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Mhy Mänty-Saimaan jäseninä päätti 
jatkaa metsänhoitoyhdistyslain muutoksen 
jälkeen n. 75 % metsänomistajista. Jos 
nykyistä jäsenistöä tarkastellaan asuinpai-
kan mukaan, yli puolet jäsenistämme asuu 
tilan sijaintikunnan ulkopuolella. Suurin 
yksittäinen keskittymä on pääkaupunki-
seudulla. Mhy Mänty-Saimaan jäsenistä 
selvästi yli 30 % on naisia. Metsänomis-
tajien kasvavasta keski-iästä on puhuttu 
pitkään. Mänty-Saimaan jäsenistöstäkin n. 
70 % on yli 65 vuotiaita. Alle 40-vuotiaita 
on vain alle 10 %. 

Mhy Mänty-Saimaan valtuusto koos-
tuu pääasiassa toimialueella asuvista 
metsänomistajista. Tilan sijaintikunnan 
ulkopuolella asuvia on valtuutettujen ja 
varavaltuutettujen joukossa ainoastaan 
10 %. Koska pääkaupunkiseudulla ja 
muualla Suomessa asuvat ovat ahkeria 
palveluiden käyttäjiä, olisi hienoa nähdä 
heitäkin päättämässä metsänhoitoyhdis-
tyksen asioista. Yksi syy siihen, ettei toi-
mialueen ulkopuolella asuvien ole helppo 
päätyä ehdokkaaksi, saati valtuutetuksi, 
on, etteivät he välttämättä tunne muita 

Mänty-Saimaan jäseniä. Ehdokashake-
mukseen tarvitaan kaksi kannattajaa ja 
ääniäkin pitäisi saada. 

Myös naiset ovat edelleen aliedustet-
tuina nykyisessä valtuustossa. Heitä on 
tällä hetkellä 20 %. Metsänomistajien 
keski-ikä on korkea ja näin ollen Mhy 
Mänty-Saimaan valtuusto on nuorempi 
kuin ryhmä, jota se edustaa. Monet 
ovat kuitenkin sitä mieltä, että nuorten 
osuutta kaikkien yhdistysten päättävissä 
elimissä pitäisi pyrkiä lisäämään.

Haastankin kaikki etämetsänomistajat, 
nuoret ja naiset ilmaisemaan innokkuu-
tensa päättää yhdistyksemme asioista. 
Toisia Mhy Mänty-Saimaan jäseniä voi 
tavata esim. jäsentilaisuuksissa, joita 
järjestetään myös pääkaupunkiseudulla. 
Ehdokashakemuksia on saatavilla val-

tuuston kevätkokouksen jälkeen mm. 
nettisivuiltamme ja toimistoiltamme. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto 
edustaa jäseniään
Metsänhoitoyhdistysten valtuustot 
valitaan taas syksyllä 2016 uudel-
le nelivuotiskaudelle. Valtuusto 
käyttää metsänhoitoyhdistyksissä 
ylintä päätösvaltaa. Se kokoontuu 
sääntöjen mukaan ainakin kaksi 
kertaa vuodessa päättämään sään-
nöissä mainituista asioista kuten 
jäsenmaksun suuruudesta, toimin-
tasuunnitelmasta ym. Yksi valtuus-
ton tärkeimpiä tehtäviä on valita 
hallitus joka toinen vuosi.

Mhy Mänty-Saimaan valtuuston 2013-2016 ja jäsenistön asuinpaikka.

Kuva 1. Mhy Mänty-Saimaan valtuuston 2013-2016 ja jäsenistön asuinpaikka.

Kuva 2. Mhy Mänty-Saimaan valtuuston 2013-2016 ja jäsenistön sukupuolijakauma.
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Markku Wiik

Jäsenistö edelleen vahva

Mhy Mänty-Saimaa tie-
dottaa ajankohtaisista asi-
oista uutiskirjeellä. Mikäli 
haluat metsäpostin suoraan 
omaan sähköpostiisi, ilmoi-

ta sähköpostiosoitteesi: auli.
paukkunen@mhy.fi tai liity 
postituslistalle nettisivuil-
lamme. 

Saat tuoretta tietoa ajan-

kohtaisista metsään, metsä-
talouteen ja puukauppaan 
ym. liittyvistä asioista. Uu-
tiskirjeestä selviävät myös 
metsänomistajille tarkoitetut 

tapahtumat, koulutustilai-
suudet, retkeilyt, kilpailut 
jne.  
Löydät meidät myös face-
bookista.

Mhy Mänty-Saimaan ns. 
jäsenpito mhy-lain muutok-
sen jälkeen oli 72 % jäse-
nistä ja 78 % pinta-alasta. 

Eronneiden joukossa oli siis 
eniten keskimääristä pie-
nempien tilojen omistajia. 
Eniten jäseninä jatkavia oli 

Savitaipaleella. Siellä jäsene-
nä päätti jatkaa jopa 85 % 
vanhoista jäsenistä. Myös 
ns. etämetsänomistajat halu-

sivat jatkaa jäseninä hyvällä 
prosentilla.

Mhy Mänty-Saimaa ja 4H yhteistyöhön – 
”Metsätaituri”-kerhot tulevat

Mhy Mänty-Saimaa ja 
Mäntyharjun 4H yhdistys 
haluavat edistää lasten ja 
nuorten metsäosaamista ja 
luontosuhteen kehittymis-
tä. - Idea lasten ja nuorten 
metsäaiheisista kerhoista 

tuli alun perin lasten van-
hemmilta Mäntyharjun 4H-
yhdistyksen toiminnanjohta-
ja, Virve Väisänen, kertoo.  
- Asiaa ideoitiin yhdessä 
mhy:n ja 4H:n kesken ja 
päädyimme järjestämään 

”Metsätaituri”-kerhoilto-
ja-/päiviä kevään ja kesän 
2016 aikana. Tarkemmat 
ajankohdat ja kerhopaikat 
tiedotetaan myöhemmin 
mm. paikallislehdessä se-
kä Mhy Mänty-Saimaan 

ja Mäntyharjun 4H:n net-
tisivuilla. Metsäteemaisia 
kerhoja on tarkoitus pyrkiä 
järjestämään yhteistyössä 
myös muiden Mhy Mänty-
Saimaan alueella toimivien 
4H-yhdistysten kanssa.

Liity Mhy Mänty-Saimaan sähköisen 
uutiskirjeen postituslistalle

mailto:paukkunen@mhy.fi
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Puukaupassa sovitaan aina 
eri puutavaralajien hintojen 
lisäksi myös muista kaupan 
ehdoista. Yksi näistä on eh-
doista puutavaralajien mitta- 
ja laatuvaatimukset. Nämä 
vaatimukset vaikuttavat sii-
hen, millä tavalla moto ap-
teeraa, eli katkoo rungon osat 
eri puutavaralajeiksi. Mitta- 
ja laatuvaatimusten huomi-
oiminen puukaupassa ei ole 
yhdentekevää.  

