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Viime kuukausina tiedotusvälineissä on 

käyty keskustelua kotimaisen puun riit-

tävyydestä uusiin tehdasinvestointeihin. 

Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla 

ja suunnitteilla merkittäviä kuitupuun 

käyttöä lisääviä laitoksia. Metsäteolli-

suus on tuonut esiin huolensa puun riit-

tävyydestä ja luonnonsuojelijat näkevät 

lisääntyvät hakkuut uhkana metsien 

monimuotoisuudelle. MTK on todennut 

puuta riittävän, eivätkä hakkuut ole uhka 

luonnon monimuotoisuudelle.

Satakunnassa puuta riittää

Mhy Satakunnan alueen metsänomista-

jilla olisi mahdollista lisätä puunmyyn-

tejään merkittävästi. Tämä edellyttää, 

että myytävälle puulle olisi ostajia. Tällä 

hetkellä kuitupuun myynti takkuaa. Vii-

me vuosina hakkuut alueemme metsissä 

ovat olleet keskimäärin 750 000 m3 vuo-

dessa, kun kestävästi puuta voisi hakata 

vuosittain 1 100 000 m3. Puun myyntiä 

voisi siis kasvattaa lähes 50 %, mikä lisäisi 

kantorahatuloja noin 12 miljoonaa euroa. 

Ongelmaksi on muodostunut kuitupuun 

käytön vähyys. Me Mhy Satakunnassa 

haluamme tehdä työtä puun käytön li-

säämisen eteen. Metsäasiantuntijamme 

kertovat jäsenille aktiivisesti metsien 

hakkuumahdollisuuksista ja kannustavat 

metsien hoitoon.

Puun hinta tärkeä osa 
metsätalouden harjoittamista

Suurimmalle osalle metsänomistajista 

metsätalous on taloudellista toimintaa, 

jossa sijoitetulle pääomalle haetaan 

mahdollisimman hyvää tuottoa. Metsän 

Metsien mahdollisuudet käyttöön
taloudellinen tulos on yksinkertaistet-

tuna myyty määrä kertaa puun yksikkö-

hinta vähennettynä kuluilla. Tekemällä 

hoitotyöt ja metsänhoidolliset hakkuut 

ajallaan saadaan päätehakkuuseen järe-

ää ja laadukasta puuta, jolle haetaan pa-

ras mahdollinen hinta. Puusta jalostetun 

tuotteen arvo taas muodostuu kilpailluil-

la markkinoilla. 

Viime vuosina puunmyyjästä on tun-

tunut, että hänelle on jäänyt vain per-

kuutähteet myymästään kuitupuusta, 

josta on jalostettu sellua ja kartonkia. Ko-

timaisen laadukkaan puuraaka-aineen 

saanti pitkäjänteisesti turvataan parhai-

ten oikeudenmukaisella hinnoittelul-

la. Puu ei ole vain raaka-aine, vaan sen 

tuottaminen on pitkäjänteinen prosessi, 

johon on sitoutunut pääomaa. Kaikkien 

puukaupassa toimivien on panostettava 

yhteistyön ja luottamuksen rakentami-

seen. Valitettavasti Metsäteollisuus ry on 

lähtenyt linjalle, jossa puun myyjille luo-

taisiin lainsäädännön kautta pakotteita 

puun myyntiin. 

Aitoa kilpailua myös 
metsänhoidon palvelujen 
markkinointiin

Osa puunostajista on lähtenyt aktiivises-

ti markkinoimaan myös metsänhoidon 

palveluita. Tarjonnan lisääntyminen ja 

terve kilpailu on hyväksi koko toimialalle. 

Valitettavasti tähän on liittynyt epäter-

veitä elementtejä. Puunmyyjän sitoutta-

miseksi osa ostajista tarjoaa puukaupas-

sa erilaisia bonuksia. Bonus tarkoittaa 

yleensä ekstraa, mutta puukaupassa os-

taja näkee sen osana kauppahintaa, joka 

pitäisi huomioida jo tarjousvertailussa. 

Metsänomistajat
Mhy Satakunnan jäsenlehti 1/2016
Julkaisija Mhy Satakunta

Toimituskunta:
Heli Mutkala-Kähkönen
Olli Mäki

Osoitemuutokset
Puh. 02 632 6330

Taitto: Pia Tuononen
Paino: SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Kannen kuva: Olli Mäki  

Bonusten käyttö on myös rajattu tiukasti 

tarjoajan toimesta. Jos bonukset käyt-

tää metsänhoitotyöhön, ei työtä pysty 

aidosti kilpailuttamaan. Myös bonuksilla 

maksettaviin kuluihin sisältyvää arvon-

lisäveroa ei silloin pysty vähentämään 

verotuksessa. Todellinen bonus olisikin 

ylimääräinen lisä hyvälle myyjälle, vali-

tettavasti nyt näyttää siltä että bonukset 

maksatetaan asiakkaalla puun hinnassa 

ja hoitotöissä.

 

Olli Mäki

toiminnanjohtaja

Mhy Satakunta
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Ehdokkaita etsitään 
– lisää naisia ja nuoria

Lyhyesti ajankohtaista
� Puulla on kysyntää tänäkin vuonna. Teetä oma puunmyyntisuunnitelmasi valmiiksi 
 metsäasiantuntijallasi ja anna toimeksianto puukaupasta. Näin saat leimikkosi myyntiin nopeasti 
 oikeaan ajankohtaan. Viime vuosina parhaat hinnat ovat ajoittuneet touko- kesäkuulle.

� Naisten raivaussahakurssi pidetään 30.5.2016. Katso tarkemman tiedot takasivulta.

� Mhy:n valtuustovaaleissa on käynnissä ehdokasasettelu. Jos olet kiinnostunut vaikuttamaan ja 
 syventämään metsätietojasi, asetu ehdolle. Lisätietoa ja apua saat metsäasiantuntijaltasi.

� Metsätilojen hyvä kysyntä jatkuu edelleen. Jos metsä tuntuu rasitteelta, ota yhteyttä 
 kiinteistöasiantuntijoihimme, niin he kertovat tarkemmin kiinteistökaupasta.

� Jäsenmaksuun sisältyvä metsäselain tuo metsäsuunnitelman kännykkään. Jos sinulla ei vielä ole 
 metsäsuunnitelmaa, senkin tekeminen onnistuu kauttamme. Lisätietoja metsäsuunnitelmasta ja 
 metsäselaimesta  metsäsuunnittelija Henna Vormisto-Kupilta.

� Muuttuiko osoitteesi, tai oletko luopunut metsästä. Jotta saamme tiedot ajantaksalle, 
 ilmoita muutostiedot takasivulla olevalla jäsenpalvelulomakkeella.

SATAKUNTA

Metsänomistajat

Tämä vuosi on vaalivuosi, jolloin met-
sänhoitoyhdistyksissä valitaan valtuustot 
vuosille 2017-2020. Metsänhoitoyhdistys 
Satakunnassa on vielä yhdistymisen jäl-
jeltä mammuttivaltuusto, johon kuuluvat 
kaikki entisten Länsi-Satakunnan, Teljän 
ja Kiikka-Keikyän yhdistysten yhteensä  
yli seitsemänkymmentä valtuutettua. Ti-
lanne selkiytyy, kun ensi vuonna toimin-
tansa aloittavaan valtuustoon valitaan 28 
jäsentä. Vaalit toimitetaan postiäänestyk-
senä ja tulos julkistetaan 2.12.

Valtuuston tehtävänä on käyttää ylintä 
päätösvaltaa metsänhoitoyhdistyksessä, 
mikä tarkoittaa muun muassa tilinpäätök-
sen sekä tulo- ja menoarvion vahvistamis-
ta. Valtuusto päättää jäsenmaksuista ja 
valitsee hallituksen. Toimintasuunnitel-
man lisäksi valtuustolla on mahdollisuus 
hyväksyä valtuustokauden toimintastra-
tegia, jonka laatimiseen jäsenet voisivat 
osallistua valtuuston sääntömääräisten 
kokousten lisäksi.  Näin valtuutettujen 
mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toi-
mintaan laajenisi.

Huhtikuun kevätkokouksessaan val-
tuusto valitsee vaalitoimikunnan ja myös 
ehdokashankinta valtuustovaaleihin on 
alkamassa. On tärkeää, että saamme 
vaaleihin innostuneita ja osaavia ehdok-
kaita.  Jatkossa valtuustossa on hyvä olla 
nykyistä enemmän esimerkiksi naisia ja 
nuoria. Mukaan tarvitaan niin paikalli-
sia eläkeläisiä, palkansaajia, opiskelijoita, 

metsätalous- ja muita yrittäjiä kuin muu-
alla asuviakin.

Suomalainen hyvinvointi  perustuu 
suurelta osin metsiin. Nykypäivän kä-
site on metsien moninaiskäyttö, joka pi-
tää sisällään perinteisen puuntuotannon 
lisäksi muun muassa luonnonhoidon, 
matkailun, metsästyksen, marjastuksen, 
sienestyksen ja muun virkistyskäytön.  
Metsänhoitoyhdistyksen yksi tarkoitus 
on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää metsien hoitoa ja 
käyttöä.  Samalla se on meidän kaikkien 
metsänomistajien yhteinen tärkeä tehtävä 
ja päämäärä.

Metsänhoitoyhdistys Satakunta pyrkii 
tänä vuonna ottamaan naismetsänomis-
tajat huomioon aikaisempaa paremmin. 
Kevään aikana järjestetään Kullaalla pe-
rinteinen raivaussahakurssi, jossa opetel-
laan käytännön metsuritaitoja. Syksyllä 
on tarkoitus pitää vaalien merkeissä Har-
javallassa tilaisuus, jossa otetaan naisnä-
kökulma  paitsi metsänhoitoyhdistyksen 
nykytoimintaan ja puukauppaan, myös  
esimerkiksi  luontoarvoihin ja Green 
Care -hyvinvointiin.

