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TILAA HETI!

Me hoidamme 
sen jälkeen 

kaiken muun!

Kysy lisää 
metsäasian- 

tuntijoiltamme!

Tilaa taimikonhoito metsänhoitoyhdistykseltäsi:  www.mhy.fi/taimikonhoito

Arvokkaiden taimien kasvu ja kehitys hidastuu, mikäli taimikonhoito viivästyy. Opti-
maaliseen aikaan tehty taimikonhoito säästää rahaa ja metsä pysyy kasvukykyisenä. 
Taimikonhoito kasvattaa tukkipuun osuutta tulevissa hakkuissa: saat vähintään  
40 % enemmän hakkuutuloja kuin taimikonhoidon laiminlyömällä saisit.

Mhy.fiMetsässä hyvä

Raivataan tilaa metsäsi arvon kasvulle

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
Väätäisentie 5, 51900 Juva • p. 040 123 45678 
esimerkki@mhy.fi

Metsänhoitoyhdistys Satakunta 
Yrjönkatu 2 • 28100 Pori 
www.mhy.fi/satakunta

16    Graafinen ohjeisto

Yritysgrafiikka
Tätä grafiikkaa käytämme yleisenä 
taustagrafiikkana yhtenäisen ilmeen 
rakentamiseksi.

Grafiikka ilmentää lehtipuiden valon 
ja varjon leikkiä, symboloiden alati 
muuttuvaa vihreää ja orgaanista 
metsäympäristöä.

Taustagrafiikkaa voidaan käyttää 
vaakamallisena tai neliönä. 
Erikoistapauksissa vaakamallin voi 
myös kääntää pystyyn, mikäli se sopii 
käytettyyn mediatilaan paremmin.

Käytä RGB-versiota ruudulta 
katsottavaan aineistoon ja CMYK-
versiota painoaineistoon.

Käytä aina originaali-
tiedostoja ja huomioi sen
käytön ohjeistukset. 

Vaaka Neliö

SISÄLTÖ
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Harri Asmala | hallituksen puheenjohta | Mhy Satakunta
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rakentamiseksi.

Grafiikka ilmentää lehtipuiden valon 
ja varjon leikkiä, symboloiden alati 
muuttuvaa vihreää ja orgaanista 
metsäympäristöä.

Taustagrafiikkaa voidaan käyttää 
vaakamallisena tai neliönä. 
Erikoistapauksissa vaakamallin voi 
myös kääntää pystyyn, mikäli se sopii 
käytettyyn mediatilaan paremmin.

Käytä RGB-versiota ruudulta 
katsottavaan aineistoon ja CMYK-
versiota painoaineistoon.

Käytä aina originaali-
tiedostoja ja huomioi sen
käytön ohjeistukset. 

Vaaka Neliö

PÄÄKIRJOITUS

Kirjoittaessani tätä juttua Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan on kestänyt 
kuukauden. Inhimillisen kärsimyk-
sen lisäksi käynnissä oleva sota on 
muuttanut maailmantaloutta rajusti 
ja luultavasti vaikutukset kestävät 
pitkään. 

Sodan aiheuttama markkinoiden 
heilunta vaikuttaa myös rakentami-
seen sekä puutavaran että sellun ky-
syntään. Isompi kysymys on, millai-
nen se vaikutus on. Korona-pande-
mian alkaessa sahatavaran kysyntä 
romahti hetkellisesti mutta nousi 
sen jälkeen uusiin ennätyksiin, 
myös hintatasollisesti. Valitettavasti 
sahatavaran ennätyshinnoista hyö-
tyivät ketjun väliportaat suurim-
maksi osaksi. Metsänomista-
jille jäi muruset lopputuotteen 
kasvaneesta hinnasta.   

Nyt Venäjän tuottamat met-
sätaloustuotteet on nyt suljettu 
ulos ainakin Euroopan ja Poh-
jois-Amerikan markkinoilta. 
Maailmanlaajuiset vaikutuk-
set ovat vielä kysymysmerkki.

Suomen osalta venäläisen puun 
tuontikielto tarkoittaa ensisijaises-
ti koivukuidun ja energiahakkeen 
ja -puun tuonnin loppumista. Kun 
tähän yhtälöön vielä lisätään sekä 
sähkön, maakaasun ja öljyn hinto-
jen nousu että turpeen poistumi-
nen energian tuotannosta, avautuu 
suomalaiselle, kestävästi tuotetul-
le puulle huomattavasti kasvavat 

markkinat. Toivottavasti markki-
noiden annetaan toimia vapaasti 
ja hinnoitella markkinaehtoisesti 
niin energia- kuin kuitupuu. Täs-
sä markkinatilanteessa harkinta ja 
markkinoiden seuranta on ensisijai-
sen tärkeää, sillä muutoksia saattaa 
tapahtua nopeasti. Kaikki markki-
noille tuleva puu kannattaa kilpai-
luttaa ja sopimusehtoihin kiinnittää 
huomiota. 

Kansainvälinen edunvalvonta, 
ennen kaikkea Brysselissä, jatkuu 
tiukkana. Komissiolla on lukuisia 
esityksiä suojeluun, metsien käyt-
töön, ennallistamiseen, bio- ja met-
säenergian käyttöön liittyvissä asi-
oista, vain muutamia mainitakseni. 

Yhdessä nämä esitykset toteutues-
saan vaikuttavat merkittävästi met-
sien käyttöön. MTK:n metsänomis-
tajat -linjan asiantuntijat Brysselissä 
ja kotimaassa yhdessä MTK:n luot-
tamusjohdon kanssa ovat tiiviissä 
yhteydessä poliitikkoihin ja virka-
miehiin. Toivottavasti Marinin joh-
tama hallitus ja oppositio löytävät 
yhteisen rintaman puolustaakseen 
suomalaista metsätaloutta komissi-

on mielivallalta. 
   Viimeiset pakkaskelit ovat luul-

tavasti käsillä, kun lehti ilmestyy. 
Nyt on hyvä aika kiertää metsäs-
sä ja tarkistaa eläinvahingot sekä 
suunnitella kesän ja syksyn työt. Ja 
muistathan, yhdistyksen metsäasi-
antuntija auttaa kaikissa metsään 
liittyvissä asioissa. 

Aurinkoisin kevään toivotuksin 

Harri

"Tässä markkinatilanteessa 
harkinta ja markkinoiden 
seuranta on ensisijaisen tärkeää, 
sillä muutoksia saattaa tapahtua 
nopeasti."
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Metsänhoitoyhdistys Satakunta 
kehittää toimintaansa
Vesa Yli-Hongisto | toiminnanjohtaja | Mhy Satakunta

Yhdistys on aloittanut toimintaansa 
linjaavan Metsänomistajat-strategi-
an laadinnan tuleville vuosille. Stra-
tegialuonnos työstetään loppuun val-
tuustossa kuluvan vuoden aikana. 
Toiminnanohjausjärjestelmää uudis-
tetaan myös parhaillaan. Uusi järjes-
telmä parantaa metsänomistajien pal-
velua sekä helpottaa metsätoimihen-
kilöidemme työtä ja päivittäistä yhte-
ydenpitoa metsureihin sekä yrittäjiin. 
Taloushallinnon ulkoistaminen saa-
daan loppuun kevään kuluessa. Toi-
mistopäällikön työpanos suunnataan 
jatkossa jäsenrekisterin hoitamiseen 
ja markkinointiin. Yhdistyksen entis-
tä aktiivisempi esiintyminen sosiaali-
sessa mediassa on pantu merkille. 

Hankinta- ja korjuupalvelussa tu-
lemme nopeuttamaan metsänomista-
jien puukauppamaksuja merkittäväs-
ti. Toimintatapauudistuksella tehos-
tetaan samalla hakkuiden ja puutava-
ran laadun valvontaa.

Viime vuonna kävimme yhdistyk-
sessä kahdet yhteistoimintaneuvot-
telut ja toimihenkilöiden määrä vä-
heni kahdella. Kevään kuluessa vah-
vistamme palveluorganisaatiotamme 
yhdellä lisähenkilöllä.

Vuosi 2021 jää yhdistyksemme his-
toriaan Oiva-jäsenlaskutuksen käyt-
töönottamisesta, mikä ei edennyt odo-
tetulla tavalla. Jäsenlaskutuksemme 
pitkittyi koko vuoden mittaiseksi, ei-
vätkä kaikki jäsenet saaneet lainkaan 
jäsenmaksulaskua. Jäsenmaksuja ker-
tyi kuitenkin lähes entinen määrä.

Jäsentietojen ylläpitäminen tulee 
jatkossa vaatimaan entistä enemmän 
toimihenkilötyötä. Onneksi näyttää 
siltä, että kuluvan vuoden jäsenlasku-
tus on lähtenyt hyvin liikkeelle.

Puukauppa toimii hyvin

Puun kysyntä oli lähes koko viime 

vuoden hyvä ja tarjonta oli 
vilkasta. Kysyntä puumark-
kinoilla painottui kesä- ja 
kelirikkokohteisiin sekä 
kuusitukkiin. Energia-
puun hyvä kysyntä hel-
potti havukuidun me-
nekkiä. Teimme puun-
myyntisuunnitelmia 
enemmän kuin edel-
lisvuonna. Puun hinta 
metsänhakkuusopimuk-
sissa oli koko vuoden hy-
vällä tasolla. Myös toimi-
tuspuulle oli kysyntää, mikä 
sai aikaan puunkorjuupalvelun 
määrän selvän nousun edellisvuo-
desta. 

Puukauppanäkymät vuodelle 2022 
ovat positiiviset. Kunnon talvi on aut-
tanut puunkorjuuta. Kun alueellam-
me on useita sahoja, voidaan tukki-
puun menekkiä pitää hyvänä. UPM-
Kymmene Oyj:n lakon vaikutus hak-
kuutoimintaan on jäänyt pieneksi, 
koska kuitupuulle on ollut kysyntää 
energiakäyttöön. Uuden ison mänty-
sahan tulo Raumalle tullee paranta-
maan alueemme heikkoa mäntytukin 
kysyntää. 

Puun tuonnin lopettaminen Venä-
jältä on lisännyt kysyntää kuitupuul-
le ja erityisesti koivukuidulle. Ener-
giapuun kysynnän voidaan olettaa 
kasvavan tuontihakkeen poistuttua 
markkinoilta. Parantunut puun ky-
syntä mahdollistaa myös yhdistyk-
sen korjuupalvelun määrän lisäämi-
sen entisestään.

Tavoiteltua nuoren metsän hoidon 
ryhtiliikettä ei viime vuonna tapah-
tunut, vaan jäimme pahasti tavoit-
teista. Nuoren metsän hoidon osal-
ta tulosta voi pitää heikkona. Taimi-
konhoidon merkitys korostuu jatkos-
sa entisestään, kun energiapuun ky-
syntä lisääntyy. Laadukkaalla met-

sänhoidolla on suuri merkitys myös 
hiilensidontaan.