Valtakirjakauppa kasvattaa suosiotaan – vaivaton,
turvallinen ja taloudellinen tapa tehdä puukauppaa
Mhy Mänty-Saimaan 
puukauppapalveluiden 
suosio on kasvanut ta-
saisesti viime vuosina. 
Vuonna 2015 Mhy Mänty- 
Saimaa kilpailutti jo vä-
hän yli puolet alueella 
myytävästä puusta. Puu-
kaupan kilpailutuksella 
ja puunostajien erilai-
sen katkonnan huomi-
oimisella on saavutettu 
todellista lisäarvoa met-
sänomistajalle: puhdas-
ta rahaa. 

Esim. Männikön uudistushakkuu

Kertymä yhteensä 600 m3
Keskimääräinen rungon koko 480 l/runko
Keskimääräinen tukki-% 69

Puukaupan toimeksianto,  "valtakirjakauppa"
m3 €/m3 €

mät 414 59,95 24819
mäk 186 19,35 3599
tulot yhteensä 28418

Keskimääräinen kauppa
m3 €/m3 €

mät 414 57,71 23892
mäk 186 17,17 3194
tulot yhteensä 27086

Ero loppusummassa 1333

Esim. Männikön uudistushakkuu

Kertymä yhteensä 600 m3
Keskimääräinen rungon koko 480 l/runko

Tukkiprosentti 75 %
m3 €/m3 €

mät 450 59,95 26978
mäk 150 19,35 2903
tulot yhteensä 29880

Tukkiprosentti 63 %
m3 €/m3 €

mät 378 59,95 22661
mäk 222 19,35 4296
tulot yhteensä 26957

Ero loppusummassa 2923
Taulukko 2.
HUOM! Laskelmissa ei ole huomioitu arvonlisäveroa eikä pääomaveroa.

Esim. Männikön uudistushakkuu
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Esim. Männikön uudistushakkuu

Kertymä yhteensä 600 m3
Keskimääräinen rungon koko 480 l/runko

Tukkiprosentti 75 %
m3 €/m3 €

mät 450 59,95 26978
mäk 150 19,35 2903
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Tukkiprosentti 63 %
m3 €/m3 €

mät 378 59,95 22661
mäk 222 19,35 4296
tulot yhteensä 26957

Ero loppusummassa 2923

(Taulukko 1)
HUOM! Laskelmissa ei ole huomioitu arvonlisäveroa eikä pää-
omaveroa.

(Taulukko 2)
HUOM! Laskelmissa ei ole huomioitu arvonlisäveroa eikä pää-
omaveroa.

Esim. Männikön uudistushakkuu Esim. Männikön uudistushakkuu
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Mhy Mänty-Saimaa seuraa 
jokaisen toimeksiantona hoi-
tamansa kaupan toteutunutta 
katkontaa. Tiedot tallentuvat 
järjestelmään ja mikäli mit-
ta- ja laatuvaatimukset ei-
vät olennaisesti muutu, niitä 
voidaan hyödyntää tulevien 
puukappojen tarjousvertai-
lussa. Tarjousvertailussa huo-
mioidaan myös tarjoukseen 
sisältyvät muut edut, kuten 
puukaupan bonukset, taimet, 
sorakuormat ym.

Kumppanin saa 
itse valita

Puukaupassa, kuten muus-
sakin kaupankäynnissä, on 
täysin sallittua ja jopa inhi-
millistä tukeutua tuttuun ja 
turvalliseen kauppakumppa-
niin. Monille metsänomista-
jille puukaupan hierominen 
on metsänomistamisen suola. 
Osaa taas ahdistaa ajatuskin 
puukaupan hoitamisesta. 

Lähtökohtaisesti kuluttajat 
ovat valmiita maksamaan 
hieman enemmän siitä, että 
voivat luottaa palveluntarjoa-
jaan. Esim. parturikäynneissä 
turvaudutaan usein tuttuun ja 
hyväksi havaittuun, vaikka 
hänen palvelunsa maksaisivat 
hieman enemmän kuin toisen 
parturin. Myös remonttihom-
missa luotetaan usein tuttuun 
tekijään esimerkiksi hyväksi 
koetun laadun ja nopea aika-
taulun vuoksi. Puukaupassa 
kumppani voidaan valita osin 
samoin perustein. Kuinka pal-
jon olemme valmiita maksa-
maan siitä?

Mitä hyötyä 
on puukaupan 
kilpailuttamisesta?

Otetaan esimerkiksi män-
nikön päätehakkuu. Puu-
kauppa olisi kooltaan 600 
m3 ja kuivahkolla kankaalla 
kasvaneen puuston rungon 
litrakoko olisi 480 l.  

Vuosina 2014 - 2015 Mhy 
Mänty-Saimaan välittämissä 
puukaupoissa mäntytukin 
keskihinta oli keskimäärin 
2,25 €/m3 (Kuva 1) ja mänty-
kuidun 2,17 €/m3 korkeampi 
kuin Kymi-Savo -alueen kai-
kissa toteutuneissa kaupoissa.

Katkontatilastojen valossa 
parhaiten runkon apteerannut 

ostajataho sai 480 litraisesta 
männystä aikaiseksi 75 % 
tukkia ja huonoiten apteeran-
nut 63 %.  Keskimäärin 480 
litraisesta rungosta on saatu 
69 % tukkia. (Kuva 2.)

Oletetaan, että kaikki osta-
jat apteeraisivat puut samalla 
tavalla ja saisivat esimerk-
kitapauksessamme rungosta 
69 % tukkia. Pelkän hin-
nan vaikutus kilpailuttamalla 
saatuun hyötyyn on yhteensä 
1333 €. (Taulukko 1.)

Huomioidaanpa esimerkis-
sämme myös katkonta. Eniten 
tukkia apteeraava ostaja saa 
rungoista aikaan 75 % tuk-
kia ja heikoiten apteeraava 
 

63 %. Katkonnan vaikutus 
puukaupan kokonaistuloihin 
on lähes 3000 €. (Taulukko 2.)

Yleensä heikkoa katkontaa 
joudutaan kompensoimaan 
hyvällä hinnalla. Jos pahin 
mahdollinen kuitenkin kävi-
si, ja metsänomistaja myisi 
keskimääräisellä hinnalla 
heikoimmalle apteeraajalle 
parhaimman apteeraajan si-
jaan, hän häviäisi kaupassa 
Yhteensä yli 4000 €. 

