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Voiko valtuutettu vaikuttaa?

Metsänhoitoyhdistyksen ylin päät-
tävä elin on valtuusto. Tarkoittaako 
tämä, että valtuutetulla on paljon val-
taa ja vaikutusmahdollisuuksia?

Valtuustolla on kaksi sääntömää-
räistä kokousta, kevät- ja syyskokous. 
Niissä käsiteltävät asiat, kuten men-
neen vuoden tilinpäätös keväällä ja 
tulevan budjetti syksyllä, on valmis-

Päivi Hallamaa-Tupi | hallituksen varapuheenjohtaja | Mhy Satakunta

teltu yleensä niin hyvin, että niihin 
harvoin tulee muutoksia. Kokouksis-
sa käsitellään valtuutettujen tekemiä 
aloitteita tuskin koskaan. Joku ilkeä 
voi sanoa, että käytännössä valtuusto 
on leimasin eikä päätöksentekijä.

Miten metsänhoitoyhdistyksen toi-
mintaa voi kehittää siihen suuntaan, 
että valtuutettu kokee asemansa ny-

kyistä mielekkäämmäksi? 
Omassa yhdistyksessäm-
me meillä on työryhmä, joka 
pohtii tätä asiaa.

Valtuutetun on hyvä olla 
jonkinlainen ”pitäjän asia-
mies”, joka seuraa metsän-
hoitoyhdistyksen toimintaa 
ja hoitaa vähän tiedotuspuol-
takin. Valtuutettu pystyy 
kertomaan yhdistyksen pää-
töksistä jäsenistölle, kun hän 
itse on saanut niistä tiedon. 
Yhdistystoiminnassa kuuluu 
kiinnittää erityistä huomio-
ta siihen, että valtuutettu saa 
tiedon hallituksen päätöksis-
tä mahdollisimman nopeas-
ti ja helposti. Sähköisen tie-
donvälityksen aikakautena 
on helppo lähettää tieto esi-
merkiksi suoraan valtuute-
tun matkapuhelimeen.

Tieto kulkee myös toiseen suuntaan. 
Valtuutetun toivotaan tuovan kehitys-
ajatuksia yhdistyksen johdon tietoon. 
Kehittämisideoiden ympärille on 
mahdollista perustaa erilaisia työryh-
miä.  Kun valtuutetulla on positiivista 
sanottavaa yhdistyksestä, se on hyvä 
kertoa mahdollisimman laajalle kuu-
lijakunnalle.

Valtuutetun vaikuttamismahdolli-
suudet on tarkoitus ottaa tulevan val-
tuuston syyskokouksen asialistalle. 
Työryhmän jäsenet tekevät pohjatyötä 
keskustelemalla valtuutetun roolin 
kehittämisestä niin uusien kuin kon-
karivaltuutettujen kanssa. Ryhmä 
haarukoi, löytyykö muualta Suomesta 
sellaisia metsänhoitoyhdistyksiä, joi-
den toiminnasta voi ottaa mallia.

Sähköinen viestintä on tärkeää mut-
ta samalla se on synnyttänyt vasta-
reaktion. Kun valtuuston kokouksia 
on vähän, tilalle kaivataan jäsenti-
laisuuksia eli vanhan ajan tupailtoja. 
Siellä jäsenet saavat tietoa tärkeistä 
metsäasioista ja ennen kaikkea tapaa-
vat toisiaan sekä vaihtavat kuulumi-
sia, jotka tulevat samalla yhdistyksen 
tietoon. Syntyy yhteenkuuluvaisuu-
den tunne, joka on metsänhoitoyhdis-
tystoiminnan vahvuus kovassa kil-
pailussa metsäalalla.
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SMetsänhoitoyhdistyksessä 
eletään muutosten vuotta

Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:ssä 
kuten monissa muissakin metsänhoi-
toyhdistyksissä on meneillään murros-
kausi. Metsänomistajien palveluja ke-
hitetään ja digitalisaation myötä yhdis-
tyksen palvelut tuodaan lähemmäk-
si metsänomistajaa. Uuden toiminnan-
ohjausjärjestelmän käyttöön ottami-
sesta päätös tehdään syksyn kuluessa. 
Järjestelmän myötä pystymme entistä 
paremmin auttamaan metsänomistajia 
hoitamaan metsäomaisuuttaan omien 
tavoitteidensa mukaisesti.

Yhteistoimintaneuvottelut

Keväällä Huittisten toimiston yhteis-
toimintaneuvotteluissa kiinteistö-
asiantuntijaksi siirtyneen Minna Ka-
tajan työalue Sastamalassa jaettiin 
muille metsäasiantuntijoille. Syksyl-
lä käytiin neuvottelut myös Porin ja 
Merikarvian toimistojen alueella. Ta-
voitteena oli ennen kaikkea yhdistyk-
sen toimintaan liittyvien riskien pie-
nentäminen. Nyt kaikille toiminnan 
avaintoimihenkilöille on nimetty va-
rahenkilöt. 

Merikarvialla siirryttiin yhteen 
metsäasiantuntijaan. Toistaiseksi Me-
rikarvian ja Ahlaisten metsänomista-
jista vastaa metsäasiantuntija Tapio 
Isotalo. Ahlaisissa toimii myös met-
säasiantuntija Timo Väisänen. Yh-
distyksen hallitus käsittelee Merikar-
vian alueen toimihenkilöjärjestelyjä 
uudelleen kevään kuluessa.

Yhdistyksen taloushallinto siirre-
tään vuoden vaihteessa Mhy Tili Oy:n 
hoidettavaksi. Mhy Satakunta on yh-
distysten yhdessä omistaman yhtiön 
perustajajäsen. Mhy Tili Oy tuottaa 
taloushallinnon palveluita yhdistyk-
sille ja se on aiemmin jo hoitanut pal-
kanlaskentamme. Siirron myötä ote-
taan myös käyttöön uusi taloushallin-
to-ohjelmisto. 

Toimistopäällikkö Tiina Kylänpää 
hoitaa jatkossa yhdistyksen tiedotus-
ta, viestintää, kotisivuja, jäsenhan-
kintaa sekä jäsenrekisteriä laskutuk-
sineen. Tavoitteenamme on tehostaa 

tiedotusta ja viestintää met-
sänomistajien sekä yhdistyk-
sen välillä.

Uusi metsävara-asiantuntija

Metsätalousinsinööri Ville Pii-
tari aloitti kesällä uutena met-
sävara-asiantuntijana. Tila-ar-
vioiden lisäksi Ville laatii myös 
metsäsuunnitelmia. Hänen toi-
mipaikkansa on Kokemäen toi-
misto. Ville Piitari ja kevääl-
lä LKV-tutkinnon suorittanut 
Minna Kataja toimivat koko 
yhdistyksen toimialueella.

OmaMetsä – verkkopalvelu  
metsänomistajalle

OmaMetsä, metsänomistajan 
oma verkkopalvelu, on kehit-
tynyt runsaasti vuoden kulu-
essa ja monet jäsenistämme ovat ot-
taneet sen käyttöönsä. OmaMetsään 
tulee runsaasti metsänomistajaa pal-
velevia toimintoja, kuten asiakirjojen 
sähköinen arkisto sekä sähköiset al-
lekirjoitukset ja valtuutukset.  Palve-
luun voit tutustua osoitteessa www.
mhy.fi/omametsa. Metsänomistajien 
OmaMetsä -palvelujen vastuuhenki-
lönä yhdistyksessämme toimii kiin-
teistöasiantuntija Minna Kataja.

Jäsenmaksujen  
laskutus takkuaa edelleen

MTK:n järjestöuudistukseen liitty-
vä Oiva-jäsenlaskutus ei ota toimi-
akseen. Oivan käyttö on edelleen ta-
kerrellut pahemman kerran. Järjestel-
män toimimattomuus on rasittanut jä-
senasioita hoitavia toimihenkilöitäm-
me paljon ja aiheuttanut yhdistykselle 
huomattavan lisäkulun. Pahinta kui-
tenkin on, että virheellisistä jäsenlas-
kuista on tullut metsänomistajajäse-
nillemme vielä syksylläkin paljon vai-
vaa ja mielipahaa. Olemme pahoil-
lamme jäsenillemme aiheutuneesta 
harmista ja teemme parhaamme, että 

jatkossa laskutus tapahtuisi ongelmit-
ta entiseen malliin. 

Kuluva vuosi on  
vilkas hakkuiden vuosi

Vuosi 2021 on vilkkaan puukaupan 
vuosi. Kysyntää puulle riittää vielä 
syksylläkin. Puunmyyntisuunnitel-
mia on laadittu viime vuotta enem-
män eikä puunhintaakaan voi moittia. 
Myös metsänhoitoyhdistyksen oma 
korjuupalvelu on toiminut vilkkaas-
ti. Päätehakkuisiin painottuneen ke-
sän jälkeen nyt syksyllä katseet suun-
nataan harvennushakkuisiin. Hoidet-
tu metsä kasvaa hyvin ja on hyvä si-
joitus.

Nuorten metsien hoito odottaa edel-
leen ryhtiliikettä Satakunnassa. Tai-
mikonhoitotöitä tulisi tehdä alueem-
me metsissä huomattavasti nykyis-
tä enemmän. Taimikonhoitoihin on 
saatavissa valtion tukea. Yhdistys on 
löytänyt yhteistyökumppanin, jonka 
avulla päästäneen hoitotöitä kiusan-
neesta työvoimapulasta eli työvoiman 
puutteen vuoksi ei yhdenkään taimi-
kon tarvitse jäädä ilman metsuria.
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Metsätilojen kysyntä 
jatkuu Satakunnassa
Minna Kataja | kiinteistöasiantuntija | Mhy Satakunta

Satakunnassa välitettyjen metsätilo-
jen keskihinta on ollut noin 6 700 eu-
roa hehtaarilta. Puustoa kohteilla on 
ollut keskimäärin noin 125 kuutiota 
hehtaarilla ja puun keskihinta  noin 
55 euroa kuutiolta.

Metsätilan myynti  
onnistuu helposti

Metsänhoitoyhdistys on tehnyt met-
sätilasta luopumisen mahdollisim-
man helpoksi metsänomistajalle. Niin 
sanotut ”tutunkaupat” naapurille 
ovat selvästi vähentyneet ja metsätilo-
jen myyjät ovat siirtyneet käyttämään 
metsänhoitoyhdistyksen kiinteistö-
välittäjää. Myyjistä on tullut selväs-
ti hintatietoisempia. Osaavan välitys-
palvelun käyttäminen tuottaa yleen-
sä korkeamman myyntihinnan, min-
kä vuoksi halukkaita ”suoraanostajia” 
onkin paljon. Vain antamalla kaikkien 
kiinnostuneiden osallistua tarjouskil-
pailuun, voi luottaa saavansa metsäti-
lasta oikean markkinahinnan.

Yhdistyksen metsäasiantuntija ja 
metsävara-asiantuntija ovat kiinteis-
tövälittäjälle hyviä tietolähteitä tilan 
hakkuu- ja hoitotöihin, tieoikeuksiin 
ja metsien monimuotoisuuteen liitty-
vissä asioissa.

