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Vilkas toimintavuosi 2019 on 
vaihtunut metsänhoitoyhdis-
tysten vaalivuodeksi 2020. Vaa-

lit ovat aina tärkeä virstanpylväs mei-
dän yhdistykselle. Silloin voidaan kat-
soa myös taaksepäin. Mitä on luvattu 
ja onko se pystytty tekemään. Onko jo-
takin jäänyt tekemättä? Mitä olisi voi-
tu tehdä toisin tai paremmin? Onko 
meidän metsänhoitoyhdistys sellainen 
kuin me jäsenet sen haluamme olevan?

Nyt on se aika, kun voi vaikuttaa ja 
vieläpä helposti. Asetu ehdolle vaa-
leissa. Olet sitten etämetsänomistaja, 
yrittäjä, eläkeläinen, paikkakunnalla 
asuva, maa- ja metsätalousyrittäjä tai 
joku muu. Kaikkia teitä tarvitaan val-
tuustoon ja hallitukseen edustamaan 
metsänomistajia.

Alkuvuotta 2020 voisi kuvailla epä-
tavalliseksi metsätalouden kannal-
ta, jos haluaa käyttää lievää ilmaisua. 
Kulunut talvi on ollut säiltään poik-
keuksellinen Satakunnassa. Siihen 
yhdistettynä metsäteollisuuden lakot 
ja työsulut eivät ainakaan ole helpot-
taneet metsänhoitoyhdistyksen työtä.

Nyt päälle vyöryvä epidemia tekee 

tulevaisuudesta huonosti ennustetta-
van myös meidän työmme kannalta. 
Pyrimme jatkamaan työtä metsissä 
normaalisti. Seuraamme viranomais-
ten ohjeita ja toivomme myös met-
sänomistajien noudattavan annettuja 
varomääräyksiä, ettemme altista toi-
siamme tarpeettomasti.

Valtuuston kevätkokous jouduttiin 
siirtämään epidemian vuoksi ja uut-

Mhy vaalit 2020 lyhyesti
●	Ehdokas ei tarvitse 
 enää suosittelijaa
●	Riittää että ole ollut jäsenenä 
 1.1.2020 alkaen
●		Olet täyttänyt 18 v
●		Ehdokasasettelu 
 päättyy 30.9.2020
●		Äänestys ajalla 4.–25.11.2020 
●		Voit äänestää myös sähköisesti

Lisätietoja vaalisivulta: 
www.mhy.fi/vaalit

ta kokousajankohtaa ei ole vielä voitu 
vahvistaa. Valtuuston päätöksiä tarvi-
taan myös metsänhoitoyhdistysvaa-
lin läpiviemiseen. Toivon vielä tässä 
vaiheessa, että vaalit saadaan vietyä 
läpi suunnitellussa aikataulussa. Tie-
dotamme mahdollisista muutoksista 
myöhemmin.

Kaikista uhkista huolimatta on ke-
vät ja se on lupaus uudesta kasvusta. 
Käykää tarkistamassa taimikkonne ja 
suunnittelemassa kesän työt metsässä.
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Ovathan yhteystietosi kunnossa?
Muistathan päivittää yhteystietosi meille mikäli

●		Tilan omistus vaihtuu
●		Osoitteesi tai nimesi muuttuu
●		Puhelinnumero tai sähköposti vaihtuu
●		Ostat uuden metsätilan

Voit ilmoittaa tiedot lehdessä olevalla lomakkeella, 
sähköpostilla satakunta@mhy.fi,  
kotisivuilla mhy.fi/satakunta/yhteystiedot/osoitteenmuutos 
tai suoraan omalle metsäasiantuntijallesi.

Ennakoi ilmastonmuutoksen 
vaikutukset metsässäsi

Ilmastonmuutos tulee ja sitä emme 
voi enää estää. Poliittisilla päätöksillä 
ja omilla valinnoilla voimme vaikut-
taa muutoksen voimakkuuteen. Muu-
tokset tulevat näkymään myös met-
sissämme. Miten sinä voit varautua 
tulevaan oman metsäsi hoidossa?

Muutoksen vaikutuksia puuston 
kasvuun Etelä-Suomessa

Muutos tulee vaikuttamaan puula-
jeihimme eri tavalla. Nykyisen tiedon 
pohjalta suurin häviäjä ilmastomuu-
toksessa on kuusi, jonka kasvu heik-
kenee ja erilaisten tuhojen riski kas-
vaa.

Männyn osalta ei olisi odotettavissa 
juurikaan muutoksia Etelä-Suomessa. 
Kun siirrytään pohjoiseen, ovat vai-
kutukset positiivisia. Lämpösumman 
kasvaessa männyn kasvu tulee para-
nemaan.

Koivun ennustetaan olevan voitta-
ja. Sen kasvu paranee ja myös tuhojen 
kestävyyden uskotaan olevan koti-
maisista puulajeistamme paras. Myös 
jalojen lehtipuiden kasvatus eteläi-
simmässä Suomessa tulee mahdolli-
seksi, mitä voi pitää mahdollisuutena.

Tuhoriskit kasvavat

Kuusen tuholaisista kirjanpainaja tu-
lee hyötymään ilmaston lämpenemi-
sestä ja riski kuusikoiden laajoillekin 
tuhoille kasvaa. Myös juurikäävän tu-
horiski lisääntyy sekä männyllä että 
kuusella ja sen levinneisyysalue siir-
tyy yhä pohjoisemmaksi.

Tuulten lisääntyminen yhdistetty-
nä roudan vähenemiseen tulee lisää-

mään tuulituhoja merkittävästi. On 
ilmastonmuutoksesta jotain positii-
vistakin metsätuhojen osalta. Leudot 
talvet tulevat vähentämään lumitu-
hoja maamme eteläosissa.

Uutena riskinä ovat etelästä ilmas-
ton lämpiämisen seurauksena saa-
puvat erilaiset tuholaiset. Yksi näis-
tä on havununna, joka Luken mu-
kaan on tullut Suomeen jäädäkseen. 
Havununna syö kuusen ja männyn 
neulasia. Luken viime kesän kartoi-
tus osoitti, että sen kanta on runsas-
tunut myös Porin eteläpuolella. Se ei 
kuitenkaan vielä välttämättä tarkoita, 
että toimialueellamme olisi tuhoja lä-
hiaikoina.

Mitä voin itse tehdä  
omilla valinnoillani

Avainasemassa tulee olemaan metsän 
terveys. Ajallaan tehdyt taimikon har-
vennukset ja kasvatushakkuut pitä-
vät metsät elinvoimaisina, ja paranta-
vat niiden kestävyyttä erilaisia tuhoja 
vastaan. Uudistushakkuun ajankoh-
taa pitää miettiä puun hinnan lisäksi 
myös metsikön elinvoimaisuuden nä-
kökulmasta.

Uudistamispuulajina kannattai-
si suosia mäntyä ja koivua. Valitetta-
vasti tällä hetkellä suosituin puula-
ji metsänviljelyssä on kuusi. Merkittä-
vimpänä syynä tähän ovat hirvieläi-
met, joiden kanta on kasvanut metsä-
talouden kannalta aivan liian suurek-
si. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy, 
vaan kuusesta on tullut ”muoti-ilmiö”. 
Tässä myös metsäalan ammattilaisilla 
on peiliin katsomisen paikka.

Ilmaston lämpeneminen tulee luo-

maan haasteita puunkorjuulle. Ajat-
telutapaa kesä- ja talvikohteiden välil-
lä pitää miettiä uudelleen. Jos talvella 
ei ole routaa ja sade tulee vetenä, voi 
kuiva kesä olla usein parempi korjuu-
ajankohta. Hyvien metsäteiden merki-
tys tulee korostumaan ja näkymään 
leimikon hinnoittelussa.

Metsävakuutuksen merkitys tulee 
korostumaan. Enää ei välttämättä riitä 
metsälle pelkkä palovakuutus, vaan 
kannattaa tehdä riskiarvio oman met-
sän mahdollisista tuhoista ja suunni-
tella vakuutus niiden mukaan.

Ei kuitenkaan jäädä surkuttele-
maan, vaan käännetään katse tulevai-
suuteen ja ennakoidaan tulevat muu-
tokset jo tänään. Näin varmistamme, 
että lapsemmekin voivat nauttia elin-
voimaisista metsistämme aikanaan.
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Metsien merkitys
kasvaa ja monipuolistuu
Pekka Häkli | metsäasiantuntija | Mhy Satakunta

Seison vanhan maalaistalon pi-
hamaalla ja ihailen maaseu-
dun rauhaa. Olemme sopineet 

metsänomistajapariskunnan Maria 
Hollmenin ja Markku Laineen kans-
sa metsäisestä haastattelutuokiosta. 
Yleensä menen tämän tilan metsiin 
Markun kanssa ja tietenkin mukaan 
tulee aina myös perheen koira Otto. 
Niin kuin tälläkin kertaa. Otto ei voi 
luonnolleen mitään, vaan tulee tutusti 
nojailemaan ihan viereen. Hän ilmi-
selvästi pitää vieraista ja varsinkin 
metsään menosta.

Metsien monimuotoisuus ja 
ihmisten hyvinvointi

Minun sielunmaisemani on suoma-
lainen metsä. Teen lähes pelkästään 
etätöitä kotona ja lounastunnilla tehty 
metsälenkki koiran kanssa piristää. 
Se on tapa, josta koitan pitää kiinni, 
kertoo Maria Hollmen. Ajanpuute on 
vaikeuttanut myös ratsastusharrastus-
tani, mutta tilaisuuden suodessa met-
sälenkki suomenhevosen kanssa ren-
touttaa ja poistaa stressiä tehokkaasti.

Lande vs stadi

Marian metsäomistajuus lähti käyn-
tiin ilman sen kummempia suunni-
telmia. Hänellä oli vakituinen työ 
Helsingissä, mutta tarkoitus ei ollut 
missään vaiheessa muuttaa pääkau-
punkiin. Pääkaupunkiasunnon kor-
kean hankintahinnan sijasta Maria 
sijoitti mieluummin metsään. Ajatus 
tuli nopeasti eikä siitä sen jälkeen 
päässyt eroon. Metsää oli ostettava. 