Puukaupan toimeksianto-
palveluun sisältyy kilpailu-
tuksen ja tarjousten vertailun 
lisäksi myös korjuun valvonta 
ja mittaustodistuksen tarkas-
tus. Tarjousten vertailun tekee 

mhy, mutta päätöksen kaup-
pakumppanista tekee aina 
metsänomistaja. Puukaupan 
toimeksianto on metsänomis-
tajille maksullinen palvelu. Se 
on kuitenkin palvelu, joka 
maksaa lähes aina itsensä ta-
kaisin. Esimerkkitapaukses-
samme Mhy Mänty-Saimaa 
laskuttaisi palvelusta 792 €. 
Mhy:n laskun jälkeen metsän-
omistaja hyötyisi esimerkki-
tapauksessamme puukauppa-
palvelusta pelkkinä euroina 
keskimäärin 2000 €. Hyvin 
moni meistä keksii tuolle 
summalle käyttöä.

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Metsänhoitoyhdistys
Mänty-Saimaa ry
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Kuva 2. Tukkiprosentit männyllä litrakoon mukaan ostajittain 1.1.2013-31.12.2015. Lähde: Mhy 
Mänty-Saimaan katkonta-aineisto.

Kuva 1. Mäntytukin keskihinta kuukausittain uudistushakkuissa vuosina 2014-2015. Keskimääräinen 
hinnan ero on 2,25 €/m3.
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Auli Paukkusen normaa-
liin päivään kuuluu mm. 
ostolaskujen käsittelyä, 
palkanlaskentaa, urakoitsi-
joiden tilejä ja puhelimeen 
vastaamista. Vuonna 1980, 
jolloin Auli aloitti työt silloi-
sessa Savitaipaleen metsän-
hoitoyhdistyksessä, tehtiin 
pitkälti samoja hommia. – 
Kun aloitin keväällä 1980, 
niin metsänhoitoyhdistyk-
sessä ei ollut ollut sitä en-
nen ketään pelkästään toi-
mistohommissa. Kirjanpito 
oli ollut aiemmin pankissa. 
Alkuun olimme enemmän 
tai vähemmän sormi suus-
sa, kun aloimme miettiä, 
mitä oikeastaan piti tehdä, 
Paukkunen kertoo. 

Tilejä ja 
tukkilistoja

Silloinen Savitaipaleen 
metsänhoitoyhdistyksen 
toimisto sijaitsi nykyisen 
kunnantalon vastapäätä. 

Yhdessä isossa huoneessa 
työskentelivät Paukkusen 
lisäksi Eino Hölsä, Risto 
Huttunen, Markku Kämppi 
ja Veli-Pekka Kylliäinen. - 
Miesten työaika kului isoksi 
osaksi puiden leimaamises-
sa. Myös metsänuudistustöi-
den organisointi oli tärkeä 
osa silloista työtä. Metsu-
reitakin meillä oli. Minä 
tein kirjanpidon, maksoin 
palkat ja laskin tukkilistoja 
mekaanisella laskukoneella. 
Puhelimeen vastaaminen 
oli silloin erityisen tärkeää, 
kännyköitä kun ei tieten-
kään ollut.

Savitaipaleella metsänhoi-
toyhdistyksellä on perintei-
sesti ollut vahva asema. – 
Mielestäni meillä on ollut 
koko ajan hyvät suhteet 
myös kaikkiin sidosryhmiin, 
ja puun ostajien kanssa yh-
teistyö on sujunut hyvin. 
Myös työkaverit ovat aina 
olleet mukavia ja edelleen 
tykkäämme ”höhötellä” 
yhdessä. Työ itsessään on 
monipuolista ja välillä tulee 
kaikenlaisia yllättäviä ti-
lanteita. Kahta samanlaista 
päivää ei pääse syntymään, 
Paukkunen toteaa. Vuosi-
en varrella Paukkuselle on 
kertynyt paljon ns. hiljaista 
tietoa asiakkaista ja siinä 
sivussa myös itse metsästä. – 
Meille kerrotaan paljon hy-
vin henkilökohtaisiakin asi-
oita. Asiakkaiden luottamus 
on äärimmäisen tärkeää. 

SaiPa ja Lappi 
osa elämää

Kun työpäivä on ohi, Auli 
suuntaa usein liikunnallisten 
harrastusten pariin tai kirjan 
ääreen. Hiihto ja lenkkeily 
ovat lähellä sydäntä, samoin 
SaiPa. Jääkiekkoa käymme 
katsomassa lähes viikoittain. 
Toisinaan kesäisin 20 km:n 

yhdensuuntainen työmatka 
taittuu polkupyörällä. – 
Joka syksy käymme myös 
vaeltamassa Lapin erämais-
sa mieheni kanssa. Tyttä-
remme asuu Enontekiöllä, 
joten Lapissa tulee käytyä 
muutenkin.

Auli Paukkusen työura 
metsänhoitoyhdistyksessä 
on jatkunut kunnioitetta-
van pitkään. Vuosien var-
rella on tapahtunut yhtä 
sun toista ja asiakkaat ovat 
tulleet tutuiksi, parhaimmat 
jo kolmannessa polvessa. – 
Asiakkaat ovat mukavia. 
Sukupolvet ovat vaihtuneet, 
osassa tiloja on jo kolmas 
polvi omistajana. Vaikka 
metsänomistajien keski-ikä 
nousee, niin minusta kyllä 
välillä tuntuu, että asiakkaat 
vaan nuortuvat, Paukkunen 
naurahtaa. Muutaman ker-
ran jotkut vuosien varrella 
tutuiksi tulleet vanhemmat 
metsänomistajat ovat tulleet 
toimistolle ja Aulin nähdes-
sään kysyneet hämmästy-
neen iloisesti ”Vieläks siä 
oot täällä?”.

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Seppo Vesakoivu

Tekniikka ja työtavat ovat kehittyneet, mutta perustyö on säilynyt pitkälti samana. Auli Paukkusen 
työssä riittää silti edelleen vaihtelua.