Metsänhoitoyhdistysten omistama Länsi-Suomen Metsätilat Oy on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa luotet-
tavana maaseutukiinteistöjen välittäjänä Satakunnassa. Metsänhoitoyhdistyksemme alueella on tänä vuonna ollut 
jo nelisenkymmentä myyntikohdetta. Vilkkain kysyntä on metsätiloilla.

Yhdistyksen oma metsävara-asian-
tuntija tekee pääosan tila-arvioista. 
Arviot muodostavat perustan met-
sätilojen hinnoittelulle. Metsätilansa 
myynnin metsänomistaja saa liikkeel-
le joko ottamalla yhteyttä suoraan yh-
distyksen kiinteistöasiantuntijoihin 
tai oman alueensa tuttuun metsäasi-
antuntijaan. Toimeksiannon tekemi-
nen on helppoa, koska me metsänhoi-
toyhdistyksessä jo tiedämme, missä 
metsälöt sijaitsevat. 

Yhdistyksemme nykyinen kiinteis-
töasiantuntija Minna Kataja on suo-
rittanut LKV-tutkinnon. Myös toimin-
nanjohtaja Vesa Yli-Hongisto ja met-
säasiantuntija Tapio Isotalo ovat ky-
seisen tutkinnon suorittaneet. Välittä-
jiä Länsi-Suomen Metsätilat Oy:llä on 
parisen kymmentä. Kiinteistöasian-
tuntijat ovat metsänhoitoyhdistyksen 
toimihenkilöitä, jotka tekevät kiinteis-
tökauppaa Länsi-Suomen Metsätilat 
Oy:n nimissä.

Metsä koetaan  
turvallisena sijoituskohteena

Taloudellisen epävarmuuden aikoina 
metsää arvostetaan sijoituskohteena. 
Ratkaiseva ero muihin sijoitusmuotoi-
hin nähden metsässä on se, että hyvin 

hoidetun metsätilan puusto järeytyy 
ja taimikko kasvaa vuosi vuodelta 
riippumatta muusta markkinakehi-
tyksestä. Hoidetulla metsätilalla on 
vuosi vuodelta entistä enemmän myy-
tävää. Metsäsijoituksen riski on pieni 
muihin sijoitustuotteisiin verrattuna. 
Sijoituksen tuottoon on myös helppo 
vaikuttaa hyvällä metsänhoidolla. 
Metsää ostetaan sekä järkisyistä että 
tunnesyistä. Jos sijoitukselle haetaan 
välitöntä kovaa tuottoa, eikä metsätila 
ole oikea vaihtoehto. Metsän omista-
minen on kestävää ja turvallista.

Metsätilat ovat kysyttyjä nykyisessä 
markkinatilanteessa. Niiden hinnat 
ovat säilyneet käytännössä lähes en-
nallaan. Kysyntä kuitenkin vaihtelee 
runsaasti paikkakunnittain Satakun-
nassa. Myös suurien tilojen kysyntä 
on vahvistunut kiinnostuksen metsä-
sijoittamiseen kasvaessa. Halutuim-
mat kohteet ovat puustoltaan nuoria ja 
varttuneita kasvatusmetsiä sisältäviä 
metsätiloja, joille on hyvät tieyhteydet. 
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Tee ensi kevään taimitilaukset ajoissa

Muokkaukset ensi kevään istutuksia 
varten ovat parhaillaan käynnissä. El-
let ole vielä tilannut taimia kevääksi, 
varaa ne vielä tämän syksyn aikana 
oman alueesi metsäasiantuntijalta. 
Näin varmistat taimien saatavuuden, 
kun istutuskausi taas toukokuun alus-
ta pärähtää käyntiin. Voit tilata meiltä 
myös koko metsänviljelypaketin sisäl-
täen muokkauksen, taimet ja istutus-
työn.

Käy tarkistamassa  
tuoreet istutukset 

Nyt syksyllä kannattaa metsäretki 
suunnata viime ja edellisvuosien is-
tutuksille. Taimet on nyt helpompi 
löytää, kun heinät ja horsmat ovat 
kellastuneet. Miten taimet ovat sel-
vinneet kuivasta ja lämpimästä kesäs-
tä? Yllättävän hyvin, jos istutuksessa 

ollaan oltu huolellisia. Aina 
jokunen taimi kuolee, vaikka 
olosuhteet olisivatkin hyvät. 
Tarvitaanko täydennystä vai 
paikkaako luonto omillaan?

Ahdistaako heinä taimia? 
Syyssateilla pitkä heinä kaa-
tuu taimien päälle ja talven 
lumi lisää taakkaa - taimi 
taipuu maata vasten. Kevääl-
lä uusi vuosikasvain yrittää 
työntää päätään heinän lo-
masta kohti aurinkoa. Pa-
himmassa tapauksessa taimi 
kuolee heinäkuorman alle. Koko tai-
mikon heinäys saattaa olla työlästä, 
jos pinta-alaa on paljon, mutta pa-
himmin heinittyneet alueet kannattaa 
käydä läpi. Tallaa tai katko heinät ja 
horsmat taimen ympäriltä niin suurel-
ta alueelta, etteivät ne yllä kaatumaan 
taimen päälle. Apuna voi käyttää sirp-

piä, raivausveistä, vankkaa keppiä tai 
jääkiekkomailaa. Helpoimmin heinä 
katkeaa pienellä pakkasella. 

Seuraa vähän varttuneimmilla is-
tutuksilla vesakoitumista. Varhais-
perkaus tulee yleensä ajankohtaiseksi 
noin viiden vuoden kuluttua istutuk-
sesta.

Nuorten kesäyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan 
parin viime vuoden aikana. Yhä useampi nuori 
on halunnut työllistää itse itsensä, kun kesätyö-
paikan saaminen on koronapandemian aikana 
ollut tavallista epävarmempaa. 4H-yrittäjyys on 
13–28 -vuotiaille nuorille suunnattu yrittäjyyden 
malli.

Kokemäellä muutamat nuoret ovat innostuneet 
perustamaan esimerkiksi raivaus- ja istutustöihin 
keskittyviä yrityksiä. Näistä yrityksistä saatujen 
hyvien kokemusten perusteella suosittelen läm-
pimästi 4H-yrityksen perustamista. Y-tunnuksen 
hankkinut 4H-yrittäjä voi laskuttaa toisia yrityk-
siä, yhdistyksiä tai metsänomistajaa tekemästään 
työstä ja metsänomistaja saa vähentää kulut met-
säverotuksessaan.

Taimikoiden hoitaminen, raivaussahan ja tur-
vavarusteiden turvallinen käyttäminen, työvä-
lineiden ja turvavarusteiden huolto, hoidettavan 
metsäkohteen suunnittelu sekä omavalvonta ovat 
hyvää oppia nuorelle. Ensi keväänä voi metsän-
hoitoyhdistys järjestää 4H-yrittäjille kurssipäivän, 
jos innostusta ja nuoria yrittäjiä löytyy. Palataan 
kevään 2022 Metsänomistajat-lehdessä asiaan.

4H-yrittäjyys vaihtoehtona kesätyölle
Jaakko Herrala | metsäasiantuntija | Mhy Satakunta

Varhaishoito on tarpeen, jos vesakko nousee kasvatet-
tavien taimien yli tai kylvötaimikko on ylitiheä.

Maija Honkanen | metsänhoitoesimies | Mhy Satakunta
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Metsästä turvaa ja iloa 
tuleville eläkepäiville
Olli Mäki | eläkepäivistä nauttiva metsänomistaja

Joku aika sitten saimme lukea uutisia 
eläkejärjestelmämme ongelmista. Pie-
ni syntyvyys ja maahanmuutto eivät 
mahdollista nykyisen suuruisia eläk-
keitä tulevaisuudessa. Yksilön omat 
ratkaisut tulevan eläkkeen tasosta 
korostuvat. Mitä nuori aikuinen voi 
tehdä omien eläkepäivien hyväksi?

Itse aloitin työelämässä 80-luvun 
puolivälissä. Silloin työsuhteeseen 
liittyi myös lisäeläke, jonka piti mah-
dollistaa parempi eläke ja mahdolli-
suus siirtyä aikaisemmin eläkkeelle. 
Tuo järjestelmä tuli työnantajille liian 
raskaaksi ja siitä jouduttiin luopu-
maan. Itse aloitin myöhemmin oman 
eläkesäästämisen, jonka turvin jäin 
eläkkeelle tänä kesänä. Työurani ai-

Metsä palkitsee hoitajansa.

kana olen kannustanut monia nuo-
ria metsäammattilaisia varautumaan 
ajoissa tuleviin eläkepäiviin.

Metsä on turvallinen  
vaihtoehto eläkesijoitukseen

Jos nyt olisin nuori, sijoittaisin eläke-
säästöni metsään. Metsä sijoituksena 
ei vedä vertoja parhaiden pörssiyhti-
öiden osakkeille, mutta myös sijoituk-
sen riski on selkeästi pienempi. Kun 
sijoitat parhaassa kasvussa olevaan 
metsään, voit hyvällä hoidolla saada 
sijoituksellesi 5-7 prosentin vuotuisen 
tuoton. 

Millainen metsä olisi hyvä sijoitus-
kohde? Metsän kasvu on parhaim-

millaan 30 – 50 vuoden iässä. Silloin 
metsä on vielä kuitupuuvoittoista, 
joten tuleva arvokasvu, tukkiosuu-
den lisääntyminen, parantaa tuottoa 
merkittävästi. Kun 20 euron hintai-
nen kuitupuu muuttuu 70 euron tuk-
kipuuksi, on arvokasvu melkoinen. 
Tuon ikäinen metsä mahdollistaa sen 
taloudellisen hyödyntämisen eläke-
päivillä.

Toinen oleellinen asia on metsä-
maan tuottokyky. Karuilla mailla, ku-
ten hiekkakankailla, puu kasvaa hi-
taasti. Lehtomaisella kankaalla kasvu 
on selkeästi parempi ja sen ansiosta 
puu järeytyy myös nopeammin.

Metsän tuottoon pystyt myös itse 
vaikuttamaan. Oikeaan aikaan teh-
dyt harvennukset ohjaavat kasvua 
tukkipuuhun. Töiden tekeminen ajal-
laan on tärkeää. Jos et itse pysty niitä 
tekemään, anna metsäsi hoito ammat-
tilaisten hoitoon. Metsän lannoitus on 
myös hyvä keino lisätä sijoituksen 
tuottoa. 

