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Kiinnostus metsään sijoituskohteena on 
kasvanut viime vuosina. Tarjolle on tul-
lut useita metsään sijoittavia rahastoja, 
mikä kertoo sijoittajien uskosta metsään. 
Myös moni yritysjohtaja on lehdissä ker-
tonut metsähankinnoistaan. Osalle met-
sä on puhdas sijoitus, mutta useille se 
on mieluinen koko perheen vapaa-ajan 
harrastus työn vastapainoksi.

Usein metsänomistajat ymmärtävät 
metsän tuoton pelkkänä puun myyn-
titulona. Sieltä ne eurot tulevat. Moni-
ko meistä on miettinyt, miten itse voi 
vaikuttaa metsäomaisuuden tuottoon? 
Metsä eroaa monista sijoituskohteista. 
Oikeaan aikaan tehdyillä kasvatushak-
kuilla ja hoitotöillä on iso vaikutus kierto-
ajan kokonaistuloon. 

Ajoitus ratkaisee

Metsän kasvatus taimesta tukkipuuksi 
on ketju ajallaan tehtyjä toimenpiteitä. 
Kun oikein muokattuun maahan istute-
taan jalostetusta siemenestä kasvatetut 
taimet, on tehty ensimmäinen strategi-
nen valinta kymmeniksi vuosiksi. Ensim-
mäisinä vuosina taimia pitää auttaa hei-
nän ja vesakon uhilta varttuneeksi taimi-
koksi. Taimikon harvennuksessa valitaan 
parhaat puut seuraavaan vaiheeseen. 
Tämä alkuvaihe on metsänkasvattajalle 
työläin ja vain kustannuksia muodosta-
va. Tämän jälkeen voi keskittyä harven-
nushakkuiden oikeaan ajoitukseen. Niis-
säkin fokus pitää olla laadukkaassa työs-
sä ja oikeassa ajoituksessa. Vasta pääte-
hakkuussa kannattaa kiinnittää huomio 
tuoton maksimointiin.

Metsäomaisuus tuottamaan
Puun käyttö kasvussa

Viime vuosina kuitupuun heikko kysyntä 
on ollut Satakunnassa hakkuita rajoit-
tava tekijä. Nyt tilanne on muuttumas-
sa. Syksyllä käynnistyvä Äänekosken 
biotuotetehtaan puunhankinta tulee 
vaikuttamaan myös Satakuntaan. Kun 
Lounais-Suomen ulkopuolelta tulevat 
puuvirrat kääntyvät Äänekoskelle, ne 
antavat tilaa tämän alueen puille. Tuk-
kipuun kysyntää parantavat Westaksen 
Pihlavan sahalle tehdyt investoinnit. Li-
säksi energiapuulle tulee uusi iso käyt-
tökohde Naantaliin. Nämä kaikki luovat 
pohjaa metsien tuoton kasvattamiselle 
alueellamme. 

Metsänomistajat
Mhy Satakunnan jäsenlehti 1/2017
Julkaisija Mhy Satakunta

Toimituskunta:
Heli Mutkala-Kähkönen
Olli Mäki

Osoitemuutokset
Puh. 02 632 6330

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

Kannen kuva: Minttu Kupi 

Puuta löytyy Satakunnan metsistä

Mhy Satakunnan toimialueen vuosittai-
nen puunmyyntimäärä on jo vuosia ollut 
vajaa 800 000 m3. Kun metsien kestävä 
hakkuumäärä on 1 100 000 m3, olisi meil-
lä mahdollisuuksia kasvattaa kestävästi 
puun myyntejä 300 000 m3:llä. Se toisi 
kantorahatuloina metsänomistajille vuo-
sittain noin 12 miljoonaa euroa, tarjoaisi 
töitä kymmenille metsäalan työntekijöil-
le ja olisi tervetullut piristysruiske koko 
maakuntamme taloudelle. Miten on, 
haluammeko myydä puuta paikallisille 
tuotantolaitoksille, vai jäämmekö sivus-
ta seuraamaan, kun puu tulee itämeren 
alueelta proomuilla Rauman satamaan?

Olli Mäki
toiminnanjohtaja

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

Kannen kuva: Minttu Kupi 

Puheenjohtajan tervehdys

Lyhyesti ajankohtaista
SATAKUNTA

Metsänomistajat

Metsänomistajat

Viimevuoden syksyllä käydyt valtuusto-
vaalit olivat ensimmäiset Metsänhoitoyh-
distys Satakunnan aikana. Nyt saimme 
ensimmäisen oman valtuuston. Uusi 28 
jäseninen valtuusto on huomattavasti pie-
nempi kuin vanha kolmen yhdistyksen yh-
distetty valtuusto. Monia tuttuja henkilöitä 
jäi pois, mutta myös uusia kasvoja nousi ti-
lalle. Isot kiitokset vielä vanhoille valtuu-
tetuille ja onnittelut uusille valituille. 

Uusi valtuusto kokoontui ensimmäisen 
kerran tammikuun lopulla ja valitsi uuden 
hallituksen. Myös hallituksen kokoonpa-
no muuttui monen konkarin jäätyä pois 
hallituksesta. Vanha hallitus on tehnyt 
arvokasta ja haastavaa työtä sovittaes-
saan kolmen vanhan yhdistyksen toimin-
tatapoja yhteen. He onnistuivat siinä erin-
omaisesti. Suuret kiitokset heille siitä. 
Meidän on hyvä jatkaa tästä.

Uutena hallituksen puheenjohtajana on 
syytä esitellä itseni. Olen neljääkymmen-
tä lähestyvä maanviljelijä Merikarvian 
Lauttijärveltä. Tilan päätuotantosuuntana 
on porsaiden välikasvatus ja lihasikakas-
vatus. Pelloilla kasvaa rehuviljaa sioille 
pääkasveina ohra ja vehnä. Metsätalo-
us tuo merkittävän lisän tilan tulokseen. 
Metsätilat sijaitsevat pääosin Merikarvi-
an alueella. Vaihtelevat maapohjat, alkaen 
hiekkakankaista ja päättyen louhikoiden 
ja kallioiden kautta suohon, aiheuttavat 
haasteensa hoito- ja hakkuutoimenpitei-
siin. Oman työn osuus metsässä on vii-
mevuosina rajoittunut lähinnä istutuksiin 

ja energiapuun keräämiseen oman lämpö-
keskuksen tarpeisiin. 

Aikaisemmin olen ollut MHY Länsi-
Satakunnan valtuuston ja hallituksen 
jäsen sekä yhdistymisen jälkeisen val-
tuuston jäsen. Maatalouspuolella luotta-
mustoimia on ollut mm MTK-Satakunta 
ry:n hallituksen jäsenyys, sekä edelleen 
jatkuva MTK-Merikarvian hallituksen 
jäsenyys.

Koulutukseltani olen Agrologi. Perhee-
seeni kuuluu vaimo ja neljä lasta.

Vaikka meillä Merikarvialla saatiin 
viime talvena ennätysmäärä lunta, niin 
puunkorjuuta suoleimikoilta se ei autta-

nut, päinvastoin. Vähäinenkin routa suli 
pois märän maan hautoessa suon sulaksi 
lumen alla. Kuvituskuva on länsiranni-
kolla valitettavan yleiseksi ilmiöksi nous-
seesta tilanteesta. Suoleimikoille ei pääs-
tä monena talvena ollenkaan tai hakkuu 
joudutaan jättämään kesken. Toivotaan 
että pakkaset jatkuvat ja rästihakkuita 
pystytään tekemään soilla. 

Aurinkoisia pakkaspäiviä toivotellen

Harri Asmala
puheenjohtaja

MHY Satakunta

 Mhy Satakunta sai vuoden 2016 aikana 180 uutta jäsentä ja jäsenyydestä erosi 69.  
 Kaikkiaan jäseniä oli vuodenvaihteessa 5.157 kpl. Jäsenprosentti lukumäärästä oli 80 % ja pinta-alasta 82,7 %.

 Kiitos kaikille, jotka annoitte palautetta toiminnastamme viime vuonna.  
 Lupausten mukaan arvoimme kyselyyn vastanneiden kesken kaksi lahjakorttia Savotan Puotiin.  
 Lahjakortin saivat: Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Huittisista ja Pauli Saarimaa Porista. Onnittelut voittajille!

 Suurimmalla osalla metsänomistajista veroilmoitus piti palauttaa ja arvonlisäverot maksaa viimeistään 28.2.2017.   
 Olethan muistanut hoitaa omasi. Jos metsätaloudessa ei ollut vuonna 2016 tuloja eikä menoja,  
 ilmoitusta ei tarvitse jättää. Ei koske niitä joilla on myös maataloutta.

 Kaikki metsänomistajat saavat tämän vuoden alusta tehdä verotuksessa viiden prosentin yrittäjävähennyksen.   
 Tämä alentaa pääomaveron prosentteja seuraavasti: 30%-> 28,5% ja yli 30.000 euron tulosta 34% -> 32,3%.

 Lahjana tai lahjanluontoisella kaupalla 1.1.2017 jälkeen luovutettuun metsään on mahdollisuus tehdä maksetusta  
 lahjaverosta metsälahjavähennystä. Vähennyksestä tuli monimutkainen ja se koskettaa pääsääntöisesti isoja  
 puustoisia metsätiloja. Lahjoitetun metsän pinta-alan jäädessä kunnittain alle seuraavien pinta-alarajojen  
 vähennystä ei voi saada: Harjavalta 24,4  Huittinen 21,9  Kokemäki 25  Köyliö 28  Luvia 29,3  Merikarvia 34,7   
 Pori 29,3  Sastamala 23,5 ja Ulvila 26,5 ha. Jos asia on ajankohtainen, ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi,  
 hänellä on käytössään laskuri vähennyksen arviointiin. 
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Mhy Satakunnan puunkorjuu- 
palvelu vaihtoehto pystykaupalle
Mhy Satakunta on kehittänyt korjuupal-
veluaan määrätietoisesti viime vuosina. 
Viime vuonna korjasimme puuta 163 000 
m3. Haluamme tarjota jäsenillemme vaih-
toehdon pystykaupalle. Mhy ei osta pui-
ta itselleen vaan välittää puut ostajalle. 
Noin puolet korjatuista puista kuljetetaan 
mhy:n toimesta paikallisille tuotantolai-
toksille ja toinen puoli luovutetaan tien 
varressa. Korjuupalvelumme vahvuuksia 
ovat metsänomistajan tarpeiden parempi 
huomioiminen, hyvä korjuujälki, paikal-
liset ammattitaitoiset yrittäjät sekä tuk-
kipuun tarkka talteenotto. Haemme jo-
kaiselle puutavaralajille myyjän kannalta 
parhaan vaihtoehdon, puut voivat mennä 
usealle ostajalle.

Työ haasteellista, mutta 
palkitsevaa

Puukaupat teemme ostajien kanssa puo-
livuosittain ja luovutusmäärät on sovittu 
kuukausittain. Hinnat ovat tehdas- tai 

tienvarsihintoja, joista vähennämme kor-
juukustannukset. Meidän on pystyttävä 
arvioimaan jo sopimusvaiheessa korjuun 
kustannukset mahdollisimman tarkkaan. 
Myös puumäärät on pysyttävä hallin-
nassa, jotta kaikelle katkotulle puulle on 
toimituskohde. Tässä mallissa asiakas nä-
kee myös korjuun kustannuspuolen, mikä 
pystykaupassa ei tule esille. Aina silloin 
tällöin joku ihmettelee ensiharvennuksen 
korjuun kustannusta, mikä on tienvarsi-
hinnasta yli puolet.