Hallitus ja toimihenkilöt v. 1983. Vas. mt. Veli-Pekka Kylliäinen, 
työnjohtaja Markku Kämppi ja Risto Huttunen, Toivo Valsi, Reino 
Suutari, Veikko Jurvanen, Veikko Aapro, Mikko Jurvanen, Veikko 
Hujala, mt Eino Hölsä ja toimistonhoitaja Auli Paukkunen. Lähde: 
Savitaipaleen Metsänhoitoyhdistyksen historiikki

”Vieläks siä oot täällä?”
Mhy Mänty-Saimaan Sa-
vitaipaleen toimistolla 
metsänomistajia terveh-
tii ensimmäisenä tuttu 
kasvo. Auli Paukkunen 
on tänäkin aamuna aja-
nut töihin kotoaan Le-
miltä ja avannut tietoko-
neen. Kun hän keväällä 
1980 aloitti työt silloi-
sessa Savitaipaleen met-
sänhoitoyhdistyksessä, 
ei avattu tietokonetta. 
Mekaaninen laskukone 
sen sijaan oli kovassa 
käytössä.
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Tilastokeskuksen keräämäs-
tä Suomessa toimivien yritys-
ten rakenne- ja tilinpäätösti-
lastosta ei vielä ole saatavilla 
vuoden 2015 tietoja, mutta 
massan, paperin, kartongin ja 
pahvin valmistuksessa tilanne 
ei liene merkittävästi muut-
tunut vuodesta 2014. Toissa 
vuonna massa- ja paperiteol-
lisuudessa liiketulos käytettyä 
puu- tai sahahakekuutiomet-
riä kohden oli noin 24 euroa. 
Vertailun vuoksi puutuotete-
ollisuudessa liiketulos vuon-
na 2014 oli vajaa viitonen 
käytettyä puuraaka-ainekuu-
tiometriä kohden. 

Investointirintamalla 
myönteiset uutiset 
jatkuvat – nykyiset 
toimijat jaksavat epäillä 
puun riittävyyttä

Helmikuun alussa kiina-

lainen bioenergiayhtiö Ka-
idi ilmoitti suunnittelemas-
taan investoinnista Kemiin. 
Toteutuessaan laitos lisäisi 
energiapuun käyttöä noin 
pari miljoonaa kuutiomet-
riä, ja helpottaisi erityisesti 
Pohjois-Suomessa pieniläpi-
mittaisen puun ylitarjontati-
lannetta. Ulkomaisen toimi-
jan kiinnostuksen kohdistu-
minen Suomeen on osoitus 
sekä hyödyntämättömistä 
puun käyttömahdollisuuk-
sista että kansainvälisesti 
kilpailukykyisestä toimin-
taympäristöstä. 

Metsäteollisuus ry jatkaa 
mantraansa, että kaikille 
käyttäjille ei riitä puuta. EK:n 
viimeisimmän suhdannebaro-
metrin mukaan paperiteolli-
suudessa kapasiteetin käyttö 
on käytännössä tapissa. Kalik-
kaakaan ei kuitupuuta pystytä 
ottamaan lisää vastaan, ennen 
uusia investointeja. Pöyry ar-
vioi viime syksynä MMM:n 
tilauksesta, että 23 miljoonaa 
kuutiometriä vuodessa voi-
daan kestävästi lisätä puun 
käyttöä. 

Puuta on alkuvuonna 
ollut runsaasti tarjolla

Puukauppaa on alkuvuon-
na käyty selvästi viime vuot-
ta vilkkaammin. Helmikuun 
puoliväliin mennessä puu-
kaupan viikkotilastoon oli 
kertynyt lähes kolmekymmen-
tä prosenttia enemmän puuta 
kuin viime vuonna vastaavana 
aikana. Lupaavasta tammi-
kuun alusta huolimatta talvi-
korjuukohteiden hakkuuolo-
suhteet ovat olleet hankalat. 

P&K sahateollisuus on il-
moittanut puun hankinnan 
painopisteen olevan kovan 

maan leimikoissa. Kokonai-
suutena kaikista puutavara-
lajeista on tällä hetkellä yli-
tarjontaa. Lähikuukausien 
puukaupan kannalta ratkai-
seva on sahatavaramarkki-
nan ja sitä kautta havutuk-
kien kysynnän kehitys. EK:n 
suhdannekyselyn perusteella 
puutuoteteollisuuden näkymät 
lähikuukausina ovat selvästi 
viime syksyä valoisammat.

Erno Järvinen 
tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto

MTK ry

Markku Wiik

Harvennuspuulla on valoisa tulevaisuus.

Kuitupuuta käyttävässä teollisuudessa on 
puusta maksukykyä, onko halukkuutta?
Synkistä yleistaloustilan-
teen näkymistä huolimat-
ta sellun ja kartongin teko 
kannattaa Suomessa tällä 
hetkellä erinomaisesti. 
Edellä mainituilla toi-
mialoilla sijoitetun pää-
oman tuotot nykyisessä 
nollakorkomaailmassa 
sekä liiketulosprosentit 
osoittavat kiistatta että 
kilpailukyky on kohdil-
laan. Kannattavuutta on 
haettu kustannuksia kar-
simalla, liikevaihdot ovat 
junnanneet paikallaan.

Täyden palvelun metsäpankki!

 
 

 
 

 

 
  

Osuuspankki on metsänomistajan pankki. Meiltä saat
asiantuntija-apua kaikissa metsätalouden rahoitus-
asioissa, pankkipalveluissa sekä vakuutuksissa. 

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

http://op.fi/metsa
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Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan 
jäsenetuja 2016

•  Maksuton puunmyynti- 
suunnitelma  

•  Maksuton neuvonta 
metsänhoitoasioissa  

• Kaikki palvelut jäsenhintaan
•  Metsien sertifiointi  

PEFC-sertifikaatilla

•  Edunvalvonta, koulutus 
ja jäsenlehdet

•  Metsäselain, metsäsuunnitelma 
sähköisenä 

•  Maksuton istutusvälineiden laina 
taimiostojen yhteydessä

•  Suur-Savon Sähkön jäsenalennus

Valtakunnallisia jäsenetuja mm.:

• AGA-kaasut: teollisuus- ja nestekaasut sekä pullovuokrat edullisin jäsenhinnoin

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

• Grolls työvaateliike: Björnkläder-työvaatteista -25 % ja muista tuotteista – 10 %

•  Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä metsuri-
tarvikkeista alennus 10 %

•  K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 €. Henkilö- ja pakettiauton katsastus
päästömittauksineen 55 €

•  Kärcher: alennus ammattikäyttöön tarkoitetuille koneille (mm. pesurit ja imurit).
Alennuksen saa K-maatalousketjun myymälöissä

• LähiTapiola: 10 %:n alennus metsä- ja kotivakuutuksesta

• Ramirent: 35 %:n alennus voimassa olevasta vuokrahinnastosta

•  Restel hotellit: 20 % alennus päivän majoitushinnasta. Etu koskee torstain ja
maanantaiaamun välisiä majoittumisia kaikissa Restelin hotelleissa

• Savotan puoti: Tehoheinäin jäsenhintaan 65,90 €.