Lisää monimuotoisuutta metsiin

Otamme arjen metsien käsittelyssä 
huomioon luonnon monimuotoisuu-
den ja uhanalaisten lajien elinympä-
ristöjen suojelun. Alueellisen PEFC 
-metsäsertifioinnin toimintakauden 
vaihtuessa ensi vuoden vaihteessa 
mm. soiden siirtymävyöhykkeiden 
sekä vesistöjen, ojien ja purojen suo-
javyöhykkeiden käsittelyyn tulee tiu-
kennuksia. Myös säästöpuita ja te-
kopökkelöitä jätetään hakkuualueil-
le entistä enemmän ja riistatiheiköi-
tä säästetään koko metsän kiertoku-
lun ajan. Voidaan perustellusti kysyä, 
onko oikein, että kulut toimenpiteistä 
jäävät yksin metsänomistajien mak-
settavaksi. 

Monimuotoisuuden turvaamiseen 
kohdistuu kovaa painetta EU:sta. Toi-
vottavasti tulevat metsänkäsittelyra-
joitukset eivät ole kohtuuttomia met-
sänomistajille. Jos metsien taloudelli-
sesti järkevä hoito ei ole mahdollista, 
jäävät metsät hoitamatta. 
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Istutuskausi alkaa 
tuttuun tapaan vapun tietämissä
Maija Honkanen | metsänhoitoesimies | Mhy Satakunta

Kevätauringon sulatettua lumet maas-
tosta, kannattaa keväinen luontoretki 
suunnata hiljattain istutetuille aukoil-
le ja tarkistaa miten taimet ovat sel-
vinneet talven kurimuksesta. Jos tai-
mikossa on täydennystarvetta, kan-
nattaa se tehdä heti alkukeväästä, kun 
maassa on vielä kosteutta ja ruohot ei-
vät haittaa näkyvyyttä.

Tälle keväälle taimia on varattu 
koko Mhy Satakunnan alueelle noin 
1,2 miljoonaa kappaletta. Istutuskau-
si alkaa toukokuun alusta ja jatkuu 
aina heinäkuun alkupäiviin asti. Au-
koilla riittää vipinää, kun maahan is-
tutetaan taimia sekä yhdistyksen, 
että metsänomistajien toimesta. Val-
taosa istutettavista taimista on edel-
listen vuosien tapaan kuusta, viiden-

nes mäntyä ja jonkin verran myös koi-
vua. Joka kevät istutetaan myös muu-
tamia satoja kappaleita erikoispuula-
jeja, etupäässä lehtikuusta, visakoi-
vua ja serbiankuusta.

Männyntaimien saatavuus taimi-
tarhoilta on tänäkin keväänä huono. 
Osa männylle suunnitelluista koh-
teista täytyy korvata muilla puulajeil-
la tai siirtää myöhemmin istutettavik-
si. Myös koivun saatavuudessa on va-
jausta, mutta kuusta pitäisi olla run-
saasti tarjolla.

Taimien varastointi ja istutus

Tänä päivänä valtaosa taimista toimi-
tetaan pakkastaimina. Varastoi tai-
met varjoisaan paikkaa, avaa pakka-

ukset ja anna taimien sulaa rauhassa. 
Pyri istuttamaan sulat taimet mah-
dollisimman pian. Älä istuta jäisiä, 
huononnäköisiä tai kuivia taimia.

Istutushetkellä tarkista, että tai-
mipaakku on kostea. Paakku on tar-
peeksi kostea, jos sitä kevyesti puris-
tamalla tippuu vettä. Muussa tapauk-
sessa kastele taimet ennen istutusta.

Istuta taimet niin syvälle, että maa-
ta kertyy paakun päälle noin 5 sent-
tiä. Tiivistä maa taimen ympäriltä va-
rovasti. Liian pintaan jäänyt taimi 
kuivuu helteellä muutamassa päiväs-
sä. Käy myöhemmin kesällä vielä tar-
kistamassa miten taimien kasvuun 
lähtö on onnistunut.
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Heikki Hacklin | korjuuesimies | Mhy Satakunta

Lähes täydellinen korjuutalvi

Olemme saaneet pitkästä aikaa naut-
tia hyvistä puunkorjuukeleistä. Tal-
vileimikoille päästiin jo joulukuun 
alussa ja niiden hakkuut jatkuvat vie-
lä tätäkin kirjoitettaessa. Parin viime 
vuoden rästit on saatu pääosin tien-
varteen. Uusiakin työmaita pystyttiin 
aloittamaan useammalla alueella. 

Kuljetusten piinaviikot

Autoyrittäjämme painavat nyt pitkää 
päivää. Iso osa puista odottaa vielä 
kuljetusta, joten allekirjoittaneen toi-
vomuslistalla olisi vielä pari yöpak-
kasviikkoa. Talvivarastoja, metsän-
omistajien hankintapuut mukaan luki-
en, on kertynyt lähes 200 kpl ja jokai-
selta ajetaan keskimäärin kuutta, par-
haimmilta yli kymmentä, lajia omiin 
toimituspaikkoihinsa. Kuljetusjärjes-
tystä joudutaan priorisoimaan teiden 
kunnon mukaan, joten aivan heti sitä 
oman leimikon varastoa ei aina saada 
ajettua. Vappuun mennessä on kuiten-
kin havutukit ja pääosa havukuiduista 
toimitettu. Energiapuiden ja koivujen 
kanssa menee pidempään. 

Yllätysten talvi

Kuluneesta talvesta ei kuitenkaan 
käänteitä puuttunut. Juuri kun hy-
vään vauhtiin oli päästy, niin UPM:n 

tehtailla alkoi lakko, joka pysäytti 
mhy:n kuitutoimitukset täydellisesti. 
Saimme niille kuitenkin uusia ostajia 
ja hakkuut saivat jatkua. Salaisuus ei 
ole, että talven kuiduista leijonanosa 
on mennyt välittäjien kautta Itämeren 
alueelle: Ruotsiin, Puolaan ja Baltian 
maihin. Laivaukset tehtiin Mänty-
luodon satamasta.  Sahat ovat onneksi 
käyneet täysillä. Havutukkia välitet-
tiin lähialueiden sahoille Luvialle, Pih-
lavaan ja Seikkuun – koivutukki Riga-
woodille Sastamalaan. Kaikki meni 
hyvin siihen asti, kunnes sota Uk-
rainassa alkoi. Öljy ja ennen kaikkea 
diesel pomppasi ennätystasolle ja ajoi 
urakoitsijat vaikeuksiin. Jouduimme 
avaamaan urakoitsijasopimuksiamme 
ja tulemaan jonkin verran vastaan, jot-
ta puuta saatiin kulkemaan.

Korjuumäärä kasvussa

Yhdistys on viime vuosina lisännyt 
puunvälitystä ja korjuupalvelua, kos-
ka kysyntä on kasvanut. Tavoitteena 
tänä vuonna on 200 000 m3:n määrä. 
Tarkoituksena ei ole tehdä toiminnalla 
voittoa. Ainoastaan kulut pitää kattaa. 
Puut toimitetaan suoraan tehtaille, sa-
hoille ja juniin määritetyn aikataulun 
puitteissa. Paikalliset metsäasiantun-
tijat tekevät sopimukset ja valvovat 
korjuuta metsässä. Toiminnanjohtaja 

yhdessä allekirjoittaneen kanssa neu-
vottelee toimituskaupat kvartaalin 
tai puolen vuoden jaksoille. Minun 
päätehtäväni on korjuun ja kuljetus-
ten suunnittelu sekä toteutus siten, 
että sovittu määrä puuta on oikeaan 
aikaan toimituspaikassaan. Puumak-
suista metsänomistajille vastaa meillä 
Honkasen Maija. Prosessi vaatii kai-
kilta saumatonta yhteistyötä ja toimi-
vaa ohjausjärjestelmää, jota yhdistyk-
sessämme on pyrkimyksenä kehittää 
toukokuussa käyttöön otettavan uu-
den ohjelman myötä.

Talouden epävakaus aiheuttaa näh-
tävästi ongelmia puukauppaan ja kor-
juutoimintaan vastakin. Aika näyttää 
ovatko ne positiivisia vai negatiivisia. 
Yksi asia on kuitenkin varma. Metsän-
omistus tuo hyvän taloudellisen tur-
van näinä myllerrysten aikoina.

Koneurakointi Alamäki Oy:n kuljettaja  
Kari Juhala purkaa mäntytukkia Luvialla.

Koneurakointi Alamäki Oy:n Jari Varheenmaalla  
on jo vankka kokemus monitoimikoneen puikoissa.

Mhy Satakunnan 
talvikorjuu numeroina

Hakkuumäärä 82 000 m3

Motoketjuja 8
Puutavara-autoja 3
Leimikoita 160 kpl
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Puukaupassa maltti on valttia

Kalle Karttunen | tutkimuspäällikkö | MTK ry

Puun tuonti Venäjältä on tullut tiensä 
päähän. Ukrainan sodan myötä kau-
pankäynti Venäjän kanssa on mo-
raalitonta ja käytännössäkin lähes 
mahdotonta. PEFC-sertifiointi-
järjestelmä on määrittänyt Ve-
näjän puun konfliktipuuksi, 
joka ei täytä kestävän puun-
tuotannon kriteerejä.  FSC-
sertifiointijärjestelmä ei vie-
lä tähän mennessä (8.3.2022) 
ole ottanut virallista kan-
taa Venäjän ja Valko-Venäjän 
puuhun. Raakapuun lisäksi 
sahatavaran ja puutuotteiden 
tuonti EU-maihin Venäjältä ja 
Valko-Venäjältä päättyy.

Näillä on suuri vaikutus koko 
metsäsektorille. Metsänomistajien 
kannattaa seurata markkinoiden ke-
hittymistä rauhassa. Puukauppojen 
valmistelu, kilpailutus ja korjuun val-
vonta metsänhoitoyhdistysten kautta 
on ainoa keino luoda oikeudenmukai-
nen ja toimiva puumarkkina tässäkin 
tilanteessa. 

Kotimainen puu pystyy  
korvaamaan tuonnin

Puuta tuotiin Venäjältä viime vuon-
na yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. 
Puun tuonti Suomeen oli kaikkiaan 12 
miljoonaa kuutiota.

Venäjältä tuodusta puusta neljä mil-
joonaa kuutiometriä oli koivukuitua 
ja toiset neljä miljoonaa kuutiometriä 
haketta. Pyöreän havupuun tuonnin 
oli määrä loppua vuoden vaihteessa 
Venäjän asettamien tuontirajoitusten 
johdosta. Vajaan kaksi miljoonaa kuu-
tiometriä hakkeesta on arvioitu mene-
vän energiakäyttöön. 

