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Nykyinen metsänhoitoyhdistyslaki 
päättyy vuoden 2014 lopussa. Sen kes-
keisin asia on ollut metsänhoitomak-
su, joka on mahdollistanut laajamittai-
set sekä tasapuoliset koulutus- ja neu-
vontapalvelut kaikille metsänomistajil-
le. Mitä vuosi 2015 tuo tullessaan on vie-
lä osittain hämärän peitossa. Meillä on 
kuitenkin vahva usko tulevaisuuteen.

Metsänhoitoyhdistys Satakunnassa 
olemme ymmärtäneet muutoksen suu-
ruuden. Se oli yksi keskeinen syy, mik-
si kolme yhdistystä laittoi hynttyyt yh-
teen vuoden 2014 alusta. Yhdistyminen 
antaa meille mahdollisuuden tehostaa 
omia toimintojamme, laajentaa palve-
luvalikoimaa uusille osa-alueille ja tuot-
taa tulevaisuudessakin lisäarvoa met-
sänomistajille. 

Tämä ei kuitenkaan ole vielä tae tule-
vaisuudessa menestymiselle. Tärkeim-
mässä roolissa olette te alueemme met-
sänomistajat. Jos valtaosa teistä ei koe 
toimintaamme omaksenne, eikä halua 
liittyä jäseneksi, meillä ei pitkällä aikavä-
lillä ole tulevaisuutta. Itse kuitenkin us-
kon ja luotan alueemme metsänomis-
tajiin. Satakunnassa metsänhoitoyh-
distystoiminnan juuret ulottuvat viime 
vuosisadan alkuun. Alueemme vanhin 
metsänhoitoyhdistys perustettiin Huit-
tisiin jo 1909.  Silloin aikaansa edellä ol-
leet esi-isämme näkivät, mitä on saavu-

tettavissa metsänomistajien yhteistyöllä. 
Samat asiat ovat edelleen ajankohtaisia. 
Puun osto keskittyy yhä harvempiin kä-
siin. Ostajien välinen puun vaihto antaa 
niille paremmat mahdollisuudet ostaja-
lähtöiseen puun hinnoitteluun.  Metsän-
omistajat pyritään sitouttamaan yhteen 
ostajaan erilaisin bonuksin ja metsänhoi-
totuottein. Ikävä kyllä näidenkin asioiden 
keskeisin tavoite on turvata edullisen raa-
ka-aineen saanti teollisuudelle.

Ei vaivuta kuitenkaan epätoivoon, vaan 
otetaan ohjat omiin käsiimme. Olemme 
jatkossa sitä vahvempia, mitä enemmän 
meitä on jäsenenä Mhy Satakunnassa. 
Se mahdollistaa metsänomistajalähtöi-
sen edunvannonnan ja palvelutarjon-
nan sekä on vahva viesti puunostajille, 
joille hiipuva metsänhoitoyhdistys olisi 
lottovoitto.

Jäsenmaksuhalukkuudesta on teh-
ty metsänomistajille useita kyselymitta-
uksia. Todellinen mittaus tulee vasta en-
si vuonna, kun lakisääteinen metsänhoi-
tomaksu vaihtuu jäsenmaksuun. Jäsen-
maksun perusteita ja suuruutta on mie-
titty yhdistyksemme hallituksessa, mut-
ta lopullisia ratakisuja ei ole vielä tehty. 
Tuleva jäsenmaksu on todennäköisesti 
keskimäärin nykyisen metsänhoitomak-
sun luokkaa ja se porrastettaisiin metsä-
pinta-alan perusteella muutamaksi mak-
suluokaksi. 

Olli Mäki, 
toiminnanjohtaja, 

Metsänhoitoyhdistys Satakunta

Metsänhoitoyhdistysten tulevaisuus 
jäsenten käsissä
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Metsänhoitoyhdistys Kiikka-Keikyän val-
tuusto kokoontui viimeiseen kokoukseen-
sa 12.12.2013 Sastamalan Keikyässä Pir-
jon Pirtillä. Ennen kokouksen alkua luo-
vutettiin huomionosoitukset eläkkeelle 
vuoden vaihteessa jääneelle metsuri Matti 
Ala-Juuselalle sekä viime vuonna 60 vuot-
ta täyttäneelle metsuri Reijo Hirvelälle. Li-
säksi metsänhoidonneuvoja Minna Lehto 
sai muistoksi yhdistyksen pöytästandaarin. 
Minna ja Reijo jatkavat Metsänhoitoyhdis-
tys Satakunnan palveluksessa.

Minkä isoisä perusti, sen  
pojanpoika lopetti

Viimeisen valtuuston kokouksen puheen-
johtaja toimi valtuutettu Antti Jokela. Hä-
nen isoisänsä Kalle Vihtori Jokela toimi 
16. toukokuuta 1930 Kiikan metsänhoi-

Seisotko metsänomistajien joukossa?
Ensi vuoden alusta alkaen met-
sänomistaja saa itse päättää, on-
ko hän metsänhoitoyhdistyksen 
jäsen vai ei. Moni arvioi jäsen-
maksua kriittisesti ja miettii, mitä 
hän jäsenyydestä hyötyy. Hyväs-
sä taloudenpidossa kaikki turhak-
si koetut menoerät halutaan kar-
sia pois.

Metsänhoitoyhdistyksen asi-
antuntijoilla on ammattitaito ver-
tailla puunostajien tarjouksia puu-
kauppatilanteissa. Metsäasiantun-
tijat auttavat siis myyjää kilpailut-
tamaan ostotarjoukset. Tällä pal-
velulla lienee yhdistyksen tarjo-
amasta palveluvalikoimasta met-
sänomistajalle suurin yksittäinen 
taloudellinen merkitys. 

Metsäala uudistuu kovaa vauh-
tia ja monet toimijat muuttavat or-
ganisaatiotaan ja nimeään. Muun-
kin kuin blondin on vaikea ym-
märtää, mitä kaikki metsä-alkui-
set nimiyhdistelmät pitävät sisäl-
lään. Monelta osin toiminnat me-
nevätkin päällekkäin ja useat ta-
hot tekevät esim. metsäsuunnitel-
mia, auttavat metsäteiden hoidos-
sa ja järjestävät koulutusta.

Toimijoiden tiheikössä metsänhoitoyh-
distykset ovat kuitenkin ainoita, joiden 
pääasiallinen tarkoitus on ajaa metsän-
omistajien etua. Pitkällä tähtäyksellä yhte-
näisyydellä saadaan varmasti kokonaisuu-
tena ajatellen parempia tuloksia kuin sillä, 
että kenttä on hajanainen ja jokainen tekee 
omat sopimuksensa suoraan puun ostajien 
kanssa. Hajoittajat hallitsevat.

Metsänomistajien edunvalvontaa tu-
lee parantaa eikä antaa puunostajien vie-
dä meitä liekanarussa. Metsäyhtiöt esimer-
kiksi tuovat ulkomailta puuta Suomeen 
kalliimmalla hinnalla kuin mitä ovat val-
miita maksamaan suomalaisille metsän-
omistajille ja kyykyttävät suomalaisia met-
sänomistajia näin rankasti.

Jos haluat metsänomistuksestasi muu-
takin kuin ”pikavoittoja”, ole metsän-
hoitoyhdistyksen jäsen jatkossakin. Näin 
osaltasi varmistat, että voimme kehittää 
toimintojamme entisestään ja tarjota sinul-
le parasta mahdollista palvelua tilanteessa, 
jossa kilpailu on ja tulee olemaan kovaa. 

Päivi Hallamaa-Tupi
varapuheenjohtaja

Mhy Satakunta

Kiikka-Keikyä lopetti vuodenvaihteessa 
– Mhy Satakunta jatkaa

Kuvassa huomionosoituksen saaneet 
Minna Lehto, Matti Ala-Haavisto ja 
Reijo Hirvelä kuuntelemassa puheen-
johtaja Karvon puhetta.

toyhdistyksen perustaneessa kokoukses-
sa puheenjohtajana. Metsänhoitoyhdistys 
Kiikka-Keikyän toiminnan loppuminen 
merkitsee yhden aikakauden päättymistä, 
mutta metsät eivät häviä mihinkään ja pal-
veluita tarvitaan edelleen, totesi Antti Jo-
kela kokouksen päättäessään. Antti jatkaa 
nyt maamme vanhimman metsänhoitoyh-
distyksen, Metsänhoitoyhdistys Satakun-
nan, valtuutettuna. 

Kokouksen ilmapiiri oli haikea, mut-
ta samalla toiveikas ja helpottunut. Haas-
teista huolimatta usko yhteiseen tulevai-
suuteen oli vahva. Marssi metsänomista-
jien parhaaksi jatkuu.

Vesa Yli-Hongisto
kiinteistöasiantuntija

Mhy Satakunta
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Uusi laki velvoittaa ainoastaan huolehti-
maan metsän uudistumisesta. Kasvatus-
hakkuut voidaan toteuttaa perinteisen ala-
harvennuksen lisäksi yläharvennuksena tai 
eri-ikäisrakenteisen puuston kasvatukseen 
tähtäävänä poiminta- tai pienaukkohak-
kuuna. Uudistushakkuuta koskevista ikä- 
ja läpimittarajoista on luovuttu kokonaan.

Uudistamisvelvoite syntyy, kun metsään 
hakataan suurempi kuin 0,3 hehtaarin auk-
ko, tai jos eri-ikäisrakenteisen metsän kas-
vatushakkuun jälkeen alueella ei ole laa-
dultaan tai määrältään kasvatuskelpoisek-
si luokiteltavaa puustoa. Velvoite koskee 
myös yli 0,3 hehtaaria olevia pienaukko-
ja. Kasvatuskelpoisen puuston tiheys mää-
ritellään keskiarvona; pienaukkoa ei tarvit-
se uudistaa, jos puuston tiheys käsittely-
alueella on keskimäärin riittävä. 