Vaalivuoden kevätterveisin!

Päivi Hallamaa-Tupi

Mhy Satakunnan hallituksen 

varapuheenjohtaja
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Vampulan metsä-
suunnitelmat kuntoon

Jouko Tuovolan säätiö päivitti metsä-
suunnitelmansa viime vuonna ja siinä 
yhteydessä säätiön asiamies Jorma Vä-
hä-Heikkilä halusi tuoda esiin metsä-
suunnitelman tärkeyden, hän kuvasi sitä 
metsänomistajan ”metsäpankkikirjaksi”. 
Metsänhoitoyhdistys pystyy tarjoamaan 
metsäsuunnitelman Vampulan alueelle 
tänä vuonna edulliseen hintaan, Jouko 
Tuovolan säätiön tuen avulla.  

Vampulan metsäsuunnitelma tilauk-
sia on tullut tähän mennessä tasaisesti, 
moni on huomioinut Lauttakylälehdessä 
syksyllä olleen artikkelin aiheesta. Myös 
muutamat metsäomistajat ovat halunneet 
päivittää metsäsuunnitelmaansa, koska 
kuviotiedot ovat muuttuneet oleellisesti 
Tapanin myrskytuhojen seurauksena.

Jouko Tuovolan säätiö

Jouko Tuovolan säätiö on perustettu hie-
man yli kymmenen vuotta sitten, edes-
menneen Jouko Tuovolan testamentin 

Jouko Tuovolan säätiö haluaa nyt tukea Vampulan metsänomis-
tajia metsäsuunnitelman kustannuksessa. Metsähoitoyhdistys on 
tänä vuonna markkinoimassa metsäsuunnitelmien päivitystyötä 
Vampulan metsänomistajille.

Metsäsuunnittelija Henna Vormisto-

Kupi, Jouko Tuovolan säätiön asia-

mies Jorma Vähä-Heikkilä ja metsä-

asiantuntija Heikki Pusa Tornikallion 

laavulla syksyllä 2015 metsäsuunni-

telman luovutustilaisuudessa.

Metsäasiantuntija Teemu Rauvala 

ohjeistaa metsänomistajaa Apiliston 

Arvia puunkatkonnan merkityksestä 

maalislauantai tapahtumassa Perä-

maan Kodalla.

mukaan. Säätiön perustarkoitus on met-
sätalouden ja metsäntutkimuksen edis-
täminen Suomessa. Säätiö tukee talou-
dellisesti metsätalouden kehittämistä ja 
metsäntutkimusta.

Säätiö rahoittaa toimintaansa maa- ja 
metsätaloudentuloillaan. Säätiöllä oli 
aloittaessaan noin 400 hehtaaria metsä-
maata, nykyisin metsämaata on jo lähes 
650 hehtaaria. Metsämaata on hankittu li-
sää vanhojen metsien hakkuutuloilla, toi-
minnan turvaamiseksi tuleville vuosille. 
Säätiöllä on lisäksi 150 hehtaaria viljelys-
maata vuokrattuna eri viljelijöille. 

Säätiö pitää tärkeänä metsien moni-
käytön huomioon ottamista sekä metsien 
hoitoa. Suunnitelmallisuus on metsähoi-
don perusta ja siinä helpottavana työka-
luna toimii hyvin uusi metsäsuunnitelma, 
jossa työt on jaksotettu kiireellisyyksien 
mukaan. Jouko Tuovolan säätiö on ollut 
mukana myös erilaisissa metsäntutki-
muskokeiluissa muun muassa taimikoi-
den hirvikarkoite-hankkeessa yhdessä 
paikallisen metsästysseuran kanssa.

 Jouko Tuovolan säätiöllä on Vampulan 
metsissään myös laavu sekä kota, joista 
viimeksi mainitulla saimme luvan viettää 
keväistä metsäomistajatapahtumaamme. 

Metsäsuunnitelman laadinta

Metsäsuunnittelija käy metsätilat kuvio 
kuviolta läpi maastossa ja mittaa puus-
totiedot. Metsäsuunnittelija kartoittaa 
metsäsuunnitelmassa metsähoidollises-
ti kymmenvuotiskaudella tehtävät hoi-
to- sekä hakkuutyöt. Metsäsuunnitelma 
voidaan myös tehdä metsänomistajan 
toiveet huomioiden, jolloin toiveet on jo 
kartoitettu ennen maastotöiden toteut-
tamista. Maastotöihin voi lähteä metsä-
suunnittelijan mukaan niin halutessaan. 
Maastotöiden jälkeen metsäsuunnittelija 
koostaa kirjallisen metsäsuunnitelman 
kansioon ja luovuttaa metsänomistajalle 
suunnitelman henkilökohtaisesti. Tuore 
metsäsuunnitelma on hyvä käsikirja, jos 
mietit sukupolven vaihdosta tai haluat 

uuden metsäsuunnitelman kännykkään 
eli metsäselain-mobiiliversion. 

Metsäsuunnittelua tehdään koko yhdis-
tyksen alueella metsäsuunnitelmatilaus-
ten mukaan. Kysy tarjousta ja mahdollista 
suunnitelman toteutusajankohtaa tarkem-
min metsäsuunnittelijaltamme Henna 
Vormisto-Kupilta tai oman alueesi met-
säasiantuntijalta.

Metsäselain käyttöön

Vuoden alussa käyttöönotettu metsäse-
lain on saavuttanut hyvin metsänomista-
jien mielenkiinnon. Mhy Satakunnassa 
metsäselaimen on ottanut käyttöön jo 
70 metsänomistajaa. Metsäselaimen saat 
käyttöösi, kun otat yhteyttä metsäasian-
tuntijaasi. Hän kirjaa metsäselain-tilauk-
sesi ylös ja noin kuukauden sisällä sinulla 
on metsäselain käytössäsi. Kaikki omis-
tamasi metsätilat on mahdollista yhdistää 
yhden latauskoodin taakse, esimerkiksi 
metsätilasi Sallasta ja Porista avautuvat 
samalle kartalle. Metsäselaimen voit la-
data neljään eri laitteeseen samalla lataus-
koodilla. Jäsenille sovellus on maksuton.

Henna Vormisto-Kupi

metsäsuunnittelija
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Adeliina Herralalle SM-hopeaa
Nuorten (17/19/22 v) SM-hallikilpailut ki-
sattiin Helsingissä 5.-6.3.2016. Kokemäen 
Kova-Väki Yleisurheilun 15-vuotias Ade-
liina Herralla sijoittui N17 sarjan korkeu-
dessa hopealle. Adeliina paransi ennätys-
tään kisan aikana 3 cm lukemiin 166 cm. 
Kisa oli jännittävä, sillä Adeliina ja kisan 
voittaja Frida Hämäläinen olivat pitkään 
jaetulla ensimmäisellä sijalla, täysin sa-
moilla ylityksillä. Lopulta Hämäläinen 
pääsi yli vielä 171 korkeuden voittaen 
kisan. Kolmanneksi tuli Sofi a Heikonen 
tuloksella 163. N17 sarjaan osallistui pe-
räti 20, 1999 ja 2000 vuonna syntynyttä 
urheilijaa.

Adeliina on todella monipuolinen ur-
heilija. Hänellä on 13 lajissa A-luokan 
tulos ja hän on monessa lajissa ikäluokas-
saan Suomen tilastossa kymmen parhaan 
joukossa. Adeliina on aktiivinen ja tun-
nollinen harjoittelija, joka on tehnyt pari 
vuotta valmentajansa Jyrki Välkkysen 

ohjelman mukaan harjoituksia. Lisäksi 
hän on ollut mukana ”jyskyn reeni-rem-
missä” kolme vuotta.

Ensimmäisen Suomenmestaruusmita-
lin Adeliina sai elokuussa 2015 Oulussa 
pidetyistä ikäluokkansa SM-kisoista si-
joittumalla korkeushypyssä kolmanneksi. 
Samoissa kisoissa hän juoksi 1500 m este-
juoksussa neljänneksi. Lisäksi syyskuus-
sa Huittisissa järjestetyissä otteluiden 
SM-kisoissa Adelinaan sijoitus oli viides.

Tulevaisuudessa Adeliina haluaa jatkaa 
aktiivisesti kilpaurheilu-uraa ja opiske-
lua. Peruskoulu on Kokemäellä päätty-
mässä ja yhteisvalinnan hakupapereissa 
ensimmäisenä hakutoiveena on Kuorta-
neen urheilulukio.

Adeliinan vahvana tukena ja huoltajana 
toimii oma isä Jaakko Herrala, joka on 
Mhy Satakunnan metsäasiantuntija Ko-
kemäellä.
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Kiinteistörekisterissä olevat tieoikeudet ja 
merkinnät ovat puutteellisia ja saattavat 
poiketa käytössä olevista teistä ja kulku-
yhteyksistä. Maanmittauslaitos on aloit-
tanut hankkeen saattaakseen yksityistei-
den tiedot sähköiseen muotoon, jotta sekä 
asiakkaat että viranomaiset löytävät ne 
vaivattomasti. Eteläisessä Suomessa tie-
oikeuksien ajantasaistaminen toteutetaan 
alueellisilla tietoimituksilla. Lounais-Suo-
messa ja Ahvenanmaalla tietoimitusten pi-
täminen on aloitettu jo alkuvuodesta.  