Metsästä myös muuta iloa

Minulle metsä on ollut aina muutakin 
kuin puun kasvatusta. Metsästä olen 
hakenut energiaa vaikeina hetkinä. 
Metsä on terveellinen ja edullinen 
luonnon tarjoama kuntosali, jossa 
hyötyliikunnalla parannat samalla 
omaa ja metsäsi kuntoa. Metsään liit-
tyy myös monia muistoja, joihin voit 
palata metsäretkilläsi: ”Tuon metsän 
istutimme 70- luvulla setäni ja veljeni 
kanssa. Tuon uudistushakkuun taas 
tein jo edesmenneen isäni kanssa.” 
Metsä kantaa yli sukupolvien ja yh-
dessä tekemiämme metsätöitä muis-
televat myös omat lapsemme, kun 
meistä aika on jättänyt.

Menkää lastenne ja lastenlasten-
ne kanssa metsään ja kertokaa omia 
metsään liittyviä tarinoitanne. Näin 
luotte lapsille kuvan metsän monista 
mahdollisuuksista, joihin liittyy luon-
non vaaliminen ja metsän taloudelli-
nen hyödyntäminen. Yhteiset marja- 
ja sienestysreissut kruunaa nuotiolla 
paistetut makkarat, joita muistellaan 
vielä eläkepäivilläkin.
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Tuotantomäärät ovat olleet suuria, 
mutta se ei ole heijastunut viime kuu-
kausien puukauppaan. Puuta on pe-
rinteisesti ostettu eniten marraskuus-
sa, mutta tämän vuoden kesäkuun os-
tomäärä on haastamassa sitä. Kesä-
kuussa puuta myytiin paljon - noin vii-
desosa keskimääräisestä vuosittaises-
ta puuntarpeesta. Tällaiset ostopiikit 
eivät ole metsänomistajien etujen mu-
kaisia. Alkusyksyn alemmasta osto-
tahdista johtuen puun hinnat eivät ole 
toipuneet. Toisaalta ostajien varastot ei-
vät enää pitkälle riitä ja kysyntää lop-
puvuoden korjuukelpoisuuden täyttä-
ville kohteille riittää. 

Vilkas kesä sotki puukauppasyksyn

Vaikka puukauppa onkin kumulatii-
visesti vielä seurannut vuoden 2018 
ennätyksellisen korkeaa puukauppa-
määrää, on se viikkotasolla jo tipah-
tanut koko syyskuun osalta alemmal-
le tasolle. Loka- ja marraskuu ovat pe-
rinteisesti aktiivisia puukauppakuu-
kausia. Ostoaktiivisuus on laskenut 
kaikilla puutavaralajeilla ja ostotarjo-
uksissa on suuria eroja. Poukkoileva 
kysyntä ja ostopiikit eivät ole kaikkien 
metsänomistajien etujen mukaisia. Ta-
sainen puunmyynti olisi kaikkien etu.

Syksyn puukauppa ei 
ole kunnolla virinnyt
Kalle Karttunen | tutkimuspäällikkö | MTK ry

Puukauppa on edelleen odottavalla kannalla. Ostoaktiviteetti on hyvästä talo-
udellisesta tilanteesta ja aiemmista positiivisista odotuksista huolimatta laime-
aa. Syynä lienevät ostajien suuret pystyvarastot suhteessa puun käyttöön.

Puun hinta on ollut loivassa laskus-
sa, vaikka lopputuotemarkkinoilla on 
tehty myynti- ja hintaennätyksiä toi-
sensa perään. Raakapuu- ja lopputuo-
temarkkinat eroavat toisistaan, vaik-
ka niiden pitäisi toimia yhteen johdet-
tuna kysyntänä. Kun lopputuotteil-
la on kysyntää, myös raakapuulla on 
kysyntää. Raakapuun hintaan vaikut-
taa kuitenkin voimakkaasti myös tar-
jonta. Raakapuun ostot hiipuvat, kun 
tietty tavoiteltu pystyvarastotaso saa-
vutetaan. Tämä pystyvarastotaso saa-
vutettiin kesällä, eivätkä ostomäärät 
ole siitä vieläkään kunnolla toipuneet. 
Toisaalta puun kysynnällä on edelleen 
hyvät näkymät, ja loppuvuoden ja 
ensi vuodenkin talousennusteet ovat 
positiivisia. Toisaalta epävarmasta ke-
hityksestä puumarkkinoilla kertoo 
uusimman Metsätutka-kyselyn tulok-
set, jossa osa metsänomistajista enna-
koi puun hinnan laskua ja osa hinnan 
nousua. 

Puukauppojen  
kilpailutus estää halpuutuksen

Puun ostajat pyrkivät ostamaan puun 
niin alhaisella hinnalla kuin mahdol-
lista. Metsänomistajat sen sijaan ha-
luavat mahdollisimman suurta kor-

vausta vuosikymmeniä hoitamistaan 
ja kasvattamistaan puista. Käynnistä-
mällä puukauppa metsänhoitoyhdis-
tyksen kautta voidaan varmistaa, että 
huonoimmat tarjoukset heikkoine eh-
toineen ja alhaisine puunhintoineen 
eivät johda kauppoihin, vaan voidaan 
yhdistyksen metsäasiantuntijan opas-
tuksella valita markkinoiden paras 
tarjous monesta vaihtoehdosta. 

Puukaupan suunnittelu kannattaa-
kin aloittaa ottamalla yhteyttä oman 
metsänhoitoyhdistyksen toimihenki-
löön. Puumarkkinatilanne vaihtelee 
tällä hetkellä voimakkaasti alueittain, 
joten eri puutavaralajeilla ja korjuu-
tavoilla saattaa olla erilainen kysyntä 
alueesta ja ajankohdasta riippuen. Pai-
kallinen asiantuntija tietää puumark-
kinatilanteesta ja millaisilla kauppa-
tavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla on 
kauppaa käyty. 

Päivitettyjä tilastoja puumarkki-
noilta ja metsäteollisuudesta, metsän-
hoitoyhdistysten valtakirjakauppojen 
hintatilastot sekä Luonnonvarakes-
kuksen puukaupan viikkotilastot löy-
dät osoitteesta
https://www.mtk.fi/puumarkkinat
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Lähde: Metsäteollisuus ry.
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Mikko Kriikku | kenttäpäällikkö | MTK metsälinja
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MTK:n metsäjohtajana on heinäkuun 
alusta toiminut Marko Mäki-Hako-
la. Hän hyppäsi metsäjohtajan tehtä-
viin järjestön elinkeinojohtajan pai-
kalta. Länsisuomalaisille Mäki-Hako-
la on tuttu aiemmasta työstään Met-
sänomistajien liiton johtajana vuosi-
na 2007-2014. Työkokemusta on kerty-
nyt myös Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen tutkijan ja MTK:n tut-
kimuspäällikön pesteistä. Opiskeluai-
koina kesätyöt löytyivät usein metsän-
hoitoyhdistyksestä Nurmossa.

Metsäjohtajan biologin tutkinto an-
taa hyvät eväät meneillään olevaan 
ympäristökeskusteluun. Toinen tut-
kinto hänellä on taloustieteistä. 

– Hienoa päästä takaisin metsähom-
miin. Harmittaa vietävästi metsien 
käytön jatkuva kyseenalaistaminen. 
Aktiivinen metsien hoito ja käyttö on 
parasta ilmasto- ja taloustyötä. Tämän 

Uuudella metsäjohtajalla tavoitteena metsien täyskäyttö

ymmärryksen kasvattamisessa on pal-
jon työtä, kertoo Mäki-Hakola.

Ylpeä Metsänomistajat- 
ketjun osaamisesta

Mäki-Hakola on ylpeä metsänomista-
jien organisaatiosta ja yhteistyö met-
sänhoitoyhdistysten kanssa innostaa.

– Erityisesti olen odottanut pääsevä-
ni muutaman vuoden tauon jälkeen te-
kemään tiivistä yhteistyötä metsänhoi-
toyhdistysten kanssa. Meillä on erittäin 
osaava porukka kentällä ja olen varma, 
että pystymme lisäämään metsien kes-
tävää käyttöä runsaasti. Tämä tuo met-
sänomistajille paljon mahdollisuuksia. 
Yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, 
että nopeasti muuttuvassa maailmas-
sa metsänomistajat saavat osansa eikä 
heille jää pelkkä sopeutujan ja maksa-
jan rooli, Mäki-Hakola painottaa.

Maanomistajajärjestö on vaikuttanut 
riistahallinnossa hirvikantatavoittei-
den asettamiseen. Kannan hallintaan 
ja sen myötä hirvituhoihin on mah-
dollista vaikuttaa maanvuokrasopi-
musten avulla. Uudistetut metsästys-
vuokrasopimukset takaavat parhaiten 
kummankin sopijapuolen sitoutumi-
sen tehokkaaseen kannanhallintaan. 
Vanhentunut sopimus jättää ilmoille 
paljon kysymyksiä ja pahimmillaan 
maanomistajan yksin vahingonkärsi-
jän asemaan, jos ylisuuri hirvikanta 
aiheuttaa taimikkotuhoja. 

Mallisopimus luo hyvän pohjan

MTK, SLC ja Suomen Metsästäjäliitto 
ovat neuvotelleet mallisopimuksen, 
joka tarjoaa hyvän lähtökohdan so-

Laura Harjunpää | kenttäpäällikkö, lakimies | MTK metsälinja

Päivitetyllä metsästysvuokrasopimuksella jämäkkyyttä sopimusehtoihin

Metsästysoikeus kuuluu maanomistajille, mutta yleisesti maa vuokrataan muille metsästyskäyttöön. Käytössä on 
varsin kirjava joukko metsästysvuokrasopimuksia, joista osa auttamattomasti vanhentuneita. Ajantasaista mallisopi-
musta käyttämällä on mahdollisuus vaikuttaa kannanhallintaan ja hirvituhojen estämiseen.

pimiseen. On suositeltavaa päivittää 
vanhat sopimukset mallisopimuksen 
mukaisiksi. Mallisopimuspohjan voi 
ladata MTK:n jäsensivuilta osoitteesta: 
www.mtk.fi. Mallisopimuksessa on 
tilaa sopimuskohtaisten ehtojen kir-
jaamiseen. Kannanhoidolliset tarpeet 
voivat erota alueiden kesken merkit-
tävästi toisistaan. Sopimuskohtaisille 
ehdoille voi näin ollen olla tarvetta.

Viime kädessä eurot puhuvat 

Metsästysvuokrasopimuksiin ei yleen-
sä ole sisältynyt rahallista vastiketta, 
koska hirvikannan säätelyä pidetään 
sopimuksen keskeisenä vastikkeena.  
Mikäli kannansäätely alueella ei kui-
tenkaan toteudu tavoitteiden mukai-
sesti ja hirvivahingot nousevat maan-

omistajan kannalta kestämättömäl-
le tasolle, joutuu maanomistaja har-
kitsemaan euromääräisen korvauk-
sen käyttöönottoa. Jos näet alueellinen 
kannanhallinta metsästämällä epäon-
nistuu, maanomistajalla on rahallisen 
vastikkeen turvin paremmat mahdol-
lisuudet ehkäistä hirvien aiheuttamia 
tuhoja muilla keinoilla.