Maria osti ensimmäisen metsätilan-
sa tädiltään 1999. Avioiduttuaan Mar-
kun kanssa Marian edesmennyt Eero 
–isä, pitkän linjan metsämies ja koko 
Luvian puolivirallinen metsäasian-
tuntija, kyseli vävyltään ryhtyisikö 
tämä viljelijäksi ja tilanjatkajaksi. Asi-
aa piti kypsytellä, mutta pian asia rat-
kesi ja sukupolvenvaihdoksen myötä 
Markku jäi pois palkkatyöstään. Met-
sänhoidosta ei paljasjalkainen turku-
lainen tiennyt mitään ennen Hollme-

nin pihapiiriin astumistaan. Nyt per-
heeseen kuuluu pariskunnan lisäksi 
teini-ikäiset tyttäret Sofia ja Julia.

Sienet, marjat,  
riista ja säästökohteet

Myös Markulle metsä on vapaa-ajan 
henkireikä. Hänen tärkein harrastuk-
sensa on metsästys, sekä hirvestys 
että pienriista. Lisäksi koiran kanssa 
lenkkeily ja sienestys. Marjastus on 
ulkoistettu anopille!

Hyvin hoidettu metsä antaa maa-
talouden vaihtelevissa olosuhteissa 
taloudellista turvaa. Seuraamme hy-
villä mielin hoidetun metsän kasvua. 
Suomessa matkaillessa kun näkee 
hoitamatontakin metsää. Se aina har-
mittaa. Tulee taloudellista tappiota 

ja luontoarvotkin menetetään. Toki 
metsiä pitää jättää suojeluunkin ja 
hyvin niitä on Suomessa jätettykin. 
Toivottavasti yksityisten metsien suo-
jelu pysyy jatkossa vapaaehtoisena. 
Suojelukohteista pitäisi lisäksi saada 
kohtuullinen korvaus.

Metsäsuunnitelma  
on kaiken perusta

Maria ja Markku ovat pitäneet tilalla 
koko ajan metsäsuunnitelman ajan 
tasalla ja toteuttaneet sitä markkina-
tilanteen ja hoitotarpeen mukaisesti. 
Parasta aikaakin metsänhoitoyhdis-
tyksen metsuri on taimikonhoitotöis-
sä. Samoin lannoituksia tehtiin viime 
kesänä.

Puukauppaa tehdään aina tarvitta-

Maria ja Markku kotitilan pihalla.
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essa. Tälläkin kertaa metsätien var-
rella odottaa viimeiset kasat poiskul-
jettamista. Tilanpidon alkuaikoina 
Markku teki metsänhoitotöitä ja han-
kintahakkuita, mutta karjamäärän ja 
peltopinta-alan lisääntyessä hän ei 
ole enää juurikaan kerennyt metsään, 
satunnaisten tuulenkaatojen poiskor-
jaamista lukuun ottamatta.

Tilan edelliset isännät ovat olleet 
erittäin kiinnostuneita metsänhoi-
dosta ja metsät olivat hyvin hoidettu-
ja, kun ostimme ne. Koetamme jatkaa 
samaa linjaa, jotta metsistä olisi iloa 
myös tuleville sukupolville.

Hiilinielut ja fossiilisten 
vaihtoehtojen korvaaminen

Puukaupasta ja hakkuista pääsem-
me aasinsiltaa ilmastomuutokseen ja 
hiilinieluihin. Väitteeseen, että Suo-
men pitäisi rajoittaa hakkuitaan, saan 
pään pudistusta. Ei missään tapauk-
sessa. Hoidetut metsät kasvavat pa-
remmin ja ovat näin ollen aina vaan 
suurempi hiilinielu. Suomen tulisi-
kin toimia EU:ssa aktiivisesti, jotta 
metsät määriteltäisiin hiilinieluiksi. 
Ikävää, etteivät edes kaikki Suomen 
mepit ymmärrä tätä. Suomen metsät 
kasvavat edelleen enemmän kuin nii-
tä hakataan ja metsien puumäärä on 
suurempi kuin koskaan.

Metsänhoitoyhdistys  
luotettava kumppani

Paikallistasolle palatessamme keskus-
telu siirtyy metsänhoitoyhdistykseen. 

Maria on ollut metsänhoitoyhdistyk-
sen hallinnossa mukana valtuusto-
edustajana vv. 2000 – 2016. Ensimmäi-
sellä kaudellaan hän oli valtuuston 
ainoa naisedustaja. Metsänhoitoyhdis-
tys on perheelle tuttu, puolueeton, te-
hokas, joustava ja asiakaslähtöinen toi-
mija. Emme ole koskaan edes harkin-
neet sopimusasiakkaaksi ryhtymistä 
yhdenkään muun toimijan kanssa. 

Tulevaisuudennäkymistä keskus-
tellessamme puhe kiertyy digitali-
saatioon. Tilalla on tosiaan käytössä 
metsäsuunnitelma. Se on mobiililait-
teessa metsäselaimena. Sen hyödyn-
nettävyyttä voisi parantaa saamalla se 

ajantasaisemmaksi, eli metsänomista-
jakin voisi täydentää tehdyt hoitotyöt 
ja hakkuut. Myös tiedonsiirto hakkuu-
koneelta metsäselaimeen olisi terve-
tullut.

Metsästä on niin moneksi

Metsäretkemme on lopuillaan. Omaan 
metsään liittyy jo nyt paljon muistoja 
ja sattumuksia menneiltäkin vuosilta. 
Maria ja Markku vihittiin täällä met-
sässä. Koivutukeista oli tehty alttari ja 
juhlaväki tuotiin linja-autoilla. Maria 
ja Markku tuotiin rekikyydillä.

Maria kertoo myös isoisästään, joka 
oli aikaansa edellä metsähoidossa 
1940 –luvulla. Silloin harsintahak-
kuu oli vielä vallitseva tapa metsän-
hoidossa. Marian isoisä edusti täysin 
vastakkaista näkökantaa ja hoiti met-
siään jättämällä parhaat puut kasva-
maan. Hän jätti pienen ”koealan” ko-
konaan hoitamatta ja siitä muodostui 
aikaa myöten tiheä, läpipääsemätön 
ryteikkö. Tähän risukkoon kävi sitten 
metsäasiantuntijoita tutustumassa 
ulkomaitakin myöten. Sittemmin se 
on hävitetty, koska alkoi näyttää sil-
tä, ettei sitä enää tarvittaisi. Nyt ehkä 
olisi taas käyttöä. Yllättävän monelle 
suomalaiselle metsänhoito on vieras-
ta. Ilman kirvestä ei metsä pärjää.

Päätökset mm. harvennuksista tai hoitotöistä tehdään metsän tarpeet huomioiden.

Laavulla on mukava  
levähtää metsälenkin jälkeen.
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Majavista ongelma 
metsänkasvatukselle
Olli Mäki | Mhy Satakunta

Euroopanmajava (Castor fiber) met-
sästettiin Suomessa sukupuuttoon 
1800 luvulla. Laji palautettiin siirtois-
tutuksin Norjasta saaduilla yksilöil-
lä 1930-luvulla. Samoihin aikoihin is-
tutettiin myös Kanadasta tuotuja ma-
javia, joiden oletettiin olevan samaa 
lajia. Vasta 1970-luvulla selvisi, että 
näin ei ollut. Euroopanmajavan pää-
levinneisyysalueita ovat Satakunta ja 
Etelä-Pohjanmaa, kun taas kanadan-
majava on vallannut Itä-Suomen.

Ongelmat metsätaloudelle

Majava käyttää kesällä ravinnokseen 
pääasiassa erialisia heinä- ja vesikas-
veja. Talvella sen ravinto koostuu leh-
tipuiden; koivu, haapa, pajut, pih-
laja kuoresta. Majava pystyy terävi-
en hampaiden ja vahvojen leukojen-
sa ansiosta kaatamaan järeitäkin leh-
tipuita. Puita kaadetaan sekä ravin-
non että patomateriaalin tarpeisiin. 
Padoilla majava säätelee elinympä-
ristössään veden pintaa itselleen so-
pivaksi. 

Tuhoja syntyy kaadetuista puista, 
mutta myös vedenpinnan nousu saat-

taa alavilla mailla tappaa puita pys-
tyyn laajallakin alueella. Valtio ei kor-
vaa majavatuhoja maanomistajalle.

Euroopan majavan metsästys

Euroopanmajavan metsästys on lu-
vanvaraista ja lupia on myönnetty lä-
hinnä Satakuntaan ja sen lähiympä-
ristöön, missä majavakanta on run-
sas. Pyyntivälineinä käytetään pää-
asiassa kivääriä ja metsästysjousta. 
Metsästysaika on elokuun 20. päiväs-
tä huhtikuun loppuun.

Paikallinen tuho Huittisissa

Kuvat ovat euroopanmajavan tuhois-
ta Huittisista Raijalanojan varrelta. 
Reilu kaksikymmentä vuotta sitten is-
tutetusta koivikosta tuli majavan ra-
vinnon ja patomateriaalin lähde. Ojas-
ta on purettu kaivurilla neljä patoa ja 
majavia on ammuttu paikallisen met-
sästysseuran toimesta 4 kpl, kertoo 
Metsästysseura Paukun puheenjohta-
ja Sauli Mäkinen. Hän toteaa myös, 
että vain pieni osa haetuista luvista 
myönnetään. Siksi onkin tärkeää, että 

tuhot tuodaan aina viranomaisten tie-
toon, jotta ongelmalle voidaan tehdä 
jotain. 

Nämä toimenpiteet eivät kuiten-
kaan auttaneet vaan kaadot koivikos-
sa jatkuivat vuosittain. Maanomistaja 
katsoi parhaaksi kaataa kyseisen koi-
vikon ja istuttaa alueen kuuselle.
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Kalle Karttunen | tutkimuspäällikkö | MTK ry
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USKorona toi epävarmuutta 
puumarkkinoiden hyvään vireeseen 
Metsät eivät ole kiinni!