Heikki Hacklin siirtyy 
korjuuesimieheksi

Helmikuun alusta päätimme keskittää 
puunkorjuun- ja toimitusten ohjauksen 
korjuuesimiehelle, jotta pystymme entistä 
paremmin tarjoamaan laadukasta puun-
korjuupalvelua.  Sisäisen hakuprosessin 
jälkeen hallitus valitsi tehtävään Heikki 
Hacklinin. Hänen tehtävänään on vasta-
ta, että pystymme toimittamaan oikean 

määrän puutavaraa, oikeaan paikkaan 
tavoitteiden ja sopimusten mukaisesti. 
Korjuuesimies vastaa puun korjuusta ja 
kuljetuksesta koko Mhy Satakunnan alu-
eella. Metsäasiantuntijat suunnittelevat ja 
sopivat työmaat asiakkaiden kanssa kuten 
ennenkin, sekä valvovat työn laatua. 

Muutokset 
toimihenkilöalueissa 

Kun Heikki Hacklin siirtyy uuteen teh-
tävään, teemme tässä vaiheessa sisäisiä 
järjestelyjä. Vesa Järvenpäälle tulee 
Kullaa kokonaisuudessaan sekä Ulvilasta 
Kaasmarkku ja Suolisto. Kari Kivisa-
lolle tulevat muut osat Ulvilasta. Karilta 
jää pois Köyliön pohjoisosa, joka siirtyy 
Teemu Rauvalalle. Lisäksi Järilän alue 
siirtyy Karilta Jaakko Herralalle. Esa 
Haloselle tulee lisänä Porista Hyvelä ja 
Ruosniemi.

Jokaiselle puuerälle haetaan myyjälle paras hinta. Kuvassa oikealla olevat puut lähtevät Saksaan sahapuuksi.
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Metsä ensin

Maailman molemmilla puolin tehdään 
historiaa ja kumpaisenkin teot vaikutta-
vat kaikkeen muuhun. No, ehkäpä voim-
me myöntyä sen verran, ettei meidän 
metsäteoillamme ole ihan niin suurta 
julkisuusarvoa kuin herra Trumpin kan-
nanotoilla.

Kansallisesti metsävarojemme käytön 
lisääminen eri investointien myötä on 
kuitenkin historiallisen komeaa. Puun 
pitäisi lähitulevaisuudessa kelvata kilvan 
eri käyttäjille.

Ennen varsinaisen puusadon korjuuta 
täytyy kuitenkin olla tehtynä jo muuta-
mia erittäin tärkeitä asioita. Metsä ensin!

Ensinnäkin tyhjät metsäalueet pitää 
muokata. Nykypäivänä kaikenlaisen hei-
nän kasvu on voimistunut eikä hentoiset 
taimet ole tarkoitettukaan valloittajiksi, 
vaan päinvastoin siirtolaisiksi, jotka hy-
vän kotouttamisen myötä saadaan jalos-
tettua elinympäristönsä ykkösiksi. 

Tämä kotouttaminen tarkoittaa istutuk-
sen jälkeen tapahtuvaa taimikonhoitoa. 
Jos viitseliäisyyttä löytyy, niin ensim-
mäinen vaihe istutuksen jälkeisinä vuo-
sina on huolehtia nimenomaan liiallisen 
heinäkasvuston nujertamisesta. Se käy 
helposti arkiliikunnan oloisesti. Taimien 
ympäriltä sotketaan saapastellen heinät 
littaan. Ei tarvita muita työkaluja eikä ke-
mikaaleja.

Muutaman vuoden päästä kannattaa 
alkaa huolehtia raivaussahan tai vesurin 
tai muun tarvekalun iskukunnosta, kos-
ka vesakko pyrkii rytinällä saaliinjaolle. 
Tämän työn kun tekee lehtipuiden ollessa 
lehdessä, niin säästyy aikaa seuraavaan 
hoitokertaan.

Seuraavassa vaiheessa täytyykin sitten 
varmistaa, että se vanha Homelite on vie-
lä yhteistyöhaluinen. Ja jollei, niin pien-
konekauppiailta löytyy kyllä arsenaalia 
joka lähtöön. Tämä varsinainen taimi-
konhoito luo pohjan koko metsän jatko-
kehitykselle. Tärkeintä on tehdä se! En 
muistuta runkomääristä enkä puulajeista. 
Kyllä jokaisella on mielikuva, miltä hoi-
dettu taimikko tulee näyttää. Tehdään 
metsistämme uljaita taas!

Suuri valkoinen päällikkö ison veden toisella puolen vaatii ”Ameri-
ca first”. Euroopan pohjoislaidalta kuuluu metsäsuomalaisten ääni 
”Metsä ensin”. Suuri valkoinen päällikkö yllyttää kannattajiaan  
”Let`s make America great again”. Pohjolan raukan rajoilta kumpuaa 
puukansan tahtotila ”Tehdään metsäsektorista merkittävin taas”.

Näiden töiden jälkeen voi metsäsuoma-
lainen huoahtaa. Alkaa olla tilinteon aika. 
Tässä vaiheessa voi sitten jo vähän tuu-
lettaa ja peukuttaa. Metsä ensin. Tehdään 
metsistämme merkittäviä taas!

Pekka Häkli
metsäasiantuntija

MHY Satakunta Heinikossa on vähän taimia.

Esiin perattu 
taimikko palkit-
see tekijänsä.

Tilinteon hetki.

Metsätuotteiden osuus vientituloista kasvussa.
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Muista metsätiet keväällä

Keväällä, kun heinät eivät ole vielä kas-
vaneet ja vesakoissa ei ole vielä lehtiä, 
on helppo tarkistaa tierumpujen kunto. 
Veden esteetön liikkuminen niin rum-
muissa kuin reunaojissakin on ensiarvoi-
sen tärkeää tien kunnossapidon kannalta. 
Myös vesakon ja palteiden poistaminen 
tien reunoista auttaa tien rungon kuivu-
mista. Tietä tutkittaessa kannattaa myös 
katsoa missä kunnossa puutavaran varas-
topaikat ovat edellisen vuoden hakkuiden 
jäljiltä. Onko puutavaraa jäänyt ojiin tai 
onko oksia tiellä, onko tien reunaan tul-
lut uria metsäkoneista tai onko tien run-
ko painunut puutavaraa kuljetettaessa? 
Muista kuitenkin, että pienet kulumat ja 
painaumat ovat tien tavanomaista kulu-
mista ja niistä selvitään lanaamalla. Jos 
jälkien korjaaminen edellyttää lisäsoras-
tusta kannattaa harkita, onko kyseessä 
normaali tien kuluminen vai puutavaran 
korjaajan huolimattomuus? Toimenpitei-
tä edellyttävistä huomioistasi sinun tulee 
ilmoittaa tiekunnan hoitokunnalle tai toi-
mitsijalle.

Kevät on oikea aika tarkistaa omalle metsälle johtavan metsätien kunto. Jos tiellesi on valittu hoito-
kunta tai toimitsija asioiden pitäisi hoitua sitä kautta. Jos tiekunnasta ei ole vuosiin kuulunut mitään 
ja tien hoito on retuperällä, miten pitäisi toimia? Teiden kunnossapidon merkitys tulee kasvamaan 
hakkuiden lisääntyessä ja puutavara-autojen koon kasvaessa.

Jos taas toimit tiekunnan toimitsijana 
tai hoitokunnan puheenjohtajana, vas-
tuusi tien hoidosta onkin sitten suurem-
pi. Sinun tulee huolehtia, että tarvittavat 
kokoukset pidetään ajallaan, että tiekun-
nalla on riittävästi rahaa käytössä tien 
kunnossapitoon ja että tien kunto vastaa 
sen käyttötarkoitusta. Lähes vuosittain 
toistuvia hoitotoimenpiteitä ovat: lana-
ukset, heinien ja reunapuskien poistot, 
sorastukset sekä pölynsidonnat.

Mistä saa apua tieasioihin?

Metsänhoitoyhdistys avustaa metsän-
omistajia kaikissa yksityisteihin liittyvis-
sä asioissa. Kaikki metsäasiantuntijam-
me tuntevat tavallisimmat yksityistieasi-
at. Lisäksi osalla toimihenkilöistämme 
on runsaasti kokemusta teiden hoitami-
sesta ja he tekevät myös teiden yksik-
köjakolaskelmia. Yksiköinnin laatijalta 
ei vaadita mitään erityistä koulutusta. 
Metsätalousinsinöörin koulutus lisättynä 
hyvällä paikallistuntemuksella soveltuu 

tehtävään erinomaisesti. Tieyksiköinti 
edellyttää samaa oikeudenmukaisuutta ja 
tasapuolisuutta, mikä on ominaista met-
sänhoitoyhdistyksen kaikelle toiminnalle.

Vahvuuksiamme yksityisteiden palve-
luiden tuottajana ovat paikallistuntemuk-
sen lisäksi käytössämme oleva asiatieto- 
ja hankekäsittelyjärjestelmä sekä ammat-
titaitoiset yrittäjämme. Yhdistyksellä on 
tiedossaan lähes kaikkien metsänomista-
jien omistustiedot sekä ajan tasalla olevat 
osoitteet. Yhdistyksen hankekäsittelyjär-
jestelmä on tehty pinta-alojen ja matkojen 
mittaamiseen. Käytössämme olevassa 
tieyksiköintiohjelmassa on suositellut 
Maanmittauslaitoksen painolukuarvot. 
Usein me olemme myös edullisin vaihto-
ehto tiekunnan palveluiden tuottajaksi. 

Yksityistielaki muuttuu

Uusi yksityistielaki on lausuntokier-
roksella ja tullee voimaan vuoden 2018 
alusta alkaen. Se on edeltäjäänsä selvästi 
luettavampi. Selkeä otsikointi helpottaa 
tiedonhakua. Uusi laki vahvistaa tiekun-
nan asemaa päätöksenteossa. Merkittävin 
muutos lienee kuntien tielautakuntien 
lakkauttaminen ja osan tehtävistä siirtä-
minen tiekuntien, maanmittauslaitoksen 
ja maaoikeuden käsiteltäväksi.

Vesa Yli-Hongisto
kiinteistöasiantuntija LKV, KiAT

Mhy Satakunta ry

Nämä painaumat kuuluvat normaaliin tienkäyttöön ja korjaantuvat lanauk-
sella tien pinnan kuivuttua.
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Kotimaisen puun käyttö ennätysmäistä 
– metsänomistajat vastaavat huutoon
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Viimeisimpien ulkomaankauppatilasto-
jen valossa Suomesta viedään sahatava-
raa ja kartonkia enemmän kuin koskaan. 
Painopaperien tuotanto laski odotetusti 
paperin kysynnän vähetessä.

Tuontipuun osuus puun kokonaiskäy-
töstä on onneksi supistunut, mutta mer-
kittävä osa nykyisestäkin tuontipuumää-
rästä pystyttäisiin korvaamaan kotimai-
sella kuitupuulla ja yksityisten sahojen 
hakkeilla.

Yksityismetsissä olevaa tarjontapoten-
tiaalia osoittaa kasvavista kauppamää-
ristä huolimatta tasaisena jatkunut puun 
hintakehitys. Kaikelle puulle ei valitetta-
vasti tällä hetkellä ole riittävästi käyttöä. 
Ulkomaisten investoijien kiinnostuksen 
herääminen on hyvä merkki Suomen 
puumarkkinoiden ennakoitavuudesta ja 
kasvumahdollisuuksista. 

Puukauppa käy vilkkaasti  
– tuonti jarruttaa sen kasvua

Helmikuun puoliväliin mennessä yk-
sityismetsistä on myyty yli viidennes 
enemmän puuta kuin vuonna 2016 vas-
taavana viikkoina. Viimeisen 20 vuoden 
aikana ainoastaan vuonna 2005, jolloin 
metsäverotuksen siirtymäkausi, sekä 
vuonna 2007 sahatavaran hintapiikin ai-
kana, puuta on yksityismetsistä myyty 
kuluvaa vuotta vilkkaammin.