Sopimus vain määräajaksi 

Maanomistaja voi lisätä vaikutusmah-
dollisuuksiaan tekemällä nykyisten 
toistaiseksi voimassa olevien sopi-
musten sijaan yhden vuoden pitui-
sia määräaikaisia sopimuksia, jolloin 
tarve rahallisen vastikkeen käyttöön-
otolle tai sen käytön jatkamiselle tu-
lee arvioitua nykyistä useammin ja 
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Uuudella metsäjohtajalla tavoitteena metsien täyskäyttö

– Me pystymme tarjoamaan metsän-
omistajalle kaiken avun ja edunval-
vonnan. MTK ja Mhy:t turvaavat met-
sänomistajan menestystä yksittäisel-
tä tilalta Brysseliin asti. Samalla jokai-
nen yhdistys tarjoaa metsänomistajille 
metsiin liittyvät palvelut. Kun julkista 
metsäkeskustelua seuraa, olen vakuut-
tunut, että jäsenet ymmärtävät oman 
järjestönsä merkityksen.

Ei metsien käytön lisärajoituksille

Viime aikoina Marko Mäki-Hakola on 
nostanut esille toivetta metsien täys-
käytöstä. Se on herättänyt jonkun ver-
ran kysymyksiä.

– Tavoittelen todellakin täyskäyttöä. 
Jotkut ovat närkästyneet, että haluaa-
ko se hakata kaikki metsät. Tästä ei 
ole kyse, haluan, että jokainen metsän-
omistaja tekee tietoisia päätöksiä met-

siensä käytöstä. Ne sisältävät eri käyt-
tömuodot hakkuista suojeluun. Met-
sänomistajien tavoitteet ovat moninai-
set. Olen varma, että heitä kuulemal-
la voidaan sovittaa yhteen metsien eri 
käyttömuodot ja kestävään käyttöön 
liittyvät tarpeet, sanoo Mäki-Hakola.

Pyrkimykset metsien käytön rajoit-
tamisesta on torjuttava päättäväisesti 
faktoihin perustuen.

– Viime aikoina kiihtynyt keskuste-
lu metsien käytöstä on hämmentävää. 
Metsin käyttöä pyritään eri syin rajoit-
tamaan, vaikka metsistä löytyy ratkai-
su moniin isoihin haasteisiin, kuten il-
mastonmuutokseen. Esimerkiksi fos-
siilisia päästöjä ei alenneta uusiutuvan 
metsäenergian käyttöä rajoittamalla, 
metsäjohtaja jyrähtää.

Mäki-Hakola perää kokonaisvaltais-
ta näkemystä keskusteluun metsien 
käytöstä.

Päivitetyllä metsästysvuokrasopimuksella jämäkkyyttä sopimusehtoihin

Kuva Markku Wiik

tarkemmin. Määräaikaiset sopimuk-
set ohjaavat reagoimaan alueellisissa 
kannanhoidollisissa tarpeissa tapah-
tuviin muutoksiin tehokkaasti. Pit-
kään määräaikaisuuteen sopimusta ei 
kuitenkaan tule sitoa. Myös toistaisek-
si voimassa oleva sopimus on muu-
tettavissa irtisanomisajan puitteissa, 
joka mallisopimuksessa on määritel-
ty hirvieläinten metsästyksen osalta 
kuuden kuukauden pituiseksi. Tällai-
sen sopimuksen päivittäminen vaatii 
kuitenkin maanomistajalta enemmän 
omaa aktiivisuutta. Joka tapauksessa 
ajantasaisilla sopimusehdoilla pyri-
tään turvaamaan sitä, että seurat met-
sästävät aktiivisesti riistahallinnon 
asettamien kannanhoidollisten tavoit-
teiden mukaan, minkä tulisi lopulta 
näkyä onnistuneena kannanhallinta-

na metsästyskäytössä ole-
valla alueella. 

Yhteistyöllä 
onnistunut lopputulos

Onnistunut hirvikan-
nanhallinta on sujuvan 
ja hyvän yhteistyön tu-
los. Kannansäätelyn osal-
ta on ensiarvoisen tärkeää, 
että maanomistajat tarjoavat 
maitaan jatkossakin kattavas-
ti vuokralle metsästyskäyttöön. 
Metsästysvuokrasopimusten tulee 
kannustaa kumpaakin sopijapuol-
ta sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. 
Näin sopimuksilla voidaan turvata 
metsästyksen jatkuminen vaaranta-
matta maanomistajan mahdollisuuk-

– Olisi tärkeää, että asioita pystyt-
täisiin katsomaan ja keskustelua käy-
mään kokonaisuudet huomioiden. 
Jos metsää katsotaan vaikkapa ilmas-
ton, suojelun tai talouden pienestä 
avaimenreiästä, ei nähdä isoa kuvaa. 
Saadaan kyllä jyrkkiä mielipiteitä ja 
raflaavia otsikoita, mutta kestävän ke-
hityksen kustannuksella. Se ei ole met-
sänomistajienkaan etu.

Metsänomistajien edunvalvonta pi-
tää Markon varmasti kiireisenä. Jon-
kun viikonlopun hän aikoo silti löytää 
taimikon hoitamiseen raivaussahalla. 
Se on mieluista työn vastapainoa kun-
toliikunnan lisäksi. ”Pidetään huolta 
itsestämme, toisistamme ja metsistäm-
me!”, hän huikkaa lopuksi.

sia taloudellisesti kannattavan metsä-
talouden harjoittamiseen.
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Teksti ja kuvat Heli Mutkala

Metsänhoitoyhdistyksen palvelut ja tietotekniikka auttavat metsien hoidossa

Nykyisin Turussa asuva Kalevi Kauma 
peri 10-vuotiaana isoäidiltään Keto-
Heikkilän tilan Virttaalla. Ylioppilaak-
si tulonsa jälkeen hän opiskeli kemiaa 
ja työskenteli yli 30 vuotta lääketeolli-
suudessa, kunnes ryhtyi päätoimisek-
si viljelijäksi kotitilalle. Tätä nykyä tila 
on maatilayhtymän hallinnassa. Yh-
tymän osakkaita ovat Kauman lisäk-
si hänen kaksi tytärtään. Tilalla on 40 
hehtaaria peltoa ja metsää moninker-
taisesti lähiseudun tilojen metsäalan 
keskiarvoon verrattuna. 

Keto-Heikkilän metsät sijaitsevat lä-
hinnä omien peltojen ympärillä. Noin 
40 hehtaaria niistä on Virttaan kan-
kaalla ja Natura-aluetta. Siellä suojel-
laan maapohjaa ja pohjavettä, mutta 
metsiä saa hakata. Turun vedenotto-
laitos sijaitsee naapurissa. Tekopohja-
veden valmistamista kokeiltiin myös 
Kauman metsässä. Vettä nostettiin ja 
sadetettiin maahan, mutta talvella vesi 

Nyt hattu päästä! Harvoin pääsee keskustelemaan yli 70 vuotta metsää 
omistaneen henkilön kanssa. Varsinkin kun yhtenä aiheena on tietoteknii-
kan käyttö metsien hallinnoinnissa

jäätyi kiinni mäntyihin ja puut kat-
keilivat. Niinpä tekopohjavettä alet-
tiin valmistaa imeytysaltaiden avulla. 
Näitä ei kuitenkaan ole metsäyhtymän 
alueilla. 

– Naturan takia Keto-Heikkilästä 
myytiin myös suoalue metsäsaarek-
keineen valtiolle, joten mielestäni olen 
tehnyt riittävästi suojelun hyväksi. Eri 
asia, mitä sitten tulevat sukupolvet te-
kevät, pohtii Kalevi Kauma.

– Metsien käytön pääpaino on ta-
loudellinen eli metsänhoito. Virkistys-
tä saa, kun kulkee metsissä suunnitte-
lemassa hoitotoimenpiteitä. Liito-ora-
vat on tietenkin otettu huomioon hak-
kuissa.

Vuosikymmenien aikana Kauma on 
teki itse raivaustöitä metsissään. Met-
sänhoitoyhdistyksen neuvoja Simo 
Saarikon mielestä jälki tosin oli aina 
liian tiheää. Nykyisin hän kertoo kes-
kittyvänsä tilan asioissa lähinnä muis-

Metsäsuunnitelma on tärkeä ja sen 
mukaan Keto-Heikkilän metsiä hoidetaan. 

Metsäselain kännykässä on nykyajan 
työväline ja kovassa käytössä.

Kalevi Kauma, 70 vuotta metsänomista- 
jana – ikää vain jonkun verran enemmän.

10
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Metsänhoitoyhdistyksen palvelut ja tietotekniikka auttavat metsien hoidossa
tuttelemaan nuorempaa sukupolvea 
ajankohtaisista hommista. 

Metsäsuunnitelmat ja 
tietotekniikka apuna

Tilan nykyinen metsäsuunnitelma on 
metsänhoitoyhdistyksen vuonna 2014 
laatima. Edellinen oli Metsäkeskuksen 
työtä. Siinä Kauma piti erityisesti yh-
den sivun taulukosta, jossa tarvittavat 
hoitotyöt oli esitetty vuosittain ja täy-
dennetty metsäkuvioiden numeroilla. 
Näin pystyi yhdellä silmäyksellä näke-
mään tilanteen.

Kalevi  Kauma on ottanut innol-
la käyttöön metsien hallintaan laadit-
tuja tietokoneohjelmia. Hänen mie-
lestään ne ovat hyödyllisiä ja kiin-
nostavia. Silvanetti ja Metsään.fi oli-
vat ensimmäiset. Nyt on Metsäse-
lain ladattu myös tyttärien ja heidän 
lastensa käyttöön. Niin moneen lait-
teeseen, että jos yrittää lisätä uusia, 
saa ilmoituksen: Liian monta laitetta!  
Metsäselaimessa viehättää erityisesti 
se, että kartalta näkee metsäkuvioiden 

rajat ja tiedot metsässä liikkuessa. Se-
laimen avulla nuoremmat sukupolvet-
kin näkevät tilan rajat.  

Uusinta ohjelmaa, OmaMetsää, ei ole 
vielä otettu käyttöön. Mutta kovin se 
Kaumaa kiinnostaa. 

– Suurin ongelma kaikissa ohjelmis-
sa tähän asti on ollut tietojen päivit-
tyminen ja se, että metsänomistaja ei 
pääse itse niitä muuttamaan. Avohak-
kuualue pysyy itsepintaisesti hakkuu-
kypsänä metsänä ja kasvussa oleva tai-
mikko aina vain aukkona, harmittelee 
Kalevi Kauma.    

Metsänhoitoyhdistyksen palvelut 
täyskäytössä

Maatilayhtymä Kauma ym. on ollut 
ahkera metsänhoitoyhdistyksen palve-
lujen käyttäjä.

– Ihan kaikkia palveluja on käytetty. 
Hoitotoimenpiteet on tavoitteena tehdä 
oikealla tavalla oikeaan aikaan. Kerran 
vuodessa on pidetty palaveri yhtymän 
osakkaiden ja yhdistyksen toimihenki-
lön kesken. Siinä on sovittu metsässä 

tehtävät toimenpiteet seuraavalle vuo-
delle. 