Kotimaisen puun tarve kasvaa kun tuonti Venäjältä loppuu

Puun tuonti Venäjältä on nykytilanteessa mahdotonta.  Venäjän aloittaman 
Ukrainan sodan johdosta asetetut pakotteet vaikeuttavat kaupankäyntiä. 
Metsä- ja energiayhtiöt ovat ilmoittaneet lopettavansa puun tuontia Venä-
jältä. Kotimaasta löytyy kuitenkin riittävästi puuta markkinoille.

Puun tuonnin loppuminen Venäjäl-
tä vaikuttaa eniten koivukuituun ja  
energiahakkeeseen erityisesti Itä-Suo-
messa. Vaikutukset ovat suuret koko 
Suomen puuvirtojen uudelleen järjes-
täytymiseen ja logistiikkaan. 

Koivukuidun tuonnin on sanottu 
täydentävän Suomen puumarkkinoi-
ta. Sen saatavuutta sekametsistä on pi-
detty haastavana. Koivukuidun tuon-
tia on perusteltu, koska se lisää inves-
tointien kautta muun puun käyttöä 
Suomessa. 

Koivua on saatavilla Suomesta kui-
tenkin hyvin. Koivua on uusimman 
VMI-mittauksen mukaan Suomen 
metsissä 418 miljoonaa kuutiometriä. 
Vuotuinen kasvukin on ollut pitkään 
lähes 20 miljoonaa kuutiometriä hak-
kuiden jäädessä keskimäärin 10 mil-
joonaan kuutiometriin vuodessa. Ly-

hyellä aikavälillä koivukuitua saa-
daan kotimaasta. Pidemmällä aikavä-
lillä pitää panostaa puuston kasvuun 

ja koivun osuuteen. 
Energiatuotantoon käytettävän 

venäläisen hakkeen määrä on ol-
lut kohtuullisen suuri, parikym-
mentä prosenttia koko metsä-
hakkeen käyttömäärästä. Toi-
saalta nuoren metsän harven-
nusrästit ovat olleet meillä pit-
kään tiedossa.     

Metsänhoitoyhdistysten 
rooli  puukaupan 

toimivuudessa ratkaiseva

Metsänhoitoyhdistykset suurimpa-
na palveluntarjoajana ajavat metsän-
omistajien etua. Yksityisillä metsän-
omistajilla on ratkaiseva rooli Suo-
men puumarkkinoilla. Kotimaises-
ta puun käytöstä yli 80 prosenttia tu-
lee heiltä. Metsänhoitoyhdistysten 
rooli korostuu nykyisessä tilanteessa. 
Puukaupan valmistelu ja kilpailutta-
minen yhdistysten kautta ovat ainoi-
ta keinoja, jotka voivat ylläpitää Suo-
messa yksityismetsänomistajien puu-
kauppojen oikeudenmukaista kohte-
lua. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä 
metsänomistaja on koko puukaupal-
lisen edunvalvonnan piirissä. Yhdis-
tysten korjuupalvelulla on keskeinen 
rooli koivukuidun ja energiapuun 
markkinoille saattamisessa. Metsän-
omistajat voivatkin rauhallisin mie-
lin turvautua metsänhoitoyhdistysten 
palveluihin, vaikka maailma tällä het-
kellä muuten tuntuisi turvattomalta. 

Päivitettyjä tilastoja puumarkki-
noilta löydät osoitteesta 
https://www.mtk.fi/puumarkkinat
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Mikko Kriikku | kenttäpäällikkö | MTK Metsänomistajat

EU pyrkii Suomen metsiin – edunvalvonta kampittaa

MTK Metsänomistajat on viime ai-
koina tehnyt poikkeuksellisen pal-
jon töitä Brysselissä vaikuttamalla 
valmistelussa oleviin, suomalaista 
metsätaloutta kipeästi koskeviin asia-
kokonaisuuksiin. EU:lla ei ole päätös-
valtaa jäsenvaltioidensa metsien kä-
sittelyssä, mutta se pyrkii Suomenkin 
metsiin muun sääntelyn varjolla. 

Tässä esitettyjen hankkeiden val-
mistelussa ei näy metsäasiantunti-
juutta. Häviäjän ja maksajan rooleissa 
ovat metsänomistajat ja suomalainen 
kestävä metsätalous. Samalla romute-
taan metsien mahdollisuuksia ilmas-
tokriisin torjunnassa.

EU:n paine metsäasioihin on ennen-
näkemättömän kovaa, eikä edunval-
vontatyölle näy loppua. Metsänomis-
tajien ei kuitenkaan kannata tehdä äk-
kinäisiä ratkaisuja metsiensä suhteen 

tässäkään tilanteessa. Päätöksenteko 
kestää ja mahdolliset vaikutukset to-
teutuvat vasta tulevina vuosina. 

EU:n suuntaan tehtävä edunvalvon-
ta ja vaikuttaminen on yksi metsän-
hoitoyhdistyksen metsänomistajille 
tarjoamista jäseneduista.

 
Taksonomia

EU laatii asetusta investointien luo-
kittelujärjestelmäksi, jonka vihrei-
den kriteerien avulla määriteltäisiin 
hankkeiden kestävyyttä. Metsän-
omistajille vaikutukset tulisivat ra-
hoitusta tarvitsevien metsäyhtiöiden 
puunhankinnan kautta. 

Loppukeväästä on tulossa esitys 
kestävän rahoituksen biodiversiteet-
tikriteereistä. Luonnokset ovat metsä-
taloudelle murskaavia. 20 prosenttia 

metsistä suljettaisiin talouskäytöstä 
ja vesistöt rajattaisiin 30 + 30 metrin 
suojakaistoilla. Näiden alueiden ar-
voksi on arvioitu 12 miljardia euroa. 
Lopulla metsäalalla saisi harjoittaa 
metsätaloutta erittäin huonosti suo-
malaisiin metsiin sopivilla kriteereil-
lä.  Ne voivat johtaa siihen, että suo-
malainen metsätalous lasketaan ko-
konaisuudessaan kestämättömäksi ja 
metsätalouden kannattavuus laskee 
merkittävästi. 

Biodiversiteettistrategia

Luonnon monimuotoisuuden vähe-
nemisen estämiseen tähtäävän bio-
diversiteettistrategian tavoitteet ovat 
kannatettavia. Piru piilee kuitenkin 
yksityiskohdissa. Ohjelma määrittää 
suojeltavaksi 30 prosenttia maa- ja 

OmaMetsä-palvelun suosio on kas-
vanut kovasti. Käyttäjiä on reilusti yli 
20 000 ja lisää rekisteröityy tasaisesti. 
Varsinkin mahdollisuus käyttää mo-
biililaitteen paikannusominaisuutta 
ja lisätä paikkaan sidottuja valokuvia 
ovat tuoneet palveluun runsaasti uu-
sia käyttäjiä. 

– Olemme kehittäneet asiointiin ja 
karttapalveluihin uusia ominaisuuk-
sia. Vuodessa on menty eteenpäin 
valtavasti. Esimerkiksi teemakartat 
ja laadukkaat ilmakuvat ovat saa-
neet positiivista palautetta. Viimei-
sin uudistus on mobiiliversio, jolla 
OmaMetsä-palvelu kulkee aina mu-
kana mobiililaitteessa. Sen voi ladata 

OmaMetsä-verkkopalvelu on vuoden 
ajan tarjonnut metsänomistajille nä-
kymän heidän metsävaratietoihinsa 
ja viestien vaihtoon oman Metsän-
hoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan 
kanssa. Palvelua on kehitetty jatku-
vasti. Viimeiset uutuudet ovat mobii-
liversio ja allekirjoitusmahdollisuus.

OmaMetsä aina mukana – vaikka mobiiliversiona taskussa
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meripinta-ala. Vähintään 10 prosent-
tia toteutettaisiin tiukalla suojelulla. 
Strategia ei huomioi nykyisen met-
sänhoidon lukuisia luonnonhoidon 
toimenpiteitä. 

Esitys tiukasta turvemaiden suo-
jelusta on myös mahdoton Suomel-
le, koska turvemaita on neljännes 
metsäalasta. Suojeltaviksi vanhoiksi 
metsiksi on esitetty jopa alle 
80-vuotiaita havumetsiä. 
Strategian termin ”luonnon-
läheinen metsänhoito” sisäl-
löstä ole tietoa.

RED III

RED II:n biomassan kestä-
vyyskriteerejä ollaan päivit-
tämässä. Ne koskevat uusiu-
tuvan energian tuotannossa 

käytettävää biomassaa. 
Suuri osa Suomessa käytettävästä 

metsäenergiasta tulee metsäteolli-
suuden sivuvirroista, kuten kuoresta, 
purusta ja mustalipeästä. Komission 
esitys ei tunnista näitä sivuvirtoja. 
Toinen ongelma ovat ns. No-Go-alu-
eet, joilta korjattu biomassa olisi aina 
kestämätöntä. Tällaisiksi alueiksi las-

Googlen Play-kaupasta tai suoraan 
OmaMetsän verkkosivulta, selittää 
hankkeen projektipäällikkö Juha Lai-
tinen Metsänhoitoyhdistysten Palve-
lu MHYP Oy:stä.

Sopimusten allekirjoittaminen
OmaMetsän kautta

Asiointipalvelun kehittäminen Oma-
Metsään on yksi vuoden 2022 merkit-
tävimmistä kehitysaskeleista. Lähtö-
kohtana oli helpottaa metsänomista-
jan kanssakäymistä oman metsäasi-
antuntijan kanssa. Nyt OmaMetsässä 
voi pyytää tarjousta metsänhoito- ja 
puukauppapalveluista ja allekirjoit-

taa sopimuksia. Asiantuntijan kanssa 
käydyt keskustelut tallentuvat Oma-
Metsään ja ovat aina sieltä luettavissa. 
Palvelujen tilaaminen ensimmäises-
tä yhteydenotosta sopimuksen alle-
kirjoittamiseen asti onnistuu - myös 
yhteisomistustiloilla. Enää ei tarvitse 
arkistoida sähköposteja ja postittaa 
sopimuspapereita, vaan metsäomai-
suuden hoito käy näppärästi ja tieto-
turvallisesti OmaMetsässä.

Kehitystyö jatkuu

Palvelun kehittämiseen panostetaan 
myös tulevaisuudessa. Tarkoitus on 
tuoda mukaan mm. satelliittitulkin-
toihin ja hiilensidontaan liittyviä 
ominaisuuksia. OmaMetsän kehi-
tyksessä kuunnellaan metsänomis-
tajien toiveita. Palvelun etusivulla 
on parhaillaan auki käyttäjäkysely. 
Vastaamalla voi vaikuttaa sisältöihin.

Metsänomistajien eli palvelun käyt-
täjien palaute on meille erittäin tärke-
ää, jotta OmaMetsä tarjoaisi jatkossa-
kin laadukkaan käyttäjäkokemuksen, 
toteaa Juha Laitinen.

kettaisiin mm. vanhat metsät ja tur-
vemaat. Siten päätehakkuiden latvus-
massa ja energiaranka turvemaiden 
nuorten metsien kunnostuksista eivät 
olisi kestäviä raaka-aineita. 