Alueellisissa tietoimituksissa käydään 
läpi kiinteistöjen kulkuyhteydet. Käytös-
sä olevat ja muut tarpeelliset tieoikeudet 
merkitään rekisteriin ja tarpeettomat 
tieoikeudet lakkautetaan. Valtion varoin 
tehtävissä alueellisissa yksityistietoimi-
tuksissa ei käsitellä epäselvyyksiä eikä 
ratkota riitoja, vaan näissä tapauksissa 
asiakkaat ohjataan hakemaan tavallista 
yksityistietoimitusta.

Alueellinen tietoimitus koskee kerral-
laan noin 200 - 300 kiinteistön omistajaa. 
Työ alkaa kiinteistönomistajien kuulemi-
sella. Maanmittauslaitos lähestyy maan-
omistajia kirjeellä, jossa omistajia pyyde-
tään merkitsemään karttaotteeseen käyt-
tämänsä kulkureitit. Kiinteistön omis-

Vanhat tieoikeudet kuntoon
tajien vastausten ja tarvittavien arkisto-
selvitysten perusteella laaditaan ehdotus 
alueen tieoikeuksista. Toimituksesta 
pidetään kokous, johon kiinteistönomis-
tajat kutsutaan. Kokouksessa käsitellään 
alueen tieoikeudet; esitellään tie-ehdotus, 
kuullaan kiinteistöjen omistajia ja anne-
taan päätös tieoikeuksista. Toimitusten 
tiedonvaihdossa hyödynnetään myös In-
ternetiä. Siellä asianosaiset pääsevät esi-
merkiksi tutustumaan tie-ehdotukseen jo 
ennen varsinaista kokousta.

Tieoikeuksien ajantasaistaminen on 
suuri urakka. Työn arvioidaan vievän 
kymmenisen vuotta ja yhteensä 700 hen-
kilötyövuotta. Hankkeen arvioidaan tuo-
van kustannussäästöjä ja mm. lyhentävän 
kiinteistötoimitusten kestoaikoja. Katta-
vasta kiinteistörekisteristä hyötyvät kaik-
ki kiinteistöjen tietoja tarvitsevat.

Lasse Lahtinen

kenttäpäällikkö

MTK metsälinja 
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Metsätilojen kysyntä ylittää 
tarjonnan Satakunnassa

Suurin osa metsäomistuksesta on peräi-
sin omasta suvusta ja usein metsä vaihtaa 
omistajaa suunnittelematta vasta edellisen 
metsänomistajan kuoleman jälkeen siir-
tyen perintönä seuraavalle sukupolvelle. 
Usein metsän halutaan pysyvän perheen 
omistuksessa sukupolvelta toiselle. Mo-
net metsänomistajat miettivät metsiensä 
tulevaa kohtaloa, mutta usein tarmo ja 
tietämys eivät kuitenkaan riitä sukupol-
venvaihdoksen harkittuun hoitamiseen. 
Metsän tulevaisuuden suunnittelu kannat-
taa aloittaa ajoissa perillisten tahtotilojen 

Metsänhoitoyhdistysten omistama Länsi-Suomen Metsätilat Oy 
on vakiinnuttanut asemansa luotettavana maaseutukiinteistöjen 
välittäjänä Satakunnassa. Vilkkain kysyntä on kohdistunut met-
sätiloihin, joiden lisäksi on myyty myös muutamia peltopalstoja. 
Myyntikohteita on ollut noin viisikymmentä. Keskimääräisen met-
sätilan hinta on ollut noin 4.700 euroa hehtaarilta ja myyntiaika on 
ollut keskimäärin 45 vuorokautta vaihdellen runsaasti.

Metsäsijoittajat ovat kiinnostuneita hyvin hoidetuista kasvatusmetsistä.

kartoittamisella. Kaikki perilliset eivät 
ole välttämättä ollenkaan kiinnostuneita 
metsänomistuksesta. Mitä jos halukasta 
ottajaa metsätilalle ei löydykään?

Markkinoiden paras internet-
myyntipalvelu

Metsänhoitoyhdistyksen kiinteistönvä-
litystoiminnan lähtökohtana ovat avoi-
muus ja laajat markkinat. Kiinteistöjen 
myynti Metsänhoitoyhdistys Satakun-
nassa toteutetaan yhteistyössä metsänhoi-

toyhdistysten omistaman Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy:n kanssa. Kaikki myytä-
vät kohteet ovat internetissä ja ostajille 
annetaan avoimesti kaikki käytettävissä 
oleva tieto kohteista. Markkinoinnin pe-
rustan muodostaa markkinoiden paras in-
ternet-palvelu. Asiakkaiden käytössä on 
maanlaajuinen verkkopalvelu osoitteessa 
www.metsatilat.fi , josta löytyy suurin osa 
myynnissä olevista metsäkiinteistöistä. 
Verkkopalvelusta metsäkiinteistön os-
tamista suunnitteleva henkilö voi tilata 
sähköpostiviestin haluamaltaan alueel-
ta myyntiin tulevista kohteista suoraan 
omaan sähköpostiinsa. Satakunnan alu-
eella jokaisella paikkakunnalla on lähes 
tuhat metsätiloista kiinnostunutta. Mark-
kinointia täydennetään tietysti monipuo-
lisella lehti-ilmoittelulla. Myytävät tilat 
ovat kaikkien kiinnostuneiden ostajien 
tiedossa ja hintataso muodostuu aidosti 
markkinoilla.

Metsä sijoituksena kiinnostaa

Metsätilat ovat hyvin kysyttyjä nykyi-
sessä markkinatilanteessa. Niiden hinnat 
ovat säilyneet käytännössä lähes ennal-
laan. Kysyntä kuitenkin vaihtelee run-
saasti paikkakunnittain Satakunnassa. 
Myös suurien tilojen kysyntä on vahvis-
tunut kiinnostuksen metsäsijoittamiseen 
kasvaessa. Halutuimmat kohteet ovat 
puustoltaan nuoria ja varttuneita kasva-
tusmetsiä sisältäviä metsätiloja, joille on 
hyvät tieyhteydet. Rakennettujen kohtei-
den ja rantatonttien kauppa on ollut vä-
häistä, viime aikoina on kuitenkin ollut 
nähtävissä selviä merkkejä myös näiden 
kohteiden kaupan vilkastumisesta.

Taloudellisen epävarmuuden aikoina 
metsää arvostetaan sijoituskohteena. Hy-
vin hoidetun metsätilan puusto järeytyy 
ja taimikko kasvaa vuosi vuodelta riip-
pumatta muusta markkinakehityksestä. 
Hoidetulla metsätilalla on vuosi vuodelta 
entistä enemmän myytävää puutavaraa. 
Metsäsijoituksen riski on pieni muihin 
sijoitustuotteisiin verrattuna. Sijoituksen 
tuottoon on myös helppo vaikuttaa hy-
vällä metsänhoidolla. Lisäksi metsän os-
taminen ja omistaminen tuntuu hyvältä.

Henna Vormisto-Kupi

metsäsuunnittelija



7

Talouden näkymissä ei viime viikkojen 
aikana ole tapahtunut selkeää kehitystä 
suuntaan eikä toiseen. Uutisia on julkais-
tu sekä talouden kasvusta että hidastumi-
sesta. Sahatavaran kysynnän pitäisi kesää 
kohden vilkastua. Mänty- ja kuusilankun 
hintakehitys on kuitenkin ollut vaatima-
tonta, sillä sahatavaran tuotanto kasvoi 
viime vuonna monissa Suomen kilpai-
lijamaissa. Lisäksi sahatavaran varas-
tot ovat edelleen isot. Kuusisahatavaran 
markkinanäkymä on hieman suotuisampi 
kuin männyn. Toivottavasti vientimäärät 
Suomesta kehittyvät yhtä suotuisasti kuin 
viime vuonna. 

Havusellun hintaero lehtiselluun on 
jälleen kasvanut maailmanmarkkinoilla. 

Jäitä hattuun puumarkkinoilla
Lehtiselluun on tullut uutta tuotantoa, 
tarjonta on noussut, ja hinta on laskenut. 
Kartonkien hinnat ovat hieman laskeneet, 
mutta pakkausmateriaalien kysyntä näyt-
tää kuitenkin edelleen suotuisalta. Paino- 
ja kirjoituspaperin kysyntä jatkaa supis-
tumistaan, jolloin hintojen nostaminen on 
miltei ylivoimaista. 

Puunostajien 
varannot hyvät

Puukauppa on alkuvuonna käynyt selväs-
ti viime vuotta vilkkaammin. Maaliskuun 
puoliväliin mennessä yksityismetsistä oli 
myyty puuta reilu viidennes viime vuo-
den vastaavaa ajankohtaa enemmän. 
Kohtalaisen hyvistä talvikorjuuolosuh-
teista huolimatta puuta on hakattu viime 
vuotta vähemmän. Puukaupan ja hakkui-
den erosta johtuen puun ostajien tukki- ja 
kuituvarannot ovat kasvaneet. Tammi-
kuussa puuta tuotiin samaan tahtiin kuin 
viime vuoden tammikuussa. 

Puumarkkinoilla kaivataan ennen kaik-
kea aktiivisia ostajia sekä uutta käyttöä 
kuitupuulle. Nykyinen kuitupuun jalos-
tuskapasiteetti on täyskäytössä. Nyt val-

Yleisen talouden kehitys on 
edelleen epäselvä. Metsäteol-
lisuustuotteiden kysynnässä ja 
hinnoissa on toivomisen varaa. 
Etenkin kuitupuusta on tällä 
hetkellä ylitarjontaa. Parhaiten 
käyvät kaupaksi kelirikkokel-
poiset kuusitukkileimikot. 

litseva reipas ylitarjontatilanne huomioi-
den metsäteollisuuden vaatimukset met-
sävaratietojen avaamisesta ovat samaa 
sarjaa viime syksyn tukin minimilatvalä-
pimitan nostoesitysten kanssa. 

