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Keväällä odotimme, mil-
loin saamme uuden Kemera-
lain voimaan. Pahin pelko 
oli, että vanhan ja uuden 
lain väliin jäävä katkos ve-
nyy pitkäksi. Onneksi sel-
visimme vain 1,5 kuukau-
della. Tästä kiitos kuuluu 
MMM:n, Metsäkeskuksen 
ja MTK:n yhteistyölle. 

Kävin kuuntelemassa 
hiljattain valtion metsien 
11. inventoinnin tuloksia 
Mikkelissä. Puuston määrä 
Suomessa on jälleen kerran 
lisääntynyt. 1960-lukuun 
verrattuna, meillä on nyt 
40 % enemmän puustoa. 
Viimeisen viiden vuoden ai-
kana hakkuut ja luontainen 
poistuma ovat olleet keski-
määrin 82 % kasvusta. Vii-
meisen kymmenen vuoden 
aikana varttuneet kasva-

tusmetsät ovat lisääntyneet 
ja taimikot vähentyneet. 
Etelä-Savossa ja Kaakkois-
Suomessa taimikonhoitoja 
tehdään 2/3 siitä mitä olisi 
tarpeen. Lahopuun määrä 
metsissämme on lähes tup-
laantunut viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. 

Suurin hakkuiden lisäys-
kapasiteetti on yllättäen 
päätehakkuissa. Tukkipuun 
lisäkäyttö vaatisi lisää sa-
hauskapasiteettia. Ensihar-
vennusten määrääkin olisi 
syytä lisätä. Ensiharvennus-
hakkuita ovat viime vuosina 
rajoittaneet lyhyeksi jääneet 
talvet. Ehkä olisi hyvä arvi-
oida korjuukelpoisuutta uu-
delleen. Esimerkiksi useat 
turvemaat kantavat kesäkui-
valla paremmin kuin talvel-
la. Silti me metsäammatti-
laiset odotamme joka syksy 
pitkää talvea, jotta korjuut 
sujuisivat. Nyt odotamme 
myös erittäin kylmää talvea, 
jotta saisimme energiapuu-
markkinat taas toimimaan.

Keväällä jännättiin edus-
kuntavaaleja. Vaalituloksen 
ratkettua odotettiin halli-
tusohjelmaa. Metsätalou-
den, metsäbiotalouden ja 
koko maaseutuyrittäjyyden 
näkökulmasta tulos on erin-
omainen. Uusiutuvan ener-
gian käyttöä lisätään. Puun 
käyttöä monipuolistetaan ja 
lisätään 15 miljoonalla kuu-
tiometrillä vuodessa ja sen 
jalostusarvoa kasvatetaan. 

Metsätilakokoa kasvate-
taan tavoitteena yrittäjämäi-
nen metsätalous sekä metsi-
en hyvä hoito. Puun käyttöä 
monipuolistetaan ja lisätään 
15 miljoonalla kuutiometrillä 
vuodessa ja sen jalostusarvoa 
kasvatetaan. Puun käyttöä 
estäviä rakennusmääräyksiä 
puretaan. Metsien ja soiden 
suojelua jatketaan vapaaeh-
toisin keinoin. Helpotetaan 
metsätilojen sukupolvenvaih-
doksia ja/tai parannetaan 
metsävähennystä. Hallitus-
ohjelma lupaa paljon. Nyt 
jäämme odottamaan, miten 
ohjelma toteutuu.

Eniten ehkä kuitenkin 
odotamme kesää ja kesä-
lomaa. Kesällä suosittelen 
hyötyliikkumaan raivaussa-
han kanssa. Nyt täytyy vaan 
muistaa ilmoittaa metsäkes-
kukseen ennakkoon, millä 
alueilla on aikomus kohot-
taa kuntoa, niin omaa kuin 
metsänkin. Uurastuksesta 
voi tällöin saada myös ra-
hallisen korvauksen.

Hyvää kesää toivottaen

Suvi Kokkola
Toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Odottavan aika on pitkä
Talouden elpymistä on 
odoteltu jo pitkään. Sa-
hatavaramarkkinoiden 
tilanteen korjaantumi-
nen näkyisi positiivi-
sesti puumarkkinoilla. 
Puukauppa on käynyt 
kohtuutahdilla kevään 
aikana, mutta viime 
vuodesta ollaan jäljes-
sä. Tässä tilanteessa 
odotamme innoissam-
me uusia investointeja 
ja ennen kaikkea niiden 
vaikutuksia alueemme 
puun kysyntään. 

Tuula Hietanen
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Vuoden alusta voimaan tullut uusi mhy-laki teki kuulumisen metsänhoitoyhdistykseen vapaaehtoi-
seksi. Suurin osa Mhy Mänty-Saimaan metsänomistajista on päättänyt jatkaa jäsenenä. Vuoden alun 
jäsenistöstä 92 % on jäseniä edelleen.

Metsänomistajat

Minna Kauppi

Minna Kauppi tässä moi!
Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät
taustajoukot. Metsänomistajan puolta tässä maassa
pitää vain ja ainoastaan metsänhoitoyhdistys, josta
saat kattavat jäsenedut ja palvelut.

Oman metsänhoitoyhdistyksesi palvelut ja
yhteystiedot löydät osoitteesta www.mhy.fi

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Jäsenyys kiinnostaa edelleen

Metsänomistajien on hyvä tiedostaa kaavoituksen vaikutus omistamiensa alueiden tulevaan käyttöön. 
Tällä hetkellä kannattaa tutustua mm. seuraaviin kaavavalmisteluihin:

Savitaipale
• Kirkonkylän taajaman asemakaava (alue taajama-aluetta laajempi)
Tarkemmat tiedot: http://www.savitaipale.fi/tek/kaavoitus

Mikkeli
• Ristiinan kirkonkylän seudun yleiskaava
Tarkemmat tiedot: http://www.mikkeli.fi/palvelut/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat

Mäntyharju
• Kallaveden rantaosayleiskaava
Tarkemmat tiedot: http://www.mantyharju.fi/palvelut/60-kaavoitusmaankayttojapaikkatietopalvelut

Kaavoitustilanne

Varsinaiset jäsenet: 
 Perusmaksu 50 €
 Hehtaarimaksu 1,5 €/ha
 Jäsenmaksun maksimimäärä 300 €

Yhteisomistajajäsen (ei äänioikeutta):
 Perusmaksu: 25 €

Kannatusjäsen (ei äänioikeutta):
 Perusmaksu: 50 €

Opiskelijakannatusjäsen (ei äänioikeutta):
 Perusmaksu: 0 €

Mhy Mäntysaimaan jäsenmaksut vuonna 2015

http://www.mhy.fi/
http://www.savitaipale.fi/tek/kaavoitus
http://www.mikkeli.fi/palvelut/vireilla-ja-nahtavilla-olevat-kaavat
http://www.mantyharju.fi/palvelut/60-kaavoitusmaankayttojapaikkatietopalvelut
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Nuoresta iästään huolimat-
ta Lindströmille on ehtinyt 
kertyä runsaasti kokemusta 
metsäalalta. Vuonna 2005 
metsäkoneenkuljettajaksi val-
mistunut Lindström haluaa 
kehittää itseään. Ura metsäs-
sä on toistaiseksi ollut hyvin 
nousujohteinen.  –Isä työsken-
teli metsurina ja minäkin olin 
varmaan jo alle 10-vuotiaana 
vesurin kanssa metsässä. Var-
sinaiset metsäalan työt aloitin 
istutuksilla ja raivauksilla. Sit-
ten ajoin ajokonetta ja lopuksi 
motoa.

Näillä näkymin keväällä 
2016 metsätalousinsinööriksi 
valmistuva Lindström uskoo 

metsänhoitoyhdistysharjoit-
telun tarjoavan monipuolista 
työkokemusta.  

-Ensimmäiset kaksi viikkoa 
ovat takana ja ihan hyvältä 
vaikuttaa, Lindström toteaa. 
Tulevan kesän työtehtäviä tu-
levat olemaan ainakin hak-
kuukohteiden merkitsemiset, 
korjuuvalvonta ja metsänhoi-
totyömaiden suunnittelu. 

Ainakaan taimilaatikkojen 
nostelu ei tuota Lindströmil-
le hankaluuksia. Vapaa-aika 
kuluu nimittäin pitkälti tree-
natessa. Lindström kilpailee 
Heavy Eventsin alaisissa voi-
mamieslajeissa. Tällä hetkellä 
hän on sarjan 90 kg SM kol-
monen. Heavy Eventsin ki-
sat poikkeavat tv:stä tutuista 
vahvinmies-kisoista siten, että 
ne ovat anti doping toimin-
nan alaisia. -Liputan puhtaan 
urheilun puolesta, Lindström 
päättää. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Mhy Mänty-Saimaan kesän harjoittelijat:

Mirka Hatanpää

Harjoittelu metsänhoitoyhdistyksessä
Mhy Mänty-Saimaassa 
työskentelee tänä kesä-
nä viisi harjoittelijaa. Ris-
tiinan ja Suomenniemen 
alueella toimihenkilöi-
den apuna häärii metsä-
talousinsinööri-opiskeli-
ja Timo Lindström. 

Joona Simola
MTI-opiskelija

Savitaipaleen toimisto

Timo Lindström 
MTI-opiskelija

Ristiinan toimisto

Kalle Rantonen
MMM-opiskelija

Ristiinan toimisto

Jari Lantta
MTI-opiskelija

Mäntyharjun toimisto

Juuso Riittinen
MTI-opiskelija

Mäntyharjun toimisto
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Mikko Palojärvi

Toisen asteen ammatillista 
koulutusta tarjotaan nuori-
soasteen ja aikuiskoulutuk-
sen tasoilla ympäri Suomea. 
Useimmat oppilaitokset ovat 
erikoistuneet tarjoamaan jo-
ko metsäkoneopetuksen tai 
metsuri-metsäpalveluiden 
tuottajan koulutusohjelmia. 
Esimerkiksi Etelä-Savon am-
mattiopiston metsäkoulus-
sa Mikkelissä voi opiskella 
metsäkoneen kuljettajaksi. 

Ammattikorkeakoulut tar-
joavat metsätalouden koulu-
tusohjelmaa Mikkelin, Hä-
meen, Karelian, Lapin, Tam-
pereen ja Novian (Novia 
Yrkeshöjskolan) ammatti-
korkeakouluissa. Opintojen 
päätyttyä opiskelija valmis-
tuu metsätalousinsinööriksi. 
Useat ammattikorkeakou-
lut tarjoavat myös erilaisia 
suuntautumisvaihtoehtoja 
(esimerkiksi paperiteknolo-
gia ja puutekniikka) sovel-

tuviin opintoihin metsäteol-
lisuudesta. 

