuusiamoästem ootrek ästeM PO
 .äiskötääp aiveksok isattuusillarav näämeket aunis

 
 fi.astem-po asseettioso emmaulevlap eliekoK

Sa
m

po
 Ju

ha
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ki

010 256 2901facebook.com/opruovesi
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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 metsätien 
kunnostamiseen saa 

valtiontukea 50%

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

KLO

SYYS- 
KUUTA

20.
10-14

Näytös pidetään Hallissa torstaina 20.9. klo 
10-14. Opastus Halli-Mänttä tieltä Suinulan 
kioskilta Ilolan metsätietä pitkin kohteelle.

Näytöksessä esitellään metsäsuunnittelua, 
varhaishoitoa, ennakkoraivausta ja korjuupalvelua. 
Tarjolla on nokipannukahvia ja makkaraa.

Mukana näytöksessä Pienpuu liikkeelle -hanke
ja tutut metsäasiantuntijat

TERVETULOA!

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

Metsänomistajat
POHJOIS-PIRKKA

TYÖNÄYTÖSPÄIVÄ 
HALLISSA