Puukaupassa havutukkien ja erityises-
ti kuusitukin kysyntä näyttää parhaalta. 

Kotimaisen puun käyttö kasvoi vuonna 2016 sahatavaran, kartongin ja sellun tuotannossa. Yksityis-
metsien puukauppa on vastannut erinomaisesti puun tarpeen kasvuun. Puuta on myös korjattu hy-
vin vilkkaasti. 

Metsänomistajien kannattaa aktiivisesti 
tarjota markkinoille havutukkileimikoi-
ta. Sahateollisuus toimii aikaisempiin 
vuosiin verrattuna selkeästi pienemmillä 
tukkivarannoilla ja ostotarve on jatkuvaa. 
Puukaupoissa ei pelkkä yksikköhinta rat-
kaise, vaan tukin tarkalla talteenotolla voi 
paisuttaa puukauppatiliä merkittävästi. 
Metsänhoitoyhdistyksissä on paras osaa-
minen leimikoiden kilpailutukseen ja kat-
konnan valvontaan. 

Puukaupan lisäkasvun ongelmaksi on 
muodostunut koivukuitu, jota pystylei-
mikkojen ostossa kertyy vuosi vuodelta 
enemmän. Koivukuidunkin menekkion-
gelmiin ainoa lääke on uudet puun käyt-
töä lisäävät investoinnit. Energiatuotanto 
ei koivukuidun ongelmaa ratkaise. PTT:n 
ja Luken suhdanne-ennusteiden perus-
teella kotimaisen puun käytön ja hakkui-
den pitäisi vuonna 2017 edelleen kasvaa. 
Tämä ennakoi myös puukaupan jatkumis-
ta vilkkaana. 

Metsäteollisuuden kannattavuus 
hyvä – sahatavaran hinnoissa 
mustia pilviä

Metsäteollisuuden kannattavuus ja erityi-
sesti massa- ja paperiteollisuuden tulok-
sentekokyky on viime vuosina ollut hyvä. 
Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 
pörssinoteerattujen metsäteollisuusfir-
mojen selluliiketoiminnan kannattavuus 
heikkeni jonkin verran ennen kaikkea sel-

lun alempien maailmanmarkkinahintojen 
vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto 
kannatti sellua heikommin, mutta kyseis-
ten tuotteiden osuus yhtiöiden liikevaih-
dosta on hyvin merkittävä. Puutuotteissa 
erityisesti vaneri kannattaa hyvin. 

Sahateollisuuden kannattavuutta ei 
pörssinoteerattujen yritysten tulosten 
perusteella pysty arvioimaan. UPM:lla 
ja Metsä Groupilla sahatavaran tuotanto 
on osa selluteollisuutta ja Stora Ensol-
la rakennustuoteosavalmistuksen osuus 
puutuoteliiketoiminnasta on merkittävä. 
Kokonaisuutena UPM kannatti isoista 
metsäyhtiöistä parhaiten, Metsä Group 
toiseksi ja Stora Enso kolmanneksi par-
haiten.

Metsäyhtiöt arvioivat vuositulosten 
julkistamisen yhteydessä liiketoiminnan 
kannattavuuden jatkuvan ennallaan vuo-
den 2017 alkupuolella ennallaan. Isoim-
mat riskit liiketoimintaan tulevat maail-
mantalouden epävarmoista näkymistä. 
Sahatavaran tuottajilla lankut menevät 
kaupaksi, mutta hintakehitys on ongel-
mallisempi. Kevättä kohden kaikkien 
puutuotteiden kysynnän pitäisi kausi-
luontoisesti vilkastua. Sahateollisuuden 
kannattavuudessa on markkina-alueista 
ja tuotepaletista riippuen isoja eroja. 

Erno Järvinen 
tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry

Hyljeksitty kotimainen koivukuitu - ei kelpaa.Kuusitukki, suosittu puutavaralaji - käy kaupaksi.
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Puun kysyntä kasvaa myös 
lounaisessa Suomessa

Suomi on tällä hetkellä erittäin houkut-
televa investointikohde puuta jalostavalle 
teollisuudelle. Jo toteutuneet tai varmis-
tuneet investoinnit tulevat lisäämään 
vuositasolla kuitupuun käyttöä koko 
maassa noin 7,1 miljoonaa kuutiometriä, 
tukkipuun käyttöä noin 1,35 miljoonaa 
kuutiometriä ja energiapuun käyttöä 0,7 
- 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 
2015 puun kokonaiskäyttö oli Suomessa 
noin 74,3 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi 
suunnitteilla olevat, tiedossa olevat, in-
vestoinnit lisäisivät toteutuessaan vielä 
kuitupuun käyttöä noin 13,1 miljoonaa 
kuutiometriä ja energiapuun käyttöä noin 
4 miljoonaa kuutiometriä. Mikään jo var-
mistuneista tai suunnitelluista investoin-
neista ei ole tullut sattumalta, vaan töitä 
on tehty paljon Suomen markkinoimisek-
si puuta käyttävän teollisuuden kannatta-
vana sijoituskohteena.

Puun tarve tulee kasvamaan myös Lounais-Suomessa tulevina vuosina metsä- ja energiateollisuuden 
investointien johdosta. Puuta käytetään yhä enemmän alueen omissa teollisuus- ja energialaitoksis-
sa. Alueellisen metsäohjelman tavoitteena on nostaa hakkuita kasvavan kysynnän mukaisesti.

Äänekoskella välillisiä  
vaikutuksia Lounais-Suomeen

Jo varmistuneista investoinneista suurin 
on vuoden 2017 syksyllä aloittava Metsä 
Fibren Äänekosken biotuotetehdas. Se 
tulee toimiessaan lisäämään havukuitu-
puun käyttöä vuodessa koko maan tasolla 
noin 4 miljoonaa kuutiometriä eli noin 10 
%. Valtaosa biotuotetehtaan käyttämästä 
puusta tuodaan puutavara-autoilla 150 ki-
lometrin säteen sisältä tehtaasta ja pidem-
mältä rautateitse.

Vaikka Äänekosken tehtaan suora vai-
kutus kuitupuun kysyntään Lounais-Suo-
messa ei ole niin suuri, on sillä merkittävät 
välilliset vaikutukset lounaissuomalaisen 
puun menekkiin. Äänekosken nykyisestä 
huomattavasti kasvava hankinta-alue pa-
kottaa Raumalla toimivan Metsä Fibren 
sellutehtaan hankkimaan puunsa entis-
tä pienemmältä alueelta, jonka pääosan 

muodostavat Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen maakun-
tien alueet. Lisäksi uudet in-
vestoinnit lisäävät kilpailua 
havukuidusta, jolloin sekä 
Metsä Fibrellä että UPM:llä 
on suurempi haaste saada riit-
tävästi raaka-ainetta Rauman 
tehtailleen. Lounaissuomalai-
selle kuitu- ja energiapuulle 
löytyy kiinnostusta lähialuei-
den lisäksi myös esimerkiksi 
Häme-Uudenmaan alueella ja 
Kaakkois-Suomessa.

Saha- ja energiapuun 
käyttö kasvaa

Lounais-Suomen alueelle on 
varmistunut kaksi investoin-
tia, joista Westas Groupin 
Pihlavan sahaan Poriin teke-
mät päivitykset lisäävät ha-
vutukin käyttöä noin 120 000 
kuutiometriä sekä Turun Seu-
dun Energiatuotannon mo-
nipolttoainevoimalaitoksen 

PTT ja Luke ennakoivat puukauppamäärien 
kasvavan viime vuodesta. Puun kysyntä on 
siis nousussa.

rakentaminen Naantaliin energiapuun 
kysyntää noin 0,6 - 1,2 miljoonaa kuutio-
metriä vuodessa. Naantalin voimalaitok-
sen on määrä aloittaa toimintansa vuo-
den 2017 syksyllä. Sen lisäksi Lounais-
Suomen alueelle on varmistunut joitakin 
pienempiä lämpölaitoshankkeita. Nämä 
laitoshankinnat tuovat kauan kaivattua 
helpotusta erittäin huonoon energiapuun 
kysyntätilanteeseen.

Koko maan puumarkkinoiden tasapai-
noisen toiminnan kannalta olisi lisäksi 
hyvä, jos sahainvestointeja tulisi lisää. 
Lisääntyvä kuitu- ja energiapuun kysyntä 
parantaa kuitenkin todennäköisesti myös 
sahojen käyttöastetta, koska sahaukses-
sa syntyvät sivutuotteet ja sahayritysten 
puukaupoista kertyvä kuitu- ja energia-
puu on paremmin myytävissä kuidutta-
valle ja energiateollisuudelle.

Lisääntynyt mielenkiinto suomalaista 
puuta kohtaan ja sitä kautta toteutuneet ja 
suunnitellut uudet investoinnit luovat po-
sitiivisia odotuksia metsätalouteen. Muun 
maan tavoin myös Lounais-Suomessa on 
tavoitteena vastata metsäteollisuuden li-
sääntyvään puuntarpeeseen nostamalla 
runkopuun vuosittaisia hakkuita 30 % eli 
kuuteen miljoonaan kuutiometriin (Lou-
nais-Suomen metsäohjelma 2016 - 2020). 
Samaan aikaan kantojen, hakkuutähtei-
den ja metsähakkeen vuosittaista ener-
giakäyttöä on tavoitteena lisätä yhteensä 
noin miljoona kuutiometriä. Jotta riittävä 
ja laadukkaan puun saanti varmistetaan 
myös tulevaisuudessa, on huolehdittava 
siitä, että metsien hoitotyöt tehdään ajal-
laan ja tiet puunkuljetusta varten ovat 
kunnossa.

Markkinatalouden sääntöjen mukai-
sesti lisääntyvän kysynnän pitäisi nostaa 
myös hintaa. Olisikin toivottavaa, että 
etenkin kuitupuun hinta nousisi pitkän 
hiljaiselon jälkeen.

Lasse Lahtinen 
kenttäpäällikkö 
MTK metsälinja
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Menikö tie rikki – mitä nyt?

Jos sanotaan, että tie on rikki, siinä on 
selkeät raiteet tai painumat, tai sen runko 
on pettänyt. Rungon pettäessä ajokalusto 
on painunut jo niin syvälle, että on jäänyt 
kiinni tai on painumisesta huolimatta vä-
kisin runnonut raskaan kuorman läpi.

Etelä-Suomessa on normaalia elämää, 
että teihin silloin tällöin jää ajamisesta 
jälkiä, kun talvet ovat mitä ovat. Normaa-
lin kulumisen piikkiin menee parin kol-
men sentin painumaraiteet jossain koh-
dassa tietä.

Harvemmin on kyse todellisesta tien 
rikkomisesta, vaan paikka saadaan pel-
källä lanauksella kuntoon. Yleensä ne tiet, 
joissa autot ovat rypeneet akseleita myö-
ten, ovat jo ennestään sellaisessa kunnos-
sa, että peruskunnostus olisi tarpeen. 

Metsänhoitoyhdistysten tie- ja oja-
asiantuntija Mauno Pakkala vastasi 
kysymyksiin ja antoi toimintaohjeita tie-
vaurioiden välttämiseksi ja vaurioiden 
korjaamiseksi.

Joku on rikkonut tien 
- mitä teen? 