Uudistumisesta on  
edelleen huolehdittava

Omistajan on edelleen huolehdittava met-
sän uudistumisesta. Uudistamisvelvoit-
teeseen sisältyy tarvittavien perustamis-
toimien tekeminen ja taimikon jälkihoi-
dosta huolehtiminen. Velvoite on täytet-
ty, kun taimikko on saavuttanut vähintään 
0,5 metrin keskipituuden, riittävän tihey-
den ja tasaisuuden, eikä muu kasvillisuus 
enää välittömästi uhkaa sen kehitystä. Tai-
mikon perustamisilmoitusta ei enää tarvit-
se tehdä. Aiempi viiden vuoden aika taimi-
kon perustamiselle muuttuu 10–25 vuoden 
määräajaksi aikaansaada alueelle yllä mai-
nitut määritelmät täyttävä taimikko.

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä vähin-
tään 10 päivää, tai enintään kolme vuotta 
ennen hakkuun aloittamista, aikaisempien 
14 päivän ja kahden vuoden sijaan. Ilmoi-
tuksessa määritellään, tähdätäänkö käsitte-
lyillä tasa- vai eri-ikäisrakenteeseen.

Tieto luontokohteista kaikille 
toimijoille

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä on tul-
lut kaksi lisää: metsäkorte- ja muurainkor-

vet. Laissa on selvennetty elinympäristö-
jen, ns. 10§:n kohteiden, piirteitä ja rajaa-
mista. Elinympäristöt määritellään luon-
teeltaan pienialaisiksi tai metsätaloudelli-
sesti vähämerkityksellisiksi, ja ne erottu-
vat ympäröivästä metsäluonnosta selvästi.

10 §:n kohteista koituvista hakkuurajoi-
tuksista aiheutuvan vähäisen haitan raja on 
3000 euroa tai alle neljä prosenttia hakijan 
kyseisen metsäkiinteistön markkinakelpoi-
sen puuston arvosta. 

Maanomistajalle on laissa määritelty uu-
si velvoite. Hakkuuoikeuden haltijalle pi-
tää ilmoittaa tiedot hakkuussa huomioita-
vista erityisen tärkeistä elinympäristöistä 
tai muista luontokohteista, esimerkiksi Na-
tura 2000-alueista. Leimikon suunnittelija 

Uudistettu metsälaki antaa 
vapauksia metsien käsittelyyn

Uusi metsälaki sallii metsien eri-ikäiskasvatuksen esimerkiksi poiminta- ja pie-
naukkohakkuilla. 

Vuoden alussa voimaan tulleessa metsälaissa metsien käytön säätely on purettu lähes kokonaan,
 ja metsänomistaja voi itse valita, miten hän metsäomaisuuttaan hoitaa.

on vastuussa leimikkosuunnitelman lain-
mukaisuudesta.

Sari Pynnönen
projektitutkija

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi   
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Märän ja sateisen loppuvuoden jälkeen tal-
vi tuli koko maahan vasta tammikuussa. 
Lyhyeksi jäänyt talvikorjuukausi käytet-
tiin tehokkaasti heti maan jäädyttyä. Vali-
tettavasti talvikorjuukohteiden kauppaa se 
ei vilkastanut. Sopivat kohteet oli jo han-
kittu aiemmin. Puun tuonti kasvoi viime 
vuonna viidenneksellä. Kuitupuun tuonnin 
pelätään paikoin aiheuttavan ongelmia ko-
timaan puun menekille. 

Nyt huhtikuun alussa puumarkkinoilla 
eletään siirtymäaikaa kohti kesäkorjuuta. 
Teollisuuden puun tarve on tänäkin vuon-
na suuri ja kysyntä kelirikkokohteista tu-
lee kiihtymään. Talvikorjuukohteille os-
tajaa voi olla vaikea löytää, mutta kaikil-
la keleillä hakattavat kohteet käyvät kau-
paksi. Puumarkkinoilla on paljon alueellis-
ta vaihtelua.  Tiedon oman alueen ostaji-
en puun tarpeesta saa paikallisesta metsän-
hoitoyhdistyksestä.  Parhaan hinnan puis-
taan saa usein käyttämällä metsänhoitoyh-
distyksen korjuupalvelua. Korjuupalvelun 
avulla jokainen puutavaralaji pystytään oh-
jaamaan parhaan maksukyvyn omaavalle 
puunjalostajalle. 

Metsäenergiassa
kriittiset hetket

Kotimaisen metsäenergian yllä on tällä 
hetkellä synkkiä kivihiilen värittämiä pil-
viä. Kivihiilen käyttö on kasvussa. Samal-
la turpeen sekä metsähakkeen tulevaisuus 
on vaakalaudalla. Valtiovallan on syytä no-
peasti korjata metsäenergian käyttöä hait-
taavat veropäätöksensä. 

Jos korjausliikkeitä ei tehdä, ajaudutaan 
negatiiviseen kierteeseen. Metsäenergian 
korjuuyrittäjät vähentävät kalustoaan, jol-
loin hakkeelle asetetut tavoitteet karkaavat 
yhä kauemmaksi. Lisäksi jokainen ulko-
mailta tuotu kivihiililasti vie tuloja paikal-
listalouksilta ja verotuloja valtiolta. 

Metsäteollisuus 
talouden valopilkku

Suomen vahva puujalka kehittyy edelleen, 
vaikka muualla taloudessa menee huonos-
ti.  Metsäteollisuuden vienti kasvoi parilla 

prosentilla viime vuonna ja kattoi viiden-
neksen maamme vientituloista.

Erityisen myönteistä viime vuodessa 
oli sahatavaran viennin määrän kasvu yli 
kymmenellä prosentilla. Sahatavaran ja 
tukkipuun hinnat seuraavat toisiaan. Toi-
vottavasti niin metsänomistajat kuin sa-
huritkin pääsevät nauttimaan mahdolli-
sesti parantuvasta kannattavuudesta. Sel-
lun hinnan nousu taas ei näy yhtä selväs-
ti kuitupuun hinnassa. Kuitupuukohteiden 
kilpailuttamiseen on syytä kiinnittää entis-
tä enemmän huomiota. 

Vuonna 2014 teollisuuden puun käyt-
tö tullee kasvamaan viime vuodesta. Tä-
mä mahdollistaa tasaisen puukaupan myös 
tänä vuonna. Viestit sahatavara- ja sellu-
markkinoilta ovat olleet myönteisiä, mutta 
paperilla on edelleen vaikeaa. Uusia met-
säenergiaa käyttäviä laitoksia nousee Län-
si-Suomeen muutaman vuoden kuluessa. 
Valtion parempi energiapolitiikka antai-
si tilaa vielä suuremmalle metsäenergian 
käytön kasvulle.  

Marko Mäki-Hakola
johtaja

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Talvikelit jäivät lyhyiksi
Uudistettu metsälaki antaa 
vapauksia metsien käsittelyyn

Metsälain muutokset
• Uudistamisen ikä- ja läpimittarajat 

poistuivat
• Kasvatushakkuu ala- tai yläharven-

nusta, tai eri-ikäisrakenteeseen täh-
täävää poiminta- tai pienaukkohak-
kuuta

• Uudistamisvelvoite syntyy kun, met-
sässä yli 0,3 ha aukko tai kun puus-
to ei kasvatushakkuun jälkeen täytä 
vaadittuja kriteerejä 

• Metsäkorte- ja muurainkorvet uusia 
10§-kohteita

• Metsänkäyttöilmoitus tehtävä vähin-
tään 10 päivää, tai enintään kolme 
vuotta ennen hakkuun aloittamista

• Velvollisuus ilmoittaa luontokohteis-
ta muille toimijoille

Tänä vuonna puukauppa on käynyt vilkkaasti. Hakkuissakin on on-
nistuttu kohtuullisen hyvin, vaikka kelit ovat olleet haasteellisia. 
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se on ollut joskus ennen Lu-
vialle tuloani. Kasat on isoja, 
mutta niissä ei taida olla sahat-
tavaa edes kolmeksi viikoksi, 
jollei portista tulisi uutta tuk-
kia koko ajan.

Monet tuskailevat hankinta-
tukkiensa kanssa. Mikä neu-
voksi?

- Olemme ostaneet kaiken 
lupaamamme puun. Vastasim-
me myös taas kerran talvimyrs-
kyn haasteisiin ottamalla vas-
taan näitä tavallaan ylimääräi-
siä tukkieriä. Hankintapuiden 
tarjontaa pitäisi saada kään-
nettyä enemmän syksyyn ja al-
kutalveen. Maalis-huhtikuu on 
hankintapuuluovutuksille liian 
myöhäinen. 

Onko tässä ylikuumentu-
neessa puukauppahetkessä 
ollut mitään muuta hyvää 
kuin metsänomistajien tileille 
kilahtaneet eurot ja rekkamies-
ten täydet rahtikirjat?

- Yhtäältä niin sanottu ”yli-
tarjonta” mahdollisti tämän 
suurehkon kelirikkovaraston 
tekemisen. Kelirikosta ei kos-
kaan tiedä, koska se alkaa ja 
miten pitkänä ja pahana se jat-
kuu. Mutta tällä varastolla pe-
lastetaan ne muutamat viikot, 

Oi jospa ihmisellä ois jou… 
eiku talvi ainainen

jolloin puu ei maakunnassa lii-
ku. Toukokuun loppuun men-
nessä tämä varasto on kuiten-
kin menneen talven lumia.

Mikä neuvoksi, kun loppu-
vuodesta on märkää ja pime-
ää ja alkutalvesta taas pimeää 
ja entistä märempää?

- Ilmastonmuutos on tosi-
asia, mutta toisaalta ilmaston 
ääri-ilmiöt ovat aina kuuluneet 
mukaan. Jos kuitenkin koetun 
kaltainen minitalvi tulee jää-
däkseen, niin puunhankinnas-
sa täytyy tehdä muutoksia. Sii-
nä tilanteessa pitää itse kunkin 
tiedostaa mm. ötökkätuhojen 
yleistymisen riski. 