Puumarkkinoiden osalta on ollut alkukeväästä jo odotuksia paremmasta. 
Epävarmuutta lisäävät kuitenkin koronaviruksen mahdolliset vaikutukset ta-
louden heikkenemiseen. Puun myynnit ja hinnat ovat elpyneet alkuvuoden 
alhaisista tasoista. Puukauppaan ja metsänhoitotöihin on hyvät edellytykset.

Kalle Karttunen aloitti MTK:n tutkimus-
päällikkönä joulukuun alusta. Hän toimi 
aiemmin LUT-yliopistolla bioenergia-alan 
tutkijana. Edellinen tutkimuspäällikkö 
Erno Järvinen siirtyi Suomen metsäsää- 
tiön toimitusjohtajaksi. 

Puunostojen painopiste on siirty-
nyt kesä- ja kelirikkokorjuukoh-
teisiin, mistä kielii myös raaka-

puun pieni hinnan nousu markki-
noilla. Lopputuotteiden markkinoilla 
ainoastaan sellun markkinahinta on 
saavuttanut pohjan ja lähtenyt oras-
tavaan nousuun. Mekaanisen metsä-
teollisuuden vaikea markkinatilanne 
jatkuu ja koronatilanne tuo vielä lisä-
painetta. Alkuvuoden hiljaisen puu-
kaupan ohella hakkuumäärät ovat ol-
leet laskussa huonoista korjuukeleistä 
ja lakoista johtuen. Toisaalta lämmin 
ja lumeton talvi mahdollistaa vaikka-
pa taimikonhoitotöiden käynnistämi-
sen Etelä-Suomessa. Positiivisina seik-
koina voi nähdä kesäkorjuukohtei-
den kysynnän ja sen, että markkinoil-
la on ollut jo odotuksia paremmasta. 
Metsänhoitoyhdistyksistä löytyy apu 
sekä puukauppaan että metsänhoito-
töiden suunnitteluun ja toteutukseen.  
Metsänhoitoyhdistykset ovat aktivoi-
tuneet tarjoamaan ratkaisuja metsän-
omistajille tässä vaikeassa talousti-
lanteessa. Toivottavasti myös metsän-
omistajat aktivoituvat hyödyntämään 
metsien tarjoamia mahdollisuuksia 
ja tukemaan työllisyyttä ja toimeliai-
suutta. Metsät eivät ole kiinni!

Koronavirus vaikuttaa 
vientimarkkinoihin 

Koronaviruksen yleiset markkinavai-
kutukset ovat negatiivisempia kuin 
ennalta osattiin arvioida. Maailman-
talous uhkaa heiketä ainakin väliai-
kaisesti, mikä vaikuttaa myös vien-
nistä elävään Suomeen. Suomen ta-
louskehitys heikkeni jo ennakkoar-
vioita enemmän viime vuoden lopul-

la sekä vientitilastojen osalta alku-
vuodesta. Koronaviruksen ennakoi-
daan vievän Suomen talouden voi-
makkaasti miinusmerkkiseksi kulu-
vana vuonna. Epidemian tuoma epä-
varmuus vaikuttaa kuluttajien ja teol-
lisuuden ostokäyttäytymiseen. Puu-
pohjaisten hygieniatuotteiden kulu-
tus on reippaassa kasvussa. Toisaalta 
investointien lykkääminen heikentää 
puutuotteiden kysyntää. Lopputuot-
teiden kysynnän muutokset näkyvät 
viiveellä raakapuumarkkinoille. Ko-
ronan tuoman epävarmuuden lisäk-
si Keski-Euroopan hyönteis- ja myrs-
kytuhojen vaikutus sekoittaa puutuo-
temarkkinoita. Kysynnän hetkellinen 
heikkeneminen ja ylitarjonnan jat-
kuminen eivät ainakaan edistä puu-
markkinoiden orastavaa toipumis-
ta. Raakapuumarkkinoilla on yhä ky-
syntää kuitupuusta, mutta tukkipuun 
menekissä on ollut ongelmia tietyillä 
alueilla.

Ostossa siirrytty 
kesäkorjuukohteisiin 

Talvikorjuu on ollut ongelmissa läm-
pimien säiden takia etenkin Etelä-
Suomessa. Osa talvikorjuukohteis-
ta siirtyy myöhemmin toteutetta-
vaksi. Puumarkkinoilla onkin siir-
rytty kesä- ja kelirikkokohteiden os-
toon. Näissä hintataso on perinteises-
ti korkeampi kuin talvikorjuukohteis-
sa. Puun hinta onkin hieman noussut 
ja puukauppa piristynyt.  Puukaup-
pojen kilpailuttaminen on erityisen 
tärkeää, kun kysyntä alkaa elpyä. On 
tärkeää muistaa katkonnan vaikutus 
puukauppaan ja tulokseen. Mittaus-
asiakirjoilla on voitava todentaa, että 

puukauppasopimuksessa sovitut eh-
dot toteutuvat. Epäselvissä katkon-
tatapauksissa kannattaa hyödyntää 
metsänhoitoyhdistyksen asiantunte-
musta ja tarvittaessa pyytää viralli-
sen mittaajan lausunto. Metsänhoi-
toyhdistyksestä saa myös asiantunti-
ja-apua valtakirjakauppoihin ja kor-
juun valvontaan. 

Puumarkkinatilanne vaihtelee alu-
eittain ja ostajittain. Oman alueen 
metsänhoitoyhdistyksestä löytyy kai-
kissa puumarkkinatilanteissa tarkin 
hinta- ja määrätieto. Erilaiset puu-
kauppaan liittyvät lisät ja puutavara-
lajien kirjavat hinnoittelukäytännöt 
ovat yleisiä, mikä heikentää julkisten 
hintatilastojen hyödynnettävyyttä. 

Taimikonhoidon aika on nyt

Erittäin leuto talvi mahdollistaa tai-
mikoiden varhaishoitotöiden sekä 
nuoren metsän hoitotöiden käynnis-
tämisen aiempaa aikaisemmin. Nyt 
onkin suunnittelun ja tekemisen aika. 
Paikallisista metsänhoitoyhdistyksis-
tä löytyy apu sekä suunnitteluun että 
toteutukseen. Kannattaa käyttää pal-
veluja, sillä niin tuetaan myös paikal-
lista työllisyyttä ja toimeliaisuutta.
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METSO-sopimus päästi 
Pekka Kokkomäen pinteestä
Markus Nissinen | ympäristöasiantuntija | MTK metsälinja

Suunniteltu hakkuu kariutui korvauksitta maakuntakaavaan. Metsänomistaja neuvotteli metsänhoitoyhdistyksen 
neuvojan ja tämän jutun kirjoittajan avulla viranomaisten kanssa. Tuloksena syntyi suojelusopimus, jolla valtio lu-
nasti alueen metsänomistajalta.

Maanomistaja Pekka Kokkomä-
ki suunnitteli harvennushak-
kuita. Metsä oli merkitty Sa-

takunnan maakuntakaavassa suojelu-
varaukseksi. Metsänkäyttöilmoituksen 
jälkeen ELY-keskukselta tuli tyrmäävä 
vastaus: ”Kuvioita ei voi käsitellä, eikä 
suojelukorvauksia maksaa.”

Kohde oli kaavassa voimakkaalla 
suojelumääräyksellä varustettu suoje-
lualue S-merkinnällä. Toimenpiteitä, 
jotka voisivat oleellisesti vaarantaa tai 
heikentää alueen suojeluarvoja, ei sai-
si tehdä.

S-merkintä on maanomistajan kan-
nalta hankala. Koska suojelun taustalla 
olevaa erillislakia ei ole määritelty, on 
korvausten saaminen epäselvää. Kaa-
vamerkintä luonnonsuojelualue (SL) 

olisi parempi. Silloin luonnonsuojelu-
lain mukaan rajoitetta seuraisi korvaus.

Edunvalvonta toimii

Metsänkäyttöilmoituksesta alkanei-
den hankaluuksien jälkeen metsän-
hoitoyhdistys Karhun metsäneuvoja 
Matti Lahti jatkoi asian selvittämis-
tä. ELY-keskus kannusti hakemaan 
muutosta maakuntakaavaan. Käytän-
nössä valtavan hidasta ja epärealistis-
ta, joten lisäneuvoja kysyttiin allekir-
joittaneelta (Markus Nissinen).

Pohdin kaavan vaikutuksia. Metsä-
laki ei ole voimassa kaavojen suojelu-
aluevarauksissa. Kun metsälaki ei ole 
voimassa, ei hakkuista tarvitse tehdä 
metsänkäyttöilmoitustakaan! Mutta 

ympäristöviranomaiselle pitää varata 
mahdollisuus lausua suojelukohdet-
ta muuttavista toimenpiteistä ja ELY-
keskus olikin jo kieltänyt hakkuut kir-
jallisesti.

Haastavaa, muttei mahdotonta. 
Suomessa perustuslaki turvaa omai-
suudensuojan. Jos yhteiskunta asettaa 
käyttörajoitteita esimerkiksi luonnon-
suojelullisista syistä, kuuluu maan-
omistajalle täysimääräinen korvaus. 

Avustin maanomistajaa muotoile-
maan kirjeen ELY-keskukselle. Hänel-
le kuuluisi oikeus hakata puut tai saa-
da korvaus.

Maastokäynti valaisi

Kokkomäki oli kärsinyt metsänsä ra-
joituksista jo viisi vuotta. Kirjeen jäl-
keen maastokatselmus toteutui nope-
asti. Pekka Kokkomäki, Matti Lahti ja 
minä tapasimme ELY:n edustajat Elina 
Joensuun ja Juha Mannisen kohteella.  
Alustin päivän tavoitteet: ”Matti on 
selvittänyt puusto- ja luontoarvoja. 
Metsät soveltuvat melko varmasti va-
paaehtoiseen suojeluun, METSOon. 
Lähdetään kotiin, kun meillä on selvät 
sävelet jatkosta ja maanomistajan ra-
havirroista.”

Ennakko-oletukset pitivät. Runsas-
lahopuustoisia kangasmetsiä, korpi-
painanteita, kalliomänniköitä ja järeitä 
haapoja. Erityisen alueesta tekee elin-
ympäristöjen mosaiikki. Puolet yli 30 
hehtaarin kohteesta on luonnontilais-
ta avosuota.