– Rikkoutuneesta tiestä kannattaa ottaa 
heti kuvat ja ilmoittaa asiasta hoitokun-
nalle tai toimitsijamiehelle. Paikka on 
syytä merkitä varoituskolmiolla, jotta sii-
tä ei aiheudu välitöntä vaaraa muille tiellä 
liikkujille. 
– Yksityistielain mukaan rikkoja on kor-
vausvastuullinen. Syyllisen selville saa-
miseksi kannattaa kääntyä paikallisen 
metsänhoitoyhdistyksen puoleen, koska 
heillä on yleensä tieto kaikista hakkuista. 
Yleensä puunostaja, joka on rikkonut ko. 
tien, hoitaa myös tien korjauksen. Tämä 
menettely on varsin selvä silloin, kun 
tiekunta on laittanut tiehen esimerkiksi 
kelirikkomerkit ja tie on siitä huolimat-
ta tärvelty. Tiekunta vastaa yleisesti tien 
kuntoon liittyvistä asioista ja laitteista 
kuten rummuista. Esimerkiksi, jos isoja 
kiviä on jäänyt ajoradalle lanauksen jäl-
keen ja tienkäyttäjä hajottaa autonsa, niin 
vastuu on tiekunnan. 

Toimimalla mahdollisimman pian va-
hingon havaitsemisesta asiat selviävät 
helpoimmin. Yksityistielaissa ei ole mää-

Teiden käytöstä ja kunnosta syntyy herkästi ristiriitoja. Tiet tehdään käyttöä varten, mutta kuka pi-
tää huolta niiden kunnosta. Harmittaa, jos tie on runnottu kulkukelvottomaksi, eikä pääsekään aja-
maan metsäpalstalle tai mökille. Mitä tehdä, kun toteaa vaurion ja miten estää niitä jatkossa?

Oikealla ajoituksella heikonkin tien takaa saadaan puut ajettua vaurioitta.

ritelty mitään aikarajoja, mutta pitkän 
ajan kuluttua voi olla vaikea enää osoittaa 
syyllistä ja löytää maksajaa.
– Vahingot käsitellään tapauskohtaisesti, 
jolloin katsotaan, onko kyse ollut huo-
limattomuudesta, ennalta arvaamatto-
masta tilanteesta tai korjaustoimenpiteen 
turhasta pitkittämisestä. Esimerkiksi rik-
koutunut rumpu tulee heti merkitä tien-
käyttäjille ja korjauttaa muutaman päivän 
sisällä.

   
Entä jos vahingon on aiheuttanut 
metsänhoitoyhdistyksen puun-
korjuu?

– Metsänhoitoyhdistys on puunkorjaajana 
tienkäyttäjä samalla tavalla kuin muut-
kin. Yhdistyksen pitää näissä asioissa olla 
valveutunut ja pyrkiä etukäteen keskuste-
lemaan tien kuntoon liittyvistä asioista, 
jos ne vähänkin arveluttavat.

Vinkit tievahinkojen minimointiin

– Tien kunto olisi hyvä käydä läpi ennen 
korjuusopimuksen tekoa, jotta siihen tu-
lee varmasti oikea korjuuaika. Jos tien 
kunto epäilyttää, niin heikot kohdat voisi 

valokuvata yhdessä tiehoitokunnan edus-
tajien kanssa ja sopia samassa yhteydessä, 
mitä kumpikin osapuoli on valmis hyväk-
symään. Näissä tapaamisissa ja keskuste-
luissa voisi ottaa esille tien peruskunnos-
tuksen, koska sen ajankohta on varmasti 
lähellä, jos tie jo silmämääräisesti arvioi-
tuna on heikossa kunnossa.
– Kauppakirjassa on kohta korjuukel-
poisuus. Se on jaettu kolmeen luokkaan. 
Kesäkorjuu eli toukokuusta-syyskuulle, 
talvikorjuu maan jäätyneenä ollessa ja 
kolmantena ”aina korjuukelpoinen” eli 
käsittää kelirikkoajat. Tuo viimeinen 
vaihtoehto, eli aina korjuukelpoinen, on 
jo lähtökohtaisesti ristiriita metsäteillä. 
Metsäteiden kantavuutta ei taata kelirik-
koajalle, jota merkintä ”aina” olettaa. Jos 
tiekunta ei ole merkinnyt tielle ajokieltoa 
tai rajoituksia kelirikkoajaksi ja tie aje-
taan rikki, voi tien korjauksesta tulla rii-
taa. Jos ostaja ei suostu korjaamaan tietä, 
niin tiekunnan pitää vaatia tien kuntoon 
laittoa tieosakkaalta, jonka metsästä puut 
on korjattu. Metsänomistaja voi vaatia 
korvauksia myöhemmin puunostajalta.

Heli Mutkala-Kähkönen
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Metsälahjavähennys kannustaa 
metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Metsälahjavähennys tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että lahjana saatujen tai lahjan-
luonteisina kauppoina tehtyjen omistuk-
senvaihdosten lahjaveroista saa osan ta-
kaisin metsätilan pääomatuloverotuksen 
kautta. Vähennyksen saaminen siis edel-
lyttää metsänomistajalta puun myyntiä 
omistajanvaihdosta seuraavan 15 vuoden 
aikana, jolloin oikeus metsälahjavähen-
nykseen on voimassa.

Etelä-Suomessa raja  
noin 24 hehtaarin tiloissa

Jotta metsätila olisi metsälahjavähen-
nyskelpoinen, metsätilalla tulee olla ar-
vostamislain mukainen 30 000 euron 
vähimmäisarvo. Etelä-Suomessa siten 
keskimäärin yli 24 hehtaarin metsätilo-
ja. Loimaalla vähennysoikeuteen riittää 
24 hehtaarin metsätila, kun taas Porissa 
tarvitaan 31 hehtaaria. Hehtaarirajat pe-
rustuvat Verohallinnon päätökseen vuo-
tuisesta keskimääräisestä hehtaarikohtai-
sesta tuotosta kunkin kunnan alueella.

Länsi-Suomen metsätilat Oy LKV:n 
toimitusjohtaja Jukka Pusa ei ole kovin 
tyytyväinen muutoksen kattavuuteen.

– Lahjoina annettavat tilat ovat yleen-
sä olleet melko pieniä ja pääosin nuoria 
metsiä, joilla on vähäiset hakkuumahdol-
lisuudet.

Pusan mukaan tilat, joilla hakkuumah-
dollisuuksia on enemmän, on järkeväm-
pää myydä sukupolvenvaihdoskaupalla.

– Runsaampipuustoiset kohteet on 
myyty spv-kaupoilla. Siinä ehtona on, 
että kauppahinta on vähintään 76 % koh-

Hallituksen tavoitteesta laskea 
metsänomistajien keski-ikää 
ja vähentää kuolinpesämuo-
toista metsänomistamista tuli 
konkretiaa vuoden 2017 alusta. 
Käyttöön tuli metsälahjavähen-
nys metsätiloja lahjoitettaessa 
tai lahjanluonteisin kaupoin 
luovutettaessa. Verohelpotuk-
sen tavoitteena on myös edis-
tää puun tuloa markkinoille 
sekä kasvattaa metsätilojen 
keskikokoa.

teen käyvästä arvosta. Näin syntyy met-
sävähennyspohjaa 60 % kohteen kauppa-
hinnasta, jota ostaja voi sitten hyödyntää 
myöhemmissä puukaupoissa.

Metsälahjavähennyspohja 
lasketaan monimutkaisella 
kaavalla

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevien 
metsänomistajien kannattaa olla yhtey-
dessä metsänhoitoyhdistykseen. Asian-
tuntijoiden kanssa voidaan suunnitella 
järkevin ja taloudellisesti kannattavin 
tapa hoitaa metsätilan sukupolvenvaih-
dos. Metsänhoitoyhdistyksillä on käy-
tössään laskuri, johon metsätilan sijainti-
kunnan, arvon ja muut tiedot syöttämällä 
voidaan nopeasti saada suuntaa-antavia 
lukuja siitä, minkälainen metsälahjavä-
hennyspohja tilalla olisi.

Konkreettinen askel eteenpäin

Saamastaan kritiikistä huolimatta met-
sälahjavähennys on konkreettinen askel 
eteenpäin sukupolvenvaihdosten helpot-
tamisessa ja hallituksen biotaloustavoit-
teiden saavuttamisessa. Jatkossa lakia on 
helppo kehittää eteenpäin, kun jostain on 

ensin päästy liikkeelle. Sukupolvenvaih-
dosten huojentaminen on tärkeää, jotta 
etenkin kuolinpesämuotoista metsän-
omistamista vähennettäisiin. Kuolinpe-
sissä syntyy usein erimielisyyksiä tilan 
tai puun myynnistä, jolloin lopputulokse-
na voi olla, että mitään ei tilalla tapahdu.

Esimerkkitapaus:
Ikaalisissa sijaitseva 42 hehtaarin met-

sätila kuuluu vähennysoikeuden piiriin, 
sillä Ikaalisissa 30 000 euron arvon raja-
arvo ylittyy 28,3 hehtaarin kokoisilla ti-
loilla. Tilalle on määritetty 70 000 euron 
käypä arvo.

Metsälahjavähennyspohja muodostuu 
seuraavasti:

(44 503 € - 30 000 €) / 44 503€ x 7570 € 
x 2,4 = 5921 €, jolloin maksetusta lah-
javerosta voi saada takaisin 1776 euroa 
30% pääomatuloverokannan mukaan 
laskettuna.
44 503€ on metsätilan arvostamislain 
mukainen arvo (42*105,96*10)
7 570€ on maksettu lahjavero
2,4 on kerroin, joka lisätään kaavaan 
mukaan.

Antti Koskinen 
Mhy Pirkanmaa

 

A
nn

e 
Ra

uh
am

äk
i

Jonkun verran metsätiloja lahjoitetaan myös yhden sukupolven yli lapsenlap-
sille. Silloinkin voi metsälahjavähennyksestä hyötyä, jos ehdot täyttyvät.
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Metsälahjavähennys kannustaa 
metsätilan sukupolvenvaihdokseen

Ympäristötiedot  
metsään.fi-palvelussa

EU-komissio lähetti kesällä 2016 Suo-
meen nootin, ettei julkisin varoin kerätty 
metsätieto ollut ympäristödirektiivin vaa-
timusten mukaisesti julkista. Samoihin 
aikoihin Suomesta tehtiin kantelu met-
sälain 10 § mukaisten erityisen tärkeiden 
elinympäristöjen julkisuudesta. 

Tiedon julkisuutta oli käytännössä pak-
ko parantaa, ja seurasi monipolvinen pro-
sessi metsätietolain päivittämiseksi. Pe-
ruslinjat saatiin tiukan edunvalvonnan 
myötä maanomistajalle myönteisiksi. 
Puustosta julkiseksi tulee hilatieto: Suo-
mi on jaettu 16*16 metrin ruutuihin, joilla 
on omat puustotunnuksensa. Tieto tallen-
netaan Suomen metsäkeskuksen metsään.
fi -palveluun. Sen sijaan maanomistajaan 
kohdistuva ja kuvioittainen puustotieto ei 
tule julkiseksi. 

Potentiaaliset METSO-kohteet

Puustotietojen lisäksi useat metsän ympä-
ristötiedot tulevat julkisiksi. Metsäkeskus 
on selvittänyt Zonation-nimisellä paikka-
tietotyökalulla potentiaalisia METSO-oh-
jelman suojelukohteita vuonna 2014. Nämä 
kohteet ovat jo tällä hetkellä metsään.fi 
-palvelussa. Kohteita on etsitty talousmet-
sistä puuston iän, kasvupaikan ja mm. lä-
hellä olevien suojelualueiden avulla. 