Vanha sanonta, hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty, pitää 
paikkansa myös tässä. Pitkiin 
hyviin routakeleihin ei kanna-
ta tuudittautua, vaan leimikot 
kannattaa suunnitella valmiik-
si hyvissä ajoin ja kaupat teh-
dä heti kun se on mahdollista! 

Pekka Häkli
metsäasiantuntija

Mhy Satakunta

On ilmoja pidelly
Suomalaisten kohdatessa puhe kääntyy pi-

an säähän. On ilmoja pidelly. Jo eläkkeelle siirtynyt 
kollegani Kyösti Rauhala osti aikoinaan puuta Rosenlew 

Oy:lle. Kössi päivitteli korjuupuolen kavereiden murheita 
kunnon kelien hupenemisesta kevään puskiessa päälle.
– On se hyvä, ettei mettämiesten toiveet toteudu säitten 
suhteen.

– Jos niin kävisi, täällä Suomessakin olisi siperialainen 
ikirouta melkein ympäri vuoden!

Valtatie 8:aa etelän ja pohjoi-
sen suunnasta lähestyvät tuk-
kirekat kääntyvät Luvian koh-
dalla sahan mäelle. Tukkikuor-
man purkua odottavien rekko-
jen puu-teräs-kumipyörä –ra-
kennelma ulottuu pisimmil-
lään aivan kasitieliittymän nä-
köetäisyydelle.

Puuta on kylänmiesten mu-
kaan miesmuistiin enemmän 
kuin koskaan. Onko näin?

Asiaa valottaa Luvian Saha 
Oy:n hankintapäällikkö Heik-
ki Vuorinen

- Kelirikkovarasto on suu-
rempi kuin edellisenä vuote-
na. En osaa sanoa, kuinka iso 
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Yksittäisiä tuulenkaatoja ei ai-
na kannata korjata, sillä kor-
juukustannukset ovat mones-
ti hyötyjä suuremmat. Kaatu-
neet puut ovat lisäksi arvok-
kaita metsän monimuotoisuu-
den kannalta. Kun vahingoit-
tuneita puita on enemmän, seu-
raustuhojen riski kasvaa.

Laissa metsätuhojen torjun-
nasta velvoitetaan metsänomis-
taja poistamaan metsästä myrs-
kyn tai muun luonnontuhon 
vahingoittamat havupuut, jois-
ta voi levitä metsätuhoja aihe-
uttavia hyönteisiä. Velvollisuus 
syntyy, kun metsässä on vahin-
goittuneita kuusia enemmän 
kuin 10 kuutiometriä tai vahin-
goittuneita mäntyjä enemmän 
kuin 20 kuutiometriä hehtaaria 
kohti. Tällöin raja-arvot ylit-
tävä määrä vahingoittuneista 
puista on poistettava laissa sää-
dettyihin määräaikoihin men-
nessä. Ympäristölakikohteissa 
ohje on hieman erilainen.

Metsälaki velvoittaa met-
sänomistajan tekemään met-
sänkäyttöilmoituksen viimeis-
tään 10 päivää ennen hakkuun 
aloittamista.

Kovat myrskyt vaativat siis 
erityistoimenpiteitä. Akuutis-
sa tilanteessa tärkeintä on es-
tää hyönteisten lisääntyminen, 
ja pidemmällä aikavälillä met-
sien hoitotoimenpiteiden suun-
nittelu siten, että niiden alttius 
tuhoille on mahdollisimman 
vähäinen. Siten metsien tuot-
to ja metsäteollisuuden raaka-
ainehuolto varmistetaan myös 
tulevaisuudessa.

Tuhoriskin arviointi 

Metsät ovat alttiimpia myrs-
kytuhoille heti harvennuksen 

ja lannoituksen jälkeen. Muu-
taman vuoden kuluttua puus-
ton juuristo on kyennyt sopeu-
tumaan uusiin olosuhteisiin, ja 
tuhoriski verrattaessa käsittele-
mättömään metsään on palau-
tunut ennalleen. Myös avohak-
kuiden reunat, jotka rajoittuvat 
jo ikääntyneisiin metsiin, ovat 
alttiita myrskytuhoille.

Torjuntamenetelmät 

Itä-länsisuuntaisten metsikkö-
kuvioiden hakkuut olisi aloitet-
tava kuvion itäreunasta. Har-
vennus-, siemen- ja suojuspuu-
asentoon tähtäävien hakkui-
den jälkeen metsikkö on muu-
taman vuoden ajan altis myrs-
kytuhoille. Suojuspuuhak-
kuut ovat kaikkein herkimpiä 
myrskytuhoille. Liian voimak-
kaita harvennushakkuita tulisi 
välttää. Erityisen alttiita ovat 
hyväpohjaiset kuusikot. Lan-
noituksen ajoittaminen muu-
taman vuoden päähän harven-
nushakkuusta vähentää tuho-
riskiä. Harvennuksesta ja lan-
noituksesta seuraava latvuksen 
tuuhettuminen lisää tuhoriskiä, 
joten lähivuosina myrskyn har-
ventamiin puustoihin ei kanna-
ta tehdä lannoituksia. Tuulen-
kaatopuiden korjuulla ei ole 
merkitystä myrskytuhojen jat-
kumisen kannalta, mutta hyön-
teistuhojen välttämiseksi se on 
tarpeellista.

Pahimmat myrskytuhot sat-
tuvat metsiköissä, jotka ovat 
jostakin syystä heikompia kes-
tämään kovaa tuulta. Sateen 
pehmittämässä maassa puun 
juurten sitomiskyky heikke-
nee. Suuria tuhoja alkaa syn-
tyä, kun tuulen nopeus nou-
see yli 20 metriin sekunnissa. 

Puuskittainen, yli 17 m/s pu-
haltava tuuli alkaa kaataa pui-
ta tuoreilla kangasmailla var-
sinkin sulan maan aikana. Van-
hat kuusikot ja varsinkin laho-
vikaiset esim. maannousema-
kohteet ovat ensimmäisek-
si myrskyn kohteina. Muista 
uudistaa kuusikkosi ajoissa ja 
vältä turhia harvennushakkui-
ta jo uudistuskypsyyden saa-
vuttaneissa kuusikoissa.

Raju myrsky tekee hetkes-
sä suuria tuhoja. Hyönteiset 
ja sienet voivat aiheuttaa seu-
raustuhoja. Puiden kaatumisen 
lisäksi syntyy pystyyn jääviin 

Myrsky runteli metsääni 
mitä teen ettei tuho jatkuisi

Viime vuosina myrskyt ovat koetelleet alueem-
me metsiä kovalla kädellä. Tuulen kaatamat puut 
ovat antaneet metsänomistajille uutta ajateltavaa 
tuulipuiden keräämisessä ja hakkuiden suunnit-
telussa.

puihin vaurioita, joiden kor-
jaantuminen voi viedä pitkään. 

Eri-ikäismetsätalouden kan-
nattavuudesta on vielä vähän 
tutkimustietoa. Metsänomis-
tajien tarpeista johtuen eri-
ikäisrakenteinen metsätalous 
on nykyisin yksi hyväksytty 
vaihtoehto metsien käsittelys-
sä. Ammattilaiset ovat odotta-
valla kannalla eri-ikäismetsi-
en lisääntymisen vaikutukses-
ta myrskytuhoihin.

Jaakko Klemola
metsäasiantuntija

Mhy Satakunta

Tai ainakin heikunkeikun.

Kaikki on hyrskynmyrskyn.
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tyt, suuret yksittäiset puut ja puuryhmät.
Metsälaki määrittelee monimuotoisuu-

den kannalta metsälain erityisen tärkeät 
elinympäristöt. Kohteet ovat pienialaisia, 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltai-
sia kohteita, jotka erottuvat selvästi ym-
päröivästä metsäluonnosta. Kohteilla voi-
daan tehdä varovaisia ominaispiirteet säi-
lyttäviä toimenpiteitä.

Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat 
mm. lähteiden, purojen, norojen ja pieni-
en lampien välittömät lähiympäristöt, re-
hevät korvet, lehtolaikut, pienet kangas-
metsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla, 
jyrkänteet ja niiden alusmetsät, vähäpuus-
toiset kalliot, kivikot, suot ja rantaluhdat.

Näin metsän luontoarvoja turvataan

Kuusikon reunassa seisoo jylhänä har-
maantuva haapavanhus tarjoten suo-
jaa ja ravintoa metsän pikkuväelle.

Se on
geeneissä.

Valitsimme vahvimmat yksilöt, jotka kasvoivat muita nopeammin ja 
tuottivat laadukkaampaa puuta.

Tarkoin valituista puista keräsimme vartteita ja perustimme 
lähes sata siemenviljelystä eri puolille Ruotsia. 

Siemenviljelyksiltä keräämme nyt siemenet taimitarhoillem-
me. Jalostettujen taimiemme on osoitettu kasvavan 14-22 % sa-
malle palstalle istutettuja metsikkötaimia nopeammin.

Vaadi parempaa tuottoa metsästäsi. Valitse jalostettua!

Metsähehtaarin tuotto istutuksesta päätehakkuuseen

*Esimerkki perustuu Skogsforskin 14%:n kasvuerolaskelmaan kuu-
sitaimikossa, johon on istutettu Svenska Skogsplantor AB:n Salebyn 
ja Rörbyn siemenviljelmillä tuotetuista siemenistä jalostettuja taimia. 

Metsän nettotuoton ero rahallisessa arvossa mitattuna

100 %
Metsikkötaimi

189 %
Jalostettu taimi

*Nettotuotto on diskontattu maanmuokkauspäivän nykyarvoon 3%:n 
korko-olettamalla.www.skogsplantor.fi

Taimiamme on nyt saatavissa koko Suomessa. 
Johan Grönros
Puh. 0500 569566
johan.gronros@skogsplantor.fi

Kysy lisää omalta met-
sänhoitoyhdistykseltäsi 
tai ota yhteyttä:

Metsien luontoarvoja suojellaan lainsäädännön ja metsänomista-
jan omaehtoisen suojelun turvin. Talousmetsissä luonnonhoito pe-
rustuu metsäluonnon vaihtelevuuden huomioon ottamiseen. 