Kysynnän painopiste 
kesäkorjuissa

Kuluvan vuoden osalta puumarkkina-
näkymä on kokonaisuutena suotuisa. 
Kesäkorjuuseen soveltuvista kuusitukki-
leimikoista on tällä hetkellä parhaiten ky-
syntää. Mäntytukin kysyntään peilautuu 
mäntysahatavaran vaikea markkinatilan-
ne. Ostoaktiivisuus on kaikilla puutavara-
lajeilla alkuvuodesta vilkastunut. Kuusi-
tukkia lukuun ottamatta kaikista muista 
puutavaralajeista on kuitenkin edelleen 
ylitarjontaa. Puukauppojen kilpailutus 
sekä tukin tarkka talteenotto korostuu ny-
kyisessä puumarkkinatilanteessa, missä 
kuitupuun kysyntä on olematonta. 

 

Erno Järvinen

tutkimuspäällikkö

MTK ry
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Metsänhoitoyhdistysten 
valtuustovaalit ensi syksynä

Valtuutetut päättävät, millaista edun-
valvontaa ja millaisia palveluita metsän-
omistajille tarjotaan. Kun vuoden 2015 
alusta voimaan tulleen lakimuutoksen 
myötä metsänhoitoyhdistysten yhteiskun-
nalliset velvoitteet ja toiminnan rajoitteet 
ovat vähentyneet, voidaan yhdistyksiä ke-
hittää jatkossa entistäkin enemmän met-
sänomistajien näkökulmasta ja tarpeista 
lähtien.

Valtuusto kokoontuu vuosittain kah-
teen varsinaiseen kokoukseen, kevätko-
koukseen ja syyskokoukseen. Sääntö-
määräisten asioiden lisäksi valtuusto voi 
esimerkiksi antaa evästyksiä yhdistyksen 

Uudet metsänhoitoyhdistysten valtuustot vuosiksi 2017 – 2020 
valitaan marraskuussa käytävillä postivaaleilla. Vaalien ehdokas-
asettelu on jo alkanut ja äänestys järjestetään 4. - 25.11. 
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenten päätösvaltaa käyttää valtuus-
to, joka muodostuu jäsenten ehdottamista ja vaaleilla valitsemis-
ta valtuutetuista.

Tärkeitä päivämääriä Mhy-vaaleissa
12.8. alkaen   Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa tilanteen metsänhoito-

yhdistyksen äänioikeusrekisteristä.

2.9. mennessä   Mahdolliset oikaisupyynnöt äänioikeusrekisteriin omaan 

metsänhoitoyhdistykseen.

14.10. viimeistään   On jätettävä ehdokashakemukset metsänhoitoyhdistykseen.

4.11. mennessä   Äänestysliput tulevat metsänhoitoyhdistysten jäsenille postitse. 

25.11. viimeistään   Äänestysliput lähetettävä täytettynä omaan 
metsänhoitoyhdistykseen.

5.12. mennessä   Vaalien tulokset julkaistaan.

toimintaan tai ottaa kantaa ajankohtaisiin 
metsäasioihin. Kokouksissa saa myös hy-
vää ajankohtaista tietoa metsänhoitoyhdis-
tyksen toiminnasta, puukauppatilanteesta 
ja muista ajankohtaisista metsäasioista. 

Asetu tai aseta ehdolle

Jos olet kiinnostunut valtuuston työsken-
telystä ja koet, että sinulla on siihen an-
nettavaa, lähde rohkeasti ehdokkaaksi. 
Voit halutessasi kysyä kokemuksia myös 
nykyisiltä valtuutetuilta. Jos tiedät yh-
distyksen jäsenen, joka mielestäsi sopisi 
edustamaan jäseniä valtuustossa, kannus-

ta häntä asettumaan ehdolle. Joka tapauk-
sessa jäsenenä kannattaa käyttää äänioi-
keuttaan ja äänestää vaaleissa.

Lisätietoa vaaleista, ehdolle asettumi-
sesta ja ehdokaslomakkeen saat omasta 
metsänhoitoyhdistyksestäsi tai MTK:sta. 
Ehdokaslomakkeet löytyvät myös MTK:n 
jäsenverkko Repusta (www.mtk.fi /reppu). 
Oheisessa infolaatikossa on vaalien tär-
keitä päivämääriä.

Kaikkiaan valitaan 
2 500 valtuutettua

Koko maassa metsänhoitoyhdistysten val-
tuustoihin valitaan yhteensä noin 2 500 
valtuutettua ja varavaltuutettua. Valtuus-
tojen koko vaihtelee metsänhoitoyhdistyk-
sittäin yhdistyksen säännöistä riippuen. 
Yleisesti valtuuston koko vaihtelee 15 ja 
40 valtuutetun välillä.

Tämän hetken valtuutetuista naisia on 
12 prosenttia. Samoin etämetsänomista-
jia. Valtuutettujen keski-ikä on 55 vuotta. 
Naisten osuus kaikista metsänomistajista 
on noin kolmannes. Tavoitteena onkin 
saada naisia myös metsänhoitoyhdistys-
ten valtuustoihin enemmän. Paras vaikut-
tavuus saataisiin, kun toimintaan lähtisi 
mukaan mahdollisimman monipuolises-
ti kaikenikäisiä naisia ja miehiä. Tämän 
hetken valtuutetuista ammatiltaan suurin 
osa, eli 49 prosenttia, on maatalousyrittä-
jiä. Toiseksi suurin ryhmä on palkan-saa-
jat 20 prosentilla. Muita yrittäjiä valtuus-
toissa on 19 ja eläkeläisiä 10 prosenttia.

Lasse Lahtinen

kenttäpäällikkö

MTK metsälinja

Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

ASETU EHDOLLE!
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Metsäselain tuo metsävaratiedot 
taskuun – vain metsänhoitoyhdistysten jäsenille

Metsäselain on metsänhoitoyhdistyksesi tarjoama maksuton jä-
senetu. Mobiilisovellus, jolla voit selailla metsävaratietojasi kä-
tevästi kännykässä tai tabletissa. Se on mukava myös vapaa-ajan 
harrastuksissa - koko Suomessa.

Metsäselaimen voit ladata maksutta äly-
laitteen sovelluskaupasta ja saada heti 
käyttöösi koko maan kattavat maastokar-
tat sekä oman tilasi kuviotiedot ja -rajat. 

Toimi näin:

1. Ota yhteys omaan metsäasiantun- 

 tijaasi mhy:ssä.

2. Jonkin ajan kuluttua saat häneltä  

 aktivointikoodin.

3. Hae sovellus laitteellesi, ja tiedot  

 ovat käytettävissä.

Metsäselaimen käyttöön tarvitaan met-
sänhoitoyhdistyksen tekemä metsäsuun-
nitelma tai mhy:llä pitää olla pääsy tilasi 
metsävaratietoihin Metsään.fi -palvelussa. 

Palvelu toimii myös nettiversiona osoit-
teessa www.metsaselain.fi .

Jos metsäsuunnitelmaa ei ole tai se on 
vanhentunut, pyydä yhdistyksestä tarjous 
suunnitelman päivityksestä ja olet kartal-
la oman tilasi kuviotiedoista.

Metsäselaimen ominaisuudet
kehittyvät koko ajan

Metsäselaimen ominaisuuksiin kuuluvat 
tarkimmat ja tuoreimmat kartat, tilarajat 
ja Maanmittauslaitoksen ilmakuvat koko 
Suomen alueelta. Muita ominaisuuksia 
ovat teemakartat hakkuista ja hoitotöistä, 
kuviotiedot ja hakkuutuloarviot.

Metsäselain osoittaa käyttäjän sijainnin 
kartalla. Tulevaisuudessa on mahdolli-

suus myös valokuvien ja muistiinpanojen 
tallennukseen. Jatkossa Metsäselaimen 
kautta on mahdollista myös pitää yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseen ja päivittää met-
säsuunnitelman tietoja. Lisäksi suunnit-
teilla on muita hyödyllisiä ja hauskoja toi-
mintoja, kuten omien paikkojen ja reittien 
tallennus. Metsäselain on monipuolinen ja 
kehittyvä sovellus, joka kannattaa ottaa 
heti käyttöön.

Hae Metsäselain maksutta
laitteesi sovelluskaupasta

Löydät sovelluksen laitteesi sovelluskau-
pasta yksinkertaisesti hakemalla hakusa-
nalla ”metsäselain”. Voit tutustua mobii-
liin metsäsuunnitelmaan heti kokeilemalla 
sovelluksessa olevaa demometsäsuunni-
telmaa. Selaillaksesi sovelluksessa omaa 
metsäsuunnitelmaasi, ota yhteyttä metsän-
hoitoyhdistykseesi.  

Juha Koivu

Metsäselain on nyt 
saatavilla Android- ja 
Windows Phone-laitteiden 
lisäksi sekä iOS:lle että 
tietokoneelle.
Tietokone-versio sisältää 
samat karttapohjat 
kuin mobiiliversiot eli 
peruskartat, ilmakuvat ja 
tilanrajat koko Suomesta.