Kaikkiaan mahdollisia METSO-koh-
teita on peräti 211 000 ha. Maastotarkas-
tuksia niille ei ole tehty. Maanomistajat 
ovatkin antaneet selvityksen tuloksista 
varsin negatiivista palautetta: METSO-
sopimukseen  vaadittavia luontoarvoja 
kohteilta löytyy liian harvoin. Suojelus-

Metsätietolaki on muuttumas-
sa ympäristötietodirektiivin 
velvoitteiden vuoksi. Muutok-
sen myötä julkisiksi tulevat 
puuston hilatiedot ja metsien 
ympäristötiedot. Metsänkäyt-
töilmoitukset ovat jo nyt jul-
kisia. Julkisiksi tulevat tiedot 
ovat paikkatietona metsäkes-
kuksen metsään.fi -palvelussa, 
ja maanomistajien kannattaa 
tarkistaa näiden tietojen vir-
heettömyys. 

opimuksen tekeminen kohteille on toki 
täysin vapaaehtoista, mutta omien met-
sien osalta tietojen oikeellisuus on syytä 
tarkistaa.

Osin palautteen vuoksi metsäkeskuk-
sessa tehtiinkin uusi METSO-kohteiden 
selvitys vuonna 2016. Kohteiden etsintään 
vaikuttavia kriteerejä oli useampia, ja ne 
kuvaavat paremmin metsän luontoarvo-
ja. Päivitetyt kohteet pyritään lisäämään 
metsään.fi -palveluun maalis-huhtikuussa 
2017. Viivästykset ovat mahdollisia. 

Samalla palveluun tullaan lisäämään 
metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät 
elinympäristöt, voimassa olevat ympäris-
tötukisopimusalueet ja havainnot liito-
oravien lisääntymis- ja levähdyspaikoista. 

Metsänhoitoyhdistysten  
paikkatieto

Ympäristötiedot päivitetään kootusti 
kaikkiin metsänhoitoyhdistyksiin. Paik-
katiedossa on ajantasaiset tiedot metsälain 
10 § -kohteista, ympäristötukikohteista, 
valtion ja yksityisten pysyvistä suojelu-
alueista, liito-oravista, sekä erityisen toi-
mintamallin mukaiset havaintotiedot 501 
uhanalaisesta metsälajista. 

Metsänhoitoyhdistysten paikkatieto on 
tällä hetkellä ajanmukaista. Oikean tie-
don myötä luontoarvot turvataan met-
sänhoidossa. Paikkaan sidottu tieto aut-
taa myös toimenpiteiden suunnittelussa: 
esimerkiksi säästöpuut on järkevää kes-
kittää metsän erikoiskohteen, vaikkapa 

uhanalaisen lajin esiintymäpaikan lähei-
syyteen. 

Ympäristötiedon peruslinjoja

Maanomistajan oikeusturvan paranta-
minen on puusto- ja ympäristötietojen 
hallinnassa olennaista. Asiaan on vaiku-
tettu useiden eri prosessien myötä, ku-
ten Uhanalaisten lajien suojeluohjelman 
päivityksessä. MTK:n ja metsänhoitoyh-
distysten näkemykset toteutuivat työssä 
hyvin. Ohjelmaan kirjattiin, että luon-
tokartoittajilla tulee olla selkeät kritee-
rit, kuten tietty koulutus. Paikkatietoon 
merkittävän tiedon tulisi myös aina olla 
viranomaisen varmistamaa. Päälinjana 
tulee myös olla, että maanomistajalla on 
aina ja automaattisesti kaikki metsiään 
koskeva tieto. 

Markus Nissinen 
ympäristöasiantuntija 

MTK-metsälinja
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Uuden kemeran tunnusmerkit 
epätietoisuus, muutokset ja toistuvat siirtelyt

Kestävän metsätalouden rahoituslaki (ke-
mera) on ollut parin viime vuoden aikana 
toistuvasti otsikoissa. Lain tullessa voi-
maan 1.6.2015 Suomen metsäkeskuksella 
ei ollut tarvittavia valmiuksia suunnitel-
mien käsittelyyn ja työt ruuhkautuivat 
pahoin. Metsänomistajat kaipailivat ra-
hojaan, ja metsänhoitoyhdistysten toimi-
henkilöt olivat ikävässä välikädessä, kun 
joutuivat selittelemään metsäkeskuksen 
vaikeuksia. Vastuu rahojen maksatukses-
ta on yksiselitteisesti Metsäkeskuksella. 

Lakimuutoksia toisensa perään

Vuonna 2015 tehdyn uuden kemera-lain 
muutoksen tavoitteena oli mm. lisätä 
metsien kasvua ja turvata biologista mo-
nimuotoisuutta. Uudistuksen yhteydessä 
luovuttiin osasta vanhoja työlajeja, kuten 
metsän uudistaminen, pystykarsinta, kan-
tojen nosto. Uutena työlajina tuli mukaan 
taimikon varhaishoito. Suunnitelmia tuli 

toimijoilta lain avauduttua yli 40 000 ja se 
yllätti metsäkeskuksen housut kintuissa. 
Metsäkeskus joutui pistämään suurim-
man osan henkilöstöstään rahoitusha-
kemusten käsittelyyn. Kun joulukuussa 
2015 päästiin maksatusvaiheeseen, huo-
mattiin myöntövaltuuksien riittämättö-
myys. Uutta lakia jouduttiin muuttamaan 
jo vuoden 2016 alussa. Myös rahoituksen 
myöntövaltuuksia lisättiin keväällä. Lop-
puvuodesta 2016 lakia lähdettiin taas par-
simaan, ja prosessi on edelleen kesken. 
Nyt halutaan lyhentää toteutusaika kah-
desta vuodesta vuoteen ja tarkentaa tuen-
saajien listaa. Uusimman tiedon mukaan 
hakusulun pitäisi päättyä 1.5.2017, aika 
näyttää miten käy.

Epätietoisuutta ja määräaikojen 
siirtelyä

Uuden kemeran elinkaareen ovat liit-
tyneet olennaisesti erilaiset hakusulut, 

mikä on tuonut harmaita hiuksia sekä 
metsänomistajille, että suunnitelmia 
laativille toimijoille. Ensimmäinen ha-
kusulku tuli taimikon hoitoon ja nuoren 
metsän harvennukseen keväällä 2016. 
Suunnitelmia oli enemmän sisässä, mitä 
oli myöntövaltuuksia niiden käsittelyyn. 
Uusia suunnitelmia ei voitu ottaa vas-
taan. Vaikka myöntövaltuuksia lisättiin, 
tiedotti metsäkeskus hakusulun jatkuvan, 
kunnes sisällä olevat hakemukset on kä-
sitelty. Lokakuussa tuli tieto, että taimi-
kon varhaishoidon hakusulku päättyy, 
mutta nuoren metsän harvennuksen jat-
kuu vuodenvaihteeseen. Kun lähestyttiin 
uutta vuotta, tuli taas sähköpostia, jossa 
kerrottiin hakusulun jatkuvan, kunnes 
lakimuutokset saadaan voimaan. Epätie-
toisuus jatkuu…

Olli Mäki 
toiminnanjohtaja 

Mhy Satakunta

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

pekka.uusital@suomi24.fi

www.puut.fi

 PUUT
- taimitarha
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Yhdistysten toimihenkilöistä 
tehty syntipukkeja
Viime vuonna kemera taimikonhoitoa ja 
nuoren metsän harvennusta tehtiin yh-
teensä 142 923 hehtaaria. Metsäkeskus 
kuvasi määrää tiedotteessaan ennätyk-
selliseksi. Näistä töistä suurimman osan 
teettivät metsänhoitoyhdistykset

Samaan aikaan Metsäkeskus on ak-
tiivisesti tuonut alan lehdissä esille, että 
jopa viidennes tuista on haettu väärin 
perustein. Tämä on herättänyt ihmetystä 
ja pahaa mieltä kentällä työskentelevien 
toimihenkilöiden keskuudessa. Myös osa 
metsänomistajista on epäillyt toimihenki-
löille, onko toteutusselvityksiä edes tehty 
ja lähetetty metsäkeskukseen, kun rahaa 
ei ole kuulunut.

Lakia pitää noudattaa

On selvää, että lakia pitää noudattaa. Ra-
jatapaukset tulkitsemme metsänomistajan 
eduksi. Halusin selvittää asiaa tarkemmin 
yhdistyksemme osalta. Pyysin metsäkes-

kukselta selvitystä virheellisyyksis-
tä. Selvityksen mukaan virheellistä 
työtä olisi raportoitu 21%. Teimme 
viime vuonna 261 toteutusilmoitusta  
1 297 hehtaarin pinta-alalle, eli tä-
män mukaan virheellisiä olisi 55 
kpl. Kun kysyin tätä tarkemmin, 
sain vastauksen, ettei virheellisten 
määrä ole näin suuri, vaan tarkaste-
tuissa oli tämä tulos.

Lähdin siis tutkimaan tarkastusraport-
teja. Niissä suurimmassa osassa otan-
ta perustui harkintaan. Eli tarkastus oli 
kohdennettu tietoisesti kohteille, jossa 
olemassa olevien tietojen perusteella voi-
si olla virheitä. Tarkastuksessa hylätyistä 
98,2 %:ssa työn laatu oli hyvä, mutta se ei 
täyttänyt rahoitusehtoja. Selkeästi tärkein 
hylkäämisen syy oli liian suuri läpimitta. 
Tuloksista kävi myös ilmi, että tarkastaji-
en välillä oli eroja. Paras tarkastaja onnis-
tui hylkäämään 64 % tarkastamistaan ja 
huonoin 0 %. 

Mitä tästä opimme?

Lopputuloksena voisi todeta, että toteu-
tusten raportoinnissa on parantamisen va-
raa. Myös tarkastusten toteutusta on syy-
tä yhtenäistää. Ja etenkin johtopäätösten 
tekemisessä tulosten perusteella, ja niistä 
uutisoinnissa, pitää olla tarkempi. Virhei-
den määrään vaikuttivat myös puutteet 
ohjeissa ja niiden sisäistämisessä.

Olli Mäki

T R I O T R A V E L S
Matka täynnä sisältöä 

Pääkaupunki  
Zagreb

Tutustumista  
paikalliseen  

metsänhoitoon

Hurmaava Opatijan  
rantakaupunki  

ja Krk:n saari

Päiväristeily Adrianmereltä

Ruokanautintoja ja rentoa  
kroatialaista tunnelmaa

Metsänhoitoyhdistysten
jäsenmatka

6.– 13.9.2017

Kroatiaan

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.4.2017 mennessä 
Trio Travels Oy (vastuullinen matkanjärjestäjä),  
puh. 020 756 8610 tai sales@triotravels.fi 
Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa www.triotravels.fi

Lähde mukaan Metsänhoitoyhdistysten jäsenmatkalle Euroopan Unionin tuoreempaan jäsenmaahan.  
Matkalla on runsaasti metsäaiheista ohjelmaa sekä tutustumista paikalliseen luontoon ja kultttuuriin  
paikallisen metsäammattilaisen ja suomalaisen oppaan johdolla.  Aloitamme matkamme Kroatian pääkau-
pungista Zagrebista, josta siirrymme matkan loppuajaksi Adrianmeren rannikolle, Opatijan rantakaupunkiin.  

Matka sisältää ainut- 
laatuista ohjelmaa sekä 
tietoa metsänhoidosta:  
kansallispuiston 
metsäluonnonhoitoa, 
metsävierailuja ja MHY:n 
ajankohtaiskatsaus.

Matkan hinta: 1460 eur/hlö jaetussa  
2 hh:ssa (sis. edestakaiset lennot Helsinki– 
Ljubljana, kuljetukset kohteessa, ***hotelli  
aamiaisella, runsas retkiohjelma, ruokailut 
matkaohjelman mukaisesti, suomenkieli- 
nen opas), 1hh-lisä 175 eur. Trio Travelsin 
palvelumaksu 15 eur/hlö.
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Metsävakuutus on entistä  
tärkeämpi – millainen kannattaa ottaa?