Yliopistoissa opiskelija voi 
suorittaa maatalous- ja met-
sätieteiden maisterin tutkin-
non. Maistereiksi valmistu-
vat metsätieteiden opiskelijat 
ovat arvonimeltään metsän-
hoitajia. Helsingin yliopisto 
ja Itä-Suomen yliopisto Jo-

ensuussa tarjoavat monipuo-
lista metsätieteellistä opetusta 
Suomessa. Opiskelijalla on 
mahdollisuus suuntautua yli-
opistoissa esimerkiksi met-
säekologian, metsäekono-
mian tai metsäteknologian 
opintoihin. Yliopistotasolla 
metsäteollisuuteen erikois-
tuvia koulutusohjelmia löy-

tyy muistakin yliopistoista. 
Esimerkiksi Aalto-yliopiston 
teknillisen korkeakoulun bio-
tuotetekniikan koulutusohjel-
ma tarjoaa mahdollisuuden 
opiskella kestävän kehityksen 
tulevaisuuden alaa. 

Kalle Rantonen
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

Metsäalan opinnot pähkinänkuoressa

Metsäalasta kiinnos-
tuneille on Suomessa 
hyvät mahdollisuudet 
opiskella alan ammat-
tilaiseksi niin ammatil-
lisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa 
kuin yliopistoissakin.

TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

www.tapio.fi 

Hyvistä siemenistä
  kasvaa tuottava metsä

http://www.tapio.fi/
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Taimikon varhaishoito
•  kohteen minimipinta-ala 

1,0 ha (voi koostua use-
asta 0,5 ha kuviosta)

•  keskipituus työn jälkeen 
0,7-3,0 m

• poistuma min. 3000 r/ha
•  työn jälkeen max. 

5000 r/ha
• tuki 160 €/ha

Nuoren metsän hoito
•  kohteen minimipinta-ala 

2,0 ha (voi koostua use-
asta 0,5 ha kuviosta)

•  keskipituus työn jälkeen 
yli 3,0 m

•  pohja-pinta-alalla painotet-
tu keskiläpimitta rinnan-

korkeudelta alle 16 cm
• poistuma min. 1000 r/ha
•  työn jälkeen max. 3000 

r/ha
• tuki 230 €/ha
•  jos kerätään hoidon yhte-

ydessä syntyvää pienpuu-
ta vähintään 35 m3/ha, 
tukeen lisätään 220 €/ha

Juurikäävän torjunta
• tuki 75 €/ha

Suometsän hoito
•  kohteen minimipinta-ala 

2,0 ha (voi koostua use-
asta 0,5 ha kuviosta)

•  tuki 40-70% hankkeen 
kokonaiskustannuksista 

(riippuu hankkeen koos-
ta)

Metsätien perusparan-
nus
• vähintään 500 m
•  yli 30 % metsätalouden 

kuljetuksia
•  tuki 40-60% hankkeen 

kokonaiskustannuksista

Uuden metsätien 
tekeminen
•  vähintään 500-800 m 

(riippuu arvioidusta 
vuotuisesta hakkuumää-
rästä)

•  tuki 30-50 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista

Metsän terveys- 
lannoitus
•  kohteen minimipinta-ala 

2,0 ha (voi koostua use-
asta 0,5 ha kuviosta)

•  turvemaille, joiden ra-
vinnetaso on vähintään 
puolukkaturvekangasta 
vastaava

•  tuki 40 % hankkeen ko-
konaiskustannuksista

Ympäristötuki- 
sopimukset ja 
luonnonhoitotyöt
•  tuki määräytyy erikseen 

kohteen mukaan

Uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki

Uusi kestävän met-
sätalouden rahoitus-
laki saatiin voimaan 
1.6.2015. Jatkossa 
kaikista rahoitettavis-
ta toimenpiteistä on 
tehtävä hakemus en-
nen työn aloittamista. 

Hankkeiden suunnit-
telun ja toteutussel-
vityksen kustannuk-
set sisältyvät jatkossa 
hankkeen kokonais-
kustannuksiin, eli eril-
listä tukea niihin ei 
makseta.

Marja Kalpio

Uusi kemera mahdollistaa tuen myös taimikon varaishoitoon. 

Vanhan kemeran mukai-
nen energiapuun korjuutuki 
päättyi ja sitä korvaamaan 
saatiin ns. pienpuun kerä-
ystuki. Jatkossa tukea ei 
myönnetä myöskään met-
sänuudistamiseen (vajaa-
tuottoiset ja luonnontuho-
kohteet), pystykarsintaan 

eikä kantojen nostoon. Kos-
ka luonnontuhometsitykset 
eivät enää ole korvattavia, 
metsänomistajan kannattaa 
tarkastaa oman metsän va-
kuutusturva viimeistään nyt.

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Tukea saavat työlajit uudessa Kemerassa:
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Huomattava osa haka-
tusta puusta oli ehtinyt pi-
laantumaan jo niin pahoin, 
että se hinnoiteltiin joko 
kuitu- tai energiapuuna. 
Viime kesän ”suotuisat 
sääolosuhteet” eli kylmä ja 
märkä kesä hillitsivät kir-
janpainajien lisääntymis-
tä ja tuhomäärät laskivat 
edellisvuosia pienemmiksi. 

Vaikka viime vuonna 
säästyttiinkin pahemmilta 
kirjanpainajatuhoilta, ei 
tuhouhka ole poistunut. 
Talvehtinut kirjanpaina-
jakanta on edelleen nor-
maalia suurempi. Kylmä 
ja sateinen alkukesä lupaa 
kuitenkin ”hyvää” kirjan-
painajatuhojen kannalta. 
Märkyys ja kylmyys hidas-
tavat kannan kehitystä, ei-
vätkä kirjanpainajat toden-
näköisesti ehdi tekemään 
kuin yhden lisääntymisen 
tänä kesänä. Tämä tietäi-
si, että tuhot eivät nouse 
vuosien 2012-13 epidemia-
tasolle.

Torju tuhoja 
ennakolta

Kirjanpainajatuhot koh-
distuvat pahiten vanhoi-
hin, yli 85-90 vuoden ikäi-
siin kuusikoihin. Ainut tu-
hojen ennakkotorjuntaan 
varmasti tepsivä lääke on 
hakata ajoissa vanhat, yli-
ikäiset kuusikot pois, en-
nen kuin ne joutuvat tuhon 
kohteiksi.

Mikäli vanhojen kuusik-
kojesi lähistöllä on alueita, 
joilla tuhoja on aikaisem-
pina vuosina esiintynyt, 

kannattaa heti alkukesästä 
lähtein käydä säännöllisesti 
tarkkailemassa omia kuu-
sikoitaan. Mikäli merkkejä 
kirjanpainajien iskeytymi-
sestä alkaa esiintyä, on 
alueella tehtävä pikainen 
hakkuu, jos haluaa saa-
da arvokkaan tukkipuun 
myytyä tukin hinnalla. 

Metsäkeskuksen koti-
sivuilta voit käydä katso-
massa, onko metsäsi lähis-
töllä normaalia runsaam-
pi kirjanpainajakanta ja 
noussut tuhoriski. Tiedot 
löytyvät www.metsakes-
kus.fi -> tilastot ja kartat 
-> kirjanpainajakannan 
seuranta -> kirjanpainaja-
kannan iskeytymiselle alt-
tiit alueet.

Pekka Vainikka 
elinkeinopäällikkö

Suomen metsäkeskus, 
Kaakkoinen palvelualue

Auli Ylikoski

Kun kirjanpainajatuho näyttää tältä, hakkuu on jo myöhäistä.

Tutustu verkossa yara.fi/metsa
Ja ota yhteyttä   
metsän hoito yhdistykseesi  
ja kerro tavoitteistasi!

Sinultakin 
saattaa puuttua 

puuta

Metsänlannoituksella kasvatat puuta, 
joka jäisi sinulta saamatta, jos et tekisi 
mitään. Voit saada nykyisen metsäsi pian 
hakkuukypsästä puustosta jopa satojen 
eurojen tulonlisäyksen hehtaarilta.

Kirjanpainajauhka ei ole poistunut
Kaakkois-Suomi ja osat 
eteläistä Etelä-Savoa 
olivat vuosina 2012-
13 maan pahinta kir-
janpainajatuhoaluetta. 
Vuonna 2013 Kaakkois-
Suomen ja Etelä-Savon 
alueella jouduttiin hak-
kaamaan 1570 heh-
taaria kirjanpainajien 
tuhoamia järeitä kuu-
sikoita. Tuhohakkuiden 
puustomäärä oli noin 
380 000 kuutiota. 

http://kus.fi/
http://yara.fi/metsa


8

Pitkän linjan metsä-
suunnittelija on aloittanut 
uransa vuonna 1988 Suo-
menniemen metsänhoi-
toyhdistyksellä. Työuraan 
on mahtunut kaksi vuot-
ta metsähallituksella, kuin 
myös kolme vuotta Metlan 
(Metsäntutkimuslaitos) joh-
tavana oppaana Saariselällä. 
Tämän jälkeen Auli palasi 
pohjoisesta takaisin Savo-
Karjalaan ja teki 11 vuotta 
töitä metsäsuunnittelijana 
Metsäkeskuksella. Met-
säkeskuksen jälkeen Auli 
päätyi metsäsuunnittelijaksi 
Mhy Mänty-Saimaan palve-
lukseen. 

Aulin pääsääntöinen toi-
misto sijaitsee Savitaipaleel-
la, mutta toimenkuvansa 
puolesta hän viettää paljon 
aikaa maastossa. Työreis-
suilla päivät uhkaavat use-
asti venyä, mutta se ei Aulin 
menoa haittaa, sillä tulos-
ta täytyy saada aikaiseksi. 
Auli muistuttaa, että met-
säsuunnittelijan tulisi opti-
moida matkareittinsä siten, 
että vierailtavat metsäpalstat 
tulisi käytyä loogisessa jär-
jestyksessä aikaa ja kilomet-
rejä säästäen. Ekologisuus, 
tehokkuus ja pitkän linjan 
tavoitteet korostuvatkin Au-
lin työssä. 

Metsäsuunnitelmasta 
nähdään 
metsänomistajan 
seuraavan 10 vuoden 
tulot ja menot metsästä

Mutta mitä tekee met-
säsuunnittelija ja mikä on 
metsäsuunnitelma? Auli vas-

taa tiivistetysti, että metsä-
suunnitelma on kuin tiliote 
metsästä. Metsäsuunnitel-
masta nähdään metsänomis-
tajan seuraavan 10 vuoden 
tulot ja menot metsästä, se-
kä mitä tehdään missä ja 
milloin. Aulin tavoitteena 
on hyvinvoiva metsä ja hä-
nen tehtävä on tuottaa tämä 
informaatio metsänomis-
tajalle hänen metsästään. 
Toimenkuvaan kuuluu niin 
metsävaratietojen ylläpitä-
minen, metsänomistajaläh-
töisen metsäsuunnitelman 
laatiminen kuin myös ar-
vokkaiden luontokohteiden 
havainnointi. 