Mobiilimetsäsuunnitelma Metsäselain 

tukee nyt myös iOS-laitteita ja 

on saatavilla tietokoneellekin!
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Vinkkejä metsänviljelyyn
Istutus onnistuu hyvillä ohjeilla kaikilta metsänomistajilta. Muokkaus luo perustan onnistuneelle 
metsänviljelylle. Karuilla ja karkeilla maalajeilla riittää laikutus, kun taas viljavilla ja hienojakoisilla 
mailla paras istutusalusta saadaan laikkumättäällä. Jos vesitalous ei ole kunnossa, pitää tehdä tarvit-
tavat ojitukset. 

Hyvän taimen ominaisuuksia

Taimien kunto on hyvä tarkastaa ennen 
istutusta. Hyvä taimi on terveen värinen, 
siinä on ehjä latvasilmu ja elinvoimainen 
juuristo. Usein taimien laatua arvioidaan 

pituuden perusteella, vaikka tärkein omi-
naisuus on vankka ja toimiva juuristo. 
Juurillaan taimi ottaa maasta veden ja 
ravinteet, joista jalostetaan lehdissä ja 
neulasissa auringon valon avulla uutta 
kasvusolukkoa. 

Varastoi taimet oikein

Taimet ovat elävää materiaalia, mikä on 
syytä muistaa uudistamisketjun jokaises-
sa vaiheessa. Sopiva varastopaikka on 
varjoisa ja kasteluvettä saatavissa läheltä. 
Taimien juuristoa ei saa altistaa suoralle 
auringonvalolle missään vaiheessa. Pak-
kasvarastoidut taimet sulatetaan ennen 
istutusta varjoisessa paikassa laatikossa 
olevien ohjeiden mukaan. Kasvuun lähte-
neitä taimia ei tule säilyttää umpinaisissa 
pakkauksissa tai pimeässä varastossa. 

Menestymisen eväät taimelle

Maanmuokkauksella luodaan taimille 
suotuisat kasvupaikat, missä ne pärjäävät 
kilpailussa heinäkasvustolle. Oikein teh-
ty laikkumätäs luo kuusen taimelle suo-
tuisan kasvupaikan. Siinä on vastakkain 
kaksi kunttakerrosta ja päällä kivennäis-
maata n. 10 cm. Taimi istutetaan mättään 
päälle riittävän syvälle n. 5-10 cm. Näin 
juuristo pystyy hyödyntämään kunttaker-
roksen ravinteita jo varhaisessa vaihees-
sa. Mättäälle, joka on tehty risujen päälle 
tai jonka pinnalla ei ole kivennäismaata, 
ei kannata istuttaa. 

Jos on mahdollista, istuta taimi aina lai-
kun keskelle. Näin pieni taimi on parem-
min suojassa heinäkasveilta, jotka me-
nestyvät parhaiten muokkaamattomissa 
kohdissa. Vältä kosteilla mailla kuoppaan 
istuttamista, ettei taimi huku syksyllä lii-
alliseen veteen.

Riittävästi taimia alkuvaiheessa

Havupuilla hyvä tavoitetiheys istutukses-
sa on 2000 tainta hehtaarille, eli taimiväli 
noin kaksi metriä, rauduskoivulla 1600 
kpl/ha ja taimiväli 2,5 m. Valitse aina 
hyvä istutuskohta ja anna taimivälin jous-
taa. Istuta mieluummin liian tiheään kuin 
harvaan. Voit myös tarkastaa istutustihey-
den 4 m säteisellä ympyräkoealalla. Siinä 
yksi taimi vastaa 200 tainta hehtaarilla.

Olli Mäki

toiminnanjohtaja

Mhy Satakunta

Äestys

Istuta muokkausjälkeen noin 20 cm humuksen reunasta

Paakun päälle kivennäismaata vähintään 2-4 cm

Älä istuta laikun syvimpään kohtaan

Laikkumätästys

Istuta mättääseen, paakun alareuna humukseen

Tiivistä istutuskohta tarvittaessa

Paakun päälle kivennäismaata vähintään 3-5 cm

Tiivistä maata taimen ympäriltä

Naveromätästys

Istuta mättään keskelle korkeimpaan kohtaan

Tiivistä istutuskohta tarvittaessa

Paakun päälle kivennäismaata vähintään 3-5 cm

Tiivistä maata taimen ympäriltä

Älä istuta mättäiden väliin
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Metsäsertifi oinnissa tuli tämän vuoden 
alusta voimaan uudet vaatimukset – stan-
dardi ja kriteerit. Säästöpuukriteeri muut-
tui oleellisesti. Nyt kriteerin 14 mukaan 
metsätalouden toimenpiteissä jätetään 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaa-
miseksi pysyvästi säästö- ja runkolaho-
puustoa keskimäärin vähintään 10 kap-
paletta hehtaaria kohti. Säästöpuut ovat 
eläviä, maamme luontaiseen lajistoon kuu-
luvia puita. Runkolahopuustolla tarkoite-
taan rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm 
paksuja keloja ja muita kuolleita pystypui-
ta, pökkelöitä ja maapuita.

Säästöpuita pitää jatkossa jättää joka 
hakkuualalle. Maakunnallisesti laskettu 
keskimääräinen lukumäärä ei enää riitä. 
Säästöpuut voidaan, ja kannattaakin, kes-
kittää leimikossa ryhmiksi. 

Säästöpuiksi jätetään

l petolintujen pesäpuut

l järeät katajat

l vanhat palokoroiset puut

l aiemman puusukupolven järeitä  

 puuyksilöitä

l muodoltaan poikkeuksellisia 

 puuyksilöitä

l jaloja lehtipuita

l kookkaita haapoja

l puumaisia raitoja, tuomia ja 

 pihlajia

l tervaleppiä

l kolopuita.

Ellei lueteltuja tai järeää runkolaho-

puustoa ole, jätetään säästöpuiksi 

biologisen monimuotoisuuden kan-

nalta hyödyllisiä, rinnankorkeusläpi-

mitaltaan vähintään 10 cm paksuja 

puita, joilla on hyvät edellytykset 

kehittyä vanhoiksi puiksi.Hakkuualueen reunassa säästöpuuryhmän haavat ovat iloinen väripilkku syk-

syisessä metsässä. 

Kerran säästöpuu – aina säästöpuu
Metsiin alettiin jo viime vuosituhannella jättää hakkuissa sääs-
töpuita. Metsäsertifi ointi ja metsänhoitosuositukset ohjeistivat 
säästöpuuasiaa.
Säästöpuiden tarkoitus on ensisijaisesti toimia eliölajien elinpaik-
koina, ei niinkään maiseman kaunistajina tai linnunlaulupuina, 
kuten usein ajatellaan. 

Säästöpuu aina ja ikuisesti

Säästöpuiden tehtävä on pitää yllä met-
säluonnon monimuotoisuutta. Eli toimia 
elinympäristönä hyönteisille, kääville, jä-
kälille ja pieneliöille. Ne voivat myös olla 
pesäpuita linnuille tai pitää yllä niin sa-
nottua lahopuujatkumoa alueella. Niillä on 
toki oikein valittuina ja sijoitettuna myös 
maisemallista arvoa.

Säästöpuilla on siis monenlaisia tehtä-
viä, olivat ne sitten pystyssä tai kaatunei-
ta. Säästöpuita ei saa korjata alueelta pois 
milloinkaan. Ne on tarkoitettu jäämään 
metsään aina ja ikuisesti. Ensin pystyssä, 
sitten kaatuneina, palvellen tilanteen mu-
kaan eri eliöiden kotipuina.

Säästöpuuryhmä on suositeltava

Säästöpuuryhmät ovat silmälle kauniim-
pia kuin yksittäiset hajallaan alueella ole-
vat säästöpuut. Ryhmänä niillä on myös 
paremmat edellytykset säilyä pystyssä 
tuulien tuivertaessa. 

Säästöpuuryhmät kannattaa sijoittaa 
metsätalouden kannalta toisarvoisiin, mut-
ta luonnon monimuotoisuutta edistäviin 
paikkoihin. Tällaisia ovat kalliot ja kivikot, 
kosteat painanteet ja soiden sekä vesistöjen 
reunavyöhykkeet. Jos leimikossa on met-
sälain mukainen erityisen tärkeä elinym-
päristö, sopii hyvin keskittää säästöpuut 
sen ympärille.

Säästöpuuryhmä pitää jättää kokonaan 
käsittelemättä. Sitä ei harvenneta, raivata, 
muokata, eikä istuteta ja ympärille jätetään 
noin kahden metrin koskematon vyöhyke. 
Ennakkoraivaus tuottaa tässä suhteessa 
ongelmia.  Siinähän käydään yleensä rai-
vaussahalla läpi koko alue. Ja jos raivaaja 
jättäisikin jonkun alueen säästöpuuryhmä 
mielessään raivaamatta, mistä sen tunnis-
taa hakkuukoneen kuljettaja, joka nykyi-
sin käytännössä valitsee säästöpuut. Kui-
tunauhan käyttö voisi olla avuksi.

Heli Mutkala-Kähkönen

kenttäpäällikkö

MTK, metsälinja
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Taimikonhoito harrastuksena 
tuottaa tulosta
Tuomas Linden asuu Suomusjärvellä. Hän omistaa veljensä Ilkan 
kanssa yhtymänä yli 300 hehtaaria metsää. Tuomas hoitaa tilan 
taimikoita ja parhaassa tapauksessa sama alue on ollut hänen har-
rastuksensa kohteena kolmeen kertaan.

Tuomas Linden kertoo harrastavansa tai-
mikonhoitoa. Muita harrastuksia ovat 
ikämiesten lentopallo, peräti SM-tasolla 
asti, ja hirvenmetsästys. Paikallisen Kuk-
kakaupan pikkuparlamentissa kuluu aikaa 
ja metsätaitokilpailuissakin tulee käytyä 
kun niitä lähiseudulla järjestetään.