Metsäsertifioinnissa riittää hiomista
Jokavuotinen PEFC-sertifioin-
nin vaatimusten tarkastus län-
tisessä Suomessa tehtiin viime 
syyskuun alussa. Tuloksena oli 
yhdeksän lievää poikkeamaa 
kriteereistä ja kehittämisehdo-
tuksia toimintaan. Samaa tasoa 
on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, 
Lounais-Suomen ja Pirkanmaan 
poikkeamien määrä ollut yh-
teensä aikaisempina vuosina.

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on 
metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten 
yhteinen kustannustehokas tapa toteuttaa 
kestävää metsätaloutta. Ryhmäsertifioin-
nissa mukana olevien toiminnan vaati-
mustenmukaisuutta arvioidaan vuosittain 
niin maastossa kuin toimistoissa. Länti-
sellä alueella tarkastustulosten yhteen-
veto saatiin marraskuun toisella viikolla. 
Korjaavien toimenpiteiden suunnitelma 

Kannattavan metsätalousyrittäjyyden yksi 
osa on riskien hallinta. Kokonaisuuteen 
kuuluvat vastuu- ja  vahinkovakuutukset. 
Moni metsänomistaja on vakuuttanut au-
tonsa kalliilla kaskovakuutuksella mutta ei 
metsäänsä, joka on kuitenkin todennäköi-
sesti paljon arvokkaampi.

Valtakunnan metsien inventoinnin 
(VMI) mukaan eriasteisia metsätuhoja 
esiintyi noin 50 prosentilla puuntuotan-
nossa olevaa metsämaata vuosina 2009–

Luonnonilmiöitä ei voi hallita, 
mutta niihin varautuminen
kannattaa. Viime vuosina met-
sissä ovat tuhojaan tehneet 
ainakin kirjanpainajat, myrskyt 
ja lumi. Ennen Kemera-järjes-
telmän kautta sai valtion tukea 
monen vahingon korvaami-
seen, mutta ei enää.

2013. Eniten metsikön laatua alentavat tuu-
li, lumi, pakkanen ja muut ilmasto- ja sää-
tekijät. Toiseksi eniten tuhoja aiheuttavat 
sienet ja hirvieläimet, kertoo Luonnonva-
rakeskus.

– Muutamien vuosien takaiseen finans-
sialan keskusliiton tilastotietoon nojautuen 
noin 40 prosentilla talousmetsien pinta-
alasta oli vähintään palovakuutuksen tasoi-
nen turva ja noin 33 prosentilla oli vähin-
tään myrskytuhot kattava vakuutusturva. 
Suomen talousmetsillä ei siis tyypillisesti 
ole vakuutusturvaa. Viime vuosien myrs-
kyjen myötä metsävakuutusten kysyntä on 
ollut kuitenkin lievässä nousussa, kertoo 
LähiTapiola-ryhmän kehittämispäällikkö 
Sami Viljanen.

Osalle metsätuhoista sai aikaisemmin 
korvausta Kemera-rahoitusjärjestelmän 
kautta. Lain uudistuksen yhteydessä luon-
nontuhojen korvausmahdollisuus valtion 
varoin jäi pois, koska maanomistajat voivat 
hankkia vakuutuksen niiden varalle. Juuri-

käävän torjuntaankaan ei enää saa kemera-
tukea, mutta hirvituhoille on edelleen oma 
erillinen korvausjärjestelmä.

Kaikkea muuta varten pitää periaattees-
sa olla vakuutus. Käytännössä monen va-
kuutusyhtiön tarjoama laaja  vakuutustur-
va korvaa nykyisin metsäomaisuuden tu-
hojen varalta melko kattavasti. Vakuutus-
yhtiöt eivät kuitenkaan korvaa esimerkik-
si luonnon saastumisesta tai ilmastosta ai-
heutuneita tuhoja. Ja ainoastaan jotkut va-
kuutusyhtiöt korvaavat sienitautien taimi-
kolle ja istutettaville taimille aiheuttamia 
vahinkoja.

Vakuutukset kannattaa
kilpailuttaa

- Tarjouksen pyytäminen metsävakuutuk-
sesta on helppoa. Metsätilojen pinta-ala- ja 
sijaintipaikkatietojen perusteella voidaan 
laskea tarjous. Sijainti ja valittu turvan 
taso vaikuttavat hintaan. Tarjousten hinta-

on jätetty tarkastuksen tehneelle Inspecta 
Oy:lle helmikuun alkupäivinä.

Puunkorjuujälki
vaatimusten rajoissa

Korjuuvaurioita, elävien puiden vahin-
goittamista ja ajourapainumia, tarkastel-
laan PEFC:ssä Puuston terveydestä huo-
lehditaan -kriteerissä. Vaurioita sallitaan 
enintään viidessä prosentissa kasvamaan 
jätetyistä puista tai ajourien pituudesta. 
Aikaisemmin raja oli neljä prosenttia. 
Läntisessä Suomessa vaatimus jäikin 
menneinä vuosina usein rimaa hipoen 
saavuttamatta. Vuonna 2015 tulokset 
olivat parantuneet niin paljon, että aikai-
sempienkin kriteerien vaatimus olisi täy-
tetty. Myös juurikäävän torjuntamäärät 
riskihakkuissa olivat vaaditulla tasolla. 
Puuston terveydestä huolehtimiskriteerin 
vaatimus jäi kuitenkin täyttymättä, kos-
ka kaikilla toimijoilla ei  ollut suosituksia 
hakkuutyötä haittaavan alikasvoksen rai-
vauksesta ennen hakkuuta.

Myös energiapuun korjuujälki oli pa-
rantunut ja sitä koskevan kriteerin vaati-
mukset täytettiin. 

Ohjeistuksissa ja
asioiden
käsittelyssä kehitettävää

Tehdyissä maastotarkastuksissa todet-
tiin työjäljen ja toiminnan noudattavan 
PEFC-vaatimuksia. Korjuu-, muokkaus- 
ja tietyömailta saatiin jopa kiitosta. Poik-
keamia  sertifiointivaatimuksista havait-
tiin lähinnä sisäisen tiedonkeruun poh-
jalta. Tietoja antaneiden sertifiointiin si-
toutuneiden toimijoiden ohjeistuksissa ja 
käytännöissä paljastui sitä kautta joita-
kin puutteellisuuksia. Eli sisätöistä saa-
tiin laiskanläksyä ja asioita pitää kehittää 
edelleen. 

Tarkastuksen tehnyt Inspecta totesi 
läntisellä sertifiointialueella kaikkiaan 
yhdeksän lievää poikkeamaa PEFC-serti-
fioinnin vaatimuksista.
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Metsävakuutus on entistä  
tärkeämpi – millainen kannattaa ottaa?

Metsäsertifioinnissa riittää hiomista

Säästöpuuryhmien polttaminen pitäisi saada yleistymään lounaisella alueel-
lakin. Kuvassa viime vuoden kesäkuun poltto mhy Lakeuden alueelta Jalasjär-
veltä.

erot saattavat olla kohtuullisen suuriakin.
- Metsätilalle voi valita suppean, perus- 

tai laajan turvan tason metsävakuutuksen. 
Suppea turva kattaa pelkät palovahingot, 
perustaso laajentaa turvat myrsky- ja lumi-
tuhoihin. Laajan turva kattaa myös hyön-
teis-, tulva-, sienituho-, eläintuho-, vahin-
gonteko- ja varkausvahingot. Vakuutusta 
ottaessa on hyvä miettiä, minkä kokoinen 
omavastuu asiakkaan riskinkantokyvylle 
sopii. Omavastuuta korottamalla voi sääs-
tää vakuutusmaksussa, kertoo Viljanen.

Tilalla oleva metsäsuunnitelma alen-

taa vakuutusmaksua hieman. Taimikko-
valtaisella tilalla kannattaa vakuutuksia 
kilpailuttaessa huomioida, että vakuutet-
tavan puuston arvon voi huoletta sijoittaa 
alimpaan hintaluokkaan: tukkipuuta ei 
ole vielä lähivuosina odotettavissa, joten 
mahdollisesti tuhoutuvan puuston arvo ei 
yllä kuin kuitupuun hintaluokkaan.

Mitä sitten kun tuho iskee?

Vakuutus pitää olla otettu ennen tuhon al-
kamista. Esimerkiksi lumituhovakuutuk-

sessa tämä tarkoittaa, että vakuutus pitää 
ottaa syksyllä ennen lumentuloa.

Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat 
ovat yleensä ensimmäisenä kiertämässä 
tuhoalueita ja ovat saman tien yhteydessä 
metsänomistajiin. Asiantuntija laatii arvi-
on tuhoutuneen puuston arvosta, ilmoittaa 
sen vakuutusyhtiöön ja voi hoitaa hake-
mukset metsänomistajan puolesta. Kor-
vauksen minimirajana on pääsääntöisesti 
15 kuutiota tai 0,5 hehtaarin yhtenäinen 
tuhoalue.

Metsävakuutusten vertailua
jäsenverkko Repussa

Tärkeimpien metsävakuutuksia tarjoavien 
vakuutusyhtiöiden metsävakuutusten pe-
rustiedot ja oleellisimmat eroavaisuudet 
on koottu MTK:n jäsensivusto Reppuun. 
Tiedot on koottu lokakuussa 2016 yhtiöiden 
www-sivuilta löytyneiden tietojen perus-
teella. MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten 
jäsenalennukset selviävät myös Repusta.

Anne Rauhamäki
viestinnän suunnittelija

MTK

Säästöpuuryhmiä
polttamaan

Raakaa käytännön toimintaa vaatii kui-
tenkin kulotuksesta saatu lievä poikkea-
ma. Koko läntisellä alueella pitäisi selke-
ästi lisätä tulen käyttöä metsänhoidossa, 
jotta palaneesta puusta hyötyvät eliölajit 
säilyisivät ja menestyisivät metsissä. 
Säästöpuuryhmien polttaminen pitäisi 
saada yleistymään kaikissa maakunnissa.

Muutosten vuosi
tarkastuksissa

Tämän vuoden alusta voimaan tulleet uu-
det sertifiointikriteerit toivat osaltaan hiu-
kan muutosta tarkastuksiin. Kestävä met-
sätalous ja sen ekologiset, taloudelliset ja 
sosiaaliset toteutustavat ovat edelleen pää-
tarkoitus. Mutta aikaisempien vaatimusten 
sisältöä on ajantasaistettu, ja ihan uusina 
yksityiskohtina tarkasteluun tulivat mm. 
riista-asiat ja metsien roskaaminen.

Heli Mutkala-Kähkönen
Läntisen metsäsertifiointi-

toimikunnan pj.
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Riistalle lisäravintoa talvella

Etelä-Suomenkin talvissa luonnonvarais-
ten eläinten ravinnonsaanti vaikeutuu. 
Eläinten talviruokinta on hyvä aloittaa 
ennen lumentuloa, jotta ne löytävät ruo-
kintapaikat. Uusille ruokintapaikoille ei 
välttämättä ilmesty ensimmäisenä talve-
na runsaasti eläimiä. Jonkin ajan kuluessa 
paikka ”rutinoituu” vierailijoille, ja ruoan 
kulutus kasvaa. Aloitettua ruokintaa tu-
lee jatkaa läpi talven aina lumien sulami-
seen saakka. Pelkän ”haaskan” pitäminen 
ei ole eettisesti kestävää ja antaa erän-
käynnistä epämiellyttävän kuvan. 