Yksityinen metsänomistus tukee metsien 
monimuotoisuuden säilymistä. Metsän-
omistajan omat arvot, asenteet ja metsän-
käytön tavoitteet vaikuttavat metsiköiden 
käsittelyyn.

Arvokkaiden elinympäristöjen säilyttä-
misellä turvataan monien harvinaisten tai 
uhanalaisten lajien elinmahdollisuudet ta-
lousmetsissä.

Lailla suojellut kohteet

Luonnonsuojelulailla suojeltuja luonto-
tyyppejä ovat mm. luontaisesti syntyneet 
jalot lehtipuumetsiköt, tervaleppäkorvet, 
merenrantaniityt, katajakedot, lehdesnii-
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Metsänhoitoyhdistyslain muutos käyn-
nisti uudistamisprosessin myös koko 
metsänomistajajärjestössä. Tarkoitus on 
siirtyä kaksiportaiseen organisaatioon, 
jossa nykyiset Metsänomistajien liitot 
poistuvat järjestökentästä. Uudistukses-
sa metsänhoitoyhdistykset liittyisivät 
suoraan MTK:n jäseniksi, kun jäsenyys 
nykyisin on kulkenut liittojen kautta. 

Näinä aikoina metsänhoitoyhdistyk-
set tekevät päätöksiä hakeutumises-
taan MTK:n jäseniksi. Tähän mennes-
sä (7.4.2014) Länsi-Suomen metsänhoi-
toyhdistyksistä 25 on tehnyt päätöksen ja 
ne kaikki ovat päättäneet hakea jäsenyyt-
tä. Koko Suomessa kattavuus tulee kaik-
kiaan olemaan suuri.

Näin metsän luontoarvoja turvataan
Metsänomistaja voi hakea luontokoh-

teilleen vapaaehtoista suojelua Metso-oh-
jelman kautta. Vaihtoehtoina ovat pysy-
väissuojelu, määräaikaissuojelu tai met-
säluonnonhoitokohteiden hoito- ja ennal-
listaminen.

Metsänomistajan 
omaehtoinen suojelu

Metsänomistaja voi myös omilla toimil-
laan turvata tai lisätä talousmetsiensä mo-
nimuotoisuutta. Hakkuissa voidaan jät-
tää kolopuita kolopesijöille. Pesimäai-
kaan vältetään hakkuita ranta- ja lehtipuu-
valtaisissa metsissä. Vesistöjen reunoil-
le jätetään suojakaistoja. Riistan suojaksi 
voidaan jättää raivaamattomia tiheikköjä. 
Monimuotoisuutta lisätään säilyttämällä 
lehtipuusekoitus ja kasvattamalla samas-
sa metsikössä eri puulajeja. Harvennuk-
sissa ja uudistushakkuissa jätetään säästö-
puita. Erityisen hyviä säästöpuita ovat jä-
reät haavat, raita, leppä ja pihlaja. Säästö-
puut sekä monipuolistavat metsikköraken-
netta, pehmentävät maisemakuvaa, tarjoa-
vat ruokaa ja suojaa eläimille ja linnuille, 
että edistävät järeän ja monipuolisen laho-
puun syntymistä.

Säästöpuuryhmät kannattaa sijoittaa ar-
vokkaiden elinympäristöjen läheisyyteen, 
kosteisiin painanteisiin tai rantojen, pelto-
jen ja soiden reunamille. 

Jotta uudistus voitaisiin toteuttaa, pitää 
sekä metsänhoitoyhdistysten että MTK:n 
sääntöjä muuttaa. Yhdistysten säännöt 
ovat muutostarpeessa jo uuden lain takia-
kin. 

Yhdistysten valtuustot käsittelevät tä-
män kevään kokouksissaan sääntömuutos-
ta ja hakeutumista MTK:n jäseniksi. Sään-
nöt pitää hyväksyttää Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa. 

MTK:n valtuuskunta käsitteli ja hyväk-
syi marraskuussa järjestön sääntömuutok-
sen ensimmäisen kerran. Toinen käsittely 
on vuorossa huhtikuun lopulla. Lopullis-
ta päätöstä varten MTK:n valtuuskunta on 
kysynyt metsänhoitoyhdistyksiltä, aiko-
vatko ne hakea järjestön jäsenyyttä.

Metsänomistajien liittojen purkami-
nen ja organisatorinen alasajo voidaan 
aloittaa vasta, kun on selvinnyt toteu-
tuuko järjestöuudistus suunnitellulla ta-
valla. Metsänomistajien maakunnallinen 
edunvalvonta, eli liittojen käytännön toi-
minta on uudistuksessakin tarkoitus säi-
lyttää. Liittojen henkilöstö jatkaa MTK:n 
kenttäorganisaationa. Mutta joitakin toi-
mintoja yhdistämällä ja asiantuntemusta 
jakamalla saadaan koko maahan entistä 
parempi ja vaikuttavampi järjestö teke-
mään työtä metsänomistajien menestyk-
sen eteen.    

Metsänomistajajärjestö uudistuu

Kesällä vehreän lehvästön suojassa vesi solisee saniaisten verhoamassa puro-
nuomassa.

Perinneympäristöt ja 
muinaisjäännökset

Luontoarvojen lisäksi metsistä löytyy run-
saasti jäänteitä aiemmin eläneiden ihmis-
ten toimista. Perinneympäristöt ovat syn-
tyneet maatalouden ja laiduntamisen seu-
rauksena. Perinneympäristöiksi luokitel-
laan niityt, hakamaat, metsälaitumet ja 
kaskimetsiköt. Umpeenkasvaneita ym-
päristöjä kunnostetaan mahdollisuuksi-
en mukaan avoimiksi ja puustoltaan luon-
teenomaisiksi.

Muinaismuistolailla suojeltavia kiintei-
tä muinaisjäännöksiä ovat muinaiset asuin-
paikat, haudat, tervahaudat ja linnoitusra-
kennelmat. Osa muinaisjäännöksistä on 
selvästi nähtävissä, mutta usein ne ovat 
näkymättömissä sammalten ja kasvilli-
suuden alla. 

Maija Honkanen
metsäasiantuntija

Mhy Satakunta
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Mhy Satakunnan toiminta käynnistyi uu-
della organisaatiolla vuoden 2014 alus-
ta. Halusimme säilyttää vanhoista organi-
saatioista tutut metsäasiantuntijat lähellä 
metsänomistajaa. Jotta heillä olisi jatkos-
sa entistä enemmän aikaa metsänomistajil-
le, eriytimme puunkorjuupalvelun korjuue-
simiehelle. Hän vastaa puunkorjuun toteu-
tuksesta aina puukaupparahojen maksatuk-
seen asti, toteaa toiminnanjohtaja Olli Mä-
ki Mhy Satakunnasta. Lisäksi päätimme 
laajentaa metsätilojen kiinteistövälityksen 
koko toimialueelle ja jatkossa hoidamme 
sitä Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n kaut-
ta, jonka osakkaana olemme. Lisäksi tarjo-
amme metsänomistajille metsäsuunnittelua 
siihen erikoistuneen ammattilaisen kautta.

Olli Mäestä toiminnanjohtaja

Hallitus valitsi Mhy Satakunnan toimin-
nanjohtajaksi Olli Mäen Huittisista. Hän 
toimi aikaisemmin Mhy Teljän toimin-
nanjohtajana. Metsämiesuransa Olli aloit-
ti 1984 Kullaan Mhy:ssä. Hänen työpis-

teinään ovat Porin ja Huittisten toimis-
tot. Suurimpana haasteena yhdistymises-
sä Mäki näkee erilaisten toimintakulttuu-
rien sovittamisen yhdeksi uudeksi toimi-
vaksi organisaatioksi. 

– Meidän pitää uudistaa toimintaamme 
niin, että metsänomistajat laajasti kokevat 
Mhy Satakunnan omakseen, haluavat ol-
la siinä jäsenenä ja käyttää sen palveluita 
metsäomaisuutensa hoidossa. 

Eläkkeelle mielimässä

Pitkän ja ansiokkaan työuran Mhy Länsi-Sa-
takunnan toiminnanjohtajana tehnyt Jaak-
ko Klemola jäi osa-aikaeläkkeelle maalis-
kuun alusta tarkoituksenaan jäädä eläkkeel-
le vuoden päästä. Loppuajan Jaakko hoitaa 
omaa tuttua aluettaan Porissa ja siirtää vuo-
sien varrella kertynyttä osaamista jatkajille. 

Myös Mhy Teljän pitkäaikainen toimis-
tonhoitaja Aila Hara on jäämässä kesäl-
lä ansaituille eläkepäiville. Aila aloitti työt 
1977 silloisen Huittisten Metsänhoitoyh-
distyksen ensimmäisenä toimistonhoita-

Metsänhoitoyhdistys Satakunta 
starttasi uudella organisaatiolla

jana. Hän on vuosien varrella kehittänyt 
omaa osaamistaan ja ollut aina ennakko-
luulottomasti ottamassa käyttöön uutta 
tekniikkaa. Myös Aila on lupautunut siir-
tämään osaamistaan toimistonhoitaja Tii-
na Kylänpäälle.

Aluemuutoksia

Pääsääntöisesti metsäasiantuntijat toimi-
vat vanhoilla alueillaan. Jatkossa Kyösti 
Kantosen alue laajenee myös Huittisiin, 
kun hän ottaa vastuun myös Olli Mäen alu-
eesta. Korjuuesimieheksi siirtyneen Mar-
ja-Leena Annalan alue Ahlaisissa siirtyy 
Maija Honkaselle ja Noormarkusta Mai-
jalle jää Lassila ja Kairila. Muu osa Noor-
markun alueesta siirtyy Heikki Hacklinil-
le. Vesa Yli-Hongistolle kuuluu jatkossa 
kokonaisvastuu kiinteistönvälitystoimin-
nasta, joten päävastuu metsäasiantuntija-
tehtävistä Kiikka-Keikyässä siirtyy Minna 
Lehdolle, jonka työsuhde vakinaistettiin. 
Vesan lisäksi kiinteistönvälitystehtäviä 
hoitaa oman toimen ohella Tapio Isotalo. 
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MHY-jäsenkortti
Metsänhoitoyhdistykset lähettävät huhtikuussa ensimmäistä ker-
taa jäsenilleen jäsenkortit. Lähetyksessä kerrotaan yhdistysten toi-
minnan jatkumisesta, kun laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttuu 
vuoden 2015 alussa. 