Harrastuksen taimikonhoidosta Linde-
nille tekee hänen omaksumansa asenne 
ja työtahti. Hommaa ei ole pakko tehdä, 
ja aina tuntuu hyvältä lähteä sahan kanssa 
metsään. Hän käy sahaamassa tankillisen 
aamu- tai iltapäivällä, joskus molempina-
kin. 

– Nyt on sopiva talvi tehdä tätä hom-
maa. Yleensä tämä harraste painottuukin 
kevät- ja syysaikaan, koska kesällä on lii-
an kuuma.

Reilut kymmenen vuotta sitten veljekset 
ostivat Kiikalan Kruusilasta 180 hehtaa-
rin taimikkovaltaisen tilan, jonne ei ollut 
kunnon tieyhteyttä. Silloin ei metsätilojen 
kysyntä ollut niin kiihkeää kuin nykyisin. 
Nyt Rasinmetsän tiet ovat kunnossa ja 
tänä talvena jopa aurattuna, kun Tuomas 
on käynyt pärryttelemässä raivaussahaa v. 
2008 istutetussa kuusentaimikossa. 

Hakkuutöitä Linden ei tee. Mutta rai-

vaussaha- ja istutustyöt on tehty omatoi-
misesti. Linden muistelee rippikouluikäi-
senä kesäkuumalla hakanneensa taimia 
kallioiselle alueelle, jolle sitten myöhem-
min tuli ensin sähkölinja ja sittemmin 
moottoritie.

Lindenin tilayhtymän metsistä myy-
dään puuta tasaisesti joka vuosi ja metsä-
suunnitelma on olemassa. 

Kolmesti kävellyt taimikot

– Taimikonhoidon harrastukseen täällä 
Rasinmetsässä on ollut hyvät mahdolli-
suudet. Lisäksi ennakkoraivausta on tul-
lut tehtyä ihan riittävästi.

Parhaimmillaan Tuomas Linden käsitte-
lee saman alueen raivaussahalla kolmeen 
kertaan. Ensin varhaisperkaus, sitten noin 
viiden vuoden kuluttua taimikonharven-
nus, ja lopuksi vielä ennakkoraivaus ennen 

Vähäluminen talvi ja pieni pakkassää on mukavampi tai-

mikonhoitokeli kuin kesäkuuma.

Taas pieni pläntti lisää hoidettua taimikkoa hymyilyttää 

metsänomistajaa. 
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ensimmäistä kaupallista hakkuuta. 
– Kun varhaishoidon tekee kunnolla ja 

tarkasti, on toinen kerta helpompi, silloin 
poistettavia tulee vain vähän. Ei nämä 
hommat aina niin suunnitelmallisesti ete-
ne, pikemminkin siltä pohjalta miltä tun-
tuu, kertoilee Linden.

Tuomas Linden on kuitenkin sisäistänyt 
taimikonhoidon tärkeyden metsänhoidon 
ketjussa. Ellei itse pystyttäisi tekemään, 
teetettäisiin sitten vieraalla työvoimalla, 
hän toteaa ja lisää, että jopa lähiseudulla 
kulkiessa sattuu silmään paljon kamalan 
näköisiä hoitamattomia pöheiköitä.

Lindenien metsissä ei ole ollut pahem-
pia hirvituhoja. Yksi 2-3 hehtaarin hirvi-
laidun on. Sen annetaan toistaiseksi olla 
hoitamatta ja katsotaan, miten käy.  Jäl-
jistä Tuomas kertoo havainneensa, että 
nykyiselläkin työmaalla käy myös hirviä, 
mutta samaan aikaan ei ole paikalle sat-
tunut. 

Metsänhoitoyhdistys 
kouluttanut hyvin

Nyt Tuomas Lindenillä on työn alla noin 
neljän hehtaarin taimikonperkaustyömaa, 
jolle metsänhoitoyhdistys on tehnyt Ke-
mera-suunnitelman. 

Kehut Kiikissuon metsänhoitoyhdistys 
saa runsaasta koulutustarjonnasta met-
sänomistajille. Puukaupasta ja muista ai-

Kypärä päähän ja tästä se harrastustuokio alkaa.

heista on jo ammoisista ajoista järjestetty 
koulutuksia ja metsätaitokisatkin pide-
tään joka vuosi. 

Linden oli myös vuoteen 2012 saakka 
kaksi kautta mhy:n valtuustossa mukana.

Eläkettä odotellessa

Tuomas ja Ilkka Linden jatkoivat tilanpi-
toa nuorina poikina isänsä kuoleman jäl-
keen. Ensin tilalla oli karjaa, sitten sikoja. 
Nyt sikala on vuokrattu pois ja harjoite-
taan peltoviljelyä. 

– Metsänhoito on helpompaa ja kiin-
nostavampaa kuin maanviljelys. Metsää 
voi hoitaa, kun vain on tavoitteet selvillä. 
Kaikkiin käytännön hommiin saa tekijöi-
tä, ellei itse pysty, tuumailee Linden.

Lindenillä on kolme aikuista tytärtä. 
Hän toivoo, että tyttäret jatkavat metsien 
hoitoa. Heillä onkin jo polvenkorkuisista 
ollut oma yhteinen 14 hehtaarin metsä-
palsta.   Nuorin tuntuu olevan kiinnostu-
nut maataloudesta, koska pyrki Tuorlan 
Maaseutuopistoon.

– Odotan eläkettä yhtä hartaasti kuin 
aikoinaan armeijasta kotiin pääsyä. Ja 
ensi syksynä se tapahtuu. Mutta taimi-
konhoitohommiahan voi silti tehdä, my-
häilee 62-vuotias Tuomas Linden.

Heli Mutkala-Kähkönen

1. Pihlajasta ei valmisteta
a)  ksylitolia
b)  marmeladia
c)  huonekaluja

2. Kuivan ilman 
 hiilidioksidipitoisuus on
a)  4 %
b)  0,4 %
c)  0,04 %

3. Suomessa metsää 
 omistavat eniten
a)  valtio
b)  yksityiset ihmiset ja 
  perheet
c)  metsäteollisuus

4. Puun lahoaminen on  
 hidasta
a)  eroosiota
b)  palamista
c)  liukenemista

5. Ketjujarru on
a)  polkupyörässä
b)  moottoripyörässä
c)  moottorisahassa

Oikeat vastaukset: 1a, 2c, 3b, 4b, 5c

Metsä-
pähkinät
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Riistalle suojaa ja 
ravintoa vähällä vaivalla

Riista kaipaa metsältä kahta asiaa: suojaa 
ja ravintoa. Riistametsänhoidossa haetaan 
metsän totaalikäsittelyn sijaan vaihtoehto-
ja, joissa riistalle voidaan jättää riittäväsi 
suojaa ja samalla auttaa ravinnon saan-
nista. Hakkuisiin liittyviin ennakkorai-
vauksiin pitää kiinnittää huomiota, mutta 
toisaalta konekuskien näkemäsyvyydelle 
tai maanmuokkaustyölle ei saa aiheuttaa 

Riistametsänhoitoon pätee 
metsänhoidon pääperiaatteet. 
Se on pitkäjänteistä yli suku-
polvien kestävää työtä. Riista 
tarvitsee suojaa ja ravintoa. 
Erityisesti uudistushakkuut 
muuttavat oleellisesti sen elin-
ympäristöjä. Melko pienillä 
toimenpiteillä voidaan edistää 
riistan elinolosuhteita.

Metsikkökuvioiden väliin on jätetty riistatiheikkö.

Viime kesäkuun alussa voimaan tullee-
seen Kestävän metsätalouden rahoitusla-
kiin tulee muutoksia. Valtion tiukasta ta-
loustilanteesta johtuvat sopeutustoimet ni-
pistävät myös metsätalouden tukia.

Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen 
maaliskuun puolivälissä ja presidentin 
vahvistettavaksi sen on tarkoitus mennä 

Viime kesän Kemera-laki muuttuu
huhtikuun alkupuolella. Laki ja asetus tu-
levat voimaan todennäköisesti huhtikuun 
puolivälissä. 

Juurikäävän torjunta poistuu kokonaan 
tukien piiristä ja muiden työlajien tukia 
leikataan tai tukiehtoja kiristetään. Vain 
taimikon varhaishoidon tuet säilyvät muu-
toksessa ennallaan.  

On myös huomattavaa, että ministeriö 
voi keskeyttää tukihakemusten käsittelyn 
ja tukien myöntämisen, jos tarkoitukseen 
varatut rahat uhkaavat loppua. 

Oheisessa taulukossa on Etelä-Suomen 
Kemera-tuet muutosten jälkeen lyhyesti.