Auli selvittää metsänomis-
tajan puolesta myös esimer-
kiksi mahdolliset metsälain 
ja luonnonsuojelulain tar-
koittamat arvokkaat elin-
ympäristöt, jotka kelpaavat 
METSO-ohjelmaan. Kritee-
rien täyttyessä metsäomista-
ja on oikeutettu halutessaan 
hakemaan ELY-keskukselta 
puiden myyntiä vastaavan 
korvauksen suojeltavalta 
alueelta. Yleisin suojelukoh-
de on vanha metsä, jossa 
on paljon lahonnutta puuta. 
Auli muistuttaa, että pie-

nemmistä kohteista on tur-
ha hakea suojelupäätöstä, 
sillä suojelupäätöstä varten 
rauhoitettavan alueen tulisi 
mielellään olla yhtenäinen 
ja ELY-keskuksen mukaan 
kangasmetsistä alle neljän 
hehtaarin kohteet eivät 
myönteistä päätöstä helpolla 
saa. Lehto- ja korpimetsissä 
pienemmätkin suojelualueet 
voivat mennä läpi, mutta 
tulee muistaa että jokainen 
suojelukohde on yksilölli-
nen ja se käsitellään omana 
tapauksenaan. Enemmänkin 
löytyisi kohteita, Auli muis-
tuttaa.

Maastossa liikkuminen 
tuo omat haasteensa

Ennen maastoon lähtemis-
tä Auli valmistautuu huo-
lellisesti, jotta hän ehtisi 
käymään kaikki kohteensa 
läpi. Aluksi kohdetta tarkas-
tellaan ilmakuvista, mutta 
lopullinen metsäsuunnitel-
ma muodostuu vasta maas-
tokäynnin jälkeen. Auli käy 
metsän jokaisen kuvion 
huolellisesti läpi. Maastos-
sa liikkuminen tuo omat 
haasteensa kokeneellekin 
metsässä liikkujalle ja erityi-

sesti rehevissä kivikkoisissa 
taimikoissa ja vastaraiva-
tuilla alueilla tulisi muistaa 
olla varovainen, jotta nilk-
kavammoilta säästyttäisiin, 
Auli summaa.

Metsän tulevaisuus

Metsäsuunnitelman tärke-
yttä metsien hyvinvoinnin 
kannalta ei voi liikaa koros-
taa. Aulin kaltaiset metsä-
suunnittelijat tekevät tärke-
ää työtä metsänomistajan si-
joituksen hoidon, eli metsän 
kannalta. Metsäsuunnitelma 
on hyödyllinen myös niille 
metsänomistajille, jotka ei-
vät ensisijaisesti tavoittele 
taloudellista hyötyä metsis-
tään. Metsäsuunnitelman 
avulla voidaan kartoittaa 
metsän tilanne, arvokkaat 
kohteet ja metsänomistajan 
toiveita kunnioittaen metsän 
tulevaisuus. Metsänhoitoyh-
distykseen yhteyttä ottamal-
la metsänomistaja voi laittaa 
vireille metsäsuunnitelman 
laadinnan, jos sitä jostain 
syystä ei vielä ole. 

Kalle Rantonen
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

Metsäsuunnitelma – metsäinen tiliote
Metsänhoitoyhdistys 
Mänty-Saimaan met-
säsuunnittelija Auli 
Ylikoski arvioi metsien 
kuviotiedot, tulevai-
suuden ja erikoiskoh-
teet vankalla ammat-
titaidolla. Metsänomis-
tajat ovat tervetulleita 
Aulin matkaan, etenkin 
jos reipas metsäsuun-
nistus metsäsuunnitel-
man teon yhteydessä 
kiinnostaa. 

Metsänomistaja Simo Paasonen ja Auli Ylikoski metsäkierroksen jälkeen.

Kalle Rantonen



9

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan 
jäsenetuja 2015Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut:

•	 Maksuton PEFC-sertifiointi
•	 Alennusta palveluista
•	 Maksuttomat koulutustilaisuudet
•	 Maksuton neuvonta
•	 Jäsenlehti 2 krt vuodessa

Valtakunnalliset jäsenedut:

•	 Aarre-lehti: 6 kk hintaan 47,50 €.
•	 LähiTapiola:10 %:n alennuksen  

metsä- ja kotivakuutuksesta. 
•	 United Bankers: 30 % alennus  

Metsäobligaation merkintäpalkkios-
ta.

•	 Savotan Puoti: pokara 34,90 €, 
tehoheinäin 65,90 €  ja raivaveitsi 
29,90 € 

MTK:n jäsenedut mm.:

•	 Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle 300-
500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.

•	 St1:n sopimusalennus: bensasta, dieselistä, polttoöljystä ja pelletistä.  
Valittavissa: St1-yrityskortti: alennus: 2,35 snt/litra, St1-käteisalennuskortti: 
alennus asemittain tai St1-Visa. 

•	 K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiau-
ton katsastus päästömittauksineen 55 euroa.

•	 Ramirent: Yleisalennus -35 %. Maanrakennuskoneista alennus 20 %.
•	 Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä 

metsuritarvikkeista alennus 10 %.
•	 Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voitelu-

aineet, autokemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut:

•	 Maksuton PEFC-sertifiointi
•	 Alennusta palveluista
•	 Maksuttomat koulutustilaisuudet
•	 Maksuton neuvonta
•	 Jäsenlehti 2 krt vuodessa

Valtakunnalliset jäsenedut:

•	 Aarre-lehti: 6 kk hintaan 47,50 €.
•	 LähiTapiola:10 %:n alennuksen  

metsä- ja kotivakuutuksesta. 
•	 United Bankers: 30 % alennus  

Metsäobligaation merkintäpalkkios-
ta.

•	 Savotan Puoti: pokara 34,90 €, 
tehoheinäin 65,90 €  ja raivaveitsi 
29,90 € 

MTK:n jäsenedut mm.:

•	 Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle 300-
500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.

•	 St1:n sopimusalennus: bensasta, dieselistä, polttoöljystä ja pelletistä.  
Valittavissa: St1-yrityskortti: alennus: 2,35 snt/litra, St1-käteisalennuskortti: 
alennus asemittain tai St1-Visa. 

•	 K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiau-
ton katsastus päästömittauksineen 55 euroa.

•	 Ramirent: Yleisalennus -35 %. Maanrakennuskoneista alennus 20 %.
•	 Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä 

metsuritarvikkeista alennus 10 %.
•	 Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voitelu-

aineet, autokemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.

MTK:n jäsenetuja mm.

Valtakunnallisia jäsenetuja:

•  Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle 300-500 e 
etuseteli tarvikehankintoihin.

•  St1:n sopimusalennus: bensiinistä, dieselistä, polttoöljystä ja pelletistä.
Valitavissa: St1 -yrityskortti: alennus: 2,35 snt/litra, St1-käteisalennuskortti:  
alennus asemittain tai St1 -Visa.

•  K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiauton
katsastus päästömittauksineen 55 euroa. Muut palvelut -20 %.

• Ramirent: Yleisalennus 35 %. Maanrakennuskoneista alennus 20 %.
•  Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä

metsuritarvikkeista alennus 10 %.
•  Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. 

Voiteluaineet, autokemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.
•  Jäsenetuja vapaa-aikaan mm. Holiday Club Resorts Oy, Kunnonpaikka, Sokos Hotels 

ja Radisson Blu -hotellit, Kylpylä Kivitippu ja Viking Line 
•  Lisäksi etuja tarjoaa mm. OP-Pohjola-ryhmä, Neste Oil, Maaseudun sivistysliiton 

Maanhengen kirjat ja Maanomistajien Arviointikeskus.

• Aarre-lehti 6 kk hintaan 47,50 e
•  LähiTapiola 10 % alennuksen metsä- ja kotivakuutuksista 

•  United Bankers 30 % alennus Metsäobligaation merkintäpalkkiosta
•  Savotan puoti pokara 34,90 e, tehoheinäin 65,90 e ja raivaveitsi 29,90 e 

• Maksuton PEFC-sertifiointi
• Ilmaiset tilakäynnit
•  Ilmainen puunmyynti- 

suunnitelma 
• Ilmainen neuvonta
•  Ilmainen istutusvälineiden laina 

taimien yhteydessä
•  Jäsenalennukset lähes kaikista 

palveluista

Ajankohtaiset tiedot jäseneduista www.mhy.fi/manty-saimaa ja www.mtk.fi/jasenedut

• Jäsenlehti
•  Edunvalvonta esim. 

maankäyttöön liittyvissä 
asioissa

• Koulutustilaisuudet
•  Jäsenkampanjat  

yhteistyökumppaneiden 
kanssa

http://www.mhy.fi/manty-saimaa
http://www.mtk.fi/jasenedut
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Toimenpiderajoitukset 
vähentävät 
hakkuumahdollisuuksia

Kaavan laatimisen ajak-
si voidaan kaava-alueelle 
määrätä toimenpiderajoi-
tus ja maisematyölupa-
vaatimus. Toimenpidera-
joitus voidaan määrätä 
myös kaavamääräyksissä. 

Silloin kaava-alueella ei 
saa suorittaa kaavan to-
teuttamista vaikeuttavaa 
toimenpidettä, esimerkik-
si maisemaa muuttavaa 
puiden kaatamista tai 
maankaivamista, ilman 
maisematyölupaa. 

Yleiskaava-alueilla toi-
menpiderajoitus ja maise-
matyölupavaatimus ovat 
voimassa, jos kaavassa 
tai kaavamääräyksissä 
niin määrätään. Asema-
kaava-alueilla useimmat 
maisemaa muuttavat toi-
menpiteet vaativat maise-
matyöluvan automaatti-
sesti, ellei kaavassa toisin 
määrätä.  

Luonnonvarakeskus, 
entinen Metsäntutkimus-
laitos, teki Etelä-Suomes-
sa 32 kunnan alueella 
tutkimusta erilaisten kaa-
vamääräysten vaikutuk-
sista metsätalouteen. Ra-
joitetun puuntuotannon 
piirissä oli pahimmillaan 

jopa 17 % kunnan metsä-
pinta-alasta. Tämä, sekä 
puunostajien vähäisempi 
kiinnostus ostaa puuta 
maisematyölupavelvoite-
alueilta, voi vähentää ko. 
kunnan alueen kantora-
hatuloja jopa neljännek-
sellä. Vaihteluväli kunti-
en kesken on toki suuri, 
mutta kunta- ja biotalou-
den näkökulmasta näin 
suuret vaikutukset ovat 
masentavia.   