Metsänhoitoyhdistykset panostavat entistä enemmän jäsenpal-
veluihin ja -etuihin. Jäsenkortilla saa etuja valtakunnallisilta yh-
teistyökumppaneilta, joita tällä hetkellä ovat Aarre-lehti, Agrimar-
ket, BRP ja Savotan Puoti. Lisäksi on luvassa etuja paikallisilta yh-
teistyökumppaneilta. Sekä tietysti tässä luetellut oman yhdistyk-
sen tarjoamat edut ja palvelut.
Jäsenedut:
• Laadukkaat monipuoliset metsäpalvelut jäsenhintaan
• Asiantuntijoiden vastaukset kaikkiin metsän hoitoon, käyttöön 

ja omistamiseen liittyviin kysymyksiin
• Maksuton maastokäynti uudelle metsänomistajalle
• Ajantasainen tieto puun hinnoista ja paikkakunnan puumarkki-

natilanteesta
• Edunvalvonta paikallis- ja aluetasolla, kaavoituksen ja suojelu-

suunnitelmien seuranta
• Ajankohtaiset sähköiset tiedotteet
• Yhdistyksen jäsenlehti
• Maaseudun Tulevaisuuden met-

sänomistajanumero neljä kertaa 
vuodessa

• Kursseja, koulutusta, maastoret-
kiä, metsämatkoja ja tapahtumia 
sekä metsätaitokilpailuja

Tietoa metsänhoitoyhdistyksestä saat osoitteessa www.mhy.fi. 
Oman yhdistyksesi löydät kotisivujen hakulomakkeella. Met-
säasiantuntijoiden ja yhdistyksen yhteystiedot ovat Yhteystie-
dot-palkin alla. Voit päivittää myös omat tietosi samasta pai-
kasta löytyvällä osoitteenmuutoslomakkeella tai osoitteessa 
www.mhy.fi/yhteystiedot/osoitteenmuutos. 

Ajantasaiset tiedot auttavat yhdistystä yhteydenpidossa jä-
seniin. Osoitetietojen perusteella postitetaan myös Metsän-
omistajat-lehti ja mhy:n jäsenetuna jaettava Maaseudun Tu-
levaisuuden Metsänomistajanumero. 

Osoitteenmuutoslomakkeella voit ilmoittaa puhelinnume-
rosi, sähköpostiosoitteesi tai uuden metsänomistajan tiedot. 

Monilla yhdistyksillä on käytössä sähköinen jäsenkirje. Voit 
halutessasi tilata sen lisäämällä tilaustiedon lomakkeen Lisä-
tiedot-kohtaan. Sähköinen jäsenkirje toimitetaan sähköpostii-
si, joten kerro samalla sähköpostiosoitteesi.

Yhteystiedot löytyvät ja osoitteenmuutos onnistuu 
kätevästi nettisivujen avulla.

Metsänomistajien ja yhdistysten yhteistyö 
sujuu, kun yhteystiedot ovat ajan tasalla

Osoitemuutos 
netissä

www.mhy.fi
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Heidi Sindan tilanpito keskittyy hevosiin 
ja metsätalouteen. Metsää on yhteensä 
160 hehtaaria Kylmäkoskella ja Urjalas-
sa – hevosia noin 20. Hevoset ovat Sindan 
elämäntapa. Ansioluettelossa on pitkä lis-
ta erilaisia voittoja ja sijoituksia valjakko-
ajossa ja kenttäratsastuksessa. 

Metsänhoitoyhdistys kumppanina

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan ja Heidi 
Sindan yhteistyö on sujunut hyvin.

– Olin jo vähällä lähteä metsäteollisuu-
den kelkkaan ja tekemässä hoitosopimus-
ta, kun peräännyin. Kyllähän minä ym-
märrän, että teollisuuden tehtävä on hank-
kia puuta, mutta mhy on metsänomistajan 
puolella. Vaarini oli mhy-mies henkeen ja 
vereen ja mukana toiminnassa.  Suures-
ti näissä ratkaisuissa vaikuttavat henkilö-
kemiat. Toiset ovat kovasti mhy:n puoles-
ta ja toiset vastaan - suurin osa mollaami-
sista johtuu kemioista, pohdiskelee Sinda 
avoimesti.

Sinda pitää tärkeänä puukauppojen kil-
pailuttamista. Hän myöntää agrologikou-
lutuksesta huolimatta olevansa metsäasi-
oissa melkoinen noviisi. 

– Oma aika on tärkeää. Maksan mie-
lelläni välityspalkkion puukaupoista, kun 
kilpailuttaminen tehdään ammattitaidolla. 
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Ei edes met-
sänhoitotöitä. On myös hienoa, että olen 
saanut neuvoja silloin kun tarvitsen, esi-
merkiksi vero- ja alv-asioissa.

Metsät kierretään yhdessä

Metsäasiantuntija Janne Maijala on kier-
tänyt Sindan kanssa kaikki tilan metsät jo 
useampaan kertaan. Käynneillä selviävät 
hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet. 

– Saan niillä käsityksen, missä on myy-

Heidi hoitaa hevoset ja 
metsänhoitoyhdistys metsät
Hessi-tallin omistaja Heidi Sin-
da Urjalasta luottaa metsän-
hoitoyhdistyksen palveluihin. 
Yhteistyö metsäasiantuntijan 
kanssa sujuu hyvin. Hevostilalla 
käytetään paljon puuta ja met-
sä on tärkeä osa tilan kokonai-
suutta.

tävää, missä töitä. Mistä tulee ja mihin me-
nee rahaa. Sen tiedon yhdistän tilan kehit-
tämiseen, investointitarpeisiin ja vero-
suunnitteluun, selittää Heidi Sinda. 

Janne Maijalan mielestä Heidin kanssa 
asiointi on helppoa. 

– Hän on kiireinen ihminen ja yhtey-
denpidossa käytetään paljon sähköpos-
tia. Metsäkäynnillä katsotaan valmiiksi 
seuraavia myyntikohteita ja hoitotarpei-
ta. Teen niistä metsänomistajalle yhteen-
vedon. Näin saan myös pohjat puunmyyn-
tisuunnitelmien laatimiseen. 

Hessin Ritari, vuonna 2011 syntynyt ori, suostui mielellään poseeraamaan 
emäntänsä ja metsäasiantuntija Janne Maijalan kanssa.

Omien metsien puuta on käytetty tilalla 
paljon. Myös komean puumaneesin raken-
teista osa on omasta metsästä. Rakennuk-
siin ja niiden korjaamiseen, haketta tarhan-
pohjiin, lämmitykseen sekä paksua puuta 
aitoihin tarvitaan jatkuvasti. Hevoset tar-
vitsevat metsiä ja metsäteitä myös harjoi-
tusmaastoiksi. 

Heli Mutkala-Kähkönen
viestintäpäällikkö

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi
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Husqvarna 545 FX
Husqvarna 545 FX on tarkoitettu vaativaan maa- ja  
metsätilakäyttöön. Tehokas X-Torq-moottori 
vähentää polttoaineenkulutusta jopa 20 % ja 
pakokaasupäästöjä noin 75 %.

Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). 
All rights reserved. husqvarna.fi 

840 €

Testaa mahdotto-
muuden rajoja.

Husqvarna 550XP®

Husqvarna 550 XP® -ammattisahassa on 
käytännöllinen muotoilu, erinomainen suorituskyky 
ja ainutlaatuinen X-Torq®-moottoritekniikka. 820 €

TUOTTAVA 
METSÄ

Hyvistä siemenistä kasvaa 

SIEMENKESKUS
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
Siemenkeskus | Torholantie 33, 12100 Oitti 
| puh. 0294 32 6000 | www.tapio.fi

Tapion siemenkeskus palvelee Sinua, 
kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön 

tai taimitarhalle.

KYLVÄ
HYVÄÄ

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikan rajauksen on oltava Korkeim-
man hallinto-oikeuden tuoreen päätök-
sen mukaisesti pinta-alaltaan pieni. Ta-
paus sai alkunsa, kun ELY-keskus oli 
rajannut liito-oravan vuoksi 3,7 hehtaa-
ria metsää avohakkuiden ulkopuolelle. 

Liito-orava on EU:n luontodirektii-
villä suojeltu laji. Suomessa suojelu to-
teutetaan luonnonsuojelulain nojalla. 
Laki turvaa liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikan, eli käytännössä pesä-
puun ja sen välittömässä läheisyydessä 
puun pituuden etäisyydellä olevat muut 
puut. ELY:n rajauksella olisi suojeltu li-
sääntymis- ja levähdyspaikan asemasta 
koko liito-oravan reviiri. Lain tulkinnan 
ja ohjeiden vastainen päätös kumoutui 
nyt KHO:n päätöksellä.

KHO:n linjaus on ollut MMM:n ja 
YM:n liito-oravaa koskevan metsänkä-

sittelyohjeen perustana. Ohjeen mukaan 
myös liito-oravan kulkuyhteys ympäröi-
vään metsään on turvattava. Tämä tarkoit-
taa käytännössä minimissään noin 10 met-
rin välein jätettäviä hyppypuita. Hakkuita 
suunniteltaessa kannattaa käyttää järkeä, ja 
keskittää säästöpuut liito-oravan lisäänty-
mis- ja levähdyspaikan ympärille. 