Yhteydenpito metsänhoitoyhdistyk-
seen onnistuu Kalevi Kauman mieles-
tä nykyiseltä asuinpaikkakunnalta Tu-
rusta yhtä hyvin kuin Virttaaltakin. 
Toimihenkilöt ovat päteviä ja ammat-
titaitoisia, mutta heidän nopea vaih-
tumisensa on ollut harmillista. Ihan-
teellista olisi, että metsäsuunnitelman 
laatinut henkilö olisi myös vastaamas-
sa sen toteuttamisesta. Mutta pitää-
hän nuorten ihmisten mennä elämäs-
sä eteenpäin.

Kalevi Kauma pitää tämän päivän 
metsä- ja ilmastokeskustelua turhan 
kärkevänä vastakkainasetteluna. Asi-
antuntijoita tarvittaisiin. Kemian tie-
doista olisi hyötyä nykypäivän poliiti-
koille, jotka päättävät toimenpiteistä il-
mastonmuutoksen etenemisen estämi-
seksi ja hiilensidontaan vaikuttavista 
toimenpiteistä. Hän toteaa, että maa-
seudun ihmiset kärsivät eniten ilmas-
tonmuutoksesta ja kyse on heidän elin-
keinostaan.  
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OmaMetsä kehittyy metsän- 
omistajien palautteen perusteella

OmaMetsä-palvelun ja sen ominai-
suuksien kehitys on edennyt aikatau-
lun mukaisesti. Palvelun karttaomi-
naisuuksia on kehitetty ja metsän-
omistaja voi tarkastella eri toimenpi-
devaihtoehtoja teemakarttojen avul-
la. Metsikkökuvioita voi tarkastella 

OmaMetsään on rekisteröitynyt jo yli 15 000 käyttäjää ja määrä kasvaa tasaisesti. Käyttäjien kokemuksia ja palaut-
teita on kuunneltu herkällä korvalla ja parannuksia palveluun on tehty matkan varrella, esimerkiksi helpottamalla 
rekisteröitymistä.

esimerkiksi hakkuutoimenpiteiden, 
kehitysluokkien tai erityispiirteiden 
mukaan jaoteltuna. Palvelussa voi 
myös reaaliaikaisesti seurata, millä 
kuviolla metsässä liikkuu.

– Metsänomistajien palaute on otet-
tu huomioon palvelua kehitettäessä. 
Toiveiden mukaisesti ensi kuun ai-
kana palveluun on tulossa mahdolli-

suus tulostaa erilaisia dokument-
teja metsänomistajien käyttöön. 

Omametsä -palvelun kautta 
on tavoitettu sellaisiakin 
metsänomistajia, jotka ei-
vät aikaisemmin ole käyt-

täneet metsänhoitoyhdistyksen palve-
luja, toteaa hankkeen projektipäällik-
kö Juha Laitinen.

Metsänomistajan omat merkinnät

Lokakuun aikana metsänomistajille 
avautuu mahdollisuus myös omien 
karttamerkintöjen tekemiseen. Kar-
talle voi merkitä erilaisia huomioita 
omasta metsästä. Myös metsien vir-
kistyskäyttö on otettu huomioon ja 
parhaimmat sieni- ja marjapaikat voi 
tallentaa muistiin metsällisten asioi-
den ohessa. Mobiililaitteella metsän-
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OmaMetsä-palveluun rekisteröityminen askel askeleelta
1. Mene osoitteeseen www.omametsä.fi ja valitse ”uusi käyttäjä”.

2. Luo käyttäjätunnus ja salasana. 
Tarkista, että sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu.

3. Saat sähköpostiisi vahvistuslinkin, jota klikkaamalla vahvistat 
sähköpostiosoitteesi. Viesti voi mennä roskapostikansioon tai  
Gmailin tarjoukset -kansioon. Vahvistuslinkki on voimassa 7 päivää.

4. Lue ja hyväksy palvelun käyttöehdot.

5. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 
Vahvan tunnistautumisen aikana ladataan henkilö- ja tilatiedot.  
Vahvan tunnistautumisen voi ohittaa, mutta tilatiedot näkyvät  
palvelussa vasta tunnistautumisen jälkeen.

6. Tarkista tietosi ja valitse palvelussa tarkasteltavat kiinteistöt.  
Voit halutessasi muuttaa valintoja myöhemmin.

7. Valitse kiinnostuksen kohteesi.  
Voit muuttaa valintoja myöhemmin Omat tiedot -sivulla

8. Valmista!

9. OmaMetsä on nyt käytössäsi.

10. Jos tilasi ei näy palvelussa tai sinulla on kysyttävää tiedoista,  
ota yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseesi.  
Voit myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen omametsa@mhy.fi.

omistaja pystyy ottamaan paikkatie-
toon liitettyjä valokuvia ja tallentaa 
kuvia vaikkapa taimikon kasvun 
seuraamista helpottamaan. 

Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan 
johtaja Jussi Parviainen kertoo, että 
palaute metsänomistajilta on ollut 
positiivista. Erityisesti kiitosta on 
saanut käyttöliittymän selkeys. Uu-
det ominaisuudet tulevat käyttöön 
vaiheittain ja palvelua kehitetään jat-
kossakin metsänomistajien tarpeiden 
ja palautteiden pohjalta.

Sähköinen yhteydenpito helppoa 

– Palvelu helpottaa myös metsäasian-
tuntijoiden arkea. Asioinnin siirtymi-
nen sähköiseksi vapauttaa työaikaa 
asiakaspalveluun. Tutun metsäasi-
antuntijan löytää nyt myös verkosta. 
Yhteydenpidon helppous ja uutena 
ominaisuutena tuleva dokumenttien 
hallinta helpottavat metsänomistajien 
arkea, Parviainen toteaa.

Seuraavana vuorossa on sähköisen 
asioinnin kehittäminen. Palveluun 
lisätään mahdollisuus asiakirjojen, 
kuten tarjousten ja sopimusten, hal-
lintaan ja sähköiseen allekirjoittami-
seen. Loppuvuoden aikana OmaMet-
sässä on mahdollista hoitaa palvelui-
den tilaus kokonaan tarjouspyynnön 
lähettämisestä aina sopimusten alle-
kirjoittamiseen usean allekirjoittajan 
kesken. 

Palvelun käyttö on maksutonta kai-
kille metsänomistajille. Jotta palve-
lusta saisi täyden hyödyn, kannattaa 
varmistaa, että käytössä on metsän-
hoitoyhdistyksen tekemä ajantasai-
nen metsäsuunnitelma. Metsänhoi-
toyhdistyksen tekemän uuden met-
säsuunnitelman tiedot siirtyvät suo-
raan OmaMetsään. Metsänomistaja 
ja metsäasiantuntija pystyvät yhdessä 
suunnittelemaan tulevia hakkuita ja 
hoitotoimia, kun molemmat näkevät 
samat kartta- ja metsätiedot samaan 
aikaan omalta ruudultaan.

 
Rekisteröidy palveluun osoitteessa
Omametsä.fi   
 
Tutustu OmaMetsä-verkkopalveluun 
osoitteessa Mhy.fi/omametsa

Mhy kehittää kuluvana vuonna sähköisiä palveluita rivakasti. Sähköiset 
kanavat ovat jatkossa yhä tärkeämpi osa viestintää. Samalla viestintä ke-
hittyy vuorovaikutteisempaan suuntaan. 

Metsänhoitoyhdistysten palvelu Oy:n vetämä työryhmä on valmistel-
lut vuoden päivät uusia Mhy.fi-kotisivuja. Työryhmässä on ollut mukana 
monia kentän toimihenkilöitä, mm. Mhy Satakunnan toimistopäällikkö 
Tiina Kylänpää. Kotisivut julkaistaan lähiaikoina. Uudistus selkeyttää 
ja helpottaa sivujen käyttöä. Huomiota on kiinnitetty tärkeiden tietojen 
löytymiseen sekä tavoitettavuuteen: palvelulomakkeisiin ja yhteystie-
toihin. Samalla Metsänomistajat -ketjun graafinen ilme muuttuu: logo ja 
kirjasintyypit uudistuvat sekä värit raikastuvat. Samalla yhtenäistetään 
Mhy-palvelut: mhy.fi, OmaMetsä.fi ja Metsätilat.fi.  

Metsänhoitoyhdistysten 
kotisivut uudistuvat
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Mikko Kriikku | kenttäpäällikkö | MTK metsälinja

Taimikoiden hoito kannattaa 
– muista kemera!

Kolme vuotta sitten varhaisperattu taimikko jatkaa ripeää kasvuaan, eikä vesakko saa enää kuusia kiinni.

Nuorten metsien kasvun turvaamisesta eli taimikoiden varhaisperkauksien ja taimikonhoitojen oikea-aikaisesta 
tekemisestä on syytä pitää huolta. Se kannattaa. Metsän uudistaminen muokkauksineen ja jalostettuine taimineen 
on arvokas investointi.



15Mhy jäsenlehti 2/2021

Taimikonhoidon oikealla ajoituksella 
säästetään selvää rahaa, kun poistetta-
vat puut eivät ole liian suuria. Työ on 
helpompaa ja nopeampaa. Myös veso-
minen on tutkimusten mukaan vähäi-
sempää, kun raivauskannot ovat pie-
nempiä. Oikealla ajoituksella vältyt 
niin ikään kasvu- ja laatutappioilta. 
Taimikot kannattaa hoitaa aina, vaik-
ka hieman myöhässäkin, sillä hoidon 
jälkeen taimien kasvu elpyy nopeasti.

Kaksi tärkeää työtä -  
varhaisperkaus ja varsinainen 
taimikonhoito

Varhaisperkauksessa poistetaan ve-
sakko, joka haittaa kasvatettavia, 
yleensä havupuun, taimia. Se tehdään 
noin 4-6 vuotta istutuksesta. Perkauk-
sella estetään kasvatettavien puiden 
tukahtuminen nopeakasvuisen vesa-
kon alle ja varmistetaan taimien no-
pea kehitys. Varhaisperkaus kiihdyt-
tää kasvua ja alentaa varsinaisen tai-
mikonhoidon kustannuksia merkit-
tävästi. Joskus varhaisperkaus riittää, 
eikä varsinaista taimikonhoitoa tarvi-
takaan. Moni metsäammattilainen pi-
tää perustellusti varhaisperkausta tär-
keimpänä metsänhoitotoimenpiteenä. 

Taimikonhoito on yleensä ajankoh-
taista, kun kasvatettavat puut ovat 

Taimikonhoidon kemera-kriteerit pähkinänkuoressa:

3-6 metrin mittaisia. Asialla kannat-
taa olla ennen kuin etukasvuiset lehti-
puut ennättävät piiskata kasvatettavi-
en taimien latvoja ja vioittaa niitä. Tai-
mikonhoidossa puusto harvennetaan 
kasvatustiheyteen (yleensä noin 1600-
2000 runkoon hehtaarilla). Samalla 
tehdään lopullinen valinta kasvatetta-
viksi puiksi. 