Kaavamerkinnät ja – 
määräykset selkeiksi

Kaavamääräyksillä voi-
daan rajoittaa metsien 
käyttöä maiseman, luon-
nonarvojen tai virkistys-
tarpeiden turvaamiseksi. 
Luonnonarvoja kaavassa 
merkitään esimerkiksi, 
SL, MY tai luo -mer-
kinnällä, virkistys- ja ul-
koilualueita VL ja MU 
sekä maisema-alueita ma 
-merkillä. Erilaisia variaa-
tioita näiden käytöstä on 

useita. Näihin kaavamer-
kintöihin ja -määräyk-
siin voi olla liitetty myös 
maisematyölupavaatimus. 
Kyseisten kaavamerkintö-
jen käyttö on viimeaikai-
sissa kaavoissa lisäänty-
nyt, etenkin kaupunki- ja 
taajama-alueilla ja niiden 
läheisyydessä tehtävissä 
kaavoissa. Kuntaliitosten 
myötä tällaisia kaupun-
kialueille tarkoitettuja 
kaavamääräyksiä leviää 
alueille, joissa niillä ei ole 
tarkoituksenmukaista tar-
vetta, valitettavasti myös 
metsätalousalueille. 

Kaavamerkinnät ovat 
pääosin aluemerkintöjä. 
Monesti alueen merkin-
tä on epämääräinen ja 
liian laaja. Tämä koros-
tuu etenkin luo- ja MY 
-merkintöjen käytössä. 
Sellaisia pienialaisia, pis-
temäisiä tai muuttuvia 
kohteita, kuten metsäla-
kikohteet, liito-orava jne., 
jotka otetaan jo muun 

Markku Wiik

Ranta-alueilla kannattaa varmistaa kaavamerkinnästä, tarvitaanko maisematyölupaa.

Kaava voi rajoittaa metsän käyttöä

Kaavoituksella ohjataan 
maankäyttöä. Kunnan 
laatima yleiskaava on 
metsänomistajan kannal-
ta tärkein maa- ja met-
säomaisuuden käyttöön 
vaikuttava kaavamuoto. 
Kaavamääräykset eivät 
saa johtaa metsänomis-
tajan kannalta kohtuut-
tomiin vaikutuksiin. Jo-
kaisen maanomistajan 
kannattaa seurata maa-
kunnan ja oman metsä-
paikkakunnan alueella 
tapahtuvaa kaavoitusta. 
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lainsäädännön kautta toi-
minnassa huomioon, ei 
tulisi merkitä aluemerkin-
nällä kaavaan. 

Ylimääräistä työtä ai-
heutuu myös kyseisten 
merkkien kaavamää-
räysten selvittämisestä, 
etenkin luo -merkintö-
jen. Niistä ei aina käy 
selville, mikä tai mitä 
halutaan turvata. Usein 
tietoa joutuu hakemaan 
kaavaselostuksesta tai 
erillisestä kaavan liittee-
nä olevasta selvityksestä. 
Tämä tekee kaavan to-
siasiallisten vaikutuksien 
selvittämisestä hankalaa. 
Kaavamääräykset eivät 
saa olla kohtuuttomia ja 
niiden tulee olla selkeitä 
ja vaikutukset helposti 
ymmärrettävissä. 

Maisematyölupa

Vaikka kaavassa on 
maisematyölupavaati-
mus, ei aina kuitenkaan 
maisematyölupaa tarvita, 

jos toimenpide on vai-
kutuksiltaan vähäinen. 
Kaavamääräykset tulee 
kuitenkin lukea tarkkaan. 
Vähäiseksi toimenpiteeksi 
voidaan katsoa sellainen 
toimenpide, joka ei vai-
kuta kaavoituksessa alu-
eelle määrättyyn käyttö-
tarkoitukseen tai siihen 
ympäristöön ja maise-
maan, jossa alue sijaitsee. 

Käytännössä metsän-
hoidollisesti oikein teh-
tyjen taimikonhoitojen 
ja harvennushakkuiden 
ei voitane katsoa muut-
tavan maisemaa. Uudis-
tushakkuu ja voimakas 
maanmuokkaus saatta-
vat vaatia maisematyö-
luvan. Suojelu- tai vir-
kistysalueilla, maisema-
alueilla, ranta-alueilla, 
luontoarvoja omaavilla 
ja taajama-alueilla on 
luvanhakukynnys alhai-
sempi, johtuen alueiden 
erikoisominaisuuksista 
ja kaavassa määrätys-
tä käyttötarkoitukses-

ta. Maisematyölupaa ei 
voida myöntää kaavassa 
olevien suojelumääräys-
ten vastaisesti esim. luon-
nonsuojelukohteilla. 

Monesti maisematyö-
lupavaatimus lisää vain 
turhaa byrokratiaa ja 
kustannuksia. Maisema-
työluvan hinta vaihtelee 
kunnittain kympeistä 
useisiin satasiin. Maan-
omistajien on tarkoin 
seurattava, ettei maisema-
työluvan hakemista edel-
lytetä kaavamääräyksissä 
kovin kevyin perustein.

Metsänhoitoyhdistys 
tekee edunvalvontaa 
kaavoituksessa

Metsänhoitoyhdis-
tys pyrkii vaikuttamaan 
omalla toimialueellaan 
kaavoitukseen, jos kaa-
valla on metsätaloudel-
lisia vaikutuksia. Mhy 
tekee tarvittaessa muis-
tutuksia vireillä olevis-
ta kaavoista kiinnittäen 

huomioita etenkin aiem-
min kerrottuihin seikkoi-
hin. Metsänhoitoyhdistys 
on luonteva paikka aloit-
taa oman asian eteenpäin 
vienti. Toimintaa tehdään 
vahvassa yhteistyössä 
metsänhoitoyhdistyksen 
ja alueen maataloustuot-
tajien kanssa. Keskusliitto 
MTK:lla on alueen met-
säasiantuntija, joka vas-
taa kaavoitus- ja maan-
käyttöasioista. 

Hannu Ripatti
Kenttäpäällikkö/

metsäasiantuntija
MTK

Kaavoihin tehdään varauksia myös linjoille ja tuulivoimalle.

Markku Wiik
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Auli Paukkunen
toimistosihteeri
040 820 1163

Seppo Vesakoivu
metsänhoitoesimies

050 324 0467

Tapani Siiskonen
metsäasiantuntija
040 170 5611

Pasi Rahikainen
metsäasiantuntija
040 768 5916

Markku Lopperi
korjuuesimies
0400 358 861

Laura Martikainen
metsäasiantuntija
040 562 3960

Timo Ratamaa
metsäasiantuntija, LKV

0400 358 860

Jari Kasurinen
oja- ja tieasiantuntija

0400 358 864

Jaakko Penttinen
metsäasiantuntija
0500 158 368

Kati Häkkinen
metsäneuvoja
040 720 3160

kati.hakkinen@mhy.fi

Annamari Rajoo
metsäneuvoja
040 580 3981

annamari.rajoo@
mhy.fi

Tuomo Pesälä
metsälakimies

Lakipuhelin päivystää
maanantaisin klo 9-16

p. 0600 393 959
(4,01 € min + pvm/mpm)

Raimo Kauppi
metsäasiantuntija
040 703 1849

Auli Ylikoski
metsäsuunnittelija

044 770 0160

Metsänomistajien  palvelutoimisto, Helsinki

Metsäasiantuntijat palveluksessasi
Päätoimisto Savitaipale
Kievarintie 7, 54800 Savitaipale 040 820 1163

fax 05-416 0795

Mäntyharjun aluetoimisto
Keskustie 4, 52700 Mäntyharju

fax 015-413 933

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa 
kotisivu:  www.mhy.fi 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mhy.fi
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mailto:kati.hakkinen@mhy.fi
http://mhy.fi/
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Suvi Kokkola
Toiminnanjohtaja
044 763 1300

Tuula Hietanen
toimistopäällikkö
0400 199 293

Mirka Hatanpää
metsäasiantuntija
0400 240 482

Tuomo Kontinen
metsäasiantuntija, LKV

0400 240 479

Kyösti Kiljunen
metsäasiantuntija
040 703 1542

Toni Nevalainen
metsänhoitoesimies

0400 240 480

Metsäasiantuntijat palveluksessasi
Ristiinan aluetoimisto
Brahentie 16 A, 52300 Ristiina

Suomenniemen aluetoimisto
Kirkonkyläntie 17, 52830 Suomenniemi

fax 015-669 899

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa 
kotisivu:  www.mhy.fi 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mhy.fi

9
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http://ww.mhy.fi/
mailto:nimi.sukunimi@mhy.fi
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Kysynnän kasvu oli odo-
tettavissa. Viime kuukausi-
na teollisuuden puunkäyttö 
on ollut ostoja suurempaa. 
Tämä on supistanut raaka-
ainevarantoja. Myös puun 
tuonti määrät ovat olleet 
lievässä laskussa jo pidem-
män aikaa. 

Suurin myönteinen muu-
tos on tapahtunut havutu-
kin kysynnässä.  Varsinkin 
kuusitukki kärsi vielä tal-
vella kysynnän puutteesta, 
mutta nyt tilanne on tasa-
painoisempi.  Myös mänty- 
ja koivutukille on kysyntää. 
Ostajat ovat kiinnostuneita 
erityisesti kesällä korjuukel-
poisista päätehakkuukoh-
teista. Myös harvennuskoh-
teista tehdään kauppaa. 

Yleisen taloustilanteen 
haasteista huolimatta, met-
säteollisuuden tuotantomää-
rät ovat pysyneet korkealla 
tasolla. Kuluvan vuoden 
ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä sahatavaran tuotan-
to ja tukin käyttö laskivat 
vain 3 % ja kuitupuun ja 
hakkeen käyttö jopa kasvoi 
hieman. On myös huomat-
tava, että kuitupuuta käyttä-
vä metsäteollisuus tekee ko-
konaisuutena tällä hetkellä 
erittäin hyvää tulosta.    

Tulevaisuus näyttää 
valoisalta

Metsä Group rakentaa 
Äänekoskelle modernin 
biotuotetehtaan, mikä lisää 
havukuidun käyttöä noin 4 
milj. m³. Stora Enso ilmoit-
ti rakennuselementtien tuo-

tantolinjan perustamisesta 
Varkauteen. Järeän kuusi-
tukin käyttö kasvaa reilut 
200 000 m³. Erittäin myön-
teinen signaali on myös 
Finnpulp Oy:n  sellutehdas-
hanke Kuopiossa. Listaan 
voi lisätä vielä muitakin 
hankkeita kuten Kemijärven 
biotuotetehtaan suunnitel-
mat. Suomi nähdään jälleen 
sellaisena metsäsektorin toi-
mialueena, johon kannattaa 
investoida.