•  Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä alennusta  3,19 snt/l. 
Voiteluaineet, autokemikaalit ja pesut 10 % alennuksella

• Tarkemmat tiedot eduista löydät MTK:n jäsenverkosta mtk.fi/reppu

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat:

Yhdistyksen jäsenedut:

•	 Maksuton PEFC-sertifiointi 
•	 Maksuttomat koulutustilaisuudet
•	 Maksuton neuvonta

•	 Jäsenlehti 
•	 Maaseudun Tulevaisuuden  

metsänomistaja-numero 4 krt/v
•	 Metsäselain, metsäsuunnitelma 

älypuhelimeen

Valtakunnalliset jäsenedut mm.:

•	 AGA-kaasut: teollisuus- ja nestekaasut sekä pullovuokrat edullisin jäsenhinnoin. 
•	 Can-AM mönkijän, traktorimönkijän tai Lynx-moottorikelkan ostajalle  

300-500 € etuseteli  tarvikehankintoihin.
•	 Grolls työvaateliike: Björnkläder-työvaatteista -25 % ja muista tuotteista -10 %.
•	 Hankkija: Uusien moottorisahojen, näiden varaosien ja tarvikkeiden sekä  

metsuritarvikkeista alennus 10 %.
•	 K1 Katsastajat: Katsastus etuhintaan - vain 30 euroa. Henkilö- ja pakettiauton katsastus 

päästömittauksineen 55 euroa.
•	 Kärcher: alennuksen ammattikäyttöön tarkoitetuille koneille (mm. pesurit ja imurit). 

Alennuksen saat K-maatalousketjun myymälöissä.
•	 LähiTapiola: 10 %:n alennuksen metsä- ja kotivakuutuksesta. 
•	 Ramirent: 35 %:n alennuksen voimassa olevasta vuokrahinnastosta. 
•	 Restel hotellit:  20 %:n alennus päivän majoitushinnasta. Etu koskee torstain ja maa-

nantaiaamun välisiä majoittumisia kaikissa Restelin hotelleissa.
•	 Savotan puoti: Tehoheinäin jäsenhintaa 65,90 €.
•	 Teboil: Yrityskortilla bensiinistä ja dieselistä 3,19 snt/litra alennusta. Voiteluaineet, auto-

kemikaalit ja pesut 10 % alennuksella.

Tarkemmat tiedot eduista löydät MTK:n jäsenverkosta mtk.fi/reppu.

Metsänomistajat
SAVOTAN PUOTI

http://mtk.fi/reppu
http://mtk.fi/reppu
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Ilmakuvat ja 
maastokartat koko 
Suomesta

Mhy Mänty-Saimaan yhte-
nä jäsenetuna on maksuton 
mobiiliversio omasta metsä-
suunnitelmasta. Metsäselain-
sovellus on tarkoitettu käy-
tettäväksi puhelimissa tai 
tableteissa. Sovellus hyödyn-
tää ajantasaisia maastokart-
toja, ilmakuvia sekä tilan-
raja-aineistoa koko Suomen 
alueella ja palveluun ladat-
tava oma metsäsuunnitelma 
näyttää kuvioiden rajat sekä 
metsikkötiedot. Lisäksi lait-
teen paikannus kertoo oman 
sijainnin kartalla. Tietoja voi 
käyttää hyväksi maastossa 
liikkuessa ja vaikka hakkuu-
aluetta tai hoitotöitä suunni-
tellessa. Palveluun siirrettävät 
metsäsuunnitelmatiedot tulee 
olla metsänhoitoyhdistyksen 
järjestelmässä sekä ajantasai-
sia. Hyvän karttasovelluksen 
vuoksi Metsäselain palvelee 
luonnossa kulkijaa myös va-
paa-ajalla.

Positiivisia 
käyttäjäkokemuksia

Savitaipalelainen metsän-
omistaja Eeva Vasara on käyt-
tänyt puhelimellaan metsäse-
lain-sovellusta noin vuoden 
ajan. Tieto metsäselaimesta 
löytyi viime kevään metsän-
hoitoyhdistyksen lehdestä. 
Eeva otti yhteyttä metsänhoi-
toyhdistykseen ja perikunnan 
metsäsuunnitelma ladattiin 
palveluun. Tämän jälkeen 
Eeva latasi metsäselain-sovel-
luksen puhelimeen sovellus-
kaupasta ja laittoi ohjelmaan 
saamansa aktivointikoodin. 
Näin metsäselain oli valmis 
käytettäväksi. Nyt ohjelmas-
sa näkyvät kaikki perikunnan 
tilat rajoineen sekä metsikkö-
tietoineen.

”Puhelin on aina 
mukana muutenkin”

Eeva käyttää metsäselainta 
metsässä liikkuessa. Varsin-
kin paikannustieto on ollut 
kovassa käytössä. Eeva onkin 
käyttänyt tätä ominaisuutta 
apuna esimerkiksi omien ti-
lojen rajojen sekä pyykkien 
etsinnässä. Tässä tulee huo-
mata, että sijaintitiedossa voi 

olla useiden metrien heittoa. 
Siksi tarkkaa rajanmääritystä 
tällä ei voi tehdä, mutta on 
hyvänä apuna rajan paikkaa 
maastossa etsiessä. Kesällä 
Eeva hyödynsi metsäselainta 
taimikon varhaishoitotyössä. 
Kartalta löytyvät puustotie-
dot, hoitosuositus, sahattavan 
alueen rajat sekä ilmakuva 
kertoivat selkeästi, mitä ky-
seisellä alueella tulisi tehdä 
ja mihin se rajoittuu. Myös 
tässä oman sijainnin näkymi-
nen kartalla helpotti työn te-
kemistä, varsinkin tilan rajan 
läheisyydessä. Eevan mielestä 

helppo tapa pitää kartta tas-
kussa, koska puhelin on aina 
muutenkin mukana. 

Mitä kovemmassa käytössä 
puhelin tai tabletti on maas-
tossa, sitä enemmän kannat-
taa panostaa ja varmistaa, 
että laite soveltuu ulkokäyt-
töön.

Lisätietoa metsäselaimesta 
saat omalta yhdistyksen met-
säasiatuntijaltasi.

Seppo Vesakoivu
Metsänhoitoesimies

Kiinteistönvälittäjä, LKV
MHY Mänty-Saimaa

Seppo Vesakoivu

Eeva Vasara käyttää paljon metsäselainta omissa metsissä liikkuessaan.

Metsäsuunnitelma, ilmakuva ja kartat kännykässä
helpottavat sekä metsätöissä että vapaa-ajalla
Mhy Mänty-Saimaa tarjo-
aa jäsenilleen metsäsuun-
nitelman nyt myös mobii-
liversiona. Puhelimeen tai 
tablettiin ladattava kart-
taohjelma oman metsän 
suunnitelmatiedoilla ja 
paikannustietoa hyväksi 
käyttäen on oiva apuvä-
line tilalla liikkuessa.

Pidä näpit lämpösinä!