Jos liito-oravahavaintoja on omassa 
metsässä laajalti, voi ELY-keskukselta saa-
da kohteen suojelusta korvausta. Joka ta-
pauksessa havaintojen oikeellisuus on aina 
varmistettava ELY:n maastokatselmuksel-
la. Mukaan kannattaa pyytää metsänhoi-
toyhdistyksen neuvoja. 

Markus Nissinen
ympäristöpäällikkö

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi 

KHO linjasi liito-oravien tilavaraukset

HAKA-AKKU
Aleksinkatu 5, Forssa • Puh. 03 422 4370

www.haka-akku.fi
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Det Norske Veritas- sertifiointiyhtiö 
(DNV) teki PEFC-metsäsertifioinnin tar-
kastukset Länsi-Suomen metsänomistajien 
liiton alueella viime vuoden marraskuus-
sa. Arviointien perusteella tulokset olivat 
vähän paremmat kuin edellisenä vuonna.

Hyvistä arvioista voidaan mainita erityi-
sesti kestävän metsätalouden jatkuminen 
hakkuumäärällä mitattuna. Hakkuumäärä 
oli noin 75 prosenttia kestävästä tasosta. 

Metsäsuunnittelun piirissä oli noin 65 pro-
senttia metsäalasta ja taimikonhoitotavoit-
teesta oli tehty noin 70 prosenttia.

Kiitosta saivat metsänomistajien, las-
ten ja nuorten metsäosaamisen edistämi-
nen sekä metsien monikäyttöedellytysten 
ja jokamiehenoikeuksien turvaaminen.

Poikkeamat vähenivät

Lounais-Suomessa, entisen Metsäkeskus 
Lounais-Suomen alueella, kirjattiin viisi 
poikkeamaa sertifioinnin vaatimuksista. 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla poikkeamia 
oli neljä, ja Pirkanmaalla seitsemän. Työn-
antajalle kuuluvien tarkastusten laimin-
lyönnistä tuli yksi vakava poikkeama. Muut 
poikkeamat olivat lieviä ja liittyivät puus-
ton terveydestä huolehtimiseen, vesiensuo-

Metsätalouden PEFC-sertifiointi-
kelpoisuus tarkastuksen alla

jeluun ja metsäsertifiointiin sitoutumiseen. 
Puunkorjuuvaurioiden määrä ylitti Lou-
nais-Suomessa ja Pirkanmaalla niukasti 
neljä prosenttia, mikä on kriteerin yläraja. 

Vesistön läheisyyteen jätettävä suo-
jakaista oli puutteellinen joissakin koh-
teissa. Useimmiten oli kysymys metsä-
maan muokkauksesta, mikä oli tehty lii-
an lähellä vesistöä. Vaatimusten mukai-
nen suojakaista on vähintään viisi metriä. 
Metsässä työskentelevien yrittäjien pitää 
ilmoittua PEFC-metsäsertifiointiin, kun 
toiminta on säännöllistä. Tarkastuksessa 
havaittiin joitakin yrittäjiä, jotka eivät ol-
leet ilmoittautuneet PEFC-sertifiointiin.

Sertifiointitoimikunta on saanut selvi-
tykset ja korjaussuunnitelmat kaikilta toi-
mijoilta, joiden toiminnassa puutteita ha-
vaittiin. 

Metsänomistajat – metsänhoitoyhdistyk-
set, metsänomistajien liitot ja MTK – ovat 
arponeet Metsävisassa pärjänneiden kes-
ken 15 kesätyöpaikkaa eri puolilla Suo-
mea. Nuoret saavat kokemusta työsken-
telystä metsänomistajien ja metsätalou-
den parissa. Palkallinen työ järjestetään 
2.-13.6.2014.

Työpaikan tarjoavat metsänhoitoyhdis-
tykset Uusimaa, Södra Skogsreviret, Väs-
tåboland, Päijät-Häme, Keski-Suomi, Kan-
gasniemi-Pieksämäki, Lakeus, Österbot-
ten, Lounametsä, Pohjois-Karjala (2), Py-
häjokilaakso, Rokua-Paljakka ja Rovanie-
mi sekä Lapin Metsämarkkinat Oy LKV. 
Työpaikat pyrittiin järjestämään mahdol-
lisimman läheltä nuoren kotipaikkaa.

– Kesätyöntekijät pääsevät perehtymään 
monipuolisesti metsäalan töihin. He kier-
tävät yhdistyksen metsäneuvojien ja met-
sureiden mukana työmailla ja näkevät käy-

Metsävisassa menestyneet nuoret saavat 
kesätyöpaikkoja metsänhoitoyhdistyksissä

tännössä, miten metsiä hoidetaan. Myös 
metsätalouden moninaiset tietojärjestel-
mät tulevat tutuiksi, kertoo kehittämisasi-
antuntija Lasse Lahtinen MTK:sta.

Metsävisaan osallistui yli puolet 
Suomen yläkouluista

Metsävisa järjestettiin maaliskuussa. Kun-
kin koulun voittaja pääsee maakuntatason 
karsintaan ja maakuntien voittajat kutsu-
taan 27.- 28.5. loppukilpailuun Helsinkiin.

Metsävisa testaa tietoja ajankohtaisis-
ta aiheista. Tämänvuotisia teemoja olivat 
metsästä saatavat uudet tuotteet, puiden 
ekosysteemipalvelut ja petolinnun pesi-
mäympäristön hoitaminen talousmetsissä. 

Metsänhoitoyhdistykset ovat mukana 
ensimmäistä kertaa järjestäen kesätyöpai-
kat.

Metsänhoitoyhdistykset ympäri maan tarjoavat kahden viikon pestejä valtakunnallisessa yläkoulu-
laisten metsätietokilpailussa menestyneille nuorille tulevana kesänä. Työpaikat ovat uudenlaista yh-
teistyötä metsäalan ja koulujen välillä. Työtä on jaossa nyt ensimmäistä kertaa. 
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Yhdessä 
metsänomistajien 
hyväksi 

Satakunnan Osuuspankki on valittu MHY Satakunnan yhteistyökumppaniksi. 
- Kiitämme luottamuksesta! 

 

Yhdessä hyvä tulee. 
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Taimikko on yleensä hoidettava kaksi ker-
taa, jotta puun kasvu ja laatu säilyvät hy-
vinä. Rehevillä kasvupaikoilla on lisäksi 
usein tarpeen estää heinien kasvu taimien 
päälle. Heinäkasvit voivat tukahduttaa pie-
net puun taimet. Heinäntorjunta voidaan 
tehdä polkemalla heinä maahan.  Tämä työ 
sopii useimmille metsänomistajille. 

Taimikon perkaus on syytä tehdä 5-6 
vuotta istutuksen jälkeen. Puut ovat siinä 
vaiheessa noin yhden metrin pituisia. Täl-
löin kaadetaan pääpuulajia haittaava muu 
puusto.  Pääpuulajia ei tässä vaiheessa 
yleensä harvenneta. 

Taimikon harvennus tehdään kuu-
sikoissa 3-5 metrin mittaisena. Hehtaa-
rille jätetään 1600- 2000 puuta. Männi-
köissä harvennus voidaan tehdä vähän jä-
reämpänä, 4-7 metrin mittaisena. Hehtaa-
rille jätetään normaalisti 1800–2500 run-
koa.  Jos tavoitellaan hyvää laatua, tulee 
jättää 3000- 4000 runkoa hehtaarille.  En-
siharvennus on tällöin tehtävä 10–12 met-
rin pituudessa.

Kestävän metsätalouden rahoituslain (Ke-
mera) mukaista tukea on edelleen saatavil-
la metsien hoitoon, vaikka toisenlaisia hu-
huja kuulee liikkuvan. Hyödynnetään siis 
tarjolla olevat tuet alueemme metsien hy-
väksi. Jos kiinnostuit asiasta, ota yhteyt-
tä yhdistyksen metsäasiantuntijoihin, joil-
ta saat lisätietoja. Lisäksi hoidamme tuki-
hakemukset puolestasi.

Tee varhaishoito ajoissa

Taimikon varhaishoito
• erittäin rehevillä mailla heinän tor-

junta 1-2 vuotta istutuksesta
• taimikon perkaus 5-6 vuotta istutuk-

sesta, taimet 1-2 m
Taimikon harvennus
• kuusikossa 3-5 m pituisena 1600–

2000 runkoa/ha
• männikössä 4-7 m pituisena 2000–

2500 runkoa/ha, laatumännyn kas-
vatuksessa 3000 runkoa/ha, jos män-
nyn taimikko harvennetaan 2000 
kpl/ha tiheyteen, ei saada hyvälaa-
tuista tukkia.

Tuet yksinkertaisesti
Taimikon harvennus
• Taimikon pituus 1,5 – 8 m, poistuma yli 

2000 runkoa / ha
• Tuki metsänomistajan työnä 93 €/ha 

ulkopuolisella teetettynä 110,50 €/ha

Nuoren metsän harvennus
• Puuston pituus 8 – 14 m, poistuma 

yli 1000 r/ha, rinnankorkeusläpimitta 
hakkuun jälkeen alle 16 cm

• Tuki 210,50 €/ha

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat met-
sänomistajille taimikonhoito- ja raivaussa-
hakursseja, joille voi mennä oppimaan uut-
ta tai kertaamaan vanhoja oppeja.  Metsän-
hoitoyhdistykset tekevät taimikonhoitoa ja 
tarvittaessa opastavat metsänomistajia. 

Auvo Heikkilä 
metsänhoitopäällikkö 

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Edellisiltä kohteilta energiapuuksi ulko-
puoliselle välitettävälle puulle tuki on 7 
€/m3, minimierä 20 m3

Metsänuudistamiseen voi saada tukea 
luonnontuhon johdosta
• Materiaalit korvataan 100 %
• Työkustannuksiin tukea 20 % valtion 

määrittelemistä laskennallisista kuluista
• Tukea on mahdollista saada tietyin edel-

lytyksin myös vajaatuottoisten alueiden 
metsitykseen.