Olisikin ihme, jos täl-
lainen raaka-ainereservi ei 
kiinnostaisi puunjalostajia. 
Metsät kasvavat yli 100 
miljoonaa kuutiometriä 
runkopuuta joka vuosi ja 
markkinahakkuiden taso on 
vaihdellut 54-59 milj. m³. 
Energiapuu mukaan lukien 
vuotuisia hakkuumahdol-
lisuuksia olisi mahdollista 
lisätä yli 40 % kotimaan 
nykytasosta. 

Puukauppa kannattaa 
valmistella huolella

Puukaupan valmistelu 
kannattaa tehdä huolella  
ja käyttää metsänhoitoyh-
distyksen puukauppapalve-
luja.  Tarjoukset pyydetään 
mahdollisimman monelta 
ostajalta ja tarjousten ver-
tailussa huomioidaan myös 
ostajien erot tukin katkon-
nassa. Parasta tarjousta ei 
siis ratkaise pelkästään yk-
sikköhinta.  

Myyntierien kilpailuttami-
nen on hyvin tärkeää myös 
yleisen puunhintatason kan-
nalta.  Vain tarjouskilpailun 
kautta markkinamekanismit 
pääsevät vaikuttamaan sekä 
yksittäiseen kauppaan, että 
markkinoiden keskihintaan.  

Timo Leskinen,  
kenttäjohtaja  

MTK metsälinja 

Puumarkkinat piristyivät

Kantohinnat Etelä-Savossa 1.5.-31.5.2015

Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
tukki tukki tukki kuitu kuitu kuitu

Uudistushakkuu 58,1 56,9 48,5 22,6 20,4 17,9
Harvennushakkuu 48,8 48,1 39,5 15,6 15,9 15,1
Ensiharvennus 13,4 12,4 13,9

Lähde: Metsänhoitoyhdistysten hintaseuranta  

Kantohinnat Kaakkois-Suomessa 1.5.-31.5.2015

Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
tukki tukki tukki kuitu kuitu kuitu

Uudistushakkuu 58,8 57,4 42,7 18,9 19,6 17,7
Harvennushakkuu 50,9 47,9 35,7 16,6 15,9 15,0
Ensiharvennus 13,3 13,4 14,1

Lähde: Metsänhoitoyhdistysten hintaseuranta

 

 

Tammi-huhtikuussa Ete-
lä-Savon puukauppamää-
rä oli 1 187 000 m³. Laskua 
edellisvuoden määriin oli 
lähes 20 %. Verkkaisesti 
alkanut puukauppavuosi 
on nyt selvästi piristynyt. 
Viime viikkoina puuta on 
myyty yli 100 000 m³ vii-
kossa, mikä on yli kaksin-
kertainen määrä hiljaisiin 
talven viikkoihin verrat-
tuna.  Toukokuun viimei-
nen viikko oli vuoden 
vilkkain. Myyntimäärä oli 
peräti 154 000 m³.

Mikko Palojärvi
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Kaakkois-Suomen Metsä-
tilojen välittämissä kaupois-
sa vuonna 2014 keskimää-
räinen metsähehtaarihinta 
oli noin 4.600 euroa. Tilat 
olivat keskimääräistä puus-
toisempia (puusto n. 117 
m³/ha), mikä osaltaan nosti 
metsätilojen hehtaarihintaa. 
Todennäköiset viimeaikaiset 
investoinnit metsäteollisuu-
teen lisäävät myös metsäti-
lojen kysyntää.

Hehtaarikohtainen hin-
nanvaihtelu oli vuonna 

2014 metsätilojen kaupoissa 
suuri. Hehtaarihinta vaihteli 
1.300 – 10.000 euron välil-
lä. Vaihtelu johtuu pääasias-
sa puuston määrästä, mutta 
myös ostajien tuotto-odo-
tuksista. Ostajat kiinnittävät 
entistä enemmän huomiota 
hakkuumahdollisuuksien li-
säksi metsän tulevaan kas-
vuun ja arvon nousuun. 

Metsätila kannattaa 
myydä puineen

Moni on pohtinut ennen 
metsätilan myyntiin laittoa, 
että myisikö ensin tilalta ha-
katavan puustoin pois ja lait-
taisi vasta sitten tilan myyn-
tiin. Kaakkois-Suomen Metsä-
tiloille on tullutkin muutama 
tila myyntiin hakkuiden jäl-
keen. Ehkä hankalin tilanne 
on, kun harvennushakkuista 
on tehty kauppa metsäyhti-
ön kanssa ja tilan myynnillä 
olisi kiire. Etenkin harven-
nushakkuiden vaikutus tilan 
arvoon on vaikea määritellä 
siten, ettei jälkikäteen tulisi 

riitoja hakatuista puumääristä 
ja harvennuksen voimakkuu-
desta. Tästä syystä suositte-
len myymään tilan puineen. 
Onhan verotuskin lähes aina 
kevyempi kuin puukaupassa.

Kysytyimpiä ovat edelleen 
runsaspuustoiset ja pieneh-
köt metsätilat mutta myös 
yli 50 tilat menevät kaupak-
si. Myös hyvät tieyhteydet 
lisäävät arvoa ja kysyntää. 
Etenkin taajamien/kaupun-
kien läheisyys vaikuttaa 
myös kysyntää vilkastutta-
vasti.

Erkki Kivistö
kiinteistönvälittäjä (LKV)

julkinen kaupanvahvistaja
Kaakkois-Suomen 
Metsätilat Oy LKV

Metsätilakauppa vilkastunut
uomi
€/ha Yli 10 ha:n metsäkiinteistöjen kauppahinnat, lähde: Luke
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Kaakkois-Suomi

Talven jälkeen metsäti-
lakauppa vilkastui. Koh-
teita on tullut nyt väli-
tykseemme hyvin, kuten 
voitte nettisivuilta havai-
ta. Metsätilakauppa oli 
viime vuonna vilkasta. 
Kysyntä oli suurempi kuin 
tarjonta. Metsätiloja olisi 
mennyt kaupaksi enem-
män kuin oli tarjolla, min-
kä voi päätellä tulleista 
tarjouksista. 

Turvallinen metsän ammattilainen välittää

Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV
johtava metsätilojen välittäjä Kaakkois-Suomessa

Metsätiloja myynnissä: 
Mikkeli Ristiina Liikala. 61,98 ha:n run-
sas-puustoinen metsäpalsta. Tie perille. 
H. 252.000 €. Tarjoukset 29.6.2015 klo 12:00 
mennessä/Kontinen.

Mikkeli Ristiina Järvenpää. 11,56 ha:n hyvä 
harrastuspalsta. Hyvä puusto. Valmiit raken-
nelmat polttopuiden kuivatukseen. Tie perille. 
H. 51.000 €. Tarjoukset 26.6.2015 klo 12:00 
mennessä/Kontinen.

Luumäki, Keskinen (Viuhkola), 5,8 ha, jolla 
myös tilan talouskeskus, sekä Keskisenjärven 
rantaviivaa n. 170 m ja rannassa oikeus talous-
keskukseen liittyvän rantasaunan rakentamiseen. 
Rannassa on jo keskeneräiseksi jäänyt hirsinen 
rantasauna. Hp. 110 000 €/ tarjous/ Haimila

Luumäki, Tervajärvi, Kurjentien päässä n. 
7,0 ha määräala metsäpalsta, jolla mäntyval-
taista puustoa n. 1 000 m³. Hp. 39 000 € / 
tarjous/ Haimila

Lisäksi useita kohteita Parikkalassa, Raut-
järvellä ja Ruokolahdella sekä Ylämaallekin 
tulossa 1 kohde

Muut kohteet:
Luumäki, Anjala, kolme aurinkoista vapaa-ajan 
asuintonttia n.  5 000 m²:n tontilla Syvän Vehk-
järven rannassa. Tontit myydään joko yhdessä 
tai erikseen. Hp. 36 000 €/tontti/tarjous/
Haimila

Luumäki, Huopainen, kolme vapaa-ajan asuin-
tonttia Yläkivijärven rannassa Sianniemessä 
alle 10 km päässä kuntakeskus Taavetista. 
Hp. 85 000 €/tontti / tarjous / Haimila

Luumäki, Salmi, vapaa-ajan asuintontti
n. 5 000 m², jolla aurinkoisella rannalla rantavii-
vaa n. 160 m. Rakennettu hyvä tie perille asti! 
Hp. 75 000 €/ tarjous/ Haimila

Luumäki, Anjala (Kirkonkylä), asuintontti 
5 500 m² aivan kirkon kupeessa Kirkkotien 
varrella. Tontilta avautuu hieno peltomaisema 
idän suuntaan. HP. 7 000 €/ tarjous/ Haimila

Rautjärvi, Korpjärvi. 3,1 ha tila Purnujärven 
rannalla. 1 rantarakennuspaikka. Ranta auke-
aa etelään. Ranta on matala ja järvi rehevä 
kesäisin. Tilalla vanhoja peltopalstoja. Osittain 
taimettuneet. Hp. 19.000 € / Kivistö

Ruokolahti, Rautiala, 3 omakotitalotonttia. 
1 tontti rajoittuu osittain Käringin järveen ja 
viereinen järvestä laskevaan puroon pohjoisra-
jaltaan. Hp:t Käringinrannantie 9: 12.000 €, 
Käringinrannantie 11: 19.000 € ja Kärin-
ginrannantie 12: 6.000 € / tarjous / Kivistö

Rantatontteja tulossa myyntiin Lappeenran-
nassa (Ylämaa) 

Tarkemmin ja lisää kohteita 
osoitteessa: www.metsatilat.fi

Jarmo Haimila, LKV,
puh. 0500 556 913
julkinen kaupanvahvistaja 
Riihitie 1, 
54500 TAAVETTI

Erkki Kivistö, LKV,
puh. 0400 158 082
julkinen kaupanvahvistaja   
Toritie 1, 
56100 RUOKOLAHTI 

Timo Ratamaa, LKV,
puh. 0400 358 860
Keskustie 4, 
52700 Mäntyharju

Tuomo Kontinen, LKV
puh. 0400 240 479
Brahentie 16, 
52300 RISTIINA

http://www.metsatilat.fi/
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Maailma on hukku-
massa muovijätteeseen. 
Kaikkialla merissä on jo 

mikroskooppisen pieneksi 
hajonnutta muovia. Suu-
rin jätepyörre on USA:n 
ja Japanin välissä. Se on 
EU:n kokoinen jätelautta. 
Kaikki öljypohjaiset tuot-
teet on jo korvattavissa 
puupohjaisilla tuotteilla. 
Jopa autoteollisuus saat-
taa mullistua nanosellu-
kuitujen ansiosta. Muutos 
uusiutuvien biomassojen 

laajempaan hyödyntämi-
seen on käynnissä. Suo-
melle se on suuri mah-
dollisuus. Meillä näitä 
resursseja on neljänneksi 
eniten maailmassa kansa-
laista kohden. 