Elina Joensuu totesi maastokierrok-
sen jälkeen: ”Sopimus syntyy varmas-
ti, jos maanomistaja vain haluaa. Hie-
no kohde!”

METSO-sopimus syntyi

Pysyvä suojelu sopi Kokkomäelle hy-
vin. Hän päätyi suojelukauppaan, jos-
sa kohde myydään maapohjineen val-
tiolle. ”Jälkipolvia helpottaa, kun hoi-

Sopimuskohde Siikaisissa on merkittävä kangasmetsien ja luonnontilaisten soiden 
mosaiikki. Myös puuttomien soiden vapaaehtoinen suojelu onnistuu juuri käynnisty-
neen Helmi-ohjelman myötä.
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detaan homma kerralla kuntoon. So-
vimme lisäksi ELY:n kanssa, että met-
sästysoikeudet säilyvät ennallaan.”

Valtaosa korvauksesta perustuu 
puuston määrään. Kuutiohintana on 
parin vuoden liukuva keskiarvo toteu-
tuneista puukaupoista. Suojelukorva-
us vastaa suuruudeltaan puukauppaa, 
mutta kaikkien pysyvien suojelusopi-
musten korvaus on verotonta.

Maapohjan korvaus oli kangasmet-
sissä noin 500 euroa ja avosoilla noin 
200 euroa hehtaarilta. Kokonaisuus 
vaikutti avosoiden korvaukseen. Il-
man suojelualueen puustoisia osia se 
olisi ollut puolta pienempi. 

Suojelusopimuksesta silmin nähden 
iloinen Kokkomäki neuvottelee tällä 
hetkellä suojelualueen laajentamises-

Järeät haavat ovat luonnon monimuotoi-
suudelle erityisen arvokkaita.

ta viereiselle, perikunnan omistamal-
le tilalle.

Toinen pysyvän suojelun vaihtoeh-
to olisi ollut yksityinen suojelualue, 
jossa korvaus perustuu pelkkään 
puuston määrään. Alle viiden hehtaa-
rin kohteista voi METSO-ohjelmassa 
tehdä 10 vuoden määräaikaisen ym-
päristötukisopimuksen  metsäkes-
kuksen kanssa.

Sekä puustoiset että puuttomat 
luonnontilaiset suot sopivat hyvin uu-
teen Helmi-ohjelmaan. Siinä METSO-
ohjelman paras puoli, maanomistaji-
en vapaaehtoisuus, ulotetaan metsistä 
soille. Puuttomien soiden suojelukor-
vaukset selkiintyvät, kunhan tällä hal-
lituskaudella luvattu lunastuslain päi-
vitys on maalissa.

Pienet, luonnontilaiset korpipainanteet reunapuustoinen kannattaa säästää hakkuissa 
aina. Osa niistä on suojeltu metsälain nojalla.

Järeä lahopuu on arvokasta, koska se tarjoaa elinympäristön uhanalaisille eliölajeille.
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Puukauppariita päättyi 
metsänomistajan voittoon
Pauli Rintala | kenttäpäällikkö | MTK metsälinja 
Anne Rauhamäki | viestinnän suunnittelija | MTK

Puukaupan alhainen tukkisaan-
to herätti pirkanmaalaisen met-
sänomistajan huomion, joten 

hän vaati puun ostajalta mittalistoja 
nähdäkseen. Niiden mukaan puuta 
oli korjattu yli 200 kuutiota enemmän 
kuin arviossa, yhteensä 1600 kuutio-
ta, mutta rahaa kertyi vähemmän 
kuin alun perin piti. Mittalistoista 
selvisi, että runkoja ei ollut katkottu 
optimaalisesti ja tukkia oli mennyt 
kuitupuupinoon. 

Kyseessä oli metsänhoitoyhdistyk-
sen tekemä leimikko ja puun ostaja-
na UPM. Asiassa ei päästy sopimuk-
seen, joten metsänomistaja päätti vie-
dä sen oikeuteen. Virallista mittausta 
ei enää voinut tehdä, koska 14 vuoro-
kauden aikaraja oli umpeutunut.

Metsänomistajan ja ostajan riita-

Hovioikeuden päätöksen mukaan 
puun ostajalla on velvollisuus esittää 
näyttö siitä, että puukaupassa on 
toimittu sopimuksen mukaan.

asia eteni käräjäoikeudesta hovioike-
uteen. Metsänhoitoyhdistys ja MTK 
olivat metsänomistajan tukena. To-
distajina molemmissa oikeusasteis-
sa toimivat MTK:n kenttäpäällikkö, 
puukauppa-asiantuntija Pauli Rinta-
la sekä metsänhoitoyhdistys Pohjois-
Pirkan asiantuntijat.

Korvauslaskelma perustui yhdis-
tyksen tietoihin muista kaupoista

Virheellinen puiden katkonta aiheutti 
metsänomistajalle vähintään 8 000 eu-
ron menetykset. Vahingonkorvauslas-
kelma oli tehty vertaamalla metsän-
hoitoyhdistyksen valtakirjakaupoista 
keräämiä ja tallentamia tietoja tähän 
kauppaan eli ostajan aiempien saman-
kaltaisten puustojen hakkuiden kes-
kiarvoon. Hovioikeus piti tätä vahin-
gonkorvauslaskelmaa ja siitä esitettyä 
todistelua riittävänä näyttönä vahin-
gosta ja määräsi ostajan maksamaan 
metsänomistajalle laskelman suurui-
sen vahingonkorvauksen.

Hovioikeuden päätöksen mukaan ta-
pauksessa ei voi varmuudella päätel-
lä, miksi tukkisaanto jäi tavanomaista 
pienemmäksi. Ostajan mukaan leimik-
ko oli huonolaatuinen. Metsänomista-
ja oli kuitenkin esittänyt varteenotet-
tavan näytön siitä, että kyse ei ole lei-
mikon laadusta vaan väärästä katkon-
nasta, jonka seurauksena tukkia päätyi 
kuitupinoon.

Hovioikeuden mukaan sopimukseen 
kirjatut tiedot eivät ole esimerkinomai-
sia, vaan osa sopimuskokonaisuutta, 
jossa hakkuun toteutustapa on nimen-
omaisesti sovittu ja näin ollen kaikkia 
sopimuksessa sovittuja pituuksia on 
katkottava optimaalisesti. Hovioike-
us katsoi lisäksi, että todistustaakka oli 
tässä tapauksessa asetettava puunosta-
jalle, jolla oli parhaat mahdollisuudet 
esittää näyttöä. 

Päätös on oikeudenmukainen myy-
jän, eli puukaupan heikomman osa-
puolen, näkökulmasta. Kummankin 
osapuolen käytössä on oltava sellaiset 
tiedot, joista näkee, miten kauppa meni.

Tämä tukkikasa ei liity lehtijutun 
riita-asiaan mitenkään. Päinvastoin se 
osoittaa, että kasassa pitää olla hyvin 
eri kokoisia tukkeja, jos katkonta on 
tehty taloudellisesti.
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Leuto talvi tuo tuhoja

Hyytiälän metsäaseman johtaja Antti Uo-
tila on tutkinut työkseen erilaisia metsätu-
hoja ja on itsekin metsänomistaja.

Taakse jäävä talvi on ollut poikkeuksel-
lisen leuto ja lumeton Etelä-Suomessa. 
Tämä nostaa metsänomistajien mieleen 
kysymyksiä ja huolia. Miten metsäni 
pärjäävät, onko mahdollisesti tuhoja 
tulossa? 

Helsingin Yliopiston Hyytiälän Met-
säaseman johtaja Antti Uotila vastasi 
muutamaan asiaa koskevaan kysy-
mykseen. 

1. Lisääkö leuto, lähes pakkaseton tal-
vi sieni- ja hyönteistuhoja metsissä? 
Mitä tuhoja erityisesti? Miksi?
– Eniten lauha talvi voi vaikuttaa nii-
den hyönteisten yleisyyteen, joiden 
munat tuhoutuvat kovassa pakkasessa. 
Yksi näistä on havununna, joka on Ete-
lä-Suomessa yleistymässä. Havununna 
on Keski-Euroopassa merkittävä havu-
puiden neulasten tuholainen. On hyvin 
mahdollista, että havununnatuhoja al-
kaa ilmetä Etelä-Suomessa. Kaksi edel-
listä kesää olivat kuivia ja lämpimiä, 
joten nyt on odotettavissa enemmän 
hyönteistuhoja kuin sienitauteja.

jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu

1  Tilaa netissä osoitteessa  
aarrelehti.fi/jasenetu

2  Soita numeroon  
020 413 2277 

Asiakaspalvelu palvelee arkisin 
klo 8–21. Mainitse tilaustunnus 
AAM0025. Puhelun hinta on 8,35 
snt/puhelu + 16,69 snt/min.

KATSO KESTOTILAAJAN EDUT OSOITTEESTAaarrelehti.fi/ edut

Tilaa Aarre 
etuhintaan!

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä voit tilata ja tutus-
tua Aarteeseen etuhintaan. 
Saat kestotilauksen 1. jakson 
11 lehteä (12 kk) vain 89 € 
(norm 109,80 €). Lisäksi saat 
kaupan päälle Ankara savotta 
-kirjan, jonka arvo on 25 €.

Aarteen tilausmaksu 

on metsä verotuksessa 

vähennyskelpoinen!
Psst...

11 lehteä (12 kk) 
jäsenetu hintaan

89,00
VAIN

VALITSE HELPOIN 
TILAUSTAPA

metsänhoitoyhdistys
Arvonnan säännöt: aarrelehti.fi/arvonta

Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti  
ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

2. Onko roudattomalla talvella  
muita vaikutuksia puihin? Minkälaisia?
– Roudattomana talvena juurten hen-
gitys on vilkkaampaa, mutta juurten 
energiavaraston pitäisi riittää hengi-
tyksen lisäykseen. Ajourapainumia 
tulee enemmän, mistä on seuraukse-
na ajouran reunapuiden kasvun pie-
nenemistä ja lahovikoja.