Työlaji Tuen määrä Huomattavaa

Taimikon varhaishoito 160 €/ha Hanke väh. 1 ha, pienin kuvio 0,5 ha, jos koostuu monesta kuviosta; Työn jälkeen keskipituus 
0,7 – 3 metriä; Poistuma väh. 3000 kpl/ha; Jäävä puusto enintään 5000 runkoa/ha

Nuoren metsän hoito

+ korotettu tuki pien-puun 
keräilykohteissa

230 €/ha

200 €/ha

Hanke väh. 2 ha, pienin kuvio 0,5 ha, jos koostuu monesta kuviosta; Ennen hakemusta ja työn jäl-
keen puuston läpimitta enintään 16 cm; Työn jälkeen keskipit. väh. 3 m. ja keskiläpimitta enintään 
16 cm; Yli 3 cm:ste runkojen väh.poistuma 1 500 kpl/ha; Jäävä puusto enintään 3 000 runkoa/ha

 Korjattu vähintään 35 m3/ha

Terveyslannoitus suometsi-
en tuhkalannoitukseen tai 
maaperän boorinpuutos-
kohteisiin

30 % kokonais-
kustannuksista

Hanke väh. 2 ha, pienin kuvio 0,5 ha, jos koostuu monesta kuviosta; Turvemaan kohde vähintään 
puolukkaturvekangasta vastaavaa ravinnetasoltaan

Suometsän hoito 30 % (2 – 5 ha:n hank-
keet) ja 60 % (yli 5 ha:n 
hankkeet) kohtuulli-
sista kokonaiskustan-
nuksista  

Hanke väh. yhtenäinen 2 ha:n alue; Ravinteisuus väh. CT ; Puuston tuotto toteutuksen jälkeen 
väh. 1,5 m3/ha/v; Ei hoito- tai hakkuutarpeita seuraavan 5-10 v:n aikana; Tarpeelliset vesien-
suojelutoimenpiteet ja -rakenteet tehtävä; 

Yksityistien perusparannus 35 % kokonais-
kustannuksista

Vähintään 500 m pitkä; Väh. 30 % metsätalouden kuljetuksia; 
Uuden tien tekoa max. 20 %/1000 m mukana; Tietiheydelle ja ajoradan leveydelle vaatimuksia 

Uuden metsätien tekeminen 20 % kokonais-
kustannuksista

Pituus vähintään 500 m, jos hakkuumäärä yli 3 m3/ha/v  ja 800 m, jos hakkuumäärä alle 3 m3/ha/v; 
Vähintään 50 % metsätalouden kuljetuksia; Tietiheydelle ja ajoradan leveydelle vaatimuksia  
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kohtuutonta haittaa. Metsän luontaista 
vaihtelevuutta voidaan hyödyntää ravinto-
puiden ja -kasvien säästämisessä, samoin 
riittävän kokoisten tiheiköiden jättäminen 
luonnontilaan on järkevää. Metsikkökuvi-
oilla olisi hyvä pyrkiä sekametsiin, joissa 
olisi vähintään kolmen puulajin puita.

Suot ja reunametsät

Soiden ja kankaiden rajassa on usein vai-
hettumisvyöhyke, jossa on nuorempaa ki-
tukasvuista puustoa, mahdollisesti pensas-
kerrosta ja varpuja. Ne ovat hyviä riistan 
lymypaikkoja ja alkukesän kosteudessa 
tarjoavat hyönteisravintoa mm. kanalin-
tujen poikasille. Näiden vyöhykkeiden 
säästäminen metsätaloustoimenpiteiltä on 
perusteltua riistanmetsänhoitoa. Myös ny-
kyiset PEFC-sertifi ointikriteerit vaativat 
jättämään riistan suojavyöhykkeitä avosoi-
den reunoille.

Korpisuot ovat etelässä pinta-alaltaan 
pieniä, joissa kannattaa miettiä vaihtoeh-
toisia metsänkäsittelyvaihtoehtoja. Mikäli 
korpipainanteet voidaan pitää puustoisina 
joko yläharvennuksin tai jatkuvan kasva-
tuksen keinoin, tarjoavat ne kanalintupoi-
kueille sekä ravintoa että suojapuustoa. 
Edellisen lisäksi korvet lisäävät metsä-

Kavastontie 120, 25460 Kisko
Pekka Uusitalo, puh. 0500-636983

pekka.uusital@suomi24.fi

www.puut.fi

 PUUT
- taimitarha

luonnon monimuotoisuutta. 
Puuntuotannossa epäonnistuneita ojitet-

tuja soita voidaan harkita palauttaa lähem-
mäs luonnontilaa. Osalle soita voidaan teh-
dä ennallistamistöitä – vanhat kuivatusojat 
tukitaan tai peitetään aiemmilla ojatur-
peilla ja puusto korjataan haihtumisen 
vähentämiseksi. Joissain kohteissa riittää 
ainespuun poisto, jolloin mm. riekko voi 
hyväksyä soidinsuoksi jo muutaman heh-
taarin kokoisen rämeen.

Riista ja metsälainsäädäntö

Vuonna 2014 uudistettu metsälaki antaa 
paremmat mahdollisuudet riistametsän-
hoitoon. Siinä annetaan metsänomistajalle 
aiempaa enemmän vapautta tehdä omiin 
tarpeisiin liittyviä ratkaisuja. Samalla aja-
tuksella laadittiin kestävän metsätalouden 
rahoituslaki, jossa nuorien metsien käsitte-
lyssä sallitaan riistatiheköiden jättäminen 
aina 10 %:iin asti. Aiemmin liian runsaat 
ja laaja-alaiset alikasvokset olisivat estä-
neet tukien saamisen. Kerrotaan, että pari 
kolme prosenttia antaa jo hyvän pohjan 
riistan elinympäristöksi.

Noin puolet Suomen yksityismetsien 
pinta-alasta on myös metsästystä harras-
tavien metsänomistajien hallussa. Heidän 

metsissään voidaan helposti soveltaa riis-
tametsänhoitoa. Käsittelyissä vain huo-
mioidaan luonto hiukan eri tavalla, eikä 
siihen oikeastaan kulu enempää metsän-
omistajan varoja.   

Juhani Suni

toiminnanjohtaja

Mhy Kiikissuo

Ennakkoraivauksessa on säästetty 

alikasvoskuusia.



16



17

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut:

Maksuton PEFC-sertifiointi 
Maksuttomat koulutustilaisuudet
Maksuton neuvonta

Jäsenlehti 
Maaseudun Tulevaisuuden  
metsänomistaja-numero 4 krt/v
Metsäselain, metsäsuunnitelma 
älypuhelimeen

Valtakunnalliset jäsenedut mm.:

AGA-kaasut: teollisuus- ja nestekaasut sekä pullovuokrat edullisin jäsenhinnoin. 
Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle  
300-500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.
Grolls työvaateliike: Björnkläder-työvaatteista -25 % ja muista tuotteista -10 %.
Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä  
metsuritarvikkeista alennus 10 %.
K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiauton katsastus 
päästömittauksineen 55 euroa.
Kärcher: alennuksen ammattikäyttöön tarkoitetuille koneille (mm. pesurit ja imurit). 
Alennuksen saat K-maatalousketjun myymälöissä.
LähiTapiola: 10 %:n alennuksen metsä- ja kotivakuutuksesta. 
Ramirent: 35 %:n alennuksen voimassa olevasta vuokrahinnastosta. 
Restel hotellit:  20 %:n alennus päivän majoitushinnasta. Etu koskee torstain ja maa-
nantaiaamun välisiä majoittumisia kaikissa Restelin hotelleissa.
Savotan puoti: Tehoheinäin jäsenhintaa 65,90 €.
Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voiteluaineet, auto-
kemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.

Tarkemmat tiedot eduista löydät MTK:n jäsenverkosta mtk.fi/reppu.

Metsänomistajat
SAVOTAN PUOTI
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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.

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

Kuvan harvesterin paino vain 9 tnKuvan harvesterin paino vain 9 tn

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
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Kann das möglich sein?

Syksyllä 2015 joukko Lounais-Suomen 
Metsänhoitoyhdistysten metsäasiantun-
tijoista teki tutustumiskäynnin Pohjois-
Saksaan. Yllätyksiä tuli vastaan monia. 
Ensinnäkin metsät olivat selkeän mänty-
valtaisia. Laatu oli meikäläisittäin heik-
ko, mutta eipä ole saksalaisilla ainakaan 
noilla alueilla juurikaan sahateollisuutta. 
Mutkaisuus ja oksaisuus ei sitten taas sel-
lu- tai lämpökattilassa haittaa.

Yleensäkin metsien merkitys on selke-
än erilainen tuolla Berliinin ympäristössä 
kuin täällä koto-Suomessa. Metsät kyllä 
työllistävät väkeä sielläkin, mutta pää-
paino tuntuu olevan virkistyskäytössä ja 
luonnon monimuotoisuuden vaalimises-
sa. Meikäläisittäin omituisiakin piirteitä 
löytyy, kuten tammen tai pyökin taimien 
istuttaminen jo vastaharvennetun männi-
kön alle! Millähän konstilla se ylispuusto 
siitä aikoinaan poistetaankaan? – Voi-
ko tämä olla mahdollistakaan, ihmetteli 
koko seurueemme.

Saksalaismetsäkin mielletään selkeästi 
osaksi maapallon keuhkoja. Lehtipuu-
osuuden lisäys liittyy heikäläisen opin 
mukaan sekä pohjaveden tuottoon, puula-
jien paikallisuuden vaalimiseen että luon-
toarvojen monipuolistamiseen.

Uhkakuvia heilläkin

Vieraslajien jalkautuminen huolettaa 
valtionhallinnon virkamieskuntaa. Yksi 
yksityisomistajien lempilajike on doug-
laskuusi, jonka tuotto on noilla leveys-
asteilla käsittämättömän korkea. Kasvu 
on voimakasta, mutta pelkona on hetki, 
jolloin tuholaiset löytävät tämän vierasla-
jikkeen ja tuhoavat sen ja uhkaavat ehkä 
jopa alkuperäislajikkeitakin.