Sekä varhaisperkauksen että varsi-
naisen taimikonhoidon tarkoituksena 
on vapauttaa kasvutila halutuille puu-
yksilöille. Kun tila, valo ja ravinteet 
ovat niiden käytössä, on kasvu nope-
aa. Hoidetuissa taimikoissa puut eivät 
pääse riukuuntumaan ja juuristot ke-
hittyvät vahvemmiksi. Näin taimikoi-
den hoidolla on selvä merkitys myös 
metsien myrsky- ja lumituhojen tor-
jumisessa. Metsänhoidon suosituksia 
noudattamalla puusto kehittyy toivo-
tusti ja metsä järeytyy ensiharvennuk-
seen. Näin ensiharvennuksen korjuu-
kulut jäävät pienemmiksi ja kertymää 
tulee riittävästi. Taimikko jää harven-
nettaessa helposti liian tiheäksi. Jos 
teet työn itse, kannattaa kysyä vinkit 
yhdistyksesi metsäasiantuntijalta. 

Kemera-tuki lisää kannattavuutta

Metsäkeskus myöntää varhaisperka-
uksiin ja taimikonhoitoihin kestävän 

metsätalouden rahoituslain (kemera) 
mukaista tukea, kunhan kohde ja työn 
jälki täyttää tietyt kriteerit. Pieniä, 0,7-
3 -metrisiä taimikoita, hoidetaan ke-
meralla taimikon varhaishoitona. Yli 
kolmen metrin taimikoissa ja nuoris-
sa metsissä voi saada nuoren metsän 
hoitoon tukea. Maksimipituusrajaa ei 
ole, mutta keskimääräinen rinnankor-
keusläpimitta ei saa ylittää 16 senttiä. 

Kemera-työlajit poikkeavat vakiin-
tuneista metsänhoidossa käytettä-
västä terminologiasta. Tämä aiheut-
taa välillä jonkin verran sekaannus-
ta. Rajatapauksissa rajanveto taimi-
kon varhaishoidon ja nuoren metsän 
hoidon välillä on haastavaa ja kemera-
kelpoisuuden arviointi voi olla vaike-
aa. Poistuman riittävyys ja läpimitan 
yläraja voivat yllättää. 

Suositeltavaa on käyttää oman met-
sänhoitoyhdistyksen asiantuntijan 
osaamista niin hoitotarpeen määrit-
telyyn kuin kemera -hakemusten te-
kemiseen, jos olo tuntuu vähänkään 
epävarmalta tai aika ei riitä. 

Kemeravaroja on tälle vuodelle vielä 
runsaasti käyttämättä. Laitetaan tänä 
syksynä taimikot kuntoon ja käyte-
tään runsaasti kemera-varoja. Näin 
myös metsänomistajille tärkeän ke-
mera- järjestelmän uskottavuus ja ra-
hoitus saadaan säilytettyä. 

Tuki taimikon varhaishoitoon
– 160 €/ha

– Taimien pituus 0,7–3 metriä

– Hanke vähintään 1 ha

– Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha

– Poistuma vähintään 3000 runkoa/ha

– Jäävän puuston tiheys max. 5000 runkoa/ha

Tuki nuoren metsän hoitoon

– 230 €/ha

– Hanke vähintään 2 ha

– Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha

– Jäävän puuston pituus vähintään 3 m

– Rinnankorkeusläpimitta enintään 16 cm ennen ja 
   jälkeen työn

– Poistuma vähintään 1500 runkoa/ha, lasketaan  
   min. 2 cm kannot. Lisäksi poistumaan lasketaan  
   vain rungot, joiden pituus on vähintään puolet  
   vallitsevan jakson pituudesta.

– Jäävä puusto ohjetiheyden mukainen

– Tuki pienpuun keruuseen

– Nuoren metsän hoidon kemera -kohteille

– +200 €/ha

– Kertymä min. 35m3/ha

– Vaatii virallisen mittausasiakirjan

POHJAN TAIMI KASVATTAA,
ISTUTTAA JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

SUOMEN PARASTA PALVELUA
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Pohja ja kansi:
250 g  maitorahkaa 
250 g  voita tai margariinia 
4 dl  vehnäjauhoja 
1 tl leivinjauhetta

Nypi rasva, jauhot ja leivinjauhe. Lisää maitorahka.  
Sekoita tasaiseksi, mutta vältä vaivaamista.  
Laita jääkaappiin täytteen valmistamisen ajaksi.

Täyte:
300 g  peuranjauhelihaa 
2 sipulia 
muutama valkosipulin kynsi 
200 – 300 g suppilovahveroita 
2 keitettyä kananmunaa 
1 dl ruokakermaa 
  suolaa, mustapippuria, timjamia  
  (savupaprikaa tai kuivattuja katajanmarjoja) 
  rypsiöljyä paistamiseen

Ruskista jauheliha, lisää pannulle hienonnetut sipulit ja 
sienet, anna muhia, kunnes sienistä mahdollisesti tullut 
neste on haihtunut. Lisää ruokakerma ja mausteet. Lisää 
pilkotut kananmunat.

Jaa taikina kahteen osaan ja kauli niistä pyöreät piirak-
kavuoan kokoiset levyt. Kansi saa olla hiukan pienempi. 
Painele pohjalevy piirakkavuoan pohjalle ja reunoille, 
lisää täyte ja sitten kansi päälle. Voit myös ripotella kan-
sitaikinan epämääräisesti täytteen päälle, kuten kuvassa. 
Paista 200 asteessa uunin alaosassa noin 40 minuuttia. 

Syksyn peurasuppispiirakka 
– lähiruokaa saunailtaan

Käytä piirakan pohjana rahkavoitaikinaa. Voit teh-
dä sen itse alla olevan Kotilieden ohjeen mukaan 
tai ostaa valmiina kaupan pakastealtaasta – löytyy 
jopa gluteenittomana.

HUOLTO- JA
VARAOSAPALVELU

VERKKOKAUPPA 
AVOINNA 24/7

HEI SINÄ METSÄN 
AMMATTILAINEN
HEI SINÄ METSÄN 
AMMATTILAINEN

·  SAHAT · HUOLTO · VARAOSAT ·
· TURVAVARUSTEET ·

Aina sopivaan hintaan!

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

pekka.uusital@suomi24.fi

www.puut.fi

 PUUT
- taimitarha
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Kesäkuussa vuonna 2022 järjestetään Porissa MTK:n liitto-
kokous. Edellinen liittokokous järjestettiin Helsingissä ke-
sällä 2017. Samaan aikaan juhlistettiin järjestön satavuotis-
ta taivalta.

Liittokokous on iso ja merkittävä ponnistus. Osallistujia odo-
tetaan noin 1000 henkilöä, joista virallisia liittokokousedus-
tajia on noin 400. MTK-liitot ja metsänhoitoyhdistykset valit-
sevat edustajansa liittokokoukseen syyskokouksissaan 2021. 
Järjestö valmistautuu kokoukseen mm. laatimalla liittoko-
kousasiakirjan, joka koostuu yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen, markkinavaikuttamisen ja järjestön kehittämisen oh-
jelmista. Valmistelulla on tärkeä merkitys toimintaan, sillä 
liittokokouksessa käsiteltävät ohjelmat linjaavat pitkälti, mi-
ten järjestö toimii ja vaikuttaa tulevaisuudessa. Liittokoko-
us asettaa järjestön toimintatavoitteet seuraavaan liittoko-
koukseen saakka. 

Ensi kesän liittokokouksen asiakirja täsmentää ja ajanta-
saistaa MTK:n vuonna 2017 hyväksymää tulevaisuusasia-
kirjaa, jonka päälinjaukset ulottuvat vuoteen 2025 saakka. 
Nyt tehtävä työ on tärkeää, sillä poliittinen ja taloudellinen 
toimintaympäristö ovat voimakkaassa muutoksessa ja maa-
seudun elinkeinoja haastetaan monelta suunnalta.

Läntisen PEFC-alueen ulkoiset auditoinnit järjestettiin 
viikoilla 38 ja 39. Auditoijana toimi Kiwa Inspectan  pää-
arvioija Klaus Yrjönen. Alueen toimijoita tavattiin Pirkan-
maan, Etelä-Pohjanmaan, Lounais-Suomen, Satakunnan, 
Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen maa-
kunnissa.

Läntisellä sertifiointialueella keskusteltiin sertifioinnin 
lisäksi muun muassa metsureiden ikääntymisestä ja siitä, 
miten taimikonhoitotoimenpiteiden oikea-aikaiseen to-
teutukseen voitaisiin kannustaa. 

Arvioinnin kohteina oli 19 toimijaa. Pääarvioija Klaus 
Yrjönen esitteli auditoinnissa esille nousseet huomiot 
alueen loppukokouksessa myös sertifiointitoimikunnalle 
lokakuussa.

Auditointi sujui hyvin, eikä vakavia puutteita toimin-
nassa noussut esille. Toimijat saivat auditointien aikana 
myös paljon hyvää palautetta toiminnan kehittymisestä ja 
yksittäisten kohteiden erinomaisesta huomioimisesta. 

Lievät poikkeamat toiminnassa havaittiin seuraavissa 
asioissa: metsänkäyttöilmoitusten tekeminen kattavasti, 
riittävät taimikonhoitomäärät, kulotusten määrä, säästö-
puiden määrä, vesiensuojelusta huolehtiminen hakkuissa, 
maanmuokkauksissa ja kunnostusojituksissa.

Positiivista oli, että työsuojelu- ja työnantajavelvolli-
suuksien noudattamisessa ei tällä kertaa havaittu laimin-
lyöntejä.  

MTK: n liittokokous  
Porissa ensi kesänä

PEFC-sertifiointitarkastukset 
läntisellä alueella sujuivat hyvin

KLO

MARRAS
- KUUTA

10.
17

KLIKKAA ITSESI MUKAAN 
METSÄNOMISTAJAT-WEBINAAREIHIN!

KLO

JOULU- 
KUUTA

9.
17

METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUS JA METSÄN MONIMUOTOISUUS
Illan aikana pohditaan, pitääkö metsänomistajan valita kannattavuuden ja  
monimuotoisuuden väliltä vai löytyykö jostain kultainen keskitie. Näkökulmia 
aiheeseen on antamassa Taaleri Oyj:n metsäsijoitusten johtaja Jyrki Ketola ja  
MTK:n kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija Markus Nissinen.
Jyrki Ketola puhuu kannattavasta metsätaloudesta ja metsästä sijoituskohteena. 
Ja siitä, miten metsänomistaja voi vaikuttaa oman metsätaloutensa kannatta- 
vuuteen myönteisesti.
Markus Nissisen kanssa mietitään, voiko tavallinen metsänomistaja sekä ottaa 
luontoarvot huomioon että saada metsästä taloudellista tuottoa. Nissinen kertoo, 
millaisia työkaluja tavallisen metsänomistajan pakista löytyy, kun puhutaan luonto-
arvoista ja niiden huomioimisesta suomalaisissa metsissä.