3. Pitääkö olla huolissaan? 
Onko meillä mahdollisuudet kohdata 
samanlaisia hyönteistuhoja kuin Keski-
Euroopassa?
– Kaksi edellistä kesää olivat säiltään 
kirjanpainajille optimaaliset, mutta en 
pitäisi lauhaa talvea isona riskinä. Kes-
ki-Euroopan täystuhoalueilla on kyse 
siitä, että kuusta on istutettu alueille, 
joissa kasvukauden sademäärä on lii-
an pieni kuusen menestymiselle. Tois-
tuvaa kuivuutta kärsivät kuuset eivät 
kykene torjumaan kirjanpainajaiskey-
tymiä. Ilmastonmuutoksen edetessä 
osaa Etelä-Suomen kuusikoista uhkaa 
vakavat kirjanpainajatuhot.
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Haastateltavina maaliskuun lopulla 
olivat Seppo Mäkilä Aurasta, lyp-
sykarjatilallinen ja Mhy Auranmaan 
hallituksen jäsen, Anssi Rukanen 
Kokemäen Kauvatsalta, osa-aikavil-
jelijä ja Mhy Satakunnan valtuuston 
jäsen sekä Matti Tuomisto, maanvil-
jelyshommista eläkkeellä oleva met-
sänomistaja Loimaan Kojonkulmalta.    

Varautuminen 
ilmastonmuutoksen  
myrsky- ja hyönteistuhoihin

Kaikki vastaajamme olivat sitä miel-
tä, että metsän pitäminen hyvässä 

Uhkia taivaalla – ilmastonmuutos, hiilensidonta ja korona huolestuttavat

Mitä metsänomistajat miettivät tulevaisuudesta? Uhkia on monia. Kysyimme kolmen aktiivisen metsänomistajan 
mielipiteitä melko vaikeista - maailmaa, metsiä ja puita syleilevistä aiheista. Eri yhdistysten alueilta olevat vastaajat 
olivat aika lailla samoilla linjoilla, mutta jokaisella kuitenkin oli myös omia näkökulmia.

Heli Mutkala | kenttäpäällikkö | MTK metsälinja

kasvukunnossa oikea-aikaisin hoi-
to- ja hakkuutoimin on paras kei-
no ilmastonmuutokseen varautu-
misessa. Metsät pitää harventaa ja 
uudistaa ajoissa, he toteavat. Liian 
tiheässä metsässä juuristo on heik-
ko ja tuuli ottaa latvuksiin herkästi.  
Seppo Mäkilä kertoi hankkineensa jo 
kauan sitten kattavan metsävakuu-
tuksen. Hän pohti nykykäytäntöjen 
vaikutuksia hyönteistuhoihin: 

”Nykyisin kun lahot puut jätetään 
korjaamatta ja kuivat metsiin, voi 
herkästi tulla lisää tauteja ja hyön-
teistuhoja. Se on hankala asia, vaikka 
mahdollisimman hyvässä hoidossa ja 

kasvussa yrittäisi metsiään pitää.”
Matti Tuomisto korostaa oikein 

ajoitetuissa hakkuissa metsäsuun-
nitelman merkitystä: ”Pitää käyttää 
metsäsuunnitelmaa, se on oleellista. 
Metsä kun kasvaa hyvin, niin kaikki 
on hyvin. Pitää harventaa, että metsä 
pysyy kasvussa. ”

Hän pitää metsiensä terveyttä yllä 
korjaamalla kaikki tuulenkaadot tar-
kasti pois. Paljon tulee myös latva-
katkoja. Tuomisto katkaisee sellaiset 
puut tyvestä saakka ja tuo pois met-
sästä. Mielellään hän myös suosisi pie-
nialaisia avohakkuita.

Anssi Rukasella on isänsä innok-

Seppo Mäkilällä on vakuutukset kunnossa 
ja pyrkimys oikea-aikaiseen metsien käsittelyyn.

Matti Tuomiston metsänhoito 
pohjautuu metsäsuunnitelmaan.
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Uhkia taivaalla – ilmastonmuutos, hiilensidonta ja korona huolestuttavat

kaan metsänhoidon peruina 
metsissään oivallinen rakenne. 
Isännänlinjalla korjattuna on 
tehty vain pieniä 0,5 – 1 heh-
taarin avohakkuita. Pyrkimys 
on hoitaa työt ajoissa ja välttää 
yksipuolista metsänkasvatusta 
kasvattamalla sekametsiä. Kai-
kissa viimeisen 15 vuoden aika-
na tehdyissä istutuksissa on ku-
riositeettina ollut mukana myös 
vähän lehtikuusen taimia.

Hiilinielun 
ylläpidosta korvausta 
metsänkasvattajille 

Metsä on vastaajiemme mielestä 
hyvä hiilensitoja. Kasvava nuo-
ri metsä sitoo parhaiten hiiltä. 
Hiilensidonnasta ja hyvästä 
metsänhoidosta pitäisi palkita 
metsänomistajia varsinkin al-
kuvaiheessa, kun on vain kus-
tannuksia eikä tuloja.

Rukanen Kauvatsalta pohtii, 
miten lopulta käy. Todennäköi-
sesti hiili vähenee metsän kas-
vaessa. Asia on poliitikkojen käsissä 
ja EU:ssa voidaan päättää mitä tahan-
sa. Saa nähdä, ovatko metsät lopulta 
harmi vai hyöty Suomelle. Olisi kiva 
saada jotain korvausta - ei ainakaan 
maksuja. 

Tuomiston mielestä päästöjen vä-
hentäminen metsänkasvatuksella on 
myös isännän etu – oikea-aikainen 
metsänhoito tuo vastustuskykyisen 
metsän, ei harvaa riukua.

Auranmaan Mäkilä hahmotteli val-
tion korvaussysteemiä metsänomis-
tajille. Hehän tarjoavat hiilensidon-
taa muille väestöryhmille, joille se 
on suuri taakka. Koska Suomi pyrkii 
hiilineutraaliksi, valtio voisi korvata 
metsänomistajille hiilensidonnasta 
ensimmäiset 30 vuotta. Korvaukset 
jaksotettaisiin eri työvaiheisiin: istu-
tukseen, varhaisperkaukseen ja tai-
mikonhoitoon. Tämän jälkeen vasta 
alkavat tulla metsän tuotot.  

Metsänhoitoyhdistyksestä 
hiilinielujen välittäjä

Hiilikauppa on haastatelluille met-
sänomistajille vielä melko vieras asia. 

He suhtautuvat hieman epäillen ”job-
bareihin” ja miettivät, kuka voisi teh-
dä luotettavat laskelmat. 

Seppo Mäkilä on tutkinut hiilipääs-
töjen korvaamista netistä: ”Esimer-
kiksi Hesburger väittää korvaavansa 
100 prosenttia hiilinie-
lusta. Ovat istuttaneet 
66 hehtaaria metsää 
Etiopiaan ja Ugandas-
sa on säästetty 200 000 
puuta. Mitään laskel-
mia ei ollut.”

”Kuka laskee korvattavat hiilipääs-
töt oikein? Vaikkapa henkilöauton 
valmistuksen verrattuna metsän sito-
maan hiileen? Ajatus on hieno ja mu-
kava. Mutta onko vain siloteltua, joka 
näyttää hyvältä?”, hän kysyy.

Kiertoajan pidentämistä ja siitä 
maksamista eivät isäntämme kannat-
taneet. Siinä ei heidän mielestään ole 
järkeä, koska vanhassa metsässä hii-
lensidonta alkaa jälleen pienentyä ja 
kasvu kääntyy negatiiviseksi.

”Suurien metsäpinta-alojen omista-

jat voisivat ehkä enemmän pe-
lata ja tehdä tällaista kauppaa.”, 
tuumi Rukanen. Hänen mieles-
tään metsänhoitoyhdistykset 
voisivat hoitaa hiilikauppaa, 
kun jo nytkin edistävät hiilensi-
dontaa.  

Samaa mieltä on Tuomisto 
Loimaalta: ”Metsäsuunnitelman 
pohjalta metsänhoitoyhdistyk-
set laskisivat hiilensidonnan. 
Hyvästä metsänhoidosta saisi 
palkkion ja lisäksi hiilensidon-
nasta.” 

Koronan vaikutukset 
huolettavat

Haastatellut metsänomistajat 
ovat ottaneet tosissaan varoi-
tukset Korona-virukselta suo-
jautumisesta. He miettivät min-
ne menevät, eivätkä tee turhia 
reissuja, pitävät etäisyyttä mui-
hin ja hoitavat käsihygienian 
hyvin.  

77-vuotias Matti Tuomisto 
kuuluu riskiryhmään. Hän tote-

aa, että kerran viikossa pitää kaupas-
sa käydä. Mutta metsässä voi vapaasti 
olla, siellä ei Korona tavoita. 

Seppo Mäkilällä on tilan ulkopuo-
lisia työntekijöitä, mikä on hyvä asia. 
Jos joku sairastuu, on sijaisia. 

Huolettava asia on koneiden va-
raosien saanti. Lentorahtien lähet-
täminen on vaikeutunut jo, ja osien 

valmistus saattaa olla 
pysähdyksissä.

Myös Anssi Ruka-
nen on huolestunut 
mahdollisista sairas-
tumisista kevättöiden 
aikaan ja ammatti-

taitoisten sijaisten saannista. Tou-
kotöissä pitää isännän tai emännän 
olla itse mukana, vaikka työntekijät 
tekevätkin työnsä hyvin. Kasvinsuo-
jeluaineiden tuonti saattaa vaikeutua. 
Metsäpuolella ei vielä vaikutuksia ole 
ollut.

Päästöjen vähenemistä ja ilman 
puhdistumista Koronan vaikutuk-
sesta pidetään hyvänä asiana. Myös 
kotimaisen ruoan arvostus saattaisi 
nousta pandemian aiheuttaman krii-
sin johdosta.

Rukanen tavoittelee monipuolisia  
sekametsiköitä.