Ennallistaminen

Komissio valmistelee lakipakettia, 
jonka mukaan luonnon en-
nallistamisesta on tulossa pa-
kollista. Suomessa tämä voisi 
tarkoittaa jopa neljän miljoo-
nan hehtaarin ennallistamis-
ta siten, että 30 prosenttia 
olisi tehty vuoteen 2030 men-
nessä, 60 % 2040 mennessä 
ja 90 % 2050 mennessä. Tur-
vemailla pitäisi ennallistaa 
70 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä. 

OmaMetsä aina mukana – vaikka mobiiliversiona taskussa
OmaMetsä -mobiili 
korvaa Metsäselaimen

Metsäselain-sovelluksen ylläpito 
loppui ja käyttö päättyi 31.3.2022.  
Sen korvaa OmaMetsän mobiiliversio.  
Mikäli käytät vielä Metsäselainta,  
kannattaa se poistaa puhelimesta ja 
rekisteröityä Metsänhoitoyhdistysten 
OmaMetsän käyttäjäksi osoitteessa
www.omametsä.fi.

OmaMetsä-palvelua voit käyttää  
joko nettiselaimella tai Google Play 
-kaupasta ladattavana mobiiliversiona.  
Nettiselaimella palvelu löytyy osoit-
teesta www.omametsa.fi. 

Ensimmäisen kirjautumiskerran  
yhteydessä henkilöllisyytesi varmiste-
taan pankkitunnuksilla. Jos olet jo  
rekisteröitynyt OmaMetsä-palvelun 
käyttäjäksi netissä, onnistuu mobiili-
version käyttö samoilla tunnuksilla.

Ellei rekisteröityminen onnistu tai  
haluat lisätietoja palveluun liittyen,  
ota yhteyttä omaan metsäasian- 
tuntijaasi tai mhy:n toimistoon. 
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Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 
 

 

Maa- ja metsätalousvaltainen alue 
Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita 
niille erikseen osoitetulle alueelle sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. 
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 16.3 § nojalla alue määrätään suunnittelutarvealueeksi. 
Suunnittelutarveharkintavelvoite ei koske tuulivoimarakentamista. 

 
Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 
Alueella sijaitsee metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (Äijälammi), jolla 
on seudullisesti merkittäviä luontoon ja maisemaan liittyviä erityisiä arvoja. Alueella 
tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää alueen vesitaloutta ja luontoarvoja. 

 

Tuulivoimalan alue 
Alueelle saa rakentaa yhden tuulivoimalan, jonka kokonaiskorkeus saa olla enintään 
210 metriä. Tuulivoimalan ja sen rakenteiden on sijoituttava kokonaisuudessaan alu-
een sisäpuolelle. 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on pyydettävä etukäteen Finavian 
lausunto sekä haettava ilmailulain mukainen lentoestelupa Liikenteen turvallisuusvi-
rasto TraFilta. 

Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä pitää hankkeella olla Puolustusvoi-
mien hyväksyntä. 

Tuulivoimalan rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitykset tuulivoimalan melu- 
ja välkevaikutuksista läheiseen asutukseen ja loma-asutukseen. 

 

Muinaismuistokohde 
Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. 
Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on mui-
naismuistolain nojalla kielletty. Kohteeseen vaikuttavista toimenpiteistä ja suunnitel-
mista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. 

 Nykyinen tielinjaus 

 Nykyinen parannettava tielinjaus 

 Ohjeellinen uusi tielinjaus 

 Ohjeellinen ulkoilu- ja hevosreitti 

 
Ohjeellinen uusi maakaapeli 
Maakaapelit tulee sijoittaa ensisijaisesti teiden yhteyteen. 

 
Nykyinen voimajohto 

 Ohjeellinen uusi sähköasema 

 
Yleiskaava-alueen raja. 

 
Kunnan raja. 

 
 
 

Yleiset määräykset 
Tämä yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan 
myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueet). 

Meluhaittojen ehkäisemiseksi alueen toteuttamisessa on otettava huomioon valtioneuvoston päätös 
melutasojen ohjearvosta. 

Tuulivoimapuiston sisäiset keskijännitejohdot on toteutettava ensisijaisesti maakaapeleina. 

Tuulivoimalat on merkittävä tunnistemerkinnöin. 

Alue on ennallistettava tuulivoimaloiden käytön päätyttyä. Ennallistamisvelvoite koskee ympäristövaiku-
tuksiltaan merkittäviä rakennuksia ja rakenteita. Tuulivoimaloiden käytön päätyttyä tuulivoimatoimijan 
on purettava voimalat rakennusvalvonnan määräämässä kohtuullisessa ajassa. 

 

MY 

M-1 

  

Ypäjän kunta 
Tyrinselän tuulivoimaosayleiskaava 

Luonnos nähtävillä (MRA 30 §)  

Ehdotus nähtävillä (MRA 19 §)  

Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto 

 Päiväys   4.5.2015  

 Kaavan laatija 
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Kaavoitus ohjaa maankäyttöä
– entä metsänhoitoa

10

Metsien käyttöä ohjataan lukuisilla 
laeilla, sertifioinnilla ja suosituksilla. 
Viranomaisina toimivat Suomen met-
säkeskus ja ELY-keskukset. Kaavoitus 
tuo samoille hehtaareille maankäyttö- 
ja rakennuslain ja muita viranomaisia. 
Maakuntaliitto laatii maakuntakaa-
van, kunta yleiskaavan. Metsiä tulisi 
kaavoittaa vain aidon maankäytön 
muutoksen edessä. Metsätalous säi-
lyttää metsän metsänä, eikä kaavalle 
ole tarvetta talousmetsissä. 

Maanomistaja voi vaikuttaa kaavan 
laadintaan. Yleiskaavoissa asiantunti-
ja-apua saa metsänhoitoyhdistyksis-
tä. MTK taas vastaa edunvalvonnasta 
lain ja maakuntakaavojen osalta. 

Merkinnät ja määräykset
ovat kaavan henki

Kaavamerkinnät kaavakartalla ja nii-
den kaavamääräykset konkretisoivat 
kaavan. Merkintöjen tulee olla yksise-
litteisiä. Suurin osa metsistä on mer-
kinnällä maa- ja metsätalousvaltainen 
alue (M), joka ei rajoita metsätaloutta.

Kaava ei ole suojeluinstrumentti, 
eikä sillä saisi puuttua metsänhoi-
toon. Käytännössä on toisin: ”Alueel-
la ei saa toteuttaa toimenpiteitä, jotka 
voivat oleellisesti vaarantaa suojelu-
arvoja.” Mitä tämä todellisen suoje-
lualuemerkinnän (S) kaavamääräys 
tarkoittaa? Usein hakkuurajoitteita 
ja epävarmoja korvauksia. Luonnon-
suojelualue (SL) on parempi: käytön 
rajoitteet kohdistuvat lakisääteisesti 
turvattaville kohteille, joita koskevat 
selvät korvauskäytännöt.

Luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen arvokkailla alueilla 
(luo) kuvataan esimerkiksi luonto-
kohteiden kytkeytyvyyttä viheryh-
teyksien muodossa. Luo-merkintä 

mahdollistaa vahvimman 
kaavamääräyksen eli suojelu-
määräyksen käytön. Suojelu-
määräystä on lähtökohtaisesti 
noudatettava.

Kaavamerkintöjen taustalla 
ovat kaavaselvitykset, yleensä 
luontoselvitykset. Maanomistajien 
pitää vaatia myös selvitystä kaavan 
taloudellisista vaikutuksista metsäta-
louteen.

Kunnat ohjaavat  yleiskaavoilla

Yleiskaavoilla on eniten vaikutuksia 
metsien käyttöön maisematyölupien 
ja suojelumääräysten kautta. Kunta 
voi vaatia maksullisen maisematyö-
luvan maisemaa muuttavaan toimen-
piteeseen kuten hakkuuseen. Hak-
kuutuloja menetetään, jos lupa myön-
netään ehdollisena vain harvennuk-
set sallien. Jos lupaa ei myönnetä, on 
tilanne maanomistajalle kohtuuton. 
Kunnalta tuleekin aina vaatia korva-
uksia. Maisematyölupaa voi uusissa 
yleiskaavoissa vaatia vain virkistys-
alueilla (V).

Tuulivoimayleiskaava on yleiskaa-
van erikoismuoto, joka tehdään kai-
kille yli viiden voimalan tuulivoima-
puistoille. Tuulivoimaloiden ja mui-
den rakenteiden sijoitus määritellään 
kaavassa, eikä niistä voi sopia maan-
vuokrauksen yhteydessä. Kaavoilla ei 
saa ohjata metsätaloutta mitenkään.

Maakuntakaava on koko 
maakunnan suunnitelma

Maakuntakaava kattaa koko maa-
kunnan alueen. Kaavaselvitykset ja 
aluevaraukset tehdään yleiskaavaa 
karkeammalla tarkkuudella. Metsien 
käyttöön maakuntakaavat vaikutta-

Markus Nissinen | ympäristöasiantuntija | MTK Metsänomistajat

Kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäytön yhteensovitta-
mista. Metsien kaavoittaminen tarkoittaa usein hakkuurajoituksia.

vat suojelu-, virkistys- ja maisema-
merkinnöillä. Yli 10 voimalan tuuli-
puistoja voi toteuttaa vain maakun-
takaavassa osoitetuille alueille. Myös 
merkittävät voimajohtolinjaukset 
huomioidaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on 
päivityksessä. Metsätalouden kan-
nalta hankalinta lakiluonnoksessa on 
kirjaus ”oikeusvaikutteiset viheryh-
teydet maakuntakaavoihin”. Sen vai-
kutuksia voi vain arvalla.

Kun sattuu kohdalle

Monesti kaavan vaikutukset konkre-
tisoituvat metsänomistajalle, kun hän 
tekee metsänkäyttöilmoituksen. Kun 
hakkuu kohdistuu kaava-alueelle 
(maakuntakaavassa suojelualueelle), 
metsäkeskus lähettää tiedon maan-
omistajalle, hakkuuoikeuden omista-
jalle, kaavoittajalle ja suojelumerkin-
töjen osalta myös ELY-keskukselle. 
Kohde tulisi tarkastaa maastossa 
maanomistajan ja mhy-neuvojan ol-
lessa läsnä. Samalla sovitaan rajauk-
sista, korvauksista ja metsätalouden 
harjoittamisesta. METSO-suojeluso-
pimuksilla on hoidettu monia kaavoi-
tuksen aiheuttamia epäselvyyksiä.
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Kaavoitus ohjaa maankäyttöä
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PEFC Suomi on vahvistanut uudet 
vaatimukset metsien hoidolle ja käy-
tölle helmikuussa.