METSÄNOMISTAJAN 
AJANKOHTAISKATSAUS
Tule kuulemaan viimeiset 
tiedot metsäpolitiikasta, puu-
markkinoista ja muista asioista 
metsänomistajan edunval-
vonnan saralla. Tarkempi 
ohjelma julkaistaan lähem-
pänä tilaisuutta tapahtuman 
nettisivulla.

PYSY AJAN HERMOLLA JA ILMOITTAUDU 
VERKKOLUENNOILLE VAIKKA HETI!
Ilmoittaudu vaikka heti osoitteessa: www.mhy.fi/palvelutoimisto. 
Saat sähköpostiisi ennen tilaisuutta linkin, jota klikkaamalla luentoa 
pääsee seuraamaan. Webinaarit ovat metsänhoitoyhdistysten 
jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen maksuttomia. 
Lisätiedot tapahtumista netistä: www.mhy.fi/palvelutoimisto. 
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Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV
Kiikanojantie 23, 38300 Sastamala
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
www.metsatilat.fi/lansisuomi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Me välitämme Satakunnassa ja
Varsinais-Suomessa

OTA YHTEYTTÄ

Maaseudun kiinteistöjen ammattilaiset
palveluksessasi, ollaan yhteydessä!

SUOMEN SUOSITUIN
metsän ja tonttien

kauppapaikka
Koko ajan vaihtuva valikoima metsätiloja,

suurempia ja pienempiä.

Laaja tonttivalikoima,
erityisesti vapaa-ajan asumiseen,

mutta myös ok-tontteja.

Edullisia asuinkiinteistöjä.

www.metsatilat.fi

Säkylä, Köyliö, metsätila +
määräala 9,6 ha/700 m³.
Tien varressa. Tarj. 14.11.

Kokemäki, Kauvatsa, metsät.
3,2 ha/480 m³. Rukajoen rantaa
790 m. Hp. 35 000 €

Eurajoki, metsätila 10 ha/390 m³.
Hyvät pohjat. Tarj. 15.11.

Harjavalta, Satalinnan sairaalan
virka-asuntona toiminut edustus-
talo. Asuinkerrosten huoneistoala
on noin 130 m² / kerros ja kellari-
kerroksen ala runsas 50 m². Puis-
tomainen 1,6 hehtaarin määräala-
tontti rajoittuu joenvarren
suojeltuun rinteeseen. Talo on
kaukolämpöverkossa, edullinen
lämpö puuenergialla. Vesi ja
jätevesi sairaala-alueen verkossa,
talolla on oma vesimittari.
Hp. 143 000 €

Poimintoja
www.metsatilat.fi

Tilavahti valvoo
Rekisteröidy ja

saat kiinnostavat kohteet
suoraan sähköpostiisi.

www.metsatilat.fi

Tapio isotalo
044 717 7336
LKV

Minna Kataja
044 377 6220
myyntineuvottelija

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

Tommi Laurila
040 514 2098
myyntineuvottelija

Erkko Koivurinne
0500 812 792
LKV, KiAT, kaupanvahvistaja

Jukka Pusa
0400 636 113
tj, LKV, AKA,
kaupanvahvistaja

Minna Kataja 044 377 6220

Vesa Yli-Hongisto 0500 832 681

Erkko Koivurinne 0500 812 792
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Minkä nuorena oppii,  
sen vanhana taitaa
Pekka Häkli | metsäasiantuntija| Mhy Satakunta

Elettiin vuotta 1968 ja mukulan ikäi-
senä pääsin eka kertaa kokemaan tal-
visen metsätyömaan lumon. Mootto-
risaha oli jo käytössä, mutta muutoin 
silloisen metsätyömiehen varustus 
poikkesi nykyisestä aika lailla. Mie-
hillä oli sarkavaatteet, päässä karva-
lakki ja käsissä nahkakintaat. Työmaa 
oli ollut käynnissä jo jonkin aikaa ja 
taukopaikalla loimusi nuotio.

Seuraava muistikuva on sitten 
muutamaa vuotta myöhemmin ja sil-
loin matkasin veljeni ja enoni kans-
sa avomallin Massey Fergusonilla 
naapurikylään koivuhalkoja sirke-
löimään. Paikalla oleva pino oli noin 
15 pinokuutiometriä ja tämän puu-
määrän jalostukseen oli varattu se 
kyseinen päivä. Turvavarusteet oli 
puutteelliset sekä koneissa että teki-
jöillä, mutta usein pelkillä pintanir-
hasuilla selvittiin. Urakkaan sisältyi 
lämmin ruoka ja muutamat kahvit. 
Varsinainen palkka maksettiin lo-
puksi suoraan käteen ilman alvia ja 
ennakonpidätyksiä. Summa oli muis-
taakseni kymmenen markkaa. Menot 
oli siihen aikaan 12 -vuotiaalla pojalla 
pienet. Palkasta taisi riittää hyvin os-
tovoimaa vielä seuraavan kesän 
maatalousnäyttelyyn.

Alle mopoikäiselle tilistä riitti sijoitettavaa pitkäksi aikaa.  

70 -luvun lopulla metsätyöt alkoi 
saada ammatillisemman luonteen. 
Harjoittelujaksot alkoivat olla kesä-
loman mittaisia. Työt oli oja- ja tielin-
jojen merkkaamista maastoon, pys-
tymittausta ja taimikonhoitoa. Par-
haiten mulle on jäänyt mieleen opis-
kelua varten tarvittu työharjoittelu, 
harvennushakkuu, joka tuli tehdyksi 
Harjavallan Metsänhoitoyhdistyksen 
valvonnassa ja viialalaisen metsän-
omistajan metsässä. Työtodistuksen 
allekirjoittajina metsänhoidonneuvo-
ja A. Toivonen ja emäntä Tyyne Salli.

Miksipä näitä muistelen? Nykypäi-
vänä huusholleihin ollaan tekemäs-
sä viherhuoneita, tai olohuoneesta 
päästään ainakin lasitetulle teras-
sille = yhteen lisähuoneeseen. Mun 
lapsuudessani lähimetsä oli ainakin 
mukuloiden yksi iso 
lisähuone. Sinne ei tar-
vittu käyntilupaa ja se 
oli riittävän laaja, ettei 
sieltä ihan heti löydet-
tykään. Metsien vir-
kistyskäytön merkitys 
pääsi jossain vaiheessa 
vähenemään, mutta 

onneksi taas ny-

kyisin kansa kulkee ja nauttii suoma-
laisesta luonnosta täysin rinnoin.

Suomalaisia luonnehditaan metsä-
kansaksi. Se on oikeastaan kunnia-
kasta. Se kertoo ennen kaikkea, mi-
ten tärkeä metsä on meille ja miten 
turvallisena ja luontevana me metsi-
ämme pidämme. Itseäni pidän erään-
laisena viestinviejänä. Omaa ratakier-
rosta on kierretty jo jonkin matkaa. 
Viestikapula on annettu omalle jäl-
kikasvulle, kun heistä jokainen vuo-
rollaan on päässyt tutustumaan met-
sässä tehtäviin perustöihin, kylvöön, 
istutukseen ja taimikonhoitoon. Nyt 
tiirailen jo seuraavaan sukupolveen. 
Tyttärenpoika, Väinö, ikä 1 vuosi ja 5 
kuukautta, alkaa olla siinä iässä, että 
eiköhän jonkinmoinen metsäreissu 
olisi paikallaan!
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Metsänhoitoyhdistys tekee rikiloikkaa
Tiina Kylänpää | toimistopäällikkö| Mhy Satakunta

Ree ja kee ovat alkaneet taipua suo-
malaisten suussa, kun ulkomaalaisia 
sanoja on kotiutunut puhekieleem-
me. Sanastoomme on arkipäiväisty-
nyt niin digi, hybridi kuin googlekin. 
Pysyvää on, että kehitys kehittyy ja 
maailma muuttuu. Kehityksen kyl-
kiäisenä saamme uusia palveluita ja 
työkaluja käyttöömme. 

Mitä uutta Mhy:ssä?

Mhy kehittää kuluvana vuonna säh-
köisiä palveluita rivakasti. Sähköiset 
kanavat ovat jatkossa yhä tärkeämpi 
osa viestintää. Samalla viestintä kehit-
tyy vuorovaikutteisempaan suuntaan. 

Mhy -työryhmä on valmistellut 

vuoden päivät uusia Mhy.fi-kotisivu-
ja. Kotisivut julkaistaan lähiaikoina. 
Uudistus selkeyttää ja helpottaa sivu-
jen käyttöä. Huomiota on kiinnitetty 
tärkeiden tietojen löytymiseen sekä 
tavoitettavuuteen: palvelulomakkei-
siin ja yhteystietoihin. Samalla Met-
sänomistajat -ketjun graafinen ilme 
muuttuu: logo ja kirjasintyypit uu-
distuvat sekä värit raikastuvat. Tämä 
yhtenäistää samalla Mhy:n palvelut: 
mhy.fi -, OmaMetsä.fi, Metsätilat.fi 

Yhdistys on Korona -pandemian 
aikana siirtänyt palaverit Teams- oh-
jelmaan. Nyt syksyllä metsätoimihen-
kilöt saavat Teamsin käyttöön laajem-
min ja sen jälkeen sisäiset viestit, tie-
tojen säilytys ja käsittely sekä tiimityö 

onnistuu sen kautta. Teams tarjoaa 
jatkossa mahdollisuuden tehokkaam-
paan yhteistyöhön myös hallinnon ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Vuoden alussa jäsenillemme avattiin 
OmaMetsä -palvelu. Siellä metsän-
omistaja voi tarkastella oman metsä-
tilan tietoja, nähdä puustoarvion, pe-
ruskartat ja metsätilan ilmakuvat. Pal-
velusta käyttäjä voi viestitellä omalle 
metsäasiantuntijolle, pyytää tarjousta 
tai vaikka käynnistää puukaupan. Mhy 
kehittää OmaMetsä -palvelua edel-
leen ja sinne lisätään uusia toimintoja. 
Mhy:n viestinnässä ja palveluissa on 
tällä hetkellä käytössä hybridimalli, 
jolla pyrimme palvelemaan kaikkia 
metsänomistajiamme riippumatta sii-

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Ville Piitari ja kotoisin Kokemä-
eltä. Olen paluumuuttanut Kokemäel-
le 10 vuotta sitten, kun työt ja elämän 
tilanne sen sallivat. Perheeseeni kuu-
luvat avovaimo ja reilu yksivuotias 
poika. Koulutukseltani olen metsäta-
lousinsinööri (AMK). Opiskelin insi-
nööriksi monimuoto-opintoina työn 
ohessa Tampereella ja valmistuin 
vuonna 2018. Aloitin yhdistyksen met-
sävara-asiantuntijana heinäkuussa.