Päästöjen vähenemistä  
ja ilman puhdistumista  
Koronan vaikutuksesta  
pidetään hyvänä asiana.
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

 

sanovat että raha 
ei kasva puissa.

olemme eri mieltä.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

TUOTAMME LUKIJOILLEMME KESKIMÄÄRIN 3968 € PAREMPANA TUOTTONA METSÄSTÄ.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai numerosta 09 315 49 840.
Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

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

pekka.uusital@suomi24.fi

www.puut.fi

 PUUT
- taimitarha
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– KASVUA, LAATUA JA  
MONIMUOTOISUUTTA!

Siemen Forelia Oy  
Puh. 0206 39 6120
PL 6 (Kauppakatu 32)  
40101 Jyväskylä

www.siemenforelia.fi

KOTIMAINEN JALOSTETTU SIEMEN ON
HYVÄN METSÄN PERUSTA!

Koneen lisävarusteet
-Polaris puskulevysarja 183cm  
 hydr. käännöllä ............................2.495€sh.

                     
ALPINA BT 108 
SD HST AJOLEIKKURI 
Hydrostaattinen 
vaihteisto,
108 cm leikkuupöytä,
11 hv moottori.

HUOM! SPORTTIKONEESTA OSTETTUIHIN PIEN-
KONEISIIN 2+2 VUODEN TAKUU, KOSKEE MYÖS
MEIDÄN ASENTAMIAMME ROBOTTILEIKKUREITA!
VARMA HUOLTO JA VARAOSAPALVELU !

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211 500
•  SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400 

• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
• LOIMAA, Lamminkatu 40 (02) 7211 300

Verkkokauppa avoinna 24/7(sh. 359,-)

(sh. 129,-)

269€

99€
                     HSA56
AKKULEIKKURI

Kevyt pensasleikkuri pensasaitojen ja 
pensaiden leikkaamiseen puutarhassa. 
Helppokäyttöinen. Molemmin puolin 
teroitetulla terällä. 
Terälevyn pit. 45cm
Paino 2,9 kg.

389€

Pensasaidat kevätkuntoon
huippulaadukkailla
akkupensasleikkureilla

kahdella 
ak10 akulla 

ja al101 
laturillaNYT kahdella 

ak10 akulla 
ja al101 
laturilla

NYT 

vain

UUTUUS

Käyttöaika
n. 100 min 
3,8kg

Kevyt akkukäyttöinen pensas-
leikkuri korkeiden pensaiden
ja aitojen leikkaamiseen
kotipuutarhassa.
Teräkulma portaittain
säädettävä 135o.
Kuljetuspit. 115cm, 
kokonaispit. 210cm.

Polaris-sähkövinssi, Testivoittaja, 2500 lbs (sh. 312,-)
Polaris Glacier -pikakiinnitteinen puskulevysarja 152 cm (sh. 976,-)
Monikäyttöinen ja kestävä Polaris-peräkärry (sh. 799,-)

• markkinoiden paras nopeudenrajoitin
• MFD mittaristo, uusi suurempi näyttö
• sähkötoiminen kaasun ohjaus
• ergonominen istuin
• ohjauksen mukana kääntyvä työvalo
•sähköpistoke peräkärrylle vakiovarusteena
• moninkertainen testivoittaja 
• markkinoiden paras automaattinen 
  100% neliveto
• alhainen polttoaineen kulutus: 2,33l/h
   (Koneviesti 2/2015)
• kannellinen tiivis etutavaratila (24 l) ja
   tavaratila (8 l)vakiovarusteena

                   HSA45  
AKKULEIKKURI
Kevyt ja tehokas akkukäyttöinen
pensasleikkuri.

                      HLA 56
PITKÄVARTINEN
AKKU-
LEIKKURI

SPORTSMAN 570 EFI 4X4-TRAKTORI-
MÖNKIJÄ + ALKUPERÄISET
POLARIS-LISÄVARUSTEET:

8990€ (sh. 11.077) + tk

ETUSI 2087€

Yhdeltä puolelta 
hiottu terä, hammas-

väli 24 mm, 
paino 2,3 kg

399€

MS 231 MOOTTORISAHA
-  Kätevä ja taloudellinen mm. polttopuihin
-    40,6 cm3, Teho 2,0 / 2,7 kW / hv,  4,9 kg
- Terälevy 35 cm

(Sh. 469,-)

MS261 C-M
MOOTTORISAHA

MS 220 AKKUSAHA 
NYT SAATAVILLA!

699€

- ammattisaha kaikkeen metsätyöhön 
- 50,2 cm³ - 3/4,1 kW/hv - 4,9 kg 

- HUIMA ketjunopeus 24 m/s  - terälevy 14” jako 
3/8 ketju 50 | 1,3 mm - ketjun pikakiristys. 
Tule tutustumaan myymälöihimme!

(Sh. 799,-)

SPORTTIKONEEN 

VERKKOKAUPPA PALVELEE 

24/7 !
www.sporttikone.fi

Rekisteröity 
kahdelle.   

60
km/h  

TÄYDELLINEN ALOITUSPAKETTI MÖNKIJÄN 
HYÖTYKÄYTTÖÖN SISÄLTÄÄ:

NYT ON TURVALLISTA OLLA METSÄ- JA PIHATÖISSÄ

Metsätalouden kannustejärjestelmä uusitaan. 
Käyttöön se tulee aikaisintaan vuoden 2022 
alusta. METKA2020-työryhmän esitys tulee 

käsittelyyn kevään aikana. 
Tuettavia töitä olisivat taimikon ja nuoren metsän 

hoito, terveyslannoitus, suometsän hoito, metsätiet, 
ympäristötuki, metsäluonnonhoito ja kulotus.

Taimikon- ja nuoren metsän hoito yhdistettäisiin ja 
tuesta tulisi jälkirahoitteinen. Pienpuun korjuutuki 
jäisi pois nuoren metsän hoidosta.

Suometsien hoito painottuisi vesiensuojeluun, ei oji-
tukseen ja tuhkalannoitusta tuettaisiin.   

Metsätietöiden tuensaaja yhteishankkeissa olisi tie-
kunta. Tukea voitaisiin myöntää myös yhden maan-
omistajan hankkeisiin. Uusien teiden tukitaso vastaisi 
nykyistä. Perusparannuksessa se muutettaisiin vas-
taamaan yksityistieavustusten tukitasoa. 

Metsänhoidollinen kulotus palaisi tuettavaksi työla-
jiksi. Kohteelle edellytettäisiin jätettäväksi säästöpuita, 
jotka poltetaan kulotuksen yhteydessä.

Ympäristötuki ja metsäluonnon hoitohankkeet säi-
lyisivät lähes nykyisellään. Myös yksittäiset maan-
omistajat voisivat saada tukea pienimuotoisiin luon-
nonhoitotöihin ilman hankehakua.

Kemera Metkaksi
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TULEVAISUUDEN
METSÄN- 
OMISTAJILLE
Tilaa taimikonhoito  
metsänhoitoyhdistykseltäsi!

Metsillä on keskeinen rooli hiilensidonnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Taimikonhoito kiihdyttää puiden kasvua ja edesauttaa metsää saavuttamaan 
parhaan kasvukykynsä nuorempana. Kaikkein tehokkain hiilinielu on sellainen 
metsä, joka on terve, runsaspuustoinen ja kasvaa hyvin. Nuoret ja 
varttuneet kasvatusmetsät sitovat parhaiten hiiltä.  
 
Tilaa metsänhoitoyhdistyk sen taimikonhoito, samalla ylläpidät  
metsän hiilinielua: mhy.fi/taimikonhoito. 

TILAA  
METSÄNHOITOYHDISTYKSEN 
TAIMIKONHOITO 31.5.2020  
MENNESSÄ JA OLET MUKANA 
ARVONNASSA!

VOITA

K Y L P Y L Ä L O M
A

!

Arvomme yhteensä 10 kpl lahja-
kortteja Holiday Club kylpylöihin 
(arvo 138 €).  Lahjakortti oikeuttaa  
2 hengen1 vrk:n kylpylälomaan.  

www.mhy.fi/taimikonhoito

TILAA HETI,  
OSALLISTUT ARVONTAAN

Metsänomistajat
KAINUU

Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry LKV  •  Kauppakatu 25 A • 87100 Kajaani  •  Puh.   123 456 789 •  www.mhy.fi/kainuu 

Metsänomistajat

Metsänhoito on pitkäjännitteistä toi-
mintaa. Puukaupasta saaduista tu-
loista osa kannattaa investoida takai-
sin metsään. Näin metsästä saadaan 
tuottava sijoituskohde. 

Tehty taimikonhoito näkyy tule-
vaisuuden puukauppatuloissa. Luon-
nonvarakeskuksen mukaan ajallaan 
tehty taimikonhoito lisää puukaup-
patuloja jopa 40 prosenttia. Esimer-
kiksi 5000 euron puukaupasta saakin 
7000 euroa ajallaan tehdyn taimikon-
hoidon ansiosta. Taimikonhoidon tu-
los näkyy jo ensimmäisessä harven-
nuksessa kasvaneina puukauppatu-
loina. Tilaa taimikonhoito metsänhoi-
toyhdistykseltä. Näin turvaat tuoton 
myös tuleville sukupolville. 

Tilaa taimikonhoito 1.1. – 31.5. niin 
osallistut kylpyläloman arvontaan. 
Arvomme 10 kpl yhden vrk:n kylpylä-
lomia kahdelle (arvo 138€). Lahjakort-
ti sisältää majoituksen jaetussa kah-
den hengen huoneessa, aamiaisen, 
kylpylän ja kuntosalin vapaan käy-
tön. Lue lisää kilpailusta osoitteessa: 
www.mhy.fi/taimikonhoito

Raivaa tilaa metsäsi arvon kasvulle
Viisi syytä 
taimikonhoidon tilaamiseen:

�	Ajallaan tehty taimikonhoito 
 lisää puukauppatuloja jo ensi- 
 harvennuksesta alkaen.

v	Taimikonhoito nopeuttaa puus- 
 ton kasvua. Kasvava metsä sitoo  
 hiiltä parhaiten.

w	Taimikonhoidolla edistät metsäsi  
 terveyttä, mikä on paras keino  
 ehkäistä tuhoja.

x	Ammattitaitoiset metsurimme  
 tekevät taimikonhoidon laaduk- 
 kaasti. Heillä on silmää sille, että  
 parhaat yksilöt jäävät kasvamaan  
 nuoreksi metsäksi. Taimikonhoi- 
 to tulee tehtyä ajallaan.

y	Hoidettu metsä on ilo silmälle ja  
 tarjoaa myös hyvät olosuhteet  
 virkistäytymiseen ja retkeilyyn.
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JOTKUT ARVOT 
MUUTTUVAT 
 – TOISET SÄILYVÄT. 