Myllymäenkatu 12
53550 Lappeenranta
p. 0105744880

Lämpökahvallinen saha vastaavan 
kylmän hinnalla!
Tarjous koskee raivureita 
ja moottorisahoja!
Hakkuiden valtias 550XPG

850€

Palvelemme nyt myös
Lappeenrannassa:Liiketie 3

52700 Mäntyharju

Huollamme: Partner,
Jonsered, McCulloch
Husqvarna-tuotteet.

Nyt
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Metsissä kulkiessani olen 
huomannut, miten met-
sien maapohjat ovat pai-
koin muuttuneet aiempaa 
rehevimmiksi. Metsän 
kasvukykyyn vaikuttavat 
monet tekijät, joista vain 
osaan voimme vaikuttaa. 
Olennaista on tietää maa-
pohjan rehevyystaso met-
sää uudistettaessa. Jos yksi 
koivusukupolvi, taivaalta 
laskeutunut typpi tai har-
vennusten aiheuttama maan 
mikrobitoiminnan lisäänty-
minen on muuttanut maata 
rehevämmäksi, voi avohak-
kuusta muutaman vuoden 
kuluttua tulla yllätyksenä, 
jos kylvetyllä uudistusalalla 
kasvaakin korkeaa heinää, 
eikä taimista ole tietoa. Sil-
loin on otettava käyttöön 
järeämmät metsänuudistus-
menetelmät. 

Puuston kasvu 
lisääntynyt

Metsiemme lisääntynees-
tä kasvusta kertovat myös 
Metsäntutkimuslaitoksen 
valtakunnan metsien in-
ventointitulokset. Viimeisen 
VMI:n mukaan Suomessa 
on puuta 2.305 milj m3 ja 
vuotuinen kasvu 104 milj. 
m3, mikä on 10-20% enem-
män kuin 15 vuoden takai-
set vastaavat luvut.  Tästä 
johtuen 10 vuotta sitten 
metsäammattilainen on voi-
nut arvioida metsikkökuvi-
on maapohjan rehevyyden 
nykyistä karummaksi. Tä-
mä merkintä säilyy kunnes 
uuden metsäsuunnitelman 
tai tila-arvion yhteydessä se 
päivitetään. 

Metsänuudistamispäätös 
tehdään nykypäivänä usein 
työpöydän ääressä käymättä 
erikseen maastossa. Mene-
telmiä valitessa luotetaan siis 
metsästä aiemmin kerättyyn 
tietoon. Metsän uudistusme-

Kuvat Auli Ylikoski

Metsän suurempi kasvukyky voi johtaa ongelmiin
Metsien maapohjat 
ovat aiempaa reheväm-
piä ja tuottavat puuta 
entistä paremmin. Sii-
hen sisältyy myös on-
gelma taimikkoa pe-
rustettaessa. Rehevällä 
pohjalla rahapuut voi-
vat jäädä unelmaksi.

Lehtomaisen kankaan kuusikko vaatii voimakkaat metsänuudistusmenetelmät.

Vain jäkälää kasvava metsä voidaan uudistaa kylväen.
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Rehevän maapohjan epäonnistunut aukko 10 vuoden kuluttua.

Suomessa tulkitaan maapohjan
rehevyyttä ns. opaskasvien
perusteella.
Kunkin kasvualustan opaskasvit 
vaativat tietyn vähimmäistason
kasvaakseen, toki ne voivat esiintyä 
myös sitä rehevämmällä pohjalla.

Kuiva kangas: laajasti jäkälää, hyvin lyhyttä
varpua (kanerva, variksenmarja, puolukka)

Kuivahko kangas: jäkälää näkyvissä, matalia
varpuja (puolukka, mustikka)

Tuore kangas: runsasta mustikkakasvustoa,
opaskasveja löytyy (mm. riidenlieko, alvejuuri, 
rätvänä)

Lehtomainen kangas: heiniä, pensaita, opaskasvit 
(käenkaali, ojakellukka, mesiangervo, paatsama)

Lehto: hyvin rehevää, opaskasvit (näsiä,
mustakonnanmarja)

Käenkaali, eli ketunleipä, paljastaa hakkuun jälkeen lehtomaisen maaperän. 

netelmät poikkeavat olen-
naisesti kuivahkolla kan-
kaalla ja rehevällä lehto-
maisella kankaalla. Oikea 
menetelmä johtaa onnistu-
neeseen taimikkoon mah-
dollisimman nopeasti ja 
edullisesti. Yleisimmät met-
säpohjat Metsänhoitoyhdis-
tys Mänty-Saimaan alueella 
ovat tuore ja lehtomainen 
kangas, kuivahkoa kangas-
ta esiintyy jo selkeästi vä-
hemmän. Monesti kallion 
kupeessakin maapohja on 
mustikkatyyppiä. 

Jotta voimme hyödyntää 
rehevän maapohjan tarjo-
aman kasvupotentiaalin 
metsänuudistuksen yhtey-
dessä, maapohja on muo-
kattava riittävän voimape-
räisesti ja istutettava kuusta 
tai koivua sekä huolehdit-
tava jälkihoitona heinäntor-
junnasta ja vesakon raivauk-
sesta. Tästä voidaan poiketa 
ja metsä uudistaa kylväen 
vain, jos alueella ennen pää-
tehakkuuta kasvaa jäkälää.

Auli Ylikoski
metsäasiantuntija

Mhy Mänty-Saimaa
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Metsäpaja Hämäläinen 
Oy on ristiinalainen vuon-
na 2008 perustettu perheyri-
tys. Yritystä pyörittää Ville 
Hämäläinen yhdessä isänsä 
Erkki Hämäläisen kanssa. 
Yritys työllistää tällä het-
kellä lisäksi viisi vakituista 
työntekijää ja yhden työhar-
joittelijan. 

–Kokeneimmat työnteki-
jöistä ovat olleet alalla jo 30 
vuotta, Ville tokaisee hymy 
kasvoillaan.

Puheen siirtyessä henkilös-

töstä kalustoon Ville kertoo, 
että heillä on tällä hetkellä 
neljä konetta käytössä. Ko-
neet soveltuvat kevyimmistä 
harvennushakkuista järeäm-
piin päätehakkuisiin. Kaikki 
motot ovat Ecolog merk-
kisiä ja ajokoneet merkkiä 
Ponsse. Myös koneiden siir-
telyyn tarkoitettua kalustoa 
Hämäläisillä on omasta 
takaa. Työkoneiden ergo-
nomia on Villen mielestä 
tärkeää. Ecolog motoissa 
pyörivä ohjaamo ja toimiva 
alusta. – Pyörivä ohjaamo 
takaa hyvän näkyvyyden 
ja toimiva alusta hyvän 
työasennon, Ville selventää.