Metsätiet ja ojat
• Näistä tarkemmat tiedot metsäasian-

tuntijoiltamme
• Vaatii perusteellista kunnostusta, pelk-

kä sorastus ei riitä

Lisäksi tukea voi saada mm. kulotuk-
seen, juurikäävän torjuntaan ja metsän 
terveyslannoitukseen.

Valtion tukirahaa edelleen 
tarjolla metsänhoitoon
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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

METSÄNOMISTAJA!
MIKSI SINUN KANNATTAA
TEETTÄÄ HARVENNUS
SAMPO ROSENLEW
-HARVESTERILLA?

METSÄNOMISTAJA!
MIKSI SINUN KANNATTAA
TEETTÄÄ HARVENNUS
SAMPO ROSENLEW
-HARVESTERILLA?

HARVENNUKSEN LAATU TEHDÄÄN 
OIKEALLA PUUVALINNALLA
Sopivan, ketterän koneen avulla 
puuvalinta harvennuksessa voidaan 
tehdä parhaiden puiden hyväksi.1 2 3

TÄYSTIHEÄ JA TASAINEN 
PUUSTO - TUOTTAVA METSÄ
Ajouraverkosto voidaan tehdä puun 
tuottamista edistäväksi ja urien 
määrä pitää kohtuullisena.

TERVEET JA EHJÄT PUUT 
TUOTTAVAT PAREMMIN
Jäävä puusto säilyy ehjänä kun 
harvennuksen työkalut on 
mitoitettu puiden mukaan.

Kuvan harvesterinpaino vain 
9 tn

Lisätietoa aiheesta nettisivuiltamme www.sampo-rosenlew.fi

	  

	  	  	  	  	  METSÄNOMISTAJA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OSTAMME	  JA	  HANKIMME	  PUUTA	  ERILAISILTA	  

	   	   KOHTEILTA:	  

Kasoille	  puidut	  kuusikoiden	  hakkuutähteet	  

Nuoren	  metsän	  hoitokohteet	  ja	  ensiharvennukset	  

Pelto-‐	  ja	  tienreunapuustot	  	  

	   KYSY	  LISÄÄ	  JA	  PYYDÄ	  TARJOUS	  KOHTEESTASI!	  

	   	   	  

SATAENERGIA	  OY	  

	   Päivöläntie	  1,	  Ulvila,	  puh.	  0400	  –	  919	  041	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.sataenergia.fi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
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Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV on ko-
konaan metsänhoitoyhdistysten omistuk-
sessa, ja yhtiön palveluksessa on vain yksi 
toimihenkilö, toimitusjohtaja Jukka Pusa. 
Välityspalvelut tuotetaan tehokkaasti osto-
palveluina metsänhoitoyhdistyksiltä. Vä-
littäjiä on tällä hetkellä yli 20 viiden maa-
kunnan alueella. Yhtiöllä on vahva mark-
kina-asema maaseudun kiinteistöjen välit-
täjänä. Pääasiassa välitystoiminta kohdis-
tuu metsään ja peltoihin, mutta myös mök-
kitontteja ja maaseudun asuinkiinteistöjä 
välitetään. Suurin osa yhtiölle palveluita 
tuottavista välittäjistä on suorittanut LKV-
tutkinnon ja monet heistä ovat lisäksi suo-
rittaneet kiinteistövälitysalan ammattitut-
kinnon.

Hallitus puntaroi tarkasti

Metsänhoitoyhdistys Satakunnalle päätös 
kiinteistövälityksen toteutuksesta oli haas-
teellinen, koska molemmat yhdistyneiden 
yhdistysten alueilla käytössä olleet mallit 
olivat toimivia ja palveluihin oltiin ken-
tällä tyytyväisiä. Länsi-Suomen Metsä-
tilat Oy LKV:n eduksi asian käänsi laaja 
asiakaskunta ja yhtiön toimiva nettimyyn-
tijärjestelmä www.metsatilat.fi tilavahtei-
neen. Lisäksi yhdistyksen omien kiinteis-
töasiantuntijoiden/välittäjien Tapio Isota-
lon ja Vesa Yli-Hongiston yhtiöltä saama 
tuki ja koulutus koettiin tärkeäksi. Samal-
la Metsänhoitoyhdistys Satakunta hank-
ki osuuden yhtiön osakkeita. Yhdistys sai 

yhden edustajan Länsi-Suomen Metsätilat 
Oy LKV:n hallitukseen. 

Metsäkiinteistöillä hyvä kysyntä

Kiinteistökauppa on lähtenyt yhdistyksen 
alueella vilkkaasti liikkeelle. Metsäkiin-
teistöjen kysyntä on edelleen hyvä. Kiin-
teistövälityspalveluja, kuten kaikkia yhdis-
tyksen muitakin palveluja, markkinoi yh-
distyksen koko henkilöstö. Palvelu tuote-
taan toimihenkilöiden yhteistyönä. Pää-
vastuun metsätilojen arvioinnista kanta-
vat paikalliset metsäasiantuntijat sekä yh-
distyksen metsäsuunnittelija Henna Vor-
misto-Kupi. Välityssopimukset laativat ja 
myynnin hoitavat yhdistyksen omat kiin-

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV 
laajeni Satakuntaan
Metsänhoitoyhdistys Satakunnan hallitus pohti useaan otteeseen, onko parempi laajentaa Metsän-
hoitoyhdistys Länsi-Satakunnan alueella hyvin toiminutta omaa kiinteistövälitysyhtiön toimintaa vai 
tuottaa palvelut metsänhoitoyhdistysten yhteistyönä Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV:n kautta. Yh-
tiö on aiemmin tuottanut palvelut Metsänhoitoyhdistys Teljän ja Kiikka-Keikyän alueille. Päätös asi-
asta tehtiin vasta hallituksen helmikuun kokouksessa.

teistöasiantuntijat. Molemmat kiinteistö-
asiantuntijamme ovat suorittaneet LKV-
tutkinnon. Kokonaisvastuu kiinteistöväli-
tyksestä ja arviointipalvelusta on kiinteis-
töasiantuntija LKV, KiAT Vesa Yli-Hon-
gistolla. 

Odotukset huhtikuun puolessa välissä 
käyttöönotettavalle Länsi-Suomen Met-
sätilat Oy LKV:n uudelle nettimyyntijär-
jestelmälle ovat suuret. Uskommekin, että 
uuden järjestelmän avulla pystymme pal-
velemaan asiakkaitamme vielä entistä pa-
remmin.

Vesa Yli-Hongisto 
kiinteistöasiantuntija 

Mhy Satakunta
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Paljon on vettä Kokemäenjoessa virrannut 
sen jälkeen kun moottorisahat mullistivat 
puunkorjuuta korpikuusikoissa.

Melkein yhtä paljon on vettä virrannut 
siitä, kun harvesterit rantautuivat suoma-
laismetsiin.

Yksi satakuntalaisia koneellisen puun-
korjuun uranuurtajia on ollut, ja on, Puun 
Kuljetus Oy. Yhtiö perustettiin 1976. Jo 
sitä ennen silloinen omistaja-yrittäjä-kul-
jettaja Väinö Bragge oli aloittanut ensim-
mäisiä rahtiajojaan.

Nykyisin yhtiön omistavat Väinön po-
jat, Börje, Marko ja Tero. Toimitusjoh-
taja on tarvinnut nimetä, mutta se ei kuu-
lemma näy päälle päin. Ei ehkä näy, mutta 
tuntuu. Börje Bragge näyttää esimerkillään 
sen, mihin nuorempien kannattaa pyrkiä.

Mikä saa miehen investoimaan satoja 
tuhansia euroja metsäkoneisiin?

– Hyvä kysymys. Ei sitä välttämättä sil-
loin nuorempana tullut tarkkaan päätettyä, 
että sitten isona rupean metsäkoneurakoit-
sijaksi. Kaikki alkoi kuin varkain. Ensin 
kuormatraktorin ohjaimissa ja siitä sitten 
jossain vaiheessa hakkuukoneen, ns. hän-
täprosessorin sarviin. Nyt harvestereita on 
kolme ja neljännessä on lisäksi giljotiini-
koura. Kuormatraktoreita on myös kolme. 
Siirrot hoidetaan omalla lavetilla. Tonnis-
toa tärkeämpää on tekijät, miehet koneiden 
hyteissä. Meitä omistaja-kuljettajia on kol-
me. Palkallisia on työmaista riippuen kah-
desta viiteen. Lisäksi isäukko käy välillä 
verryttelemässä giljotiinilla!

Mikä konemaailmassa on muuttunut?
– Alun perin metsäkoneet tehtiin puun 

karsimista ja pätkimistä varten. Metsurit 
kaatoivat puut ja häntäprosessorit tekivät 
rungot pölkyiksi. Silloin tehtiin koneilla 
vain aukkoja. Seuraavassa vaiheessa tu-
li kuormaimet ja kouraharvesterit. Tämä 
mahdollisti myös harvennusten tekemi-
sen. Nykytekniikan luettelemiseen menisi 
koko sivu, joten jätetään se siihen.

Entä kuljettajan kohtalo?
– Koneen kuljettajan tehtävät ovat mo-

ninaiset. Sinun pitää ennen kaikkea halli-
ta kone. Pitää tunnistaa vikoja, osata teh-
dä perushuoltotoimenpiteitä. Tulokseksi 
vaaditaan hyvää metsänhoidollista jälkeä 
ja laadukasta puuta. Työt pitää osata suun-
nitella siten, että siitä on seuraavan hyvä 
jatkaa. Kartan lukutaito ja luonnon erityis-

piirteiden tunnistaminen ovat välttämättö-
miä. Sinun pitää osata käyttää yhä enene-
vässä määrin tietokonetta ja hallita ihmis-
suhdetaitoja. Vieläkö jaksat kuunnella?

Mitä muutoksia odotat tulevaisuudelta?
– Jatkuva kasvatus olisi saanut jäädä 

pöytälaatikkoon. Se ei vaan tule onnistu-
maan. Miksi pitkittää väistämätöntä. En-
nemmin tai myöhemmin jokainen kohde 
pitää uudistaa. Ei tämä maailma vain pyö-
ri niin, että sieltä täältä aina otetaan eikä 
mitään panna takaisin.