Meillä pienet hirvieläimet kuten val-
kohäntäpeura ja metsäkauris ovat tyy-
pillisimmät ruokinnan kohteet. Lisäksi 

Metsässä ja pelloilla asuvia 
eläimiä voi auttaa talviruokin-
nalla. Ruokinnassa tulee huo-
mioida sopiva paikka ja ravin-
to. Samoin ruokintaan tulee 
sitoutua koko kaudeksi.

metsäjänis ja rusakko hyödyntävät tar-
jotun ruokinnan. Kun ruokintaan käyte-
tään viljaa, hyötyvät siitä pikkulinnutkin. 
Kuokkavieraina tavataan myös supikoiria 
ja varislintuja.

Mitä ruokaa saisi olla?

Riistan ruokinnassa hyödynnetään alku-
syksystä mm. ylijäämäomenoita. Koke-
muksen perusteella happamat ja pieni-
kokoiset omenat eivät kelpaa peuroille, 
sillä nekin tuntuvat herkkusuilta ihmisen 
tapaan. Viljoista kaura, vehnä, herne ja 
härkäpapu ovat suosituslistan kärjessä. 
Tuorerehu on sorkkaeläimille kuivahei-
nää maittavampaa, mutta jäniksille kel-
paa kaikki ruohopitoinen tarjottava.

Ruokintapaikka tulee valita eläinten 
luontaisten elinalueiden mukaan. Yleensä 
on hyvä muistaa, ettei paikkaa tuoda lä-
helle vilkasliikenteistä tietä, puutarhaa tai 
nuorta taimikkoa. Näin vältetään liikenne-
vahinkojen todennäköisyyttä, sekä met-

sänomistajan että puutarhurin mielipahaa 
syödyn sadon tai taimituhojen takia.

Ruokintaan voidaan käyttää erilaisia 
automaatteja tai katoksia, lisäksi maahan 
ruokkiminen on usein luontevaa. Auto-
maatit ovat hyviä viljan annostelussa, 
jolloin saadaan pidennettyä huoltoväliä. 
Myös ruokintapaikan sijoittelulla on mer-
kitystä saavutettavuuteen, jolloin ylläpito 
on helpompaa.

Kun ruokintapaikan perustaminen on 
tullut ajankohtaiseksi, on välttämätöntä 
olla yhteydessä maanomistajaan. Ruo-
kintakatosten ja automaattinen sijoitta-
miseen maastoon on aina kysyttävä lupa. 
Sama koskee juurikas- tai porkkanakasan 
kippaamista metsäautotien varteen. Val-
veutunut riistanruokkija siistii ruokajät-
teet kesän tullessa ja huoltaa paikan kun-
toon seuraavaan ruokintajaksoon.

Juhani Suni 
toiminnanjohtaja 

Mhy Kiikissuo

Riistakamera on tallentanut myöhäisillan ruokailijoita.Ruokintapaikat kannattaa sijoittaa sellaisille alueille, joissa 
eläimet luontaisesti liikkuvat. Maanomistajan lupa perustami-
seen tietysti tarvitaan.

www.siemenforelia.fi

Siemen Forelia Oy • Puh. 0206 39 6120 
PL 6 (Kalevankatu 8) • 40101 Jyväskylä

KOTIMAINEN JALOSTETTU SIEMEN ON 
HYVÄN METSÄN PERUSTA!

VALIOSIEMENTÄ MYÖS METSÄKYLVÖÖN
– KASVUA, LAATUA JA MONIMUOTOISUUTTA!

Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi
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Laji A B C D Muuta huomioitavaa
sinitiainen, kuusitiainen 10 25 2,8 7 
hömötiainen, töyhtötiainen 10 25 2,8 7 Pönttö kannattaa täyttää sahanpurulla, lahopuulla tms.
kirjosieppo, talitiainen, lapintiainen 10–12 30 3,2 8 
leppälintu 12–15 28 7 8 
kottarainen, käenpiika 12–15 35 4,6 8 
tervapääsky 12–15 35 4,6 8 Laudan on oltava erityisen karkeaa. 
     Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
varpuspöllö 15–18 60 4,6 20 Etuseinän on oltava vähintään 5 cm paksu. 
     Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
helmipöllö 18–20 50 8,5 10 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
lehtopöllö 26 60 13 13 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
viirupöllö 30–35 60–70 18 15 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
uuttukyyhky 18–20 50 8,5 10 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
naakka 18–20 50 8,5 10 
telkkä 22–24 55 11,5 14 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
uivelo 22–24 55 7,5 14 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms.
isokoskelo 26 70 13 22 Pohjalle laitetaan vähintään 5 cm sahanpurua, turvetta tms

Riistakamera on tallentanut myöhäisillan ruokailijoita.

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

Koteja linnuille

MHY:SSÄ
HOMMA LUISTAA!

KERTTU NISKANEN
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Monet lintulajit ovat riippuvaisia ihmisten 
tekemistä linnunpöntöistä, sillä metsissä 
ei ole tarpeeksi pesäpaikkoja kolopesijöil-
le. Sijoittamalla pesäpönttöjä pihapiiriin 
voit nauttia linnunlaulusta ja saat ahkeran 
puutarhatuholaisten hävittäjän. Talitiai-
set, sinitiaiset, kirjosiepot ja leppälinnut 
pesivät mielellään pihapiirissä.

Metsäänkin kannattaa sijoittaa linnun-
pönttöjä. Metsään voi viedä pikkulinnun 
pönttöjen lisäksi myös pöllönpönttöjä. 
Pöllöt pitävät myyrät ja hiiret kurissa. 

Pikkulinnut syövät puita vaivaavia tu-
hohyönteisiä, kuten pistiäistentoukkia. 
Muistathan kuitenkin kysyä luvan met-
sänomistajalta pönttöjen ripustamiseen.

Pesäpöntöt pitää muistaa tyhjentää vuo-
sittain, koska useimmat linnut eivät osaa 
itse siivota pönttöjä. Tyhjentämällä van-
hat pesätarvikkeet saadaan niissä majai-
levat, lintuja kiusaavat kirput pois pöntös-
tä. Paras tyhjennysaika on syksy tai talvi. 
Pakkasella tyhjennettäessä kirput eivät 
pääse puremaan ihmistäkään.

Millainen on hyvä linnunpönttö?

Tee pönttö raakalaudasta tai pyöreästä 
puusta kairaamalla. Linnulle turvallista 
ja hyvää linnunpönttöä ei voi tehdä muo-
vista eikä vanerista. Pönttö tehdään valon 
ja veden pitäväksi, mutta veden olisi kui-
tenkin päästävä pohjan kautta pois. Puh-
distuksen takia joko katon tai pohjan on 
hyvä olla avattava. Lentoaukon suhteen 
linnut ovat tarkkoja. 

PERUSPÖNTTÖ

Sijoita valmiit pöntöt puihin tai oksanhankaan metalli-
langalla tai köydellä niin, ettei lanka kurista puuta. Pönt-
töjä ei pidä naulata puihin! Tarkista pönttöä siivotessasi 
myös pöntön kunto ja kiinnitys!

Lähteet: SLL/Keski-Suomi ja Birdlife

Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät tausta-
joukot. Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää 
vain ja ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta saa 
kattavat palvelut ja jäsenedut. Tutust palveluihin 
osoitteessa www.mhy.fi.

Metsänomistajat
Me teemme metsänomistajan 
eteen enemmän.
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Tutustu kohteisiimme ja palveluihimme www.metsatilat.fi/lansisuomi

Suomen suurin maaseutuvälittäjä myy metsät, pellot, mökit ja tontit! 
Hoidamme myös perinnönjaot, perunkirjoitukset ym. toimeksiannot.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistysten kanssa.

etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
www.metsatilat.fi

Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy LKV

Palkkio 4,5 %, minimi 2 250 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Vesa Yli-Hongisto  
0500 832 681
Mhy Satakunta + Loimaa

■ SASTAMALA, Kiikka, yksityisellä Seivalan rantakaava-alueella 
kaksi erittäin laadukasta rantatonttia Kokemäenjoen 
aurinkoisella itärannalla. Ranta-asemakaava on saanut lain-
voiman kesäkuussa 2015. Kaavan viidestä tontista on jäljellä 
kaksi. Määräaloina myytävät tontit on merkitty maastoon 
kivipyykeillä. Jäljellä oleviin tontteihin on mahdollista ostaa 
lisäaluetta, näin voit ostaa haluamasi kokonaisuuden. Tontille 
saa rakentaa yhden 100 k-m² suuruisen lomarakennuksen sekä 
enintään kaksi talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 40 k-m2. Lisäksi saa rakentaa yhden 
enintään 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen sille osoitetulle 
paikalle. Hp. 108 000 €

Hyvät kaupat keväällä!

■ SASTAMALA, Keikyä, maatilan talouskeskus aivan 
Pehulan taajaman keskellä. Pienehkö hirsinen 
asuinrakennus, kauniissa pihapiirissä talousrakennuksia. 
Vesi- ja viemäriliittymät, ikkunat 90-luvulta. Kaikki 
palvelut kävelyetäisyydellä. 960 m² tontti, jolla 
asuinkerrostalojen kaavamerkintä. Hp. 70 000 €

Tapio Isotalo 
044 717 7336
Mhy Satakunta 

■ MERIKARVIA, maatila. Runsaan 9 hehtaarin maatila, jossa 
peltoa ja metsää. Hyvin käyttökelpoiset rakennukset, joissa 
asuttu vielä pari vuotta sitten ja lämpö päällä. Hp. 59 500 €

Rauno Hakala
0400 124 832
Mhy Salometsä

■ SALO, Perttelin yhteismetsän osuudet 185 kpl. Osuusluku 
vastaa yhteismetsän metsäsuunnitelman 934,5 hehtaarin 
metsatalousmaan alasta noin 24 hehtaarin osuutta. Perttelin 
yhteismetsän kokonaispinta-ala on 1016,3 ha, josta vesipinta-
alaa 3,65 ha. Ainespuun määrä metsätalousmaalla on 
keskimäärin noin 160 m³/ha. Yhteismetsällä on Hirsjärven 
ranta-asemakaavan alueella 9 omarantaista sekä 6 yhteis-
rantaista loma-asuntotonttia, joista kertyy vuokratuloja 
yhteismetsälle. Tarjoa 15.3. 

Timo Vesterinen
0500 812 792
Mhy Lounametsä

■ LAITILA, metsätila 11 ha/990 m³ puuta. Alle 5 km Kalannin 
kirkonkylältä. Tilalla on monipuolinen kehitysluokkarakenne, 
jossa taimikkoa, nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää sekä 
uudistuskypsää metsää. Tarj. 7.3.