Metsänomistajat

Metsänomistajaristikko

Ristikon ratkaisu julkaistaan Mhy Auranmaan, Loimijoen ja Satakunnan nettisivuilla www.mhy.fi viikolla 20.
www.sanaris.fi / laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heli Kärkkäinen
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Oma metsäasiantuntija
Tuttu ja turvallinen vaihtoehto metsäomaisuutesi hoi-
toon. Tavoitat metsäasiantuntijasi helposti puhelimella 
tai sähköpostilla. Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme 
www.mhy.fi/satakunta/yhteystiedot 

Puunmyyntisuunnitelma jäsenmaksulla
Onnistunut puukauppa lähtee liikkeelle puunmyynti-
suunnitelmasta. Metsäasiantuntijasi huomioi sinun ja 
metsäsi tarpeet sekä markkinatilanteen. Puunmyynti-
suunnitelma kannattaa tehdä valmiiksi hyvissä ajoin.
 Näin myynnin ajoitus onnistuu paremmin. Edun arvo 
vähintään 70 €.

Puukaupan palvelupaketti
Puukaupan toimeksiannossa kilpailutamme leimikkosi, 
teemme vertailulaskelmat, joka huomioi myös tukin  
talteenoton, sekä valvomme hakkuut. Siinä metsän-
omistajan etu on aina ykkönen. Me kerromme vaihto-
ehdot ja sinä päätät. Jäsenalennus 10 %, vähintään 30 €.

Maksuton metsäkäynti uusille metsänomistajille
Metsäkäynnillä selviää niin tilan rajat kuin metsän 
hakkuu- ja hoitotarpeet. Se antaa hyvän alkuunlähdön 
uudelle metsänomistajalle. Edun arvo 150 €.

Neuvontaa metsäasioissa
Tutusta numerosta tai sähköpostista tavoitat helposti 
oman metsäasiantuntijasi, ja saat neuvoa sinua askar-
ruttaviin metsäasioihin. 

Kattavat metsäpalvelut yhdeltä luukulta
Saat kauttamme käyttöösi osaamisemme, sekä metsu-
riemme että yrittäjiemme tarjoamat laadukkaat palve-
lut. Hoidamme metsäsi kuntoon sovittaessa avaimet 
käteen periaatteella. Vaivatonta ja helppoa metsäomai-
suuden hoitoa.

JÄSENMAKSUT 2020
Metsäpinta-ala Jäsenmaksu
9,9 ha 45 €
10-19,9 ha 60 €
20-49,9 ha 90 €
50-99,9 ha 140 €
yli  100 ha 190 €

Jäsenmaksu on vähennys- 
kelpoinenmetsäverotuksessa.

Liity jäseneksi tai  
pyydä lisätietoja 
www.mhy.fi/liityjaseneksi

Metsänhoitoyhdistys 

Satakunnan 

jäsenyys kannattaa!

Metsänhoitoyhdistys Satakunnan jäsenetuja
Metsäselain
Metsäselaimella voit tarkastella metsäsuunnitelmaasi 
tietoja maastossa kännykän tai tabletin näytöltä. Gps-
paikannus varmistaa, että olet oikeassa paikassa ja tie-
dot ovat aina mukana. Edun arvo 40 €.

Metsäsuunnitelma
Teemme suunnitelman, joka ottaa huomioon sinun 
toiveesi. Näin myös suunnitelman toteutuksesta tulee 
helppoa. Jäsenille 10 % alennus.

Pefc-Sertifiointi
Jäsenenä metsäsi ovat mukana Pefc ryhmä- 
sertifioinnissa. Edun arvo 50 €.

Metsänomistajatapahtumat
Tapahtumissa saat tietoa metsänhoidosta, puun-
korjuusta, puukaupasta, metsäverotuksesta ym.

Tuoreet puukaupan hintatiedot
Meiltä saat tuoreet paikalliset puunhinnat ja jäsenenä 
voit tarkastelle niitä myös netissä osoitteessa:
 www.mtk.fi/puukaupan-markkinahinnat/hintataulukko 

Tiedotteet
Saat kotiisi Mhy Satakunnan jäsenlehden (2 krt/v) sekä 
Maaseudun tulevaisuuden Metsänomistajanumeron  
(4 krt/v). Metsälehden jäsenhinta on 85 euroa.  
Edun arvo 51 €.

Yhteistyökumppanien tarjoamat jäsenedut
Mtk:n jäsenedut löydät osoitteesta:
www.mtk.fi/jasenedut Esimerkiksi LähiTapiolan  
metsä- ja kotivakuutuksesta -10%.
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SATAKUNTA

Metsänomistajat

Metsänhoitoyhdistys
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Puukauppa kävi vuonna 2019 alu-
eellamme koko maata vilkkaammin. 
Kun valtakunnan tasolla laskua oli 
kolmekymmentä prosenttia, jäi se 
alueellamme vain kahteenkymme-
neen prosenttiin. Arvio toimialueem-
me puun myyntimäärästä on 680.000 
m3, mistä kertyi metsänomistajille 
puukauppatuloja n. 26,4 milj. euroa. 
Tässä oli laskua edellisvuoteen 5,9 
milj. euroa.

Painopiste hakkuissa siirtyi sel-
keästi kasvatushakkuihin, mitä voi 
pitää hyvänä metsien kannalta. Uu-
distushakkuut vähenivät edellisvuo-
desta kolmanneksen, mutta kasva-
tushakkuiden ala pysyi lähes ennal-
laan. Eri-ikäsirakenteisten metsien 
käsittelyala kasvoi viidenneksen ja 
oli yhteensä 85 ha. Metsänhoitoyhdis-
tyksen korjuupalvelun korjaama puu-
määrä oli 193.000 m3.

Mhy Satakunnalla vuosi 2019 vahvaa kasvua
Metsänhoitoyhdistys Satakunnan liikevaihto vuonna 2019 kasvoi 23% edellisvuodesta ja oli yhteensä 6,5 miljoonaa 
euroa. Metsänhoitotöiden ja puunkorjuun määrissä oli vahvaa kasvua. Vain puukaupan määrä laski, mikä johtui 
pitkälti kysynnän puutteesta puumarkkinoilla.

Metsien hoitoon panostettiin vuon-
na 2019. Nuoren metsän harvennusta 
tehtiin raivaussahatyönä 1.580 ha ja 
lisäksi kasvatushakkuiden ennakko-
raivauksia 1.480 ha. Myös ilmaston 
muutoksesta kannettiin huolta. Alu-

eemme metsiin istutettiin 1,4 miljoo-
naa uutta puuta ja lisäksi puuston 
kasvua parannettiin lannoituksella. 
Kasvatuslannoituksen määrä yli kak-
sinkertaistui edellisvuodesta ja oli 
yhteensä 690 ha.

Puunmyyntimäärä mhy:n alueella, m3

Toimistoverkkomme tiivistäminen etenee 
suunnitellusti. Viime vuoden joulukuussa 
teimme kaupat Huittisten kiinteistöstä. Myös 
Kiikan ja Harjavallan toimistoille löytyi osta-
ja, ja kaupat tehtiin maaliskuun alussa tänä 
vuonna. Metsäasiantuntija Kari Kivisalon toi-
mipiste siirtyi Harjavallasta Kullaalle, ja Karin 
tavoittaa tutusta numerosta. Kari tulee tarvit-
taessa asiakkaan luo, ja hän voi hyödyntää ta-
paamisissa myös Kokemäen ja Porin toimistoa.

Porin toimisto on ollut myynnissä, mutta 
vielä sille ei ole löytynyt ostajaa. Kun saam-
me sen myytyä, on tarkoitus etsiä toimivat 
vuokratilat Porin alueelta. Sama suunnitelma 
on myös Merikarvian osakehuoneiston osalta, 
jonka myyntiä myös valmistellaan. Noormar-
kun kiinteistö tulee myyntiin tämän vuoden 
aikana.

Edelleen meillä on kattava toimipisteverk-
ko ja meidät tavoittaa helposti puhelimella 
tai sähköpostilla. Hyödynnämme työssämme 
myös erilaisia sähköisiä palveluita, mutta sil-
ti pidämme perinteisen asiakaspalvelun saata-
villa.

Mhy Satakunta sai myytyä kolme toimistoaan

Huittisten kiinteistö, myyty. Kiikan toimisto, myyty.

Harjavallan toimisto, myyty.
Porin toimisto myynnissä.
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Uskon sen,  
mitä olen omin silmin nähnyt 

Viime syksynä tuli kuluneeksi 30 
vuotta siitä, kun tulin töihin metsän-
hoitoyhdistyksen palvelukseen. En-
simmäiset minun uudistamani met-
sät on jo ensiharvennettu. Päätehak-
kuumetsien hakkuukertymä oli aloit-
taessani metsänhoidonneuvojana 200 
– 250 kiintokuutiometriä hehtaaril-
ta, kun se tänään on 300 – 350 kiinto-
kuutiota hehtaarilta. Silloin oli suu-
ressa osassa metsiä nähtävissä määrä-
mittahakkuiden kielteiset vaikutuk-
set. Kun nyt seuraan keskustelua pie-
naukkohakkuista ja yläharvennuk-
sista, en voi olla huolestumatta metsi-
en tulevaisuudesta. Näillä konsteilla 
metsiin sitoutuu vähemmän hiiltä ja 
samalla metsien taloudellinen tuotto 
laskee. Monesti otetaan esille ns. uu-
sien käsittelytapojen myönteinen vai-
kutus luonnon monimuotoisuudel-
le. Monimuotoisuuden säilyminen ja 
erityiset luontokohteet, purot, lähteet 
ja lehtolaikut huomioidaan jo nyt ta-
lousmetsissä hyvin. Viime vuonna 
Satakunnassa myytiin vapaaehtoisil-
la kaupoilla luonnonsuojeluun usei-
ta metsätiloja. Metsänhoidossa van-
ha konsti on parempi kuin pussillinen 
uusia.