Vaatimukset sisältävän standardi-
luonnoksen laatimiseen osallistui yli 
60 organisaation kokoonpano. Tämän 
standardityöryhmän edustajat kattoi-
vat metsänhoidon ekologiset, sosiaali-
set ja taloudelliset näkökulmat laajas-
ti ja monipuolisesti. Luonnos on nyt 
kansainvälisessä PEFC-arvioinnissa, 
joka valmistuu alkusyksystä 2022.  

Uudistetut metsänhoidon vaati-
mukset otetaan käyttöön kansainvä-
lisen arvioinnin valmistuttua näillä 
näkymin lokakuussa 2022. Osana 
käyttöönottoa järjestetään laaja kou-
lutuskierros toimijoille ja metsän-
omistajille uusien vaatimusten sisäl-
löstä. Nämä koulutukset on suunnat-
tu varsinkin metsäalan ammattilaisil-
le, jotka tuntevat jo voimassa olevien 
PEFC FI -standardien sisällön. 

Tämän koulutuskierroksen maa-
liskuisen teoriaopetuksen tallenteet 
ovat kaikkien katsottavissa jälkikä-
teen PEFC Suomen kotisivuilla, www.

pefc.fi. Syksyllä 2022 järjes-
tetään maastokoulutuksia 
ympäri Suomen. Niiden 
tarkempi aikataulu ja oh-
jelma julkaistaan myö-
hemmin keväällä. 

Uusi kausi 
– uudet 
ilmoittautumiset

Uuden PEFC-standardin käyt-
töönoton myötä käynnistyy myös 
uusi PEFC-standardikausi. Jokaisen 
PEFC-sertifiointiin sitoutuneen toimi-
jan ja metsänomistajan tulee erikseen 
ilmoittautua mukaan uudelle stan-
dardikaudelle. Kuluvan kauden il-
moittautuminen on voimassa vuoden 
loppuun asti. Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä metsänomistajan ei tarvitse 
ilmoittautua uudelleen, sillä PEFC-
metsäsertifiointi on Mhy-jäsenetu ja 
metsänomistajien ilmoittautuminen 
toteutetaan ryhmänä. 

Pellervon taloustutkimus PTT ja 
Tapio toteuttivat ulkopuolisen arvi-

Kohti uutta PEFC-standardikautta
Juho Ikonen | puheenjohtaja | Läntinen metsäsertifiointitoimikunta

on uuden standardin ympäristö- ja 
talousvaikutuksista. PEFC-sertifiointi 
kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien 
pinta-alasta, joten sillä on laaja vaiku-
tus suomalaisessa metsätaloudessa. 
Tämän ja täsmällisten toimien ansi-
osta standardimuutokset edistävät 
luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä 
metsien piirteitä monin keinoin. Met-
sien monimuotoisuuden ja terveyden 
edistäminen turvaa samalla metsien 
hiilensidontaa ja -varastointia.

Keskeiset muutokset 
uudistetussa PEFC-standardissa

	Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille 
 jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä 
 sallitaan vain poimintahakkuut.    
 Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuva-  
 peitteisen metsänkäsittelyn piiriin.

	Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat 
 nykyisestä.

	Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa   
 ja sen muodostumista edistetään tekemällä   
 tekopökkelöitä.

	Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta   
 lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa,   
 mikä monipuolistaa metsäluontoa.

	Pohjavesialueita koskevat metsätalouden 
 rajoitukset laajenevat.

	Täsmennyksiä ja uutuuksia dokumentointia ja  
 organisaatioiden ohjeita koskeviin vaatimuksiin.

POHJAN TAIMI KASVATTAA,
ISTUTTAA JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

SUOMEN PARASTA PALVELUA
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Luonnonhoito on ollut osa metsänhoi-
toa 90-luvulta alkaen. Samalla moni-
muotoisuudelle tärkeät rakennepiirteet 
ovat lisääntyneet talousmetsissä. Val-
tion metsien inventointitietojen (VMI) 
mukaan lehtipuuston määrä on kak-
sinkertaistunut, järeän haavan määrä 
kuusinkertaistunut ja lahopuun määrä 
Etelä-Suomessa nelinkertaistunut.

Monimuotoisuuden ylläpidosta voi 
saada rahallista korvausta. METSO-
ohjelman pysyvän ja määräaikaisen 
suojelun varoista korvataan metsän-
omistajalle aiheutuvaa tulonmenetys-
tä, kun arvokkaita, kriteerit täyttäviä 
luontokohteita jätetään talouskäytön 
ulkopuolelle.

Vaikka osa luonnonhoidon toimista 
on metsälain ja sertifioinnin velvoit-
teita, on luonnonhoidosta etua myös 
metsänomistajalle. Esimerkiksi tai-
mikonhoidon tai harvennushakkuun 
yhteydessä kannattaa suosia lehtipui-
ta. Sekametsä kestää metsätuhoja ja 
muuttuvaa ilmastoa varmemmin. 

Linnut ja hyönteiset  
viihtyvät säästöpuissa

Erityisesti järeä lahopuu on luonnon-
hoidon ytimessä: se toimii elinympä-
ristönä tuhansille metsälajeille. Sääs-
töpuu on moniosaaja. Se lisää metsän 
rakennevaihtelua ja on paitsi elinym-
päristö itsessään, myös tulevaisuuden 
lahopuu. 

Säästöpuiden määrä- ja järeysvaati-
mukset määritellään metsäsertifioin-
nissa. Kun hakkuissa joka tapauksessa 
jätetään säästöpuita, kannattaa ne koh-
dentaa kustannus- ja ekotehokkaasti. 
Leimikkotasolla säästöpuut kannattaa 
keskittää esimerkiksi metsälakikoh-

Markus Nissinen ja Tuomas Kähö| piirrokset Kamala luonto

Luonnonhoidolla on merkitystä. Monimuotoinen metsä voi hyvin ja tuottaa  
muuttuvassa ilmastossakin. Luonnonhoito-toimet kannattaa kohdentaa oikein ja fiksusti.

teen tai muun arvokkaan elinympä-
ristön yhteyteen tai kuolleiden puiden 
keskittymään.

Fiksusti valittujen säästöpuuryh-
mien puusto on usein taloudellisesti 
vähäarvoista. Kustannussäästöt kan-
nattaa muistaa myös aktiivisissa luon-
nonhoitotoimissa. Tee tekopökkelöitä 
kuitupuukokoisesta lehtipuusta. Pui-
den hinta on euron luokkaa. Tiaiset 
tykkäävät uudesta pesäpuuaihiosta, 
mutta kaarnakuoriaiset eivät. Kirjan-

painajariski on vain kuorellisella ha-
vupuulla. 

Tiheikköjä riistalle ja suoja- 
vyöhykkeitä vaihtumiskohtiin

Joskus luonnonhoidossa on kyse myös 
turhan työn tekemättä jättämisestä. 
Kuusialikasvos tarjoaa lajeille suojaa 
ja ruokaa. Niitä kannattaa säästää tai-
mikonhoidossa, ja maanomistajan ha-
lutessa myös seuraavissa käsittelyissä 

Miksi luonnonhoito 
talousmetsissä on tärkeää?
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Kuluneen vuoden kostea kevät antoi 
tämän vuoden taimi-istutuksille hyvät 
lähtökohdat. Paahtava kesä sen sijaan 
on saattanut tuoda takapakkia. Taimi-
en kasvuunlähtöä onkin hyvä seurata 
istutuksen jälkeen 2–3 vuotta. Taimi-
kossa kannattaa käydä myöhemmin 
syksyllä ja keväisin kasvukauden alus-
sa, jolloin taimet erottuvat paremmin. 

Myös kevätahava on uhka: aurinko 
lämmittää ja taimen neulaset alkavat 
haihduttaa ennen kuin juuret saavat vet-
tä maan ollessa vielä routainen. Taimia 
kannattaa niitä tarkastettaessa tutkia 
lähempääkin, jolloin huomaa myyri-
en tuhotyöt. Samana keväänä istutetut 
männyntaimet ovat myös erityisen alt-
tiita männynversoruosteelle, jos lähet-
tyvillä kasvaa haapaa. Rehevillä alueilla 
on tärkeää muistaa torjua heinittymi-
nen, jotta taimet eivät tukahdu. 

Täydennysistustarpeen 
selvittäminen

Mikäli havaitset istutusmetsässäsi 
paljon kuolleita taimia tai ala on taimet-

tunut kovin epätasaisesti, voit tarvita 
täydennysistutusta. Riittävä taimimää-
rä hehtaarilla selviää helposti. Ota 4 
metrin onkivapa tai keppi ja pyörähdä 
ympyrä. Laske kaikki ympyrän sisään 
jääneet istutetut ja luonnon taimet, ja 
kerro luku 200:lla.  Ota muutama koea-
la ja laske keskiarvo. Mäntytaimikossa 
tavoite on 2 200 kpl, kuusikossa 1800 
kpl hehtaarilla. Lakisääteinen vähim-
mäistiheys havumetsässä on etelässä 1 
500 tainta hehtaarilla. 

Taimet tilataan ennakkoon 
syksyllä

Lounametsä tilasi tälle vuodelle 
istutuksiin 1,5 miljoonaa tainta, jois-
ta 40 % istutettiin Sata-tiimin alueelle 
ja loput jakautuivat Turun seudun ja 
Vakka-Suomen alueille melko tasan. 
Metsänhoitoyhdistys tilaa taimet aina 
ennakkoon etukäteistilausten perus-
teella syksyisin, joten nyt jo suunni-
tellaan ensi kevään istutuksia.

Tee syksyn taimitilaukset 9.10. 
mennessä omalle metsäasiantunti-
jalle tai puh. 02 240 6000.

Muista tarkastaa istutetut taimikot

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

pekka.uusitalo@puut.fi

www.puut.fi

 PUUT
- taimitarha

Kesätyöntekijä onnistui hienosti hommassaan 
15 kk sitten. Mättääseen istutetut männyt voi-
vat hyvin kuivankin kesän jälkeen.

tuomaan vaihtelua metsän rakentee-
seen.

Ennakkoraivauksessa kannattaa 
poistaa vain korjuuta ja uudistamista 
häiritsevä aluskasvusto. 

Monimuotoisuudelle merkittävim-
mät kohteet löytyvät usein elinym-
päristöjen rajapinnoilta luontotyy-
pin muuttuessa toiseksi. Vesiluonnon 
suojavyöhykkeet sekä metsän ja suon 
vaihettumisvyöhykkeet ovatkin oivia 
kohteita säästöpuuryhmille. 

16    Graafinen ohjeisto

Yritysgrafiikka
Tätä grafiikkaa käytämme yleisenä 
taustagrafiikkana yhtenäisen ilmeen 
rakentamiseksi.

Grafiikka ilmentää lehtipuiden valon 
ja varjon leikkiä, symboloiden alati 
muuttuvaa vihreää ja orgaanista 
metsäympäristöä.