Rakentaminen tuottaa 
40 % kaikista kasvi-
huonekaasuista. Betoni, 
teräs ja lasi kuluttavat 

Metsien käyttö pelastaa

Suomen metsäyhdistyk-
sen nuorisohankkeen is-
kulause - metsien käyttö 
pelastaa maailman – on 
osuva vastaus maailmaa 
polttaviin haasteisiin. Öl-
jy, hiilen ja maakaasun 
käyttöön perustuva maa-
ilmanjärjestys tikittää 
viimeistä suoraa. Kasvi-

Puun käyttö rakentamisessa on ekologista. Sahateollisuus tarvitsee puuta tasaiseen tahtiin.

Pudasjärven hirsikoulun rakennustyömaan vesikatto valmistunee heinäkuussa.

huonekaasujen voimakas 
lisääntyminen ilmakehäs-
sä ja valtameriin kertyvä 
muovi- ja muu tekokui-
tupohjainen jäte aiheut-
tavat maailmanlaajuisia 
ympäristöongelmia. 

Mikko Palojärvi
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voimakkaasti energiaa 
valmistusprosesseissa. 
Puurakenteet toimivat 
energiatehokkuuden li-
säksi myös parhaina hii-
linieluina. Kun rakenne-
taan, pitäisi sen jatkossa 
perustua yhä vahvemmin 
puuhun niin Suomessa 
kuin muuallakin. Puura-
kentamisen edistäminen 
pitää nostaa Suomen EU 
politiikan kärkiteemaksi. 
Paikallisestikin voidaan 
olla viisaita: Pudasjärven 
hirsikoulukampus on hie-
no esimerkki tästä.

Biotaloudessa on myös 
kysymys politiikan suun-
nan muutoksesta. Ei ole 
viisasta rakentaa Suomea 
uudestaan. Pitää olla re-
surssiviisas. Biotalous 
vaatii hajautetumpia ra-
kenteita kuin fossiilita-
lous. Luonnonvarat ovat 
maaseudulla ja bioja-
lostamot maakunnissa 
ympäri Suomea metsien 
ympäröiminä. Politiikalla 

pitää huolehtia, että meil-
lä on riittävästi innovaati-
oita, mutta myös riittävää 
työvoimaa ja koulutusta 
maaseutualueilla. Valta-
kunnan resursseja ei pi-
dä tuhlata yritykseen ra-
kentaa Suomi uudestaan. 
Suomi kansakuntana voi 
omilla päätöksillään teh-
dä biotaloudesta kansan-
talouden veturin – sen 
kuuluisan uuden Nokian. 
Meille globaalit ongelmat 
ovat iso mahdollisuus 
kansakuntana.

Miten uudet äänekos-
ket varmistetaan? Puuta 
meillä tutkitusti on, eikä 
maailmaa pelasteta mu-
seoimalla metsiä suojelu-
aluiksi. Puumarkkinoilla 
kannattaa uskoa markki-
natalouteen: lisätä avointa 
kilpailua, kehittää kaup-
patapoja ja tilastointia 
sekä lisätä kaikin keinoin 
markkinainformaatiota 
ja uusia kauppatapoja. 
Nämä ovat alan sisäisiä 

tehtäviä eikä siihen tarvi-
ta politiikkoja. Politiikka-
toimilla pitää kannustaa 
aktiiviseen metsien hoi-
toon – uutta kemeraa ei 
pidä kuohita, kun laadi-
taan leikkauslistoja. Su-
kupolvenvaihdosten edis-
täminen ja yrittäjämäisen 
metsätalouden verotuksen 
keventäminen ovat vält-
tämättömiä toimia. Ve-
rotuksen kiristäminen tai 
pakkomaksujen kehittä-
minen johtaisivat päinvas-
taiseen kehitykseen. 

Politiikkapäätöksiin pi-
tää jatkossa tehdä maa-
seutu- ja elinkeinovaiku-
tusten arviointi ympäris-
tövaikutusten arvioinnin 
lisäksi. Huonoja säädök-
siä pitää purkaa. Liiken-
nerahat on suunnattava 
alempiasteiseen tieverk-
koon ja perusväylänpi-
toon. Uusiin pisaroihin 
ei ole varaa. Eduskunnan 
pitää olla myös jämeränä 
kansainvälisissä ilmasto-

neuvotteluissa. Metsien 
käyttöä – joka siis voi 
pelastaa maailman ohessa 
myös Suomen talouden – 
ei pidä kahlita panemalla 
ministerien nimiä pape-
reihin, jotka museoivat 
metsät. Eväät ovat tiedos-
sa. Tulevan hallituksen 
politiikalla ratkaistaan, 
pelastaako biotalous Suo-
men ja maailman?   

Mikko Tiirola
metsävaltuuskunnan pj

MTK r.y.

Tiestön kuntoon on panostettava, jotta raaka-ainehuolto toimii.

Mikko Palojärvi
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Metsävaratietojen keruu 
käynnistettiin jo viime ke-
sänä laserkeilauksella ja il-
mavalokuvauksella. Viime 
kesänä alueelta mitattiin 
lisäksi noin 800 metsik-
kökoealaa, joita käytetään 
apuna laserkeilaus- ja 
ilmavalokuva-aineistojen 
tietokonetulkinnassa. 

Taimikoiden tarkastus 
käynnissä

Varttuneiden metsiköi-
den puustotiedot ja toi-
menpide-ehdotukset ovat 
jo valmiina koko alueen 
metsikkökuvioille. Taimi-
koiden osalta työ jatkuu 
vielä kuluvan kesän ajan, 
sillä kaukokartoitus ja 
tietokonepohjainen puus-
totulkinta ei anna taimi-
koiden tilasta riittävän 
tarkkaa tietoa. 

Metsäkeskuksen metsä-
neuvojat käyvät kuluvana 
kesänä maastossa tarkasta-
massa taimikoiden metsän-
hoidollisen tilan ja hoito-
tarpeen. Kun tämä työ on 
valmis, metsävara-aineistot 
kootaan ja julkaistaan 
metsäkeskuksen Metsään.
fi-palvelussa.

Metsään.fi – palvelu 

Metsään.fi-palvelu, joka 
on metsänomistajille mak-
suton, löytyy nettiosoit-
teesta www.metsaan.fi. 
Metsään.fi-verkkopalve-
lussa metsänomistaja voi 
milloin ja missä tahansa 
tarkastella omien metsien-
sä puustotietoja, hakkuu-
mahdollisuuksia ja hoito-
tarpeita – tarvitaan vain 
nettiyhteys ja henkilökoh-
taiset pankkitunnukset. 

Metsänomistajakohtaiset 
metsävaratiedot ovat ai-
noastaan metsänomistajan 
omassa käytössä. Halutes-

saan metsänomistaja voi 
antaa esim. metsänhoitoyh-
distykselle tai muille metsä-
alan toimijoille suostumuk-
sen tietojensa käyttöön. 

Palvelussa oleva metsä-

varatieto perustuu kuvioit-
taiseen arviointiin. Tietoja 
voi hyödyntää hakkuiden 
ja metsänhoitotöiden suun-
nittelussa ja toteuttamises-
sa. Palvelussa on mukana 
myös ilmakuvat omasta 

metsäalueesta. Kaikki met-
sävaratiedot, kartat ja ilma-
kuvat voi halutessaan tu-
lostaa paperille esimerkiksi 
lähdettäessä maastoon tar-
kastelemaan metsien hak-
kuu- ja hoitotarpeita. 

Metsävarojen kartoitus käynnissä 
Mhy Mänty-Saimaan alueella
Metsäkeskus suorittaa 
tänä kesänä metsävara-
tietojen kartoitusta Met-
sänhoitoyhdistys Mänty-
Saimaan alueella.

Osa Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan alueen yksityismetsien metsävaratiedoista on jo saatavis-
sa Metsään.fi-palvelusta. Käy katsomassa, onko sinun metsäsi tiedot jo saatavilla. Kuluvan vuoden 
loppuun mennessä kaikki Mhy Mänty-Saimaan alueen yksityismetsien metsävaratiedot löytyvät 
palvelusta.

http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://www.metsaan.fi/
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
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Täyden palvelun metsäpankki! 

 Osuuspankki on metsänomistajan pankki. 
Kysy lisää Savitaipaleen tai Suur-Savon 
Osuuspankista tai katso lisätietoja
osoitteesta op.fi/metsa

Taimitapion taimien hyvää kasvua, ter-
veyttä ja elinvoimaa varmistavat mm.
• hyvälaatuinen siemenaines
• nykyaikainen kasvatustekniikka
• huolellinen ja osaava hoito
Laajasta valikoimastamme löydät oikeat
taimet eri istutuskohteisiin.

www.taimitapio.fi

Taimitapion toimittamiin männyn ja kuu-
sen taimiin on mahdollista saada pitkä-
vaikutteinen ja ympäristöystävällinen
Tukki-Tapio-käsittely tukkimiehentäin
torjuntaan.
Kysy lisätietoa Tukki-Tapiosta ja mah-
dollisuuksista sen käyttöön jo nyt.
Tukki-Tapio-käsittelyn taimille saa vain
Taimitapiolta.

Uutta tehoa tuhotorjuntaan
antaa patentoitu

TUKKI-TAPIO

Elinvoima
Terveys

Hyvä kasvu

Metsäalan 
palveluntarjoajat 
mukana palvelussa

Kaikki metsäalan suu-
rimmat palveluntarjoajat ja 
puun ostajat ovat mukana 

Metsään.fi-toimijapalve-
lussa, mikä avaa asiointi-
kanavan palveluntarjoajan 
ja metsänomistajan välille.

Metsänomistaja voi hyö-
dyntää toimijapalvelua 

esim. hakemalla työtar-
jouksia hoidon tarpeessa 
oleville taimikoille.  

Pekka Vainikka
Elinkeinopäällikkö

Suomen metsäkeskus,
Kaakkoinen palvelualue

Osa uutta metsävaratiedon keruujärjestelmää on inventointialueelta mitattavat 800-900 puustokoealaa, joita käytetään puustotietojen 
tulkinnassa yhdessä laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistojen kanssa.

http://op.fi/metsa
http://www.taimitapio.fi/
http://mets��n.fi/
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Väänäsen normaali työ-
päivä alkaa aikaisin aamulla 
ja kestää iltapäivän alkuun. 
Kokenut metsuri ehtii saa-
maan paljon tulosta ai-
kaiseksi jo normaalin 7-8 
tunnin työpäivän aikana. 
Väänänen muistuttaa, että 
metsurin hommissa tulee 
muistaa nesteytys, etenkien 
helteiden aikaan. Hyttyset, 
paarmat ja muut vitsaukset 
eivät tunnu Väänästä pa-
hemmin häiritsevän.