Hyvä näkyvyys on 
kaikkien etu

Tiedusteltaessa valintaa 
metsäkonealalle Ville sanoo 
valinnan olleen helppo. – 
Pienestä asti kun on koneen 

ohjaamossa istunut, niin is-
tutaan nyt sitten isompa-
nakin. Opiskeluhistoriaansa 
Ville avaa sen verran, että 
metsäkonekoulu on viimei-
simpänä pohjalla.

Jokaisella konekuskilla 
on mieleisensä työmaat ja 
kohteet, niin myös Villel-
lä. Villen suosikkikohteita 
ovat harvennushakkuut. – 
Harvennushakkuilla oman 
käden jälki ja taito näkyy 
paremmin kuin esimerkiksi 
avohakkuilla, hän tiivistää. 
Tympeimmiksi kohteiksi 
Hämäläinen nostaa ennak-
koraivaamattomat kohteet. 
– Ennakkoraivaamattomat 
kohteet ovat näkyvyyden kan-
nalta huonompia mahdollisia. 

– Olemattoman näkyvyy-
den lisäksi raivaamattomat 
kohteet laskevat työn tehok-
kuutta ja mukavuutta. Paha 
aliskasvusto voi pahimmas-
sa tapauksessa rikkoa lai-

pan, teräketjun tai hydrau-
liikkaletkuja, Ville toteaa. 
Samaan hengenvetoon Ville 
painottaakin ennakkoraiva-
uksen tärkeyttä. Hänen ko-
kemuksensa mukaan hyvin 
ennakkoraivattu kohde pal-
velee parhaiten sekä työnte-
kijää että metsänomistajaa.

Hyvä työnjälki ja 
metsänomistajan kehut 
palkitsevat

Onnistumiset poikivat li-
sää onnistumisia. Kysyttä-
essä Villeltä hänen uransa 
onnistumisista ja huippu-
hetkiä, kaksi nousee ylitse 
muiden: Ensimmäisen työn-
tekijän palkkaaminen ja 
metsänomistajan kehut teh-
dystä työstä. – On työintoa 
nostattavaa, kun metsän-
omistaja antaa työstä hyvän 
palautteen ja parhaimmassa 
tapauksessa kutsuu uudes-

Toni-Ville Rantala
Metsäammattilaisia kahdessa polvessa

Vuodesta 2008 yrittäjä-
nä toiminut Ville Hämä-
läinen käsittelee metsiä 
neljän koneen voimin. 
Hämäläisen mukaan 
ennakkoraivausta pitää 
korostaa entisestään ja 
tasaisuus puun kysyn-
tään olisi tervetullutta.

Ville Hämäläisen toimistosta näkee hyvin ja ergonomia on kohdillaan.
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TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

www.tapio.fi 

TAPIO SILVA Oy
puh. 0294 32 6000 

Hyvistä siemenistä
  kasvaa tuottava metsä

Puuta pinoon kuorma kerrallaan.

Toni-Ville Rantala

taan metsiinsä töihin, Ville 
tuumailee. Epämiellyttäviä 
kokemuksia Ville joutuu 
hetken miettimään, mutta 
yhden hän mainitsee. – Met-
sässä olevat luontokohteet 
tuottavat joskus pään vai-
vaa. Varsinkin, jos niistä 
puuttuu ennakkotieto.

Haastattelun loppuun kes-
kustelemme Villen kanssa tä-
mänhetkisistä työtä rajoitta-
vista tekijöistä. Villen mieles-
tä suurin rajoittava tekijä on 
puiden kelpaavuus eteenpäin. 
– Alasta on tullut hektisempi 
mitä se oli ennen. Sellainen 
tietty tasaisuus puuttuu. Kär-
jistetysti sen voisi sanoa, että 
tänään kelpaa tietty puuta-
vara ja huomenna taas joku 
muu, Ville ynnää. 

Toni-Ville Rantala
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

http://www.tapio.fi/
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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

Jukka Haataja
metsäasiantuntija

040 720 3160
jukka.haataja@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

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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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
vuorotteluvapaalla

Toni Nevalainen
metsänhoitoesimies

0400 240 480

Auli Ylikoski
metsäasiantuntija
044 770 0160

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 
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Pääosa Metsänhoitoyhdis-
tys Mänty-Saimaan jäsenistä 
kuuluu Kaakkoiseen sertifi-
ointialueeseen, joka kattaa 
Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson. Yhdistyksen 
valtuusto päätti syyskokouk-
sessaan joulukuussa osallistua 
edelleen tähän alueelliseen to-
teutukseen.

Vaatimukset 
tiukentuvat jonkin 
verran

Nyt alkavalla kaudella 
PEFC-metsäsertifiointi perus-
tuu eteläisessä Suomessa 30 

kriteeriin eli vaatimukseen. 
Kokonaan uusia seurattavia 
asioita ovat roskaamiseen ja 
metsänhoidon laadunvarmis-
tukseen liittyvät kriteerit. 

Lisäksi muinaismuistojen 
säilyttäminen, metsänkäyt-
töilmoituksen/ympäristöselvi-
tyksen tekeminen sekä met-
sätyöpalvelujen hankinta ovat 
nostettu omiksi itsenäisiksi 
kohdikseen. Suurin osa enti-
sistä vaatimuksista on tarken-
nettu vastaamaan muuttuneita 
olosuhteita. 

Toimijoille asetettuja vaa-
timuksia voi hyvällä syyllä 
pitää metsänomistajan näkö-
kulmasta järkevinä. Sertifioi-
duissa metsissä tehdään työt 
lakien ja säädösten mukaisesti 
ja luonnon monimuotoisuus 
otetaan huomioon.

Metsänomistajille taloudel-
lisesti merkittävimpiä kohteita 
ovat vesistöjen suojavyöhyk-
keet ja säästöpuut. Suojavyö-
hykkeen minimiraja on edel-
leen viisi metriä ja siltä saa 
puustoa jonkin verran poimia, 
mutta ei esimerkiksi hävittää 
olemassa olevaa pensasker-
rosta. 

Hakkuun yhteydessä sääs-
tettävien puiden minimimää-
rä nousee kymmeneen kap-
paleeseen hehtaaria kohti. 
Säästöpuiden jättämisvelvoite 
on leimikkokohtainen, joten 
jättöpuiden keskittäminen on 
mahdollista. Säästöpuiksi lue-
taan yli 10 sentin elävät puut 
ja yli 20 sentin kelot, maapuut 
ja pökkelöt.