Taustagrafiikkaa voidaan käyttää 
vaakamallisena tai neliönä. 
Erikoistapauksissa vaakamallin voi 
myös kääntää pystyyn, mikäli se sopii 
käytettyyn mediatilaan paremmin.

Käytä RGB-versiota ruudulta 
katsottavaan aineistoon ja CMYK-
versiota painoaineistoon.

Käytä aina originaali-
tiedostoja ja huomioi sen
käytön ohjeistukset. 

Vaaka Neliö

5 niksiä talousmetsien luonnonhoitoon

Muista, että luonnonhoidon keinovalikoimaa voi hyödyntää kaikissa 
metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän kehitysvaiheissa usein ilman 
merkittäviä kustannuksia. 

Tunne oman metsäsi arvokkaat luontokohteet ja mahdolliset 
uhanalaiset lajit. Selvitä, voitko saada korvausta käsittelyn ulkopuolelle 
jätettävistä kohteista.

Älä liioittele. Valitse työmenetelmät keveimmän, mutta tarkoituksen- 
mukaisen tavan mukaan. Huolehdi aina metsän uudistumisesta.

Tunne oikeutesi. Laki ja metsäsertifiointi määrittävät luonnonhoidon 
minimiä, mutta halutessasi sinulla Metsänomistajana on oikeus tehdä ja 
vaatia enemmän, kun hankit palveluja metsääsi. Kysy tarvittaessa apua 
metsäammattilaiselta.

Opiskele. Tutustu metsäalan yhteisen Monimetsä-hankkeen luonnon- 
hoitotoimien muistilistaan hankkeen verkkosivuilta. Mieti, mitkä keinot 
sopisivat sinun metsääsi ja mihin niitä voisi kohdentaa.

1.

2.

3.

4.

5.
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p o l k u  o m a a n  m e t s ä ä n

 

Metsänomistaminen on vuosikymmenten mittainen projekti, josta 

saa parhaimmillaan taloudellista hyötyä ja mielen täyteen iloa. 

TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  

09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

taitavan 
oppaan kanssa
on turvallista 
kulkea.

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500

(norm. 159 €)
Etusi 74 €

Metsänhoitoyhdistysten 
kumppani jalostetussa
siemenessä 

Jalostetulla 
siemenellä 

tukkikuorma 
enemmän 

metsästäsi!

Siemen Forelia Oy 

PL 6 (Kauppakatu 32) • 40101 Jyväskylä

www.siemenforelia.fi
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PELI-
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VAM-
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REIJO

TÄMÄ OMAMETSA.FI ON
IHAN PARAS! TÄRKEITÄ

AIHEITA KÄSITELLÄÄN JA
RAHA-ASIOISTA LÖYTYVÄT
NOPEAAN SELVÄT FAKTAT!

www.sanaris.�/ laadinta Erkki Vuokila, toteutus Heli Kärkkäinen

Metsänomistajat sanaristikko

Ristikon oikea ratkaisu julkaistaan Metsänhoitoyhdistyksen nettisivuilla www.mhy.fi viikolla 19.
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Mikäli sinulla ei ole työllesi jatkajaa, metsänhoidosta mo-
tivoitunutta jälkipolvea tai perillisiä, on mahdollista lah-
joittaa metsäomaisuus tai osa siitä Metsämiesten Säätiölle. 
Lahjoitus voi tapahtua jo elinaikana tai sen jälkeen Metsä-
testamenttina. Elinaikana tapahtuva lahjoitus on vaivat-
tomin, sillä kuuntelemme herkällä korvalla mitä toiveita 
sinulla on metsien hoitoon liittyen ja jatkamme hoitoa tu-
tun metsänhoidon kumppanisi kanssa. Näet työsi ja huo-
lenpitosi metsässä jatkuvan. 

Metsätilasi tuotto käytetään lyhentämättömänä valitse-
maasi kohteeseen metsäalalla. Sinä päätät, onko se metsä-
alasta kertomista lapsille, metsäkulttuurin esillepanoa tai 
tulevaisuustutkimusta. 

Metsänhoitoyhdistykset ovat lahjoittaneet 10 000 euroa 
Metsätestamentin markkinointiin, jotta metsänomistajalla 
on mahdollisuus harkita metsilleen suojelun rinnalla lah-
joitusvaihtoehtoa, jossa metsiä hoidetaan ja niiden tuotto 
käytetään lyhentämättömänä metsäalan hyväksi.

Metsäala tuottaa hyvää yhteiskunnalle

Metsäsektori tuottaa työtä ja hyvinvointia kautta Suomen. 
Metsä on Suomen uusiutuva luonnonvara ja talouden sekä 
sivistyksemme perusta. Metsistä saatavalla tuotolla Säätiö 
tukee sääntöjensä mukaisesti yleishyödyllisesti sekä met-
säalan että sillä töitä tekevien ihmisten tulevaisuutta. 

Metsätestamentista kannattaa keskustella ennen pää-
töksen tekoa. Voit keskustella tutun metsäammattilaisesi 
tai meidän kanssamme vaihtoehdosta ja sen pohjalta päät-
tää, jatkammeko asiassa eteenpäin.  

Lisätietoja: 
Metsämiesten Säätiö 
Kehityspäällikkö Veikko Iittainen

        040 631 4771                   veikko.iittainen@mmsaatio.fi

• yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö
• tehtävänä metsäalan kehittäminen ja 

alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin 
edistäminen

• Säätiön alkupääoma on saatu 1940-luvun 
savottajätkiltä muonitustoimiston 
lakkauttamisen myötä

Lisätietoja: www.mmsaatio.fi

Metsämiesten Säätiö jatkaa metsiesi hyvää hoitoa ihmisen ja metsän hyväksi.

Metsä jää jälkeesi
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VARAOSAPALVELU
VERKKOKAUPPA 

AVOINNA 24/7

HEI SINÄ METSÄN 
AMMATTILAINEN

HEI SINÄ METSÄN 
AMMATTILAINEN

SAHAT HUOLTO VARAOSAT 
TURVAVARUSTEET 
Aina sopivaan hintaan!

MÖNKIJÄT

LOIMAA • SALO • SOMERO • KAARINA • LOHJA • TUUSULA

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Aarre kertoo kaiken  
metsäsi tuotosta ja 

hyvinvoinnista.

Tilaa ilmainen näytenumero 
ja tutustu Aarteen runsaaseen 
metsäsisältöön osoitteessa 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETU

Jäsenetu on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Yksi etu / talous. 
Tutustumisetu koskee talouksia, joihin ei ole viimeisen 3kk aikana ollut 
Aarteen tilausta. Näytelehdellä ei voi jatkaa olemassa olevaa Aarteen tilausta.

Tutustumis- etu jäsenille!Aarre-näytenumero

0€ 
1 nro
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VUOSIEN VIISAUS 
KÄYTÖSSÄSI
PUUKAUPOISSA
Onnistuneiden puukauppojen ensiaskel  
otetaan OmaMetsän kautta.

Halutessasi voit myös antaa kaupankäynnin 
kokonaan Metsänhoitoyhdistyksen ammatti-
laisten hoidettavaksi. Tee siis puukauppasi  
OmaMetsässä, niin me autamme sinua  
saamaan parhaan lopputuloksen.
Omametsä.fi

Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
c/o Mhy Satakunta, Risto Rytin katu 28, 32700 Huittinen
c/o Mhy Auranmaa, Talonpojantie 1, 21870 Riihikoski
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Metsänomistajien oma ja Suomen suurin
välityspalvelu hoitaa maaseudun kiinteistöjen
välitystehtävät. Myös perheen tai lähisuvun sisäiset
omistajanvaihdokset ja muut omaisuudenhoito-
tehtävät ammattitaidolla ja kokemuksella.

Metsätilat-ketju on Suomen kymmenen suurimman
kiinteistönvälitystoimĳan joukossa. Teimme viime
vuonna 2200 kiinteistökauppaa ja Länsi-Suomessakin
reilusti yli 600 kauppaa. Tunnemme markkinat ja
meidät tunnetaan.

Osaamme ja haluamme palvella!

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

Mhy Satakunta
Minna Kataja
044 377 6220
myyntineuvottelĳa, metsätalousinsinööri

Mhy Auranmaa
Tommi Laurila
040 514 2098
LKV, KiAT

Poimintoja kohteistamme
www.metsatilat.fi
Huittinen, Hirvilä, peltoa 10,3 ha + metsää 3,7 ha/1300 m³.
Tutustu! Tarj. 22.4.
Tiedustelut: Minna Kataja, p. 044 377 6220

Kokemäki, Kauvatsa, metsätila Rukajoen rannalla.
3,2 ha/480 m³ ja 790 m rantaa. Hp. 35 000 €
Tiedustelut: Vesa Yli-Hongisto, p. 0500 832 681

Jatkuvasti vaihtuva valikoima erilaisia metsätiloja
sekä tontteja ja rakennettuja kiinteistöjä

asumiseen ja vapaa-aikaan.
www.metsatilat.fi

Nyt on hyvä aika
harkita myyntiä.
Kysyntää on!

Me välitämme alueellasi
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Metsätilojen kysyntä ja 
hinnat nousivat edellisvuodesta
Minna Kataja | kiinteistöasiantuntija, LKV | Mhy Satakunta

Metsätilat-ketjun välittämänä Sa-
takunnassa viime vuonna myytiin 
metsätiloja keskimäärin 6 400 euron 
hehtaarihintaan. Vuonna 2020 teh-
dyissä kaupoissa keskihinta Sata-
kunnassa oli 5100 euroa hehtaarilta. 
Tähän osin vaikuttaa varmasti puuta-
varan kohonnut hinta markkinoilla ja 
sitä kautta puuston arvioinnissa käy-
tetty keskihinta eri puutavaralajeille. 
Osaltaan taas kohteet olivat puustoi-
sempia vuonna 2021, noin 120 kiinto-
kuutiota hehtaarilla, kun taas vuonna 
2020 kiintokuutiomäärä jäi noin 107 
kiintokuutioon hehtaarilla.

Tämänhetkinen tilanne maailmalla 
luo epävarmuutta monessa asiassa. 
Tätä juttua kirjoittaessani epävakau-
den ja muutosten vaikutuksesta met-
sä- ja maatilojen markkinatilantee-
seen on vaikea antaa mitään arviota. 
Talvi on yleensä hiljaista aikaa met-
sätilojen myynnissä ja tuleva kevät 
näyttää mihin suuntaan ollaan me-

Metsätiloilla on ollut hyvä markkinatilanne jo pitkään ja viime vuonna  
ainakin metsästä saadun hinnan perusteella kysyntä oli entistä kovempi.

nossa. Uskon siihen, että kiinteä met-
säomaisuus edelleen kiinnostaa niin 
sijoittajia kuin myös metsästä muuten 
kiinnostuneita ostajia. Hoidettu met-
sä kasvaa jatkuvasti verrattuna esi-
merkiksi heilahteleviin osakemarkki-
noihin.