Pääsääntöisesti Väänäsen 
toimenkuvaan kuuluvat is-
tutushommat, ennakkorai-
vaus, taimikonhoito (esim. 
perkaus) ja satunnaisesti 
tonttihakkuut. Istutustyöt 
ajoittuvat keväälle ja rai-
vaustöitä jatketaan lumien 
tuloon saakka. 

Helpoimmat ja 
mieluisimmat kohteet 
kuusikoita, joista 
lehtipuut perataan pois

Ammattimetsurille hanka-
limmatkin kohteet sujuvat 

kuin luonnostaan.  Per-
kaustöistä Väänänen toteaa 
kaikkein haasteellisimmiksi 
kohteiksi epämääräiset tai-
mikot, joissa hän joutuu te-
kemään jatkuvasti päätöksiä 
säästettävistä ja raivattavis-
ta puista. Helpoimmat ja 
mieluisimmat kohteet ovat 
Hanskin mukaan kuusikoi-
ta, joista lehtipuut perataan 
pois. Työkohteita ei rajata 
yleensä ennakkoon maas-
toon, koska ammattitaitoi-

nen metsuri pystyy selvittä-
mään sijaintinsa maastossa 
ja paikallistamaan työkoh-
teensa.

Taimikonhoitotyöt 
ovat jo myöhässä, jos 
istutuksesta on kulunut 
yli 10 vuotta

Taimikonhoitotyöt tulisi 
ajoittaa oikein, jottei istu-
tustyön investointi menisi 
hukkaan. -Taimikko on pa-
rempi perata ennenaikaisesti 
kuin myöhässä, koska myö-
hästynyt taimikon perkaus 
lisää työnmäärää jopa puo-
lella, Väänänen arvioi. Työ-
määrän lisääntyessä myös 
kustannukset metsänomis-
tajalle kasvavat. Myöhästy-
nyt taimikonhoito heikentää 
myös puuntuottoa metsäs-
sä. Taimikonhoito tulisikin 
nähdä välttämättömänä 
investointina, johon panos-
tamalla metsänomistaja voi 
odottaa metsiensä tuoton 
kasvavan enemmän kuin 
taimikonhoidon kustannus. 
Samaa periaate pätee käy-
tännössä kaikkiin metsän-
hoidollisiin toimenpiteisiin, 

joissa varmistetaan halutun 
puulajin kasvun maksimoin-
ti ja tulevaisuuden tuotto. 
Hyvin hoidetussa nuoressa 
metsässä on myös väljempi 
liikkua, mikä tekee metsissä 
liikkumisesta mukavampaa. 

Porkkanana useimmille 
metsänomistajille taimi-
konhoitotöihin on valtion 
myöntämä Kemera-tuki, jol-
la pystytään rahoittamaan 
taimikonhoidon kustannuk-
sia. Metsänomistajan tulisi 
muistaa, että taimikonhoi-
dolliset työt ovat jo myö-
hässä jos istutuksesta on ku-
lunut yli 10 vuotta. Mikäli 
taimikonhoito on syystä tai 
toisesta päässyt myöhästy-
mään ja omat resurssit met-
sänhoitotöihin eivät riitä, 
työ kannattaa teettää ulko-
puolisella sen sijaan, että työ 
jäisi kokonaan tekemättä. 
Metsänhoitoyhdistys hoitaa 
taimikot ”avaimet käteen”-
periaatteella. Kustannusar-
vion pyytäminen ei maksa 
mitään. 

Kalle Rantonen
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

Metsuri säässä kuin säässä
Ristiinalainen metsuri 
Hannu ”Hanski” Väänä-
nen on toiminut metsu-
rina jo 25 vuotta. Vää-
nänen on tehnyt töitä 
päätoimisesti Metsän-
hoitoyhdistys Mänty-Sai-
maalle vuodesta 2005. 
Tätä ennen Mhy Mänty-
Saimaa työllisti Hanskia 
kausityöntekijänä.

Kalle Rantonen

Kalle Rantonen

Ristiinalainen metsuri, Hannu ”Hanski” Väänänen, hoitaa hommansa ripeästi ja huolella. Kuvassa on 
meneillään hakkuun ennakkoraivaus.

Tässä istutuskuusikossa taimikonhoito on pahasti myöhässä. Koivu 
on vallannut kasvutilan.
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GPS eli Global Positio-
ning System (“maailman-
laajuinen paikallistamis-
järjestelmä”) on satelliit-
teja hyödyntävä sijainnin 
paikannusjärjestelmä.  
Mhy Mänty-Saimaa hank-
ki syksyllä Trimble Geo 
6000 XT – laitteen, jolla 
päästään differentiaali-
korjauksen avulla n. 0,5 
m:n tarkkuuteen. Hyvissä 
olosuhteissa tarkkuus on 
usein vielä tätä parempi.

Rajalinjojen tarkka paik-
ka on järkevää selvittää 
etenkin silloin, kun raja on 
päässyt kasvamaan tuk-
koon ja metsään on suun-
nitteilla hakkuita tai met-
sänhoitotoimenpiteitä. Mi-
käli pyykit löytyvät, rajan 
linjaaminen on helppoa. 
Jos pyykitkin ovat kateis-
sa, niiden tarkan sijainnin 
määrittäminen maastossa 
riippuu siitä, miten tark-
kaan pyykin paikka on 

määritetty. Nykyisin uusille 
rajamerkille määritetään ai-
na koordinaatit sekä sijain-
titarkkuus. Sijaintitarkkuus 
ilmoitetaan pistekeskivir-
heenä (RSK-lukuna).

Suomessa viralliset kiin-
teistötiedot löytyvät maan-
mittauslaitoksen rekiste-
reistä. Rekisterissä lukee 
pyykin sijainti (tarkkuus 
heikoimmillaan viiden 

metrin säteellä) sekä pyy-
kin tyyppi. Pyykkityyppe-
jä ovat erilaiset kivikasat, 
puutolpat sekä nykyai-
kaiset rautapyykit. Tieto 
pyykkityypistä helpottaa 
pyykin etsintää maastos-
sa. Mhy Mänty-Saimaan 
GPS-laitteessa on mukana 
taustakartta-, rajalinja-, 
pyykki- ja tarkkuuslukuai-
neisto. Tilatessaan rajalin-
jojen avaamisen mhy:ltä, 
asiakkaan ei siis tarvitse 
itse hankkia taustamate-
riaalia.

Mhy Mänty-Saimaan 
suorittama rajalinjojen 
avaaminen ei ole viralli-
nen rajankäynti. Kiinteis-
tötoimituksia tekevät Suo-
messa vain viranomaiset 
ja maastomerkin väären-
täminen on Suomen rikos-
lain mukaan rangaistava 
teko. Mhy Mänty-Saimaan 
rajanavauksen tarkkuus 
riittää kuitenkin hyvin 
suurimmassa osassa tapa-
uksia.

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Rajalinjat auki
Metsätilan pyykit ovat 
hukassa ja rajat tukossa? 
Tämä on tuttu tilanne 
monelle metsänomista-
jalle. Mhy Mänty-Saimaa 
voi jatkossa auttaa tilojen 
rajojen etsimisessä.

Tapani Siiskonen selvittämässä umpeen kasvanutta rajalinjaa.

Seppo Vesakoivu

Pieni laite tekee ihmeitä. GPS helpottaa kadonneiden pyykkien ja rajojen etsinnässä.
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Yksinkertaistettuna liike-
tulos kertoo, kuinka paljon 
metsänomistaja saa vuosittain 
yhdeltä metsähehtaarilta keski-
määrin rahaa. Metsätalouden 
liiketulos saadaan, kun vuotui-
sista bruttokantorahatuloista 
vähennetään metsien hoitoon 
käytetyt kustannukset sekä 
metsien hallintokulut, joita 
ovat mm. metsänhoitomaksut 
sekä matka-, puunmyynti-, 
koulutus- ja jäsenmaksukulut.

Mahdollisuudet 
liiketoimintatuloksen 
kasvattamiseen 
paranevat entisestään 

Käynnissä oleva metsä-

teollisuuden voimakas in-
vestointiaalto tulee muut-
tamaan puun kulkuvirtoja 
Suomessa. Huomattava osa 
Pohjois-Savon, Etelä-Savon 
pohjoisosien ja Häme-Uu-
simaan alueen puista, jotka 
aikaisemmin ovat tulleet 
Kaakkois-Suomen tehtaille 
suuntautuvat jatkossa Kes-
ki-Suomeen Metsä Grou-
pin uudelle Äänekosken 
biotuotetehtaalle ja Stora 
Enson Varkauden uudelle 
kartonkikoneelle. 

Kun lisäksi huomioidaan, 
että UPM:llä on Kuusan-
koskella parhaillaan käyn-
nissä sellulinjan uudistus, 
joka lisää raaka-ainetarvet-
ta 800 000 kuutiota, tulee 
puun kysyntä nousemaan 
Etelä-Savossa ja Kaakkois-
Suomessa lähivuosina aivan 
uudelle tasolle.

Metsien käyttöastetta 
vara kasvattaa

Kaakkois-Suomen metsi-

en suurin kestävä vuotuinen 
tukki- ja kuitupuun hakkuu-
mahdollisuus on 4,6 miljoo-
naa kuutiota ja Etelä-Savos-
sa 6,9 miljoonaa kuutiota. 
Viimeisen viiden vuoden 
aikana Kaakkois-Suomessa 
on hakattu tukkia ja kui-
tua keskimäärin 4,0 miljoo-
naa kuutiota vuodessa ja 
Etelä-Savossa 6,0 miljoonaa 
kuutiota. Tukin ja kuidun 
kestävistä hakkuumahdolli-
suuksista on Kaakkois-Suo-
men ja Etelä-Savon alueella 
vuosittain jäänyt käyttämät-
tä 1,5 miljoonaa kuutiota. 

Metsäteollisuuden kasva-
va puuntarve mahdollistaa 
myyntimäärien kasvattami-
sen kestävien hakkuumah-
dollisuuksien tasolle, joka 
lisää kaakkois-suomalaisten 
ja etelä-savolaisten metsän-
omistajien kantorahatuloja 
noin 50 miljoonalla eurol-
la. Liiketoimintatuloksessa 
se merkitsee lisäystä noin 30 
euroa hehtaarille.