Kasvatettavan puuston alle istuttami-
nen on huolellisuutta vaativa kallis toi-
menpide. Kyseisen kohteen muokkaus 
lähentelee jo käsityötä ja pienten taimien 
uhkana on pian sekä villisiat että tuomen-
sukuinen vierasperäinen pensas. Villisiat 
saadaan pidettyä kalliisti pystytettävien 

Berliinin osavaltion metsät yl-
lättivät suomalaiset metsäasi-
antuntijat. Tuttuja piirteitäkin 
löytyi ja aivoviennin vaikutus 
näkyi. Arkirutiinit on hyvä jos-
kus katkaista ja kohdata työ-
ympäristö täysin uudesta näkö-
vinkkelistä.

aitojen takana ja pensaat saadaan rai-
vattua miestyönä. Tähän asti saksalaiset 
ovat saaneet palkattua tähän halpaa siir-
tolaisväkeä, mutta nykypäivänä laajasta 
kansainvaelluksesta huolimatta tämän 
kaltaiseen työhön ei ole liiemmin tunkua.

Tuttua ja turvallista

Meidän suomalaisten sydämiä lämmitti 
Berliinin lähialueella sijaitsevan tutki-
mus- ja koulutuskeskuksen asiantuntijoi-
den esittelemä kohde. Kyseessä oli monis-

ta eri alkuperistä perustettu männyn kas-
vu- ja laatuseurantakoeala. Isäntämme 
esittelivät innokkaasti taulua, jossa kun-
nioitettiin suomalaisakateemikkoja Ca-
janderia ja Ilvessaloa. Heidän tutkimus-
tuloksensa metsätyypeistä, metsänhoidon 
menetelmistä ja puuston mittauksesta on 
luettu ja käyttöön otettu myös Saksassa. 
Arvostus oli melkoista.

Pekka Häkli

metsäasiantuntija

Mhy Satakunta
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Douglas -kuusikon kuutiomäärä veti yleisön hiljaiseksi.

Saksalaismetsien kaksijaksoisuutta. Männikön alle istutetaan pyökkiä tai 

tammea.
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metsänhoit
SATAKUNTA
Metsänom
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toyhdistysmistajat
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Merikarvialle ja Siikaisiin 

suunnitteilla yhteismetsä

Metsänhoitoyhdistys Satakunnan jäsenil-
le on Merikarvian ja Siikaisten suunnalle 
suunnitteilla uusi harkitsemisen arvoinen 
metsänomistusmuoto, yhteismetsä. Kun-
nat ovat hankkeessa voimakkaasti muka-
na, ja tavoitteena on pinta-alaltaan vähin-
tään 1000ha suuruinen alue.

Yhteismetsässä menettää oman mää-
räämisvallan metsästään osakaskunnan 
kokoukselle, mutta vastineeksi saa vai-
vattoman tavan huolehtia metsäomaisuu-
destaan. Yhteismetsän nimetty hoitokun-
ta vastaa kaikista käytännön metsänhoi-
totöistä ja puukaupoista. Metsätalouden 
harjoittaminen on jämäkkää ja itseohjau-
tuvaa.

Kaukana tilaltaan asuva metsänomis-
taja ei aina pysty kunnolla huolehtimaan 
metsänhoitotöistä. Samoin pieni erillään 
oleva palsta voi olla järkevämpää laittaa 
yhteismetsään kuin yrittää myydä pientä 
kuviota. Perikunnille yhteismetsä oival-
linen tapa siirtää metsästä huolehtiminen 
osakaskunnalle, mutta samalla säilyttää 
suvun metsäomaisuus. Yhteismetsästä 
saa tasaisesti tuloja joka vuosi, ja suu-
ruuden ekonomia takaa kannattavan met-
sätalouden. Yhteismetsän osakkaana ei 
tarvitse huolehtia edes veroilmoituksesta, 

Merikarvialaisille on tulossa aika uute-
na ajatuksena yhteismetsän mahdollinen 
perustaminen. Tässä ollaan liikkeellä yh-
dessä naapurin, Siikaisten kunnan kans-
sa. Kunnat sijoittaisivat metsistään joi-
tain palstoja aloitukseen ja yksityismaita 
tarvittaisiin hieman enemmän. Palstojen 
sijainnilla ja koolla ei ole niin paljon mer-
kitystä kuin peltoviljelyssä, mutta suu-
ruuden ekonomia toimii tässäkin. Toki 
yhteismetsä voi tehdä myöhemmässä 
vaiheessa omaisuusjärjestelyjä myymällä 
yksittäisiä pikku palstoja pois ja suuren-
taa olemassa olevia lohkoja ostamalla li-
sämaita niiden läheltä. Toiminnan rahoit-
tamiseksi voisi olla järkevää myös myydä 
yhteismetsäosuuksia niitä haluaville.

Toimiakseen yhteismetsän on hakattava 
riittävä määrä puuta mieluummin vuosit-
tain. Metsänhoito- ja hallintokulut vievät 
osuutensa ennen kuin päästään nollatu-
lokseen. Jos liittyvät tilat ovat kovin tai-

Etämetsästä tuottoa -yhteismetsähankkeen vetäjä Joni Saunaluoma.

vakuutuksesta tai tiemaksuista.
Pohjanmaan puolella kuntien yhteis-

metsiä on perustettu jo useampi ja ko-
kemukset ovat olleet hyvin positiivisia. 
EU:n Leader-rahotteiseen hankkeeseen 
on palkattu projektityöntekijäksi Joni 
Saunaluoma, joka toivoo yhteydenottaja 

kaikilta joita asia vähänkään kiinnostaa 
tai askarruttaa (044-7246420, joni.sauna-
luoma@merikarvia.fi ). Yhteyttä kannat-
taa ottaa vaikka metsä ei ihan kuntien 
alueella sijaitsekaan.

Joni Saunaluoma

Yhteismetsästä toimiva
mikkovaltaisia, kestää kauan ennen kuin 
mitään jaettavaa syntyy. Taimikot ja nuo-
ret metsät on lähes pakko hoitaa kuntoon, 
jos niistä haluaa jotain tuottoa jatkossa. 
Yhteismetsän pääoman kasvattaminen 
voi olla toki alkuperäinen tavoitekin  ja 
aikojen saatossa säästäminen palkitaan. 
Myös lisämaiden osto kysyy maksuval-
miutta, maa on kallista. Voinee olla hie-
man hyväksyttävämpää ostaa metsää yh-
teismetsänä kuin yksityisenä, mutta kyllä 
yleensä eurot ratkaisevat. 

Yksimielisyys hallinnossa on erityisen 
tärkeää. Osakkaiden on päästävä yhteis-
ymmärrykseen  metsänhoidosta ja hak-
kuista. Tasaiset tulot voi olla joillekin 
lähtökohta, mutta siihen ei aina pääse tin-
kimättä parhaasta tuotosta. Yhteismetsä 
terminä voi johtaa hieman harhaan. Vain 
osakkailla on omistusoikeus ja päätösval-
ta. Vaikka kunta omistaisi osan yhteis-
metsästä, yksittäisellä kuntalaisella ei ole 

kovin suurta vaikutusmahdollisuutta yh-
teismetsän asioihin.

Tehtävä selvitys yhteismetsän kiinnos-
tavuudesta on erinomainen asia. Kyselyl-
lä saadaan muutenkin moni pohtimaan 
metsäomaisuuden hoitoa ja mahdollisia 
jatkonäkymiä, vaikka yhteismetsä sinän-
sä ei houkuttaisikaan. Metsänomistajat 
ikääntyvät hiljalleen ja usealle omista-
jalle metsä tarjoaa lisätuloja ja harrastus-
mahdollisuuksia eläkepäivien lomassa. 
Aika monella aktiivilla palstat ovat erin-
omaisessa kunnossa: kasvu on hyvää ja 
puutakin on. Kun jalka ei nouse enää yhtä 
reippaasti kuin ennen, tulee ajankohtai-
seksi pohtia tulevaisuutta.

Eero Vanhatalo

metsäasiantuntija

Mhy Satakunta
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Jäsenpalvelulomake
• Haluan sähköisen jäsenkirjeen

• Haluan saada lisätietoja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä

• Osoitteeni on muuttunut / Omistajatiedot ovat muuttuneet

Metsätilan omistajan nimi *)

  

.......................................................................................................................................

Osoite *)

  

.......................................................................................................................................

Postinro ja -toimipaikka *)

  

.......................................................................................................................................

Uusi omistaja

  

.......................................................................................................................................

Uusi osoite

  

.......................................................................................................................................

Uusi postinro ja -toimipaikka

  

.......................................................................................................................................

Puhelinnumero *)

  

.......................................................................................................................................

Sähköpostiosoite

  

.......................................................................................................................................

Päiväys

 

_____/____20____

Allekirjoitus

  

.......................................................................................................................................

Lisätietoja

  

....................................................................................................................................... 
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Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

*) Pakollinen täytettävä tieto

• • 

Myynti: 

Pakkasvarastoituja, jalostettuja taimiamme on 
saatavana nyt koko Suomesta. Kysy lisää paikalli-
selta metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Tutkitusti enemmän
kasvuvoimaa ja jopa

tuplasti
tuottoa
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Raivaussahan käyttökoulutus
Aika  La 30.4.2016 klo 9 – 13

Paikka  Kullaan Metsäoppilaitos

 Sahalahdentie 57, Ulvila

SATAKUNTA

Paikalla Mhy Satakunnan porukkaa, 
opiston edustaja sekä Stihlin edustaja

- Peruskoulutusta raivaussahan käyttöön ja 
 tekniikkaan käytännönläheisesti sekä opastusta 
 metsänhoitoon

-  Aamukahvit sekä maastossa tarjolla purtavaa ja kahvia

-  Oman raivaussahan saa ottaa mukaan, ilmankin pärjää!

Ilmoittautumiset:
Teemu Rauvala  
teemu.rauvala@mhy.fi    044 377 6217
Vesa Järvenpää 
vesa.jarvenpaa@mhy.fi    044 717 7334

Olet lämpimästi tervetullut!