Sukupolvenvaihdokset 
kiinnostavat metsänomistajia

Kevään kynnyksellä myös sukupol-
venvaihdoksista on tullut kyselyitä. 
Jos on päättänyt luopua metsistään, 
kannattaa uusia metsänomistajia et-
siä aluksi perhepiiristä. Keskustelu 
lasten tai lastenlasten kanssa auttaa 
saamaan käsityksen ovatko he kiin-
nostuneita omistamaan ja hoitamaan 
metsiä. 

Metsänhoitoyhdistyksestä saa apua 
niin metsänhoitoon kuin sukupolven-
vaihdokseen tai metsätilan myyntiin. 
Kannattaa olla yhteydessä omaan 

metsäasiantuntijaan, joka osaa ohjata 
alkuun. Ensimmäiseksi tilasta luovut-
taessa kannattaa teettää metsistä luo-
tettava maastossa tehty tila-arvio. Met-
sänhoitoyhdistyksellä on myös asian-
tuntemus tehdä kiinteistöjen kauppa-
kirjat sekä kaupanvahvistajapalvelu.

Ulkopuoliselle myydessä kiinteis-
tönvälistys hoidetaan yhteistyössä 
metsänhoitoyhdistysten omistaman 
Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV:n 
kanssa omien välittäjiemme kautta.

Metsätilat.fi nettisivut uudistuivat

Metsätilat.fi nettisivut ovat saaneet 
uuden ilmeen. Entiseen tapaan sieltä 
saa haettua myytävät tilat niiden si-
jainnin perusteella, mutta nyt myös 
muiden ominaisuuksien perusteella. 
Kohteista saa entistä enemmän tie-
toa jo itse esittelysivulla lataamatta 
pdf-arviota. Kannattaa käydä tutus-
tumassa!

Myytävälle kiinteistölle kulkeva tie nostaa kohteen arvoa.
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Oikea – väärä, totuus – valhe, hyvin – huonosti, vai peräti hyvin huonosti

Tiedonsaanti on siitä kummallista, 
että vaikka pyrkisit saamaan luotet-
tavaa tietoa, niin se voi ollakin jo val-
miiksi värittynyttä.

Kummallista sinällään, että väärää 
tietoa tarjotaan. Ilmaisia neuvoja sen 
sijaan on saatavilla ja nehän ovat tun-
netusti hintansa väärttejä.

Mistä sitten saa oikeata tietoa? Kaik-
ki ovat pistävinänsä eetteriin oike-
aa tietoa. Onko oikeaa tietoa se, mitä 
haluaakin kuulla? Vai se, mikä tarjo-
aa vaihtoehtoja ja jättää lukijalle omaa 
harkintaa. Lehdet, televisio, radio ja 
netti tarjoaa yllin kyllin tietoa. Samoin 
asiantuntijat ja tietäjät. Puhutaan me-
dian lukutaidosta.

Sillä ei tunnu enää nykyään olevan 
paljoakaan merkitystä, puhuuko totta 
vai potaskaa, vaan miten se loppujen 
lopuksi tulkitaan. Tämän päivän teot 
ovat huomisen historiaa. Se, joka sen 
historian kirjoittaa, on paljon vartija. 

Mennäänpä tutumpaan aiheeseen. 
Onko nyt oikea aika puukaupalle? On, 
vai ei? Kahdesta valiten. Toki tätä ky-
symystä voidaan lähestyä useammas-
ta kulmasta. Jos metsänomistajalla on 
mielessään jokin investointi, niin kä-
tevähän se on ottaa tilan hakkuusääs-
töistä. Samoin, jos metsälohko on siinä 
tilassa, että esimerkiksi sen lahoami-
nen tai joutuminen kirjanpainajatu-
hon kohteeksi uhkaa, niin oikea aika 
puun myymiselle on siitä huolimatta, 
olkoon hintataso oikeastaan mitä vain.

Jos taas miettii, onko hintataso par-
haimmillaan, niin siinäpä se. Kuka sen 
tietää? Maailma on sekaisin.

Yleistäen voisi sanoa, että kun puul-
la on kysyntää, sen hinta nousee ja sitä 
kautta markkinoille alkaa tulla os-
tettavaa. Hassua sinällään, että puu-
kaupassa ostaja määrittelee hinnan, 
kun taas muussa kaupankäynnissä 
myyjä esittää hintalapun. 

Aina ei voi onnistua hyppyrin har-
jalle tulossa, eli ponnistuksen ajoituk-
sessa, vaan joskus ajoitus epäonnistuu 
ja kaveri tömähtää kummulle. Puu-
kaupassa tarkoittaa sitä, että aikan-
sa odotettuaan ja huippuhintaa odo-
tellessaan voikin käydä niin, ettei tar-
jousta enää saakaan, vaan käyrät on 
kääntyneet laskuun ja kauppa hiljen-
tynyt. 

Tämä aika pistää miettimään. Kui-
tenkin välttämättömät työt täytyy teh-
dä. Ylispuut poistaa taimikon päältä, 
ensiharvennukset hoitaa ja viime kä-
dessä oma, kestävä metsätalous turva-
ta. Loputtomiin ei puustopääomaa voi 
kerryttää. Jossain vaiheessa pitää osa-
ta luopuakin.

Näin kevään kynnyksellä koittaa 
pian metsänviljelytyöt. Nekin ovat nii-
tä “pakko hoitaa” -hommia, samoin 
kuin taimikonhoidot. Se kirpaisee, 
mutta vähemmän kuin tekemättä jät-
täminen.

Uusi työlaji on peltoheittojen metsi-
tys. Kohde ei voi olla tukikelpoista pel-
toa eikä siellä saa kasvaa merkittävästi 
puuta. Lisäksi pinta-alaa pitää olla yli 
puoli hehtaaria.

Taimikonhoidot kannattaa pitää 
aina mielessä. Istutukseen uhratut tai-
met kannattaa raivata esiin ja ottaa nii-

den kasvukunnosta kaikki 
irti.

Joskus kuulee, ettei met-
sänhoidossa ihan sitä lo-
pullista totuutta olekaan. 
Tässä tullaan ikuisuusky-
symykseen. Kaikesta pa-
rasta olisi säilyttää aktiivi-
nen ote koko aiheeseen. Ky-
sellä paljon, seuloa tietoa 
ja toimia mieluummin etu-
painotteisesti kuin jälkiju-
nassa.

Pekka Häkli | metsäasiantuntija | Mhy Satakunta

Urakoitsija Pauli Salonen aloittamassa 
uutta työmaataan.

Metsänomistaja Olavi Jakosen kanssa 
ylispuiden poistoa suunnittelemassa.

Ja tässä ainakin hyvin huonosti. Peltoheitoissa on potentiaalia.
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Oikea – väärä, totuus – valhe, hyvin – huonosti, vai peräti hyvin huonosti
Käykö tässä hyvin vai  
huonosti vai hyvin huonosti.

Ennen... ... jälkeen.

Kokemäen 4H-yhdistys järjestää yhteistyössä Mhy Satakunnan kanssa 
kesäkuussa raivaussahakurssin 13-28-vuotialle nuorille. 
Kouluttajana toimii Mhy Satakunnan metsäasiantuntija Jaakko Herrala. 
Lisäksi kurssilla on mukana joukko aikuisia metsänomistajia, jotka toimivat nuorten tukena.
Kurssi on yksipäiväinen nuoremmille osallistujille 13-15-vuotiaille (la) ja  
kaksipäiväinen varttuneemmille 16-28 -vuotiaille (la ja su). 
Paikkana on Kokemäen Korkeaojalla juhlavuonna 2017 istutettu Suomi100 -metsikkö. 
Kokoontuminen on Korkeaojan entisen koulun pihalla os. Kullaantie 690, 32860 Korkeaoja. 
Kurssi järjestetään Erik Rosenlewin säätiön tuella ja on osallistujille maksuton. 
Ole yhteydessä kurssin järjestäjiin, jos haluat osallistua kurssille,  
mutta varusteista on pulaa.

Lisätietoja 
Anna-Kaisa Valaja, Kokemäen 4H-yhdistys, p. 044 783 0310, anna-kaisa.valaja@4h.fi  ja 
Jaakko Herrala, Metsänhoitoyhdistys Satakunta, p. 044 377 6215, jaakko.herrala@mhy.fi
Ilmoittautuminen: 1.6. mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake Kokemäen 4H:n 
verkkosivuilla tai ilmoittautumalla Anna-Kaisa Valajalle tai Jaakko Herralalle.

NUORTEN 
RAIVAUSSAHAKURSSI

18.-19. 
KESÄKUUTA

klo 

10-15
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Puukaupan kilpailutuksella 
varmistat, että saat puistasi 
oikean hinnan!

Muista sertifikaatti!
Olemalla metsänhoitoyhdistyksen jäsen saat puu-

kaupassa tarvittavan sertifikaatin puillesi ja tiedon siitä, mitä 
sertifikaatti sinulta metsänomistajana edellyttää. 

Muista vakuuttaa metsäsi!
Vakuuttaminenkin on jokaisen metsänomistajan henki-

lökohtainen valinta. Muistutan, että pahinta mitä metsällesi 
voi sattua on metsäpalo. Sen lisäksi, että metsäsi puusto palaa, 
saat laskun metsäpalon jälkivartioinnista. Tuulikaatoriskin ja 
hyönteistuhot voisin jättää vakuuttamatta, mutta metsäpalon 
ja jälkivartioinnin varalta jokainen metsä tulisi mielestäni olla 
vakuutettu. Ennustan, että ilmastomuutoksen vuoksi meillä 
on jatkossa entistä enemmän metsäpaloja ja myrskyjä. 

Vuokraa metsäsi metsästykseen!
Sinä päätät, metsästetäänkö tilallasi. Sinulla on mahdol-

lisuus päättää myös, kohdistuuko metsästys esimerkiksi vain 
hirvieläimiin. Nykyään suositellaan määräaikaisia vuokrasopi-
muksia. Metsänhoitoyhdistyksen metsäammattilaisilta löyty-
vät neuvot myös riistanhoitoon tai luonnon monimuotoisuu-
teen painottuvaan metsänhoitoon.

Metsäkiinteistöt ovat kysyttyjä!
Jos koet metsänomistuksen vieraana ja metsän jopa 

pelottavana paikkana, metsänhoitoyhdistys on tehnyt metsä-
tilasta luopumisen sinulle mahdollisimman helpoksi. Metsäti-
loilla on tällä hetkellä hyvä kysyntä. Metsänhoitoyhdistysten 
omistaman Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n kiinteistövälittäjä 
löytyy palveluksestamme. Vain antamalla kaikkien kiinnostu-
neiden osallistua tarjouskilpailuun, saa metsätilasta parhaan 
markkinahinnan. Välityspalvelumme auttaa sinua löytämään 
myyntikohteellesi parhaan hinnan.