Pekka Vainikka
elinkeinopäällikkö

Suomen metsäkeskus, 
Kaakkoinen palvelualue

Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- Ja K-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi 
43,6 82,5 130,4 211,1 211,9 143,8 180,1 63,8 119,3 119,6 113,2 46,8 42,5 15,7

Yksityismetsien liiketulos metsäkeskusalueittain vuonna 2014, 
€/hehtaari
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Metsien korkea hyödyntämisaste, hyvä kantohintataso sekä kohtuullisen matalat metsänhoitokustannukset ovat nostaneet Kaakkois-
Suomen ja Etelä-Savon yksityismetsätalouden liiketuloksen maan kärkikastiin. 

Kaakkois-Suomi ja Etelä-Savo kärkikolmikossa 
metsätalouden liiketuloksessa
Yksityismetsätalouden 
liiketulos oli viime vuon-
na Kaakkois-Suomessa 
maan korkein ja Etelä-
Savossa kolmanneksi kor-
kein. Kaakkois-Suomessa 
liiketulos oli 211,9 €/heh-
taarilta ja Etelä-Savossa 
180,1 euroa/hehtaari. Vä-
liin kiilasi Häme-Uusimaa. 
Koko maan keskiarvo oli 
99,2 €/hehtaari. 

http://hehtaari.v�/
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Puukaupalliset palvelut

Puunmyyntisuunnitelma
•	 haetaan	metsänomistajan	tavoitteiden	mukaisesti	

kilpailua	puukauppaan
•	 ajankohtaisen	puumarkkinatilanteen	selvitys
•	 hakkuukohteiden	kartoitus	ja	tarvittavat	

maastomerkinnät
•	 puumäärä-	ja	hinta-arvio
•	 markkinoinnista	sopiminen
•	 metsänhoitotöistä	sopiminen,	kustannusarvio	ja	

asiapapereiden	laadinta

Puukaupan toimeksianto
•	 tarjouspyynnöt,	tarjousten	vertailu	ja	esittely	

metsänomistajalle
•	 ajankohtainen	hinta-,	erikoispuu-	ja	tukkirunkojen	

katkontatieto
•	 kauppaehdoista	sopiminen	ja	kaupan	teko
•	 puun	korjuun,	katkonnan	ja	mittauksen	valvonta
•	 puutavaran	luovutus	ja	mittaustodistuksen	

hyväksyminen
•	 loppuselvityksen	teko	ja	kirjallinen	raportti

Puun hankinta-/korjuupalvelu
•	 puunkorjuun	suunnittelu,	puiden	markkinointi	ja	korjuu

Puukaupan palvelusopimus
•	 kokonaisvaltainen	sopimus	puun	markkinoinnista

Asiantuntijapalvelut

Koulutus, neuvonta ja tiedotus
•	 henkilökohtainen	neuvonta	ja	työnopastus
•	 koulutustapahtumat	ja	–retkeilyt,	tiedotteet

Metsäsuunnittelu
•	 tilakohtaiset	metsäsuunnitelmat	ja	ajan	tasalla	pito

Metsäarviot ja –lausunnot
•	 verottajalle,	lahja-	ja	perukirjoihin,	perinnönjakoon,	

sukupolven	vaihdoksiin,	tilan	myyntiin	tai	ostoon	
•	 metsätuho/vahinkoarviot

Metsäveropalvelut

Kiinteistörajojen selvityspalvelut

Kiinteistönvälitys palvelut
•	 LKV-palvelut	–	metsäkiinteistöjen	välitys
•	 Kauppa-	ja	lahjakirjat
•	 Kaupan	vahvistukset
•	 Perukirjat	ja	perinnönjaot

Metsänomistajan palvelusopimus
•	 Kokonaisvaltainen	sopimus	metsäomaisuuden	hoidosta

Suunnitelmat, asiapaperit, tuet metsänhoitoon

Metsän uudistaminen
•	 kulotus,	raivaus,	maanmuokkaus,	heinäntorjunta
•	 materiaalit
•	 kylvö,	istutus,	jatkoseuranta

Taimikonhoito, nuoren kasvatusmetsän harvennus, 
pystykarsinta, energiapuun korjuu

Kunnostusojitus, metsätien teko

Metsän kasvatus- ja terveyslannoitukset

Taimien, siementen, työvälineiden, ym. Materiaalien 
välitys

Metsänhoitopalvelut

www.mhy.fi/jarvisavo | puh. 015 360 080 | jarvisavo@mhy.fi

Mhy Mänty-Saimaan tulevia tapahtumia
Ma 22.6.2015, klo 9-15, Uuden toimiston avajaiset, Mäntyharju
Mhy Mänty-Saimaan Mäntyharjun toimisto muuttaa kesäkuun aikana keskeiselle paikalle liikekeskukseen. 
Tule juomaan avajaiskahvit ja tapaamaan metsäasiantuntijoitamme perinteisenä markkinapäivänä. 
Ovet avoinna klo 9-15. Os. Pentinpolku 1. 

La 25.7.2015, klo 10 Metsätaitokilpailut, Suomenniemi
Perinteiset Suomenniemi-päivien yhteydessä pidettävät 
metsätaitokisat. Ilmoittautuminen kilpailuun klo 10 alkaen, 
kilpailu klo 11. Oheisohjelmana Suomenniemi-päivien tori 
sekä takakonttikirppis. Myynnissä lettuja ja nokipannu-
kahvia sekä hernekeittoa soppatykistä.
Järj. Mhy Mänty-Saimaa ja Kauriansalmen kylät ry. 
Paikkana Myllysillan lava, Os. Kirkonkyläntie 290.

Pe 7.8.2015, klo 12-17, Naisten raivaussahakurssi,
Savitaipale
Opi raivaussahan käyttöä alkeista. Teoriaosuus sisätiloissa, 
jonka jälkeen nautitaan välipalaa ja lähdetään maastoon 
opettelemaan raivaamista käytännössä. Sahauksen jälkeen 
mahdollisuus saunoa ja uida Kuolimon vilvoittavissa vesissä. 
Oma raivaussaha ja varusteet kannattaa ottaa mukaan. (Lainasahoja ja varusteita
rajoitetusti.) Kouluttajana Etelä-Savon ammattiopisto.
Paikkana Seurakunnan kesäkoti, saunarakennus. Os. Säkniementie 414. 
Ilmoittautumiset 3.8. mennessä: auli.paukkunen@mhy.fi tai p. 040 820 1163.
Mukaan mahtuu 16 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
Hinta: jäsenet 50 € + alv, ei-jäsenet 80 € + alv. 

Pe 28.8.2015, klo 19-24 Metsäiltamat, Mäntyharju, Nurmaa
Mhy Mänty-Saimaan jäsenten metsäiltamat. Tanssin ja kisailun lomassa voit
keskustella metsäasioista oman metsäasiantuntijasi kanssa. Os. Jaalantie 819.

Pe 4.9.2015, Saha- ja taimitarharetkeily
Retki Versowoodin sahalle Mikkelin Otavaan ja Taimityllilän taimitarhalle
Mäntyharjuun (marja- ja hedelmäkasvit, koristepuut ja –pensaat, metsäviljelyn
erikoismateriaalit, metsäviljelytaimet). Retken aikana lounastamme Otavan opistollla.

Bussiaikataulu: 
Savitaipale, linja-autoasema 8:20
Suomenniemi, Puolmatka  8:40
Ristiina, Shell   9:00
Mäntyharju, ent. linja-autoasema 9:30

Paluu samaa reittiä. (Savitaipaleella n. klo 15:30)

Ilmoittautumiset 6.7. klo 9 alkaen: tuula.hietanen@mhy.fi
tai p. 0400 199 293. Etusijalla ne metsänomistajat, jotka 
eivät olleet edellisellä retkellä. Ilmoitathan samalla kyytiin-
nousupaikkasi ja mahdolliset erityisruokavaliot. 
Mukaan mahtuu 45 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
Jäsenille ilmainen. Ei jäsenet 40 € + alv.

La 19.9.2015, klo 10-15, 
Metsänomistajaviikon tapahtuma, Suomenniemi
Valtakunnallisen metsänomistajaviikon tapahtuma. 
Ohjelmaa koko perheelle! Paikkana Kiesilän Erä Ry:n 
mökin ympäristö, Os. Salontie 101. (Lisätietoja lähempänä.)

Tuula Hietanen

Meri Lampinen-Orava

Seppo Vesakoivu

mailto:jarvisavo@mhy.fi
http://www.mhy.fi/jarvisavo
mailto:auli.paukkunen@mhy.fi
mailto:tuula.hietanen@mhy.fi
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Mhy Mänty-Saimaan palvelut

Jäsenille alennukset lähes kaikista palveluista.

Koulutus- ja neuvontapalvelut

• Tilakäynti
• Uuden jäsenen tilakäynti
• Neuvonta puhelimessa
• Neuvonta maastossa, työnopastus
• Koulutustilaisuudet
• Tiedotteet

Puukaupalliset palvelut

• Metsänkäyttöilmoitus toimistotyönä
• Puunmyyntisuunnitelma maastossa
• Puukaupan kilpailuttaminen
• Puunkorjuun valvonta
• Puukaupan toimeksianto
• Puunkorjuupalvelu
• Hakkuun ennakkoraivaus
• Energiapuun välitys

Asiantuntijapalvelut

• Metsäsuunnittelu
• Metsäarviot ja lausunnot
• Kemera-tukien haku
• Metso-kohteet
• Metsäveroilmoitukset
• Metsäomaisuuden hoitosopimus
•  SilvaNetti –verkkometsä- 

suunnitelma
•  Rajapyykkien ja –linjojen etsintä 

tarkkuus GPS:lla
• Kiinteistövälitys
•  Metsäteiden suunnittelu ja 

rakentaminen
• Suometsien hoito

Metsänhoito

• Metsänuudistamispaketti
•  Taimien, siementen, työvälineiden, ym. 

materiaalin välitys
• Maanmuokkaukset
• Kulotus
• Kylvö
• Taimien istutus
• Taimikon varhaisperkaukset
• Taimikonhoito
• Uudistusalan raivaukset
• Metsälannoitukset
• Tontti- ja pihapuiden kaato

Mhy Mänty-Saimaa tarjoaa jäsenilleen 
metsäsuunnitelman myös mobiiliversio-
na. Mobiilimetsäsuunnitelmaan voidaan 
ladata mhy:n järjestelmässä olevat asiak-
kaan metsäsuunnitelmatiedot.

Metsäselain sisältää mm.:
 •  Ajantasaisimmat ja tarkimmat 

maastokartat sekä ilmakuvat kiin-
teistörajoineen koko Suomesta.

 • Teemakartat hakkuu- ja hoitotöistä.
 • Oman sijainnin näyttö.

Hyvän karttasovelluksen vuoksi Metsä-
selain palvelee luonnossa kulkijaa myös 
vapaa-ajalla.

Metsäsuunnitelma kännykkään veloituksetta

Metsäselain Android tablet Metsäselain Windows Phone 2