Veskun kevätvinkit
Vesa Yli-Hongisto | kiinteistöasiantuntija, LKV, KiAT | Mhy Satakunta

Kulunut talvi oli  
haasteellinen yksityisteille

Jatkuvat vesisateet ja suuret lämpöti-
lan vaihtelut ovat aiheuttaneet ennen 
näkemättömän tilanteen yksityisteil-
le. Teiden pinnat ovat kuoppaista ku-
ravelliä ja lanaaminen vain pahentaa 
ongelmaa. Murskeestakin on ollut 
apua vain hetkeksi. Vastaavia talvia 
tulee todennäköisesti lisää, minkä 
vuoksi teiden sivuojat kannattaa kun-
nostaa ja samalla poistaa tien reuna-
palteet. Pintasorastusta täytyy usein 
vahvistaa, että tie pystytään lanaa-
maan perinteisesti ”sian seläksi”. Kun 
tien pinta on oikein muotoiltu ei vesi 
jää makaamaan tielle vaan valuu reu-
naojiin. Valitettavasti kuljetusliikkeet 
eivät aina välitä painorajoituksista 
eivätkä tekemistään tievaurioista. 
Raskaita puutavarakuormia ajetaan 
aiheutuvista vahingoista piittaamat-
ta. Tiekuntien tulee huolehtia, että 
painorajoitukset on asetettu olemassa 
olevien ohjeiden mukaisesti, jolloin 
poliisi auttaa rajoitusten valvonnassa.

Metsäkiinteistöt ovat kysyttyjä

Metsänhoitoyhdistys on tehnyt met-
sänomistajalle metsätilasta luopu-
misen mahdollisimman helpoksi. 
Kiinteistövälityspalvelulla onkin 
runsaasti asiakkaita. Viime vuonna 
yhdistyksemme hoiti noin 90 metsäti-

lan omistajan vaihdosta. Olemme osa 
metsänhoitoyhdistysten omistaman 
Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n myyn-
tiverkostoa. Vain antamalla kaikkien 
kiinnostuneiden osallistua tarjous-
kilpailuun, saa metsätilasta parhaan 
markkinahinnan. Välityspalvelum-
me auttaa sinua löytämään  myynti-
kohteellesi parhaan hinnan. Myyty-
jen metsätilojen keskihinta oli viime 
vuonna alueellamme 5.126,- euroa 
hehtaarilta ja kohteiden keskipuusto 
oli 118 kiintokuutiota hehtaarilla. Ai-
nakaan toistaiseksi metsätilojen ky-
syntä on ollut hyvä.

Vain maastossa tehty  
tila-arvio on luotettava

Metsätilan myynti lähtee liikkeelle 
aina tilan arvioinnista. Vain metsäam-
mattilaisen maastossa tekemä arvio 
on riittävän luotettava tilan myyntiä 
varten. Laadukas tila-arvio lisää tilasi 
arvoa ja kysyntää. Metsälön arvo on 
jaettavissa käypään arvoon ja mark-
kina-arvoon. Käypä arvo lasketaan 
metsätaloudellisista tekijöistä. Tila-
arviosta saadaan tilan laskennallinen 
metsätalouden käypä arvo. Markkina-
arvolla tarkoitetaan metsälöstä mak-
settavaa kauppahintaa markkinoilla. 
Markkina-arvo määritetään kohteen 
parhaan ja tuottavimman käytön poh-
jalta. Metsää pidetään edelleen turval-
lisena sijoituskohteena.

Hyvin hoidettu metsätie kestää paremmin sään vaihteluita.
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Metsänhoitoyhdistys Satakunta

Kari Kivisalo Teemu Rauvala Timo Autio Jaakko Herrala Kyösti Kantonen 
044 377 6212 044 377 6217 044 377 6213 044 377 6215 044 377 6214 
Harjavalta, Kokemäeltä Kuurola Köyliö, Huittinen-Vampula Huittinen-Vampula Tuomaalan yht.metsä ja Kokemäki Kokemäki Kauvatsa, Säpilä, Kyttälä 
Ulvila poislukien Kaasmarkku kantatie 41 länsipuoli kantatie 41 ja valtatie 12 poislukien Kyttälä, Sääksjärven  ja Sääksjärven pohjoisosa 
ja Suolisto pohjoisrajana Loimijoki itäpuoli pohjoisosa ja Kuurola Huittinen Karhiniemi ja Raskala

 
     
     
     

Pekka Häkli Vesa Järvenpää Timo Väisänen Jere Tanskanen Tapio Isotalo 
044 717 7331 044 717 7334 044 717 7330 044 717 7332 044 717 7336 
Luvia kokonaan Kullaa kokonaan Pori Ahlainen  Merikarvian pohjoisosa 
Porista Kuuminainen, Lattomeri Ulvilasta Kaasmarkku ja  Noormarkku Merikarvian eteläosa  
Niittumaa, Preiviiki ja Viasvesi Suolisto
    
     
     
     

     
Minna Kataja Vesa Yli-Hongisto Henna Vormisto-Kupi Heikki Hacklin Maija Honkanen 
044 377 6220 050 083 2681 044 377 6216 044 717 7333 044 717 7338 
Sastamala entinen Äetsän alue Kiinteistöasiantuntija, LKV, KiAT Metsäsuunnittelija Korjuuesimies Metsänhoitoesimies 
Huittisten pohjoispäätä metsätilan sukupolvenvaihdokset tila-arviot  puumaksut  
 julkinen kaupanvahvistaja

    

     

Tiina Kylänpää Olli Mäki  
044 717 7335 044 377 6211   
Toimistopäällikkö Toiminnanjohtaja   
    

s-posti: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
toimisto: satakunta@mhy.fi

www.mhy.fi/satakunta

Toimipisteet 2019

PORI MERIKARVIA KULLAA
Yrjönkatu 2 Antintie 20 A2 Harjulantie 114
28100 Pori 29900 Merikarvia 29340 Kullaa
(02)  632 6330

KOKEMÄKI HUITTINEN
Teljänkatu 8 C Risto Rytin katu 28
32800 Kokemäki 32701 Huittinen
käynti torin puolelta

SATAKUNTA

Metsänomistajat

Metsänhoitoyhdistys
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❍

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

s-posti: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
toimisto: satakunta@mhy.fi

www.mhy.fi/satakunta

Onnistu metsänviljelyssä
Kevät lähestyy ja osalla teistä on ohjelmassa tälle keväälle metsänistu-
tusta. Vielä ei kannata lähteä istutuksille, sillä maa on kylmää. Nyt voisi 
käydä tarkistamassa nuoret taimikot ja suunnitella niiden hoitotarpeet. 
Heinäykset, perkaukset ja taimikonhoito kannatta tehdä ajallaan, sillä 
niillä on suuri merkitys puuston tulevaan kehitykseen.

Tässä vinkkejä istuttajille

✔	 Laadukas maanmuokkaus luo pohjan metsän- 
 uudistamisessa onnistumiselle. Laikkumätästys 
 kuusella ja koivulla nopeuttaa taimien kasvua, kun 
 juuriston olosuhteet ovat optimit. Männylle riittää 
 laikutus, joka torjuu tehokkaasti heinäkasvien 
 kilpailua.
✔	 Pidä kiinni sovituista taimista. Olemme tehneet 
 sitovan vahvistuksen taimitarhalle tämän kevään   
 taimista teidän tilaustenne pohjalta. Näin varmiste-  
 taan taimien menekki ja riittävyys.
✔	 Tee taimille tarkastus heti kun ne tulevat. 
 Jos epäilet taimien kuntoa, ota yhteys metsäasian- 
 tuntijaasi. Näin vältytään turhalta istutustyöltä ja   
 vastuu laadusta siirtyy taimien kasvattajalle. 
✔		Varastoi taimet varjoiseen paikkaan, avaa pakkauk- 
 set ja huolehdi kastelusta. Istuta taimet mahdollisim- 
 man pian, näin taimet säilyvät elinvoimaisina. 

✔		Laita pahviset pakkaukset maastossa sopiviin kuop- 
 piin ja aseta kivi painoksi. Muoviset pakkaukset on 
 syytä tuoda pois metsästä.
✔		Mittaa istutustiheyttä neljän metrin säteisellä ympy- 
 räkoealalla. Tällä säteellä yksi taimi vastaa 200 heh- 
 taarilla. Jos tavoite on istuttaa 2000 tainta hehtaarille, 
 on 4 m säteisellä koealalla oltava 10 tainta.
✔		Käy viimeistään elokuun alussa toteamassa taimien 
 alkuunlähtö. Silloin on havaittavissa mahdolliset 
 taimitarhaperäiset piilevät viat. Näistäkin heti tieto 
 metsäasiantuntijalle.

Nauti työsi tuloksista. Olet perustamassa uutta metsää, 
joka tuo iloa sinulle ja jälkeläisillesi, sekä sitoo 

tulevaisuudessa suuret määrät hiilidioksidipäästöjä.
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Muutokset 
voit tehdä myös 

osoitteessa 
www.mhy.fi/satakunta

Lukijan palvelukortti

Teppo, 42 Matti , 55 Oletko SINÄ tässä?

?

Metsänomistajat

- on metsänhoitoyhdistysten vaalivuosi!

Jäsenet ovat metsänhoitoyhdistysten tärkein voimavara. 
Päätöksentekoon tarvitaan monenlaisia metsänomistajia. 
Valtuutettuna edustat kaikkia mhy:n jäseniä, tule mukaan!

Lue lisää mihin voit valtuutettuna vaikuttaa ja asetu ehdolle!

SKOGSVÅR DSFÖR E NINGAR NAS
FULMÄKTIGEVAL | 4.–25.11.2020

Maija, 33

METSÄNOMISTAJA,

ASETU EHDOLLE
30.9. MENNESSÄ

www.mhy.fi/vaalit