Ilmoita omistuksen muutoksesta tiekunnalle!
Muista ilmoittaa metsätilan omistuksen muutoksesta ti-

lalle johtavan yksityistien tiekunnalle, jotta tien kunnossapito-
laskut löytävät perille. Ilmoitusvelvollisuus on tilan omistajalla.

Miten osoitat henkilöllisyytesi?
Lainsäädäntö ja olemassa olevat ohjeistukset edellyttä-

vät palvelujen tarjoajalta asiakkaan tunnistamista. Voimassa 
oleva henkilökortti tai passi ovat hyviä keinoja osoittaa kuka 
olet. Henkilökortti on kuvallinen todistus henkilöllisyydestäsi. 
Korttia haetaan poliisin sähköisestä asiointipalvelusta tai pal-
velupisteestä. Hanki henkilökortti ennen kuin sen puuttumi-
sesta on seurannut sinulle ongelmia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Puukaupan suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla 
yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen metsäasian-
tuntijaan. Asiantuntija tietää paikallisesta puumarkkina-
tilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja 
puutavaralajeilla kauppaa käydään. Käynnistämällä puu-
kaupan metsänhoitoyhdistyksen kautta varmistat, että 
voit valita markkinoilta sinulle parhaan tarjouksen.

MTK:n liittokokous järjestetään Porin Isomäki Areenal-
la 15.-16.6.2022. Joka viides vuosi järjestettävä liittokokous 
on tärkeä tapahtuma, sillä siellä linjataan, miten järjestö toi-
mii ja vaikuttaa tulevaisuudessa. Porissa asetetaan järjes-
tön toimintatavoitteet seuraavaan liittokokoukseen saakka. 

 Liittokokous on MTK:lle merkittävä ponnistus. Osallis-
tujia odotetaan noin 1 000, joista virallisia liittokokousedus-
tajia on noin 400. MTK-liitot ja metsänhoitoyhdistykset ovat 
valinneet liittokokousedustajansa syyskokouksissaan. 

Porin liittokokous määrittelee järjestön toimintata-
voitteet, jotka käsittelevät yhteiskunnallista vaikutta-
mista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämis-
tä. Nämä kootaan yhdeksi asiakirjaksi toimintaympä-
ristön analyysin kanssa. Asiakirjaluonnos on ollut lau-
suntokierroksella jäsenliitoissa ja -yhdistyksissä tam-
mi-helmikuussa ja MTK:n valtuuskunta hyväksyy sen 
liittokokoukselle esiteltäväksi kevätkokouksessaan. 
Liittokokous on myös tärkeä verkostoitumistapahtuma, 
jonne kutsutaan myös median edustajia sekä kotimaasta 
että ulkomailta. Heille järjestetään tutustumisretki Sata-
kunnan maa- ja metsätalouteen. 

Isomäki Areenalla esittäytyy myös MTK:lle tärkeitä 
kumppaneita yrityksistä, järjestöistä ja julkishallinnosta. 
Liittokokouksen pääyhteistyökumppaneiksi ovat varmis-
tuneet Lähi-Tapiola, HKScan ja Kesko. Lisäksi mukana ovat 
ainakin Apetit ja Finnamyl, Arviointikeskus, MELA, Maa-
seudun Sivistysliitto, Sucros, Yara ja Viestimedia.

Liittokokousasiakirjan valmistelussa on noussut vahvas-
ti esille, että yhteiskunnallinen tilaus MTK:n edunvalvon-
nalle on kasvussa. MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten on 
vastattava huutoon valvoa jäsenistömme oikeuksia ja etua 
tulevaisuudessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa 
puumarkkinoihimme ja niiden toimivuuden varmistami-
nen on entistä tärkeämpää. Samanaikaisesti EU:n vihre-
än kasvun ohjelma haastaa meitä puolustamaan vahvasti 
ja näkyvästi metsänomistajien oikeutta päättää metsiensä 
käytöstä.

MTK:n liittokokous 
kokoaa järjestöväen 
Poriin kesäkuussa
Klaus Hartikainen | jäsenviestintäpäällikkö | MTK

Vuoden 2017 liittokokous oli samalla MTK:n satavuotisjuhlako-
kous. Se järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa.

Tero Pajukallio

16    Graafinen ohjeisto

Yritysgrafiikka
Tätä grafiikkaa käytämme yleisenä 
taustagrafiikkana yhtenäisen ilmeen 
rakentamiseksi.

Grafiikka ilmentää lehtipuiden valon 
ja varjon leikkiä, symboloiden alati 
muuttuvaa vihreää ja orgaanista 
metsäympäristöä.

Taustagrafiikkaa voidaan käyttää 
vaakamallisena tai neliönä. 
Erikoistapauksissa vaakamallin voi 
myös kääntää pystyyn, mikäli se sopii 
käytettyyn mediatilaan paremmin.

Käytä RGB-versiota ruudulta 
katsottavaan aineistoon ja CMYK-
versiota painoaineistoon.

Käytä aina originaali-
tiedostoja ja huomioi sen
käytön ohjeistukset. 

Vaaka Neliö

VESKUN VINKIT
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Tiina Kylänpää | toimistopäällikkö | Mhy Satakunta

METSÄNHOITOYHDISTUS SATAKUNNAN JÄSENMAKSU 2022

HEHTAARIT
MHY-JÄSEN-

MAKSU
EDUNVALVONTA-

MAKSU
YHTEEN-

SÄ

00,1-9,9  45 20 65

10,0-19,9 55 20 75

20,0-49,9 75 20 95

50,0–99,9 120 20 140

100 > 150 20 170

JÄSENMAKSU ON 
VÄHENNYSKELPOINEN METSÄVEROTUKSESSA!

Mhy on metsänomistajien yhteisö, jon-
ka toiminnasta päättää jäsenistä va-
littu valtuusto ja hallitus. Mhy on osa 
Metsänomistajat-ketjua, jossa met-
sänomistajien oikeuksia puolustetaan 
Brysseliin asti. Tästä edunvalvonnas-
ta huolehtii MTK, joka pyrkii vaikut-
tamaan metsänomistajan oikeuksiin 
kaavoituksesta lainsäädäntötyöhön. 
MTK:n lakipalvelun opastus ja neu-
vonta on myös mhy:n  jäsenien käytös-
sä.

Paikallistasolla edunvalvontaa tekee 
jäsenen oma metsäasiantuntija. Met-

❍	 Oma Metsäasiantuntija - paikallinen metsäalan rautainen 
 ammattilainen, joka tuntee alueensa, sen toimijat ja 
 puumarkkinat. Häneltä saat tukea ja apua kaikkiin 
 metsänomistamiseen liittyviin asioihisi. 

❍	 OmaMetsä -palvelu www.omametsä.fi tai OmaMetsä -sovellus

❍	maksuton metsäkäynti uusille metsänomistajille

❍	 30 % jäsenalennus puunmyyntisuunnitelmasta

❍	metsien PEFC-sertifiointi

❍	Metsänomistajat-webinaarit verkossa ja metsänomistajien tapahtumat

❍	Metsänomistajat-lehti

❍	 10 % jäsenalennus LähiTapiolan vakuutusmaksuista

Suosituimpia jäsenetujamme

Löydät ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia: 
• www.omametsä.fi
• kotisivuilta www.mhy.fi/satakunta
• Facebook -sivuilta www.facebook.com/satakunta
• Metsänomistajat -lehti
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Käytä aina originaali-
tiedostoja ja huomioi sen
käytön ohjeistukset. 

Vaaka Neliö

Mhy Satakunnan jäsenille

säasiantuntija taitaa puukaupan kie-
murat, hyvän metsänhoidon vaatimuk-
set, Kemera-tuen edellytykset ja paljon 
muuta. Metsäasiantuntijatmme koulut-
tautuvat säännöllisesti, jotta he pysty-
vät mahdollisimman hyvin auttamaan 
jäseniä huolehtimaan metsistään

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenen 
metsät ovat mukana PEFC-metsäser-
tifioinnissa, joka edellyttää, että hoi-
damme metsiä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti ja huoleh-
dimme metsien monitavoitteellisesta 
hoidosta ja käytöstä.

Teemme työtä metsiesi 
hyvinvoinnin puolesta!
  
Meiltä saat:

• neuvontaa,  
koulutusta ja tietoa

• puunmyyntisuunnitelmat

• puukauppapalvelut

• metsänhoitopalvelut 
(metsänuudistus, taimet, 
taimikonhoito, lannoitus ja 
ennakkoraivaus)

• metsäsuunnitelmat

•  tila-arviot

•  teemme myös 
metsäkiinteistökauppaa

Tarkasta myös 
MTK:n jäsenetusi! 

www.mtkhankinnat.fi

SEURAA JA PYSY AJAN TASALLA!
Muista ilmoittaa meille osoite- ja omistusmuutoksista! 
Yhteystietomme löydät takasivulta
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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, Kiikka ja Tuomaalan yht.metsä ja Kokemäki Kokemäki Kauvatsa, Säpilä, Kyttälä 
Ulvila poislukien Kaasmarkku  Keikyä eteläinen poislukien Kyttälä, Sääksjärven  ja Sääksjärven pohjoisosa 
ja Suolisto   pohjoisosa ja Kuurola Huittinen Karhiniemi-Raskala
    Keikyä pohjoinen
 
     
     
     

Pekka Häkli Vesa Järvenpää Timo Väisänen Tapio Isotalo  Ville Piitari  
044 717 7331 044 717 7334 044 717 7330 044 717 7336  044 377 6216 
Luvia kokonaan Kullaa kokonaan Pori Merikarvia  Metsävara-asiantuntija 
Porista Kuuminainen, Lattomeri Ulvilasta Kaasmarkku ja  Noormarkku Ahlainen metsäsuunnittelu, 
Niittumaa, Preiviiki ja Viasvesi Suolisto   tila-arviot
    
     
     
     

     
Minna Kataja Vesa Yli-Hongisto Heikki Hacklin Maija Honkanen Tiina Kylänpää 
044 377 6220 050 083 2681 044 717 7333 044 717 7338 044 717 7335 
Kiinteistöasiantuntija LKV Toiminnanjohtaja, LKV, KiAT Korjuuesimies Metsänhoitoesimies Toimistopäällikkö 
OmaMetsä -asiantuntija julkinen kaupanvahvistaja  puumaksut

satakunta@mhy.fi 
jasenasiat.satakunta@mhy.fi
etunimi.sukunimi@mhy.fi 

Toimipisteet 2022
PORI HUITTINEN MERIKARVIA KULLAA KOKEMÄKI
Yrjönkatu 2 Risto Rytin katu 28 Antintie 20 A2 Harjulantie 114 Teljänkatu 8 C
28100 Pori 32701 Huittinen 29900 Merikarvia 29340 Kullaa 32800 Kokemäki
(02)  632 6330   käynti torin puolelta

02 632 6330
www.mhy.fi/satakunta 
www.facebook.com/mhysatakunta