Entä seuraavalta työmaalta?
– Seuraava kohde voisi olla jo joku muu 

kuin pieni myrskytuhokohde. Jos se on 
harvennus, toiveissa olisi, että se olisi en-
nakkoraivattu. Vielä kritiikkiä uusitusta 
metsälaista ja metsänkäyttösuosituksista. 
Hakkuukoneurakoitsijan kannalta vaihto-
ehtojen runsaus vaikeuttaa tekemistä. Tar-
jotaan työtä, joka ei onnistu koneellises-
ti. Tarvittaisiin metsuri mukaan. Päinvas-
toin pitäisi toimia kuin nyt on suunnitteilla, 
eli hoitaa taimikot ajallaan, ennakkoraiva-
ta harvennettavat kohteet ja lopuksi uudis-
taa tehdyt aukot nopeasti ja huolellisesti.

Miksi urakoit metsähoitoyhdistykselle?
– Metsänhoitoyhdistykset ovat nykyään 

jo melkeinpä varmempia työllistäjiä kuin 

Metsäkoneurakointia Braggen tyyliin

yhtiöt. Työmaita on laidasta laitaan. Ener-
giapuuta, harvennuksia, joskus tukkikoh-
teitakin. Työmaat on kaikki lähialueilta. 
Yhdistykset ovat pysyneet hyvin muuttu-
vassa toimintaympäristössä mukana. 

Pekka Häkli

Joko seuraavaksi harvennuskohde, 
kysyy Tero Bragge.

Talvikorjuuta ja puunajoa vuoden 2014 malliin.
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Istutettava taimi on sopivan 
kostea, kun kevyesti purista-
malla siitä tippuu vettä.

Istuta aina laikkumättään päälle jos mahdollista. Muista myös is-
tuttaa riittävän syvälle. Paakun tulee yltää kunttakerrokseen, jos-
sa on runsaasti ravinteita kasvulle. Kun mättään teko ei ole onnis-
tunut, kuvan yläosa, valitse istutuspaikka laikusta.

Paina putki sopivaan istutuskohtaan 
riittävän syvälle. Avaa putken leuat 
painamalla jalalla vivusta. Jos kivi tai 
juurakko estää leukojen avautumisen, 
kierrä putkea sivusuunnassa. Pudo-
ta taimi putkeen ja nosta putki ylös. 
Muista sulkea leuat. Tiivistä istutus-
kohta jalan päkiällä.

Paljastettu kivennäis-
maa suojaa tainta tukki-
miehentäin syönniltä.

Istutus onnistuu hyvillä ohjeilla kaikil-
ta metsänomistajilta. Maanmuokkaus luo 
perustan onnistuneelle metsänviljelylle. 
Muokkausmenetelmä valitaan aina koh-
teen mukaan. Karuilla ja karkeilla maala-
jeilla riittää laikutus, kun taas viljavilla ja 
hienojakoisilla mailla paras istutusalusta 
saadaan laikkumättäällä. Jos vesitalous ei 
ole kunnossa, pitää tehdä tarvittavat ojitus-
työt. Nykyään muokkaus tehdään lähes ai-
na kaivinkoneilla. 

Taimien varastointi

Talven yli pakkasvarastossa säilytetty tai-
met ovat taimitarhalta tullessaan jäässä. 
Välivarastossa laatikoiden tuuletusaukot 
avataan ja laatikot asetellaan siten, että il-
ma pääsee kiertämään niiden välistä. Va-
raston tulee olla varjoisa ja suojaisa paik-
ka, missä taimien sulaminen lähtee alkuun.

Uudistusalalla laatikot sijoitetaan varjoi-
saan paikkaan, jossa on lähellä kasteluvet-
tä. Metsässä laatikot, niin jäiset kuin sula-
na tulleet, on syytä avata, jotta taimet saa-
vat valoa. Tarkasta silmämääräisesti taimi-
en kunto. Jos niissä on jotain epäilyttävää, 
ota yhteys taimien toimittajaan heti, äläkä 
aloita istuttamista.

Istutuksessa huomioitavaa

Säädä taimivakan hihnat itsellesi sopiviksi 
ja varmista, että istutusputken koko ja istu-
tussyvyyden säätö on oikea. Varmista, että 
taimet ovat täysin sulia ja riittävän kostei-
ta ennen istutusta. Suojaa taimien juuristo 
suoralta auringonvalolta. 

Hyvän istutuspaikan valinta on työn on-
nistumisen perusta. Istuta aina laikun kes-
kelle jos mahdollista. Näin taimi pärjää pa-
remmin kilpailussa heinien kanssa. Vältä 
kuoppia, vesi voi jäädä seisomaan niihin. 

Laikkumättäässä oikea istutuspaikka on 
mättään päällä. Istutuskohtaa voi parantaa 
jalalla tasaamalla ja tiivistämällä. Juuris-
ton tulisi yltää kunttakerrokseen.  Taimen 
paakku ei saa jäädä näkyviin, koska sil-
loin kosteus haihtuu paakusta ja taimi kuo-
lee varmasti. 

Muista tarkistaa istutustyön aikana is-
tutustiheys 4 metrin säteisellä ympyrällä. 
Ympyrän sisältä pitäisi löytyä 10 mäntyä, 
9 kuusta tai 8 koivua.

Näin onnistut istutuksessa
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Erilaisia metsäalkuisia toimijoita on pai-
kallistasolla tarjolla lukuisia ja tavalliselle 
metsänomistajalle niiden toimintatavat ja 
intressit eivät välttämättä ole selvillä. Kar-
keasti toimijat voi jakaa neljään ryhmään: 
1) Metsänomistajien omat ja sataprosent-
tisesti hallinnoimat metsänhoitoyhdistyk-
set, 2) valtion rahoittamat metsäkeskukset, 
3) metsäteollisuuden omat puunhankinta-
organisaatiot ja 4) yksityiset liiketoimin-
nalliset palveluyritykset.

Metsänhoitoyhdistys
On metsänomistajien oma voittoa tavoitte-
lematon neuvonta-, palvelu- ja edunvalvon-
taorganisaatio paikallistasolla. Se saa rahoi-
tuksensa metsänomistajilta metsänhoito-
maksuista ja myymiensä palveluiden tuo-
toista. Vuoden 2015 alusta mh-maksu vaih-
tuu jäsenmaksuksi. Toiminnan lähtökohta-
na on metsänomistajien edunvalvonta sekä 
erilaisten palveluiden tuottaminen jäsenille.

Metsäkeskus
Valtion rahoittama neuvonta- ja edistämis-

organisaatio, jolle kuuluu metsälain valvon-
ta ja valtion metsänhoitoon myöntämien tu-
kien hallinnointi.  

Puunostajat: Metsä Group, 
Stora Enso, UPM ja sahat
Metsäteollisuuden puunhankintayhtiöitä, 
joiden tehtävänä on hankkia mahdollisim-
man edullista raaka-ainetta tuotantolaitok-
sille. Tarjoavat tämän päätehtävänsä edistä-
miseksi myös muita palveluita. Muut palve-
lut liitetään kiinteästi puukauppaan.

Yksityiset liikelaitokset
Näiden tavoitteena on tehdä bisnestä met-
säpalvelumarkkinoilla. Niiden koko vaih-
telee yhden miehen yrityksestä ylöspäin. 
Uutena toimijana tässä ryhmässä on met-
säkeskuksesta eriytetty valtakunnallinen lii-
ketoimintapuoli, joka otti nimekseen Otso. 
Se on viime aikoina lähestynyt aktiivises-
ti metsänomistajia mm. metsäsuunnittelun 
merkeissä.

Olli Mäki

Metsäpalvelun tarjoajilla on eroja

Metsäsuunnitelma 
metsästäsi
Tilaa metsäsuunnitelma Mhy Satakunnasta.
Suunnitelman hinta 50 € + 14 €/ha + alv.
Lisäksi voit tilata SilvaNetti verkkometsäsuunnitelma-
palvelun. Palvelun ylläpitomaksu on 25 € + 0,3 €/ha +alv 
vuodessa ja se sisältää nettipalvelun sekä tehtyjen hak-
kuu- ja hoitotöiden päivitykset vuosittain oman metsä-
asiantuntijasi toimesta.
Ota yhteyttä metsäsuunnittelija Henna Vormisto-Kupiin.
puh. 044 3776 216 tai henna.vormisto-kupi@mhy.fi

Metsäsuunnitelma on metsäammattilaisen laatima selvi-
tys metsän hoito- ja hakkuutarpeista seuraavalle kymmen-
vuotiskaudelle. Se antaa hyvän pohjan metsänomistajal-
le oman metsäomaisuutensa hoitamiseen. Kun vielä tekee 
ehdotetut hakkuut ja hoitotyöt ajallaan, saa metsäomai-
suudelleen selvästi keskimääräistä paremman tuoton.

Aktiivisille metsänomistajille metsänhoitoyhdistyksil-
lä on tarjota lisäpalveluna SilvaNetti verkkometsäsuun-
nitelmapalvelu. Siinä metsänomistaja pääsee seuraamaan 
omia metsäsuunnitelmatietojaan netin kautta. Lisäksi pal-
velussa sovitaan suunnitelmatietojen päivityksestä tehty-
jen hakkuiden ja hoitotöiden osalta. Näin suunnitelman 
käyttöikä pitenee ja tiedot pysyvät ajan tasalla. Se on 
myös kätevä apu yhteisesti metsää omistaville. Kaikki 
osakkaat pääsevät seuraamaan samaa reaaliaikaista met-
säsuunnitelmaa netin kautta.

Metsäsuunnitelma 
apuna 
metsäomaisuutesi 
hoidossa

Metsänhoitoyhdistys 
on metsänomistajien 
oma palvelutalo ja 

edunvalvoja.

Metsänomistajat
SATAKUNTA