Mikä on 
työkokemuksesi metsäalalla?
Työkokemusta on kertynyt melko laa-
jasti. Olin noin kaksi vuotta Kumeko 
Forest Oy:ssä hankintaesimiehenä ja 
sitä ennen työskentelin Metsäliitossa 
puunhankinnan ja teollisuuden järjes-
telmäasiantuntijana. Vähän vanhem-
paa työkokemusta on puunvastaan-
otto sekä lajittelu Vilppulan sahalta 
ja esimiestyö Lohjan kertopuutehtaan 
työskentelyajoilta. Metsätöistä on ko-
kemusta tullut oman yhtymän ja tut-
tujen isäntien metsissä lapsesta asti. 
Pyöreä puu on ollut lähes koko ajan 
osana työtehtäviä.

Uusi metsävara-asiantuntijamme Ville Piitari esittäytyy

20
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tä, onko henkilökohtainen rikiloikka 
jo tehty. Voit asioida edelleen oman 
tutun metsäasiantuntijan kanssa pu-
helimitse, toimistolla tai vaikka met-
sässä. Viestimme painetulla ja kotiin 
kannetulla Metsänomistajat -jäsen-
lehdellä. Tämän lisäksi asiointia ja 
viestintää on siirretty, edellä kerro-
tun mukaan, sähköisiin kanaviin 
www.mhy.fi/satakunta, omametsä.fi 
ja metsätilat.fi ja somessa Facebook-
sivu Metsänhoitoyhdistys Satakun-
ta. Voit myös tilata sivuiltamme säh-
köisen uutiskirjeen. Pyrimme tarjo-
amaan jokaiselle sopivan tiedotus- ja 
yhteydenpitokanavan. Ollaan yhtey-
dessä! 

 

Oletko jo kirjautunut OmaMetsään? Tiesitkö, että palvelulla on jo 15 000 
-käyttäjää! Ottamalla OmaMetsän käyttöön 8.9.-30.11.2021 osallistut 
Aarre-lehden vuosikerran ja OmaMetsä tuotepakettien arvontaan! 

Riki -pentu tutustuu innokkaasti männynkäpyyn. Niin koiranpennuille kun ihmisillekin 
uusi on usein jännittävää ja pelottavaakin, mutta tutustumisen jälkeen pian tuttua.

”Pyrimme tarjoamaan 
jokaiselle jäsenelle  
sopivan tiedotus- ja  
yhteydenpitotavan”

Uusi metsävara-asiantuntijamme Ville Piitari esittäytyy
Miksi halusit tulla  
Mhy Satakuntaan?
Yhdistyksellä avautui mielenkiintoi-
nen työtehtävä, jota innostuin hake-
maan. Yhdistyksen toiminta ja toimi-
henkilöt olivat entuudestaan melko 
tuttuja, joten vaihto uuteen toimeen 
kävi hyvin mutkattomasti. Myös 
konttoripaikka Kokemäellä kuulosti 
hyvältä kulkemiseni kannalta. Yh-
distyksellä on lisäksi pitkä historia 
alueen metsänomistajien kanssa niin 
edunvalvojana puukaupoissa kuin 
metsäsuunnittelun ja tila-arvioinnin 
toteutuksissa, mikä helpottaa olen-
naisesti työskentelyä kentällä ja tekee 
työstä tehokasta.

Miten työt ovat 
lähteneet käyntiin?
Työt lähtivät käyntiin uusien ohjel-
mien opetteluna. Opastusta sain hy-
vin kollegoilta sekä itse opiskellen ja 
kokeillen. Metsässä liikkuminen ja 
tiedon kerääminen ovat entuudestaan 
tuttua työtä, mutta metsäsuunnitte-
lussa pitää ottaa laajemmin kantaa 
myös muihin metsän kehitystä kos-
keviin seikkoihin, kuten maapohjan 

ominaisuuksiin tai tilakohtaisiin toi-
menpiteisiin. Tila-arvioiden ja metsä-
suunnitelmien työjono on tällä het-
kellä noin kuukauden mittainen.

Mikä on tehtäväsi ja toimialueesi?
Toimin koko yhdistyksen alueella ja 
teen metsäsuunnitelmia ja tila-arvioi-
ta metsänomistajien tarpeiden mukai-
sesti. Tila-arvio tehdään useimmiten 
perunkirjoitusta ja sukupolvenvaih-
dosta varten tai jos metsänomistaja 
suunnittelee metsätilansa myyntiä. 
Metsäsuunnitelma toimii metsänhoi-
don käsikirjana, jolla saadaan met-
sälle hyvä tuottavuus. Vaikka kau-
kokartoitusaineistot ovat kehittyneet 
vuosien varrella, on vain maastossa 
tehty tila-arvio tai metsäsuunnitelma 
edelleen luotettava vaihtoehto metsä-
omaisuuden kartoittamiseen.

Mitä terveisiä lähetät 
metsänomistajille?
Pitkäaikainen yhteistyökumppani on 
pitkällä juoksulla paras vaihtoehto 
metsänhoidossa. Yhdistykseltä saa 
kattavasti metsään liittyvät palvelut 
ja näitä palveluita jäsenen kannattaa 

käyttää. Yhdistys on jatkuvasti ajan 
hermoilla metsäalan uusista palve-
luista, säädöksistä ja puumarkkina-
tilanteesta. Maastokäynnille metsän-
omistaja on erittäin tervetullut! Yh-
dessä kuljettu metsäkäynti tuo usein 
suunnittelijalle hyvää historiatietoa jo 
tapahtuneista toimenpiteistä. Metsän-
omistaja puolestaan saa hyvän met-
sätaloudellisen näkemyksen omasta 
metsästään.

Mitä kuuluu harrastuksiisi?
Viime aikoina olen isänä hoitanut ja 
seurannut pojan kehitystä lähes kai-
ken vapaa-aikani. Vanhan talon omis-
tajana remontointi on ollut merkittävä 
vapaa-ajan kulu, mutta onneksi re-
montointi on nyt sivuroolissa. Lisäk-
si ”höntsäsähly”, hiihto, ja lenkkeily 
kuuluu vapaa-ajan ohjelmaan aina 
kun vaan mahdollista.
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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 Ville Piitari Tapio Isotalo 
044 717 7331 044 717 7334 044 717 7330 044 377 6216 044 717 7336 
Luvia kokonaan Kullaa kokonaan Pori Metsävara-asiantuntija  Merikarvia 
Porista Kuuminainen, Lattomeri Ulvilasta Kaasmarkku ja  Noormarkku metsäsuunnittelu,   Ahlainen
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

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

www.mhy.fi/satakunta

Toimipisteet 2021

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

SATAKUNTA

Metsänomistajat

Metsänhoitoyhdistys
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Muutokset 
voit tehdä myös 

osoitteessa 
www.mhy.fi/satakunta

Lukijan palvelukortti

Puukaupan kilpailutuksella varmistat,  
ettet myy liian halvalla puitasi

1.

2.

3.

4.

Syksyllä on helppo tarkistaa metsätuhot!
Käy syksyllä metsäretkellä ja tarkista mahdolliset metsätu-
hot. Pienistä taimikoista saattaa löytyä myyrä tai hyönteis-
tuhoja, jotka on nyt helppo nähdä, kun ruohoja ja heiniä 
ei enää ole. Jos tuhoja löytyy, kannatta tehdä vahinkoil-
moitus vakuutusyhtiöön. Samalla näet, onko taimikossa 
heinäämisen tarvetta.

Muista tilata taimet metsänuudistusalallesi!
Uudistushakkuita on tehty kuluva vuonna runsaasti, mistä 
on helppo päätellä, että taimia ei löydy ensi keväänä kai-
kille tarvitsijoille. Ota heti yhteyttä metsäasiantuntijaasi 
niin varmistat taimesi ensi keväälle. Helpointa on tietysti 
sopia metsänuudistustöistä jo puunmyyntisuunnitelman 
laadinnan yhteydessä.

Muista vakuuttaa metsäsi metsäpalon varalta!
Vakuuttaminenkin on tietysti jokaisen metsänomistajan 
henkilökohtainen valinta. Muistutan kuitenkin, että pa-
hinta mitä metsällesi voi sattua on metsäpalo. Sen lisäksi, 
että metsäsi puusto palaa, saat lisäksi laskun metsäpalon 
jälkivartioinnista. Tuulikaatoriskin ja hyönteistuhot voisin 

jättää vakuuttamatta, mutta metsäpalon ja jälkivartioin-
nin varalta jokainen metsä tulisi olla vakuutettu.

Metsäkiinteistöt ovat kysyttyjä!
Metsänhoitoyhdistys on tehnyt metsänomistajalle met-
sätilasta luopumisen mahdollisimman helpoksi. Metsäti-
loilla on tällä hetkellä ennen näkemätön kysyntä. Olemme 
osa metsänhoitoyhdistysten omistaman Länsi-Suomen 
Metsätilat Oy:n myyntiverkostoa. Vain antamalla kaikkien 
kiinnostuneiden osallistua tarjouskilpailuun, saa metsäti-
lasta parhaan markkinahinnan. Välityspalvelumme auttaa 
sinua löytämään myyntikohteellesi parhaan hinnan.

Miten osoitat henkilöllisyytesi?
Lainsäädäntö ja olemassa olevat ohjeistukset edellyttävät 
palvelujen tarjoajalta asiakkaan tunnistamista. Voimassa 
oleva henkilökortti tai passi ovat hyviä keinoja osoittaa 
kuka olet. Henkilökortti on kuvallinen todistus henkilöl-
lisyydestäsi. Korttia haetaan poliisin sähköisestä asiointi-
palvelusta tai palvelupisteestä. Hanki henkilökortti ennen 
kuin sen puuttumisesta on seurannut sinulle ongelmia.

Puukaupan suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijaan. Paikalli-
nen asiantuntija tietää paikallisesta puumarkkinatilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla kaup-
paa käydään. Käynnistämällä puukaupan metsänhoitoyhdistyksen kautta varmistat, että voit valita markkinoilta sinulle 
parhaan tarjouksen metsäasiantuntijan avustuksella. 

5.



A - Posti Oy

❍

Metsänhoitoyhdistys Satakunnan palvelulomake

 Ilmoitan muuttuneen osoitteeni  

 Ilmoitan puhelinnumeroni  

 Ilmoitan sähköpostiosoitteeni  

 Ilmoitan muuttuneet metsän omistajatiedot (*  

 Haluan sähköisen jäsenkirjeen (jäsenkirje toimitetaan sähköpostiosoitteeseen)

 Haluan lisätietoa jäsenyydestä  

 Haluan, että metsäasiantuntijani on minuun yhteydessä  

 Jokin muu asia (*   

Tähän voit kirjoittaa lisätietoa tai viestin yhdistyksellesi (*

❍
❍

*) Pakollinen täytettävä tieto
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Metsänhoitoyhdistyksestä saat kaiken
tarvitsemasi palvelun yhdestä paikasta. 
www.mhy.fi

Metsänhoitoyhdistys Satakunta
satakunta@mhy.fi
www.mhy.fi/satakuntaSATAKUNTA

Metsänomistajat

Metsänomistajat

JÄSENNUMERONI