Antti Rantanen 
040 529 0668
Mhy Salometsä

Tommi Laurila 
040 514 2098
Mhy Auranmaa
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Mhy Satakunnalle  
uusi valtuusto ja hallitus

Mhy Satakunnan valtuusto 2017 - 2020   
   

Aro Pirkko Luvia 
Eskola  Elina Säkylä 
Heikintalo  Jukka Merikarvia 
Heikkilä  Pekka Huittinen 
Hämäläinen  Juha Ulvila 
Isotuovola Timo Huittinen 
Jokela  Antti Sastamala 
Kirra Markku Ulvila 
Kojo Urho Huittinen 
Koskiranta Pertti Pori 
Kotiranta  Juhani Merikarvia 
Kulmala Markku Pori 
Kuuminainen Pertti Pori 
Mäkivaara Olavi Pori 
Mäntylä Juha Harjavalta 
Mörtti Tapio Sastamala 
Numminen Rauno Luvia 
Peltonen  Teemu Kokemäki 
Potila  Sakari Kokemäki 
Rukanen Anssi Kokemäki 
Räikkä  Kalle Huittinen 
Salminen  Heli Huittinen 
Santa-Nokki  Heikki Ulvila 
Suutari Jyrki Kokemäki 
Talvitie  Mervi Ulvila 
Tenho Juha Ulvila 
Vanhatalo Altti Merikarvia 
Vähätalo  Matti Säkylä 

   
Varavaltuutetut   
(varasijajärjestyksessä)   

Mäki-Esko Mika Luvia 
Nordman Klaus Pori 
Pärssinen  Markku Sastamala 
Löyhä  Kirsti Huittinen 
Laine  Pauli Huittinen 
Kesti Hanna Pori 
Tuominen Eeva-Liisa Kokemäki 
Pietilä  Seppo Sastamala 
Järvinen Nils Kokemäki 

   
Hallitus 2017-2019   

Asmala  Harri Merikarvia Pj
Hallamaa-Tupi Päivi Harjavalta Vpj
Karvo Juha Sastamala 
Markkula  Ilkka Ulvila 
Rehula  Matti Pori 
Tervaselkä Kaisa-Kreetta Pori 
Virtanen  Heikki Huittinen 
Välilä  Reijo Säkylä

Jäsenet äänestivät aktiivisesti Mhy Sa-
takunnan ensimmäisissä valtuustovaa-
leissa. Kaikkiaan ääniä annettiin 2.266, 
joista neljä hylättyä. Lopullinen äänestys-
prosentti oli  43,9 %. Äänestysaktiivisuus 
nousi kolme prosenttiyksikköä neljän 
vuoden takaisesta. Hyvästä tulokses-
ta kiitos kuuluu kaikille äänioikeuttaan 
käyttäneille. Uskon, että myös onnistu-
neella ehdokasasettelulla oli merkitystä 
lopputulokseen. Tavoitteemme oli saada 
ehdokkaita kaksi kertaa valittujen määrä, 
ja se tavoite ylittyi, toteaa toiminnanjoh-
taja Olli Mäki.

Valtuutettuja tasaisesti koko 
alueelta

Toiminnan kannalta on hyvä, että vali-
tut valtuutetut edustavat kattavasti koko 
toimialuetta jäsenmäärien suhteessa. 
Valtuutetun yhtenä tehtävänä on välittää 
tietoa jäsenille sekä jäseniltä palautetta ja 
toiveita metsänhoitoyhdistykselle.  Kun 
katsoo lopputulosta, voi todeta että täs-
sä onnistuttiin. Valtuutettujen keski-ikä 
on 51 vuotta ja valituista naisia oli 14 %. 
Ammattiryhmittäinen jakauma: maata-
lousyrittäjät 68%, yrittäjät 14%, palkan-
saajat 11% ja eläkeläiset 7%.

Valtuuston ensimmäinen kokous 
oli tammikuussa 

Uusi valtuusto piti ensimmäisen kokouk-
sensa tammikuussa, jossa se valitsi Mhy 
Satakunnalle uuden hallituksen vuosille 
2017-2018. Uusia jäseniä hallitukseen tuli 
neljä kahdeksasta. Kokouksen jälkeen 
valtuutetut miettivät työryhmissä tulevan 
valtuustokauden keskeisiä tavoitteita. 

Hallitus järjestäytyi

Illan päätteeksi valittu hallitus piti en-
simmäisen kokouksen, jossa se valitsi 
puheenjohtajat. Hallituksen uusi puheen-
johtaja on Harri Asmala Merikarvialta. 
Harri on aiemmin ollut myös Mhy Länsi-
Satakunnan hallituksessa. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Päivi Hallamaa-Tupi 
Harjavallasta. Päivi on toiminut varapu-
heenjohtajana myös edellisessä hallituk-
sessa.
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metsänhoitoyhdistys
SATAKUNTA
Metsänomistajat
SATAKUNTA
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metsänhoitoyhdistys
SATAKUNTA
Metsänomistajat
SATAKUNTA
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Metsäselain-mobiilimetsä- 
suunnitelma metsänomistajille
Metsänhoitoyhdistys Satakunta tarjoaa 
jäsenilleen ilmaisena jäsenetuna mobii-
lisovelluksen, jolla omaa metsäsuunnitel-
maa voi kätevästi selailla matkapuheli-
mella tai tabletilla. Metsänhoitoyhdistys-
ten jäsenille kehitetty Metsäselain-sovel-
lus on ladattavissa kaikkiin älypuhelin-
malleihin. Palvelu on käytettävissä myös 
verkossa osoitteessa www.metsaselain.fi. 

Metsäsuunnitelmasi  
kulkee mukana

Metsäselain-mobiilisovellus mahdollistaa 
metsänomistajille uudenlaisia, helppoja 
tapoja oman metsäsuunnitelman tarkaste-
luun ja maastokäynteihin. Metsäselaimel-
la niin metsänomistaja kuin -ammattilai-
nenkin saavat käyttöönsä taskuversiona 
teemakartat hakkuista ja hoitotöistä, ku-
viotiedot, hakkuutuloarviot sekä sijain-
titiedot. Metsäselaimen ominaisuuksiin 
kuuluvat hyvälaatuiset kartat, tilanrajat 
sekä Maanmittauslaitoksen ilmakuvat 
koko Suomen alueelta, eikä sovellus tar-
vitse nettiyhteyttä.

Tule metsäsuunnittelijan 
kanssa maastoon, tehdään 
yhdessä metsäsuunnitelma 
sinun toiveesi huomioiden.

Metsäsuunnitelma auttaa 
sinua metsän hoito ja -hak-
kuutöiden suunnittelussa.  
Näin maksimoit metsäomai-
suutesi tuoton. Se huomioi 
myös metsäsi luontoarvot.

Tänä vuonna haluamme tar-
jota metsäsuunnitteluamme 
erityisesti Kiikka-Keikyän 
toimialueelle.

Voit tutustua metsäsuunnitelmaan heti 
kokeilemalla Metsäselaimesta löytyvää 
demometsäsuunnitelmaa. Ennen oman 
metsäsuunnitelman käyttöönottoa, ota 
ensin yhteyttä metsänhoitoyhdistyksee-
si. Mobiilimetsäsuunnitelman tarkastelu 
nimittäin vaatii, että metsänhoitoyhdis-
tyksen järjestelmään on syötetty metsä-
suunnitelman kuviotiedot. Ellei tietoja 
ole, saat palvelun käyttöösi kätevimmin 
tilaamalla uuden metsäsuunnitelman tai 
tekemällä päivityksen vanhaan metsä-
suunnitelmaan.

Löydät sovelluksen laitteesi sovellus-
kaupasta hakemalla hakusanalla ”metsä-
selain”

Hyötyjä vapaa-aikaan

Metsäselainta voi hyödyntää erinomaises-
ti myös vapaa-ajan harrastuksissa, koska 
se sisältää tarkimmat ja ajantasaisimmat 
maastokartta- ja ilmakuva-aineistot koko 
Suomen alueelta. Myös reittien tallennus 
onnistuu sovelluksella näppärästi.

SATAKUNTA

Tilaisuuden aiheina mm. omistajanvaihdokseen valmis-
tautuminen, vaihtoehdot ja  verotus sekä metsätilojen 
markkinatilanne.  Aiheesta alustaa LKV, kiinteistöasian-
tuntija Vesa Yli-Hongisto Mhy Satakunnasta.  
 
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu alkaa puoli 
tuntia ennen tilaisuutta. Tervetuloa!

Metsätilan omistajanvaihdos

Ilmoittautumiset viikkoa ennen tilaisuutta 
www.metsakeskus.fi/tapahtumat tai 
minnamari.tuovinen@metsakeskus.fi

To 23.3. klo 17.00 Kokemäki, Ammatti- ja yrittäjäopiston  
 auditorio, Kauvatsantie 189.

Ke 29.3. klo 17.00 Merikarvia, Korsutupa, os. Antintie 23.

To 30.3. klo 18.00 Pori, Kansalaisopiston auditorio,    
 Gallen-Kallelankatu 14.

Omasta metsäsuunnitelmakansiosta 
paperikarttoineen voit pyytää erillisen 

tarjouksen!

Lisätiedot: Esa Halonen,  044 717 7330

Mennäänkö 

metsään!

Ota yhteyttä !
Henna Vormisto-Kupi 
Metsäsuunnittelija

Puh. 044 377 6216     
henna.vormisto-kupi@mhy.fi



23

Raivaussahan käytön kurssi

SATAKUNTA

❍

Palvelulomake

Osoitteen/omistajatietojen muutos

Haluan sähköisen jäsenkirjeen

Haluan lisätietoa jäsenyydestä
❍
❍

*) Metsätilan omistaja  ....................................................................................................................................................

*) Osoite  ....................................................................................................................................................  

*) Postinumero ja –toimipaikka  ....................................................................................................................................................  

Uusi omistaja  ....................................................................................................................................................

Uusi osoite  ....................................................................................................................................................

Uusi postinumero ja –toimipaikka  ....................................................................................................................................................

*) Puhelinnumero   ....................................................................................................................................................

Sähköpostiosoite  ....................................................................................................................................................

Päiväys  ....................................................................................................................................................

Allekirjoitus  ....................................................................................................................................................  

Lisätietoa  ....................................................................................................................................................

*) Pakollinen täytettävä tieto

Leikkaa täytetty lomake ja taita se kahtia tämä puoli sisällepäin. 
Teippaa tai nido kiinni ja pudota lähimpään postilaatikkoon. Postimaksu on maksettu.

❍
❍
❍

❍ Puukaupasta

Metsänhoidosta

Metsäsuunnitelmasta tai tila-arviosta

Jokin muu asia

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä, olen kiinnostunut

Aika: Lauantaina 13.5.2017   
 klo  9 –14

Paikka: Kullaan metsäoppilaitos
 Sahalahdentie 57, Ulvila

ü	Kurssilla saat perustiedot raivaussahan käyttöön  
 ja taimikon hoitoon. 
ü	Oman raivaussahan voi ottaa mukaan, ei välttämätön.
ü	Järjestämme samana päivänä kurssit miehille ja naisille  
 omina ryhminään.
ü	Kumpaankin ryhmään mahtuu 20,  
 etusija Mhy:n jäsenillä, joille maksuton

Ilmoittaudu Teemu Rauvalalle:  
teemu.rauvala@mhy.fi     p. 044 3776 217

Ilmoittautuneille tiedotetaan ennen kurssia  
tarkemmasta päiväohjelmasta.

TERVETULOA!
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Muutokset 
voit tehdä myös 

osoitteessa 
www.mhy.fi/satakunta

Lukijan palvelukortti

Kevätaurinko lämmittää puukaupan
Maalislauantain tapahtumamme 18.3.2017 klo 10-14
Tule keskustelemaan sinua kiinnostavista asioita tutun metsäasiantuntijasi kanssa. 
Esittelemme toimintaamme ja kerromme ajankohtaisista asioista. Missä mennään puukaupassa, mikä on 
tilanne metsätilamarkkinoilla?

Kaikki 13.3.-31.3.2017 Puukaupan toimeksiannon (valtakirjakaupan) Mhy:ltä tilanneet osallistuvat valtakun-
nalliseen arvontaan, jossa palkintona taimet 1 ha:lle. Lisäksi kaikille Puukaupan toimeksiannon tehneille tulee 
2 kuukauden Aarre–lehden numerot.

Huittinen S-marketin piha Risto Rytin Katu 37
– Esillä puunkorjuukoneita, Lauttakylän Koneen tuotteita
– Länsi-Suomen Metsätilat

Kokemäki Mhy Satakunnan toimisto, Teljänkatu 8 (torinpuolella)
– Esillä puunkorjuukone torilla
– 4H-yrittäjä kertomassa Tulevaisuuden kuusi -kampanjasta
– Juodaan kahvit ja mehut menneitä muistellen ja tulevaa arvaillen

Pori Prisma Mikkolan parkkipaikka, Itäkeskuksenkaari 6
– Esillä puunkorjuukoneita
– Esittelyssä metsäselain mobiilisovellus

TERVETULOA!