Urakoitsijat ja 
metsänomistajat 
mukana

Uudistunut järjestelmä edel-

lyttää edelleen sitä, että kaikki 
metsätalouden toimijat käyt-
tävät sertifioiduissa metsissä 
sellaisia yrityksiä, jotka ovat 
sitoutuneet toimimaan kritee-
rien mukaisesti. Sen vuoksi 
metsänhoitoyhdistyskin edel-
lyttää omilta urakoitsijoiltaan 
sitoutumista järjestelmään.

Kaikki Metsänhoitoyhdistys 
Mänty-Saimaan jäsenmaksun 
maksaneet jäsenet ovat metsä-
sertifioinnissa mukana ilman 
eri maksua. Toki jäsen voi 
jättäytyä sertifioinnin ulko-

puolellekin, sillä kyse ei ole 
mistään pakollisesta menet-
telystä.

Metsänomistajien muutama 
vuosi sitten saama sertifioin-
titodistus on toistaiseksi voi-
massa edelleen. Myöhemmin 
tänä vuonna metsänomistaja 
voi netistä tulostaa kiinteis-
tökohtaisen todistuksen met-
siensä sertifioinnista.

Jukka Hujala
Kenttäpäällikkö
MTK Metsälinja

Kriteeri 15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen 
lajistoon kuuluvia puulajeja.

Jäsenenä olet mukana metsäsertifioinnissa
Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenet kuuluvat PEFC-
ryhmäsertifioinnin piiriin 
yhdistyksen valtuuston 
päätöksellä myös jatkos-
sa. Tänä vuonna otetttin 
käyttöön uudet vaati-
mukset, joiden noudat-
tamista tarkastellaan vii-
dellä sertifiointialueella. 

Jukka Hujala

Jukka Hujala

Sertifioinnin toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuonna 2014 
auditoijat tarkastivat mm. Mhy Mänty-Saimaan metsänuudista-
mistyömaan.

Kriteeri 3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus 
ja selvitetään ympäristönäkökohdat.

Merja Kuukka

Kriteeri 26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen 
kehittymistä edistetään.

Marja Kalpio

Kriteeri 29: Metsien monikäyt-
töedellytyksiä edistetään. 

Mikko Palojärvi
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Metsänhoidon PEFC-kriteerit Etelä-Suomessa
Kriteeri  1: Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan 
Kriteeri  2: Metsien puusto säilytetään hiilinieluna 
Kriteeri  3: Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus ja selvitetään ympäristönäkökohdat 
Kriteeri  4: Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen metsävaratiedon hyödyntämiseen 
Kriteeri  5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan 
Kriteeri  6: Puuston terveydestä huolehditaan 
Kriteeri  7: Energiapuuta korjataan kestävästi 
Kriteeri  8: Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon 
Kriteeri  9: Suojelualueiden suojeluarvot turvataan 
Kriteeri 10: Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään 
Kriteeri 11: Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään 
Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan 
Kriteeri 13: Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta 
Kriteeri 14: Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden toimenpiteissä 
Kriteeri 15: Metsänuudistamisessa käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja 
Kriteeri 16: Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä 
Kriteeri 17: Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta 
Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla 
Kriteeri 19: Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä 
Kriteeri 20: Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti 
Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan 
Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-arvosta huolehditaan 
Kriteeri 23: Työnantajavelvoitteita noudatetaan 
Kriteeri 24: Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä 
Kriteeri 25: Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti 
Kriteeri 26: Lasten ja nuorten metsätietämystä ja luontosuhteen kehittymistä edistetään 
Kriteeri 27: Jokamiehenoikeudet turvataan 
Kriteeri 28: Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä 
Kriteeri 29: Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään 
Kriteeri 30: Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään 

Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan (Kriteeri 1)
-  Metsätaloudessa noudatetaan voimassa olevaa metsä-, 

ympäristö- ja työlainsäädäntöä.
Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus 
ja selvitetään ympäristönäkökohdat (3)
-  Tulevista hakkuista tehdään metsänkäyttöilmoitus tai erityis-

tapauksissa ympäristöselvitys.
Metsävaratietoa hyödynnetään metsien hoidossa (4)
-  Yli 50 hehtaarin tilalla on oltava ajantasaiset tiedot 

metsävaroista, luontokohteista sekä hakkuu- ja hoito- 
ehdotuksista. Vaatimuksen täyttää metsäsuunnitelma tai muu 
metsävaratieto.

Puuston terveydestä huolehditaan (6)
- Kesäaikaisissa hakkuissa toteutetaan juurikäävän torjunta
-  Puunkorjuussa vältetään kasvamaan jätettävien puiden 

vahingoittumista
Energiapuuta korjataan kestävästi (7)
-  Uudistushakkuualalle jätetään osa kannoista ja havuista 

korjaamatta. 
Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti (8)
- Taimikonhoitotarpeesta on tehty vähintään 60 %
Suojelualueiden suojeluarvot turvataan (9)
-  Suojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä toimitaan 

niin, ettei suojeluarvot heikkene
Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään (10)
-  Metsälain tarkoittamien elinympäristöjen lisäksi on 

otettava huomioon myös muita elinympäristöjä kuten 
suppia, ojittamattomia korpia ja lehtipuuvaltaisia lehtoja

Suoluonnon monimuotoisuutta ylläpidetään (11)
-  Luonnontilaisia soita ei uudisojiteta ja kunnostusojitusta 

tehdään vain sellaisilla alueilla, joilla ojitus on lisännyt 
selvästi puuston kasvua.

Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan (12)
-  Metsätaloustoimenpiteissä otetaan huomioon tiedossa olevat 

suojellut lajit ja uhanalaisten lajien lisääntymis- ja elinpaikat
Kulotuksilla ja poltoilla edistetään metsälajien moni- 
muotoisuutta (13)
Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsätalouden 
toimenpiteissä (14)
-  Hakkuissa jätetään säästöpuita vähintään 10 kpl/hehtaari. 

Säästöpuut jätetään ensisijaisesti ryhmiin ja mielellään elin-
ympäristöjen läheisyyteen tai suojakaistoille.

Metsänuudistamisessa käytetään kotimaisia puulajeja ja 
taimet eivät ole geenimuunneltuja (15 ja 16)
Vesistöjen läheisyydessä huolehditaan vesiensuojelusta (17)
-  Vesistöjen ja lähteiden läheisyyteen jätetään vähintään 5-10 

metriä leveä suojakaista, jota ei esimerkiksi muokata tai lannoi-
teta eikä siltä poisteta pensaskerrosta.

Kunnostusojitus- ja mätästyskohteilla huolehditaan vesien-
suojelusta (18)
-  Tarkoituksenmukaiset vesiensuojelutoimenpiteet toteutetaan 

em. toimenpiteiden yhteydessä
Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä (19)
-  Lannoitusta, kemiallista kasvinsuojelua tai kantojen nostoa ei 

tehdä pohjavesialueilla
Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti (20)
Jokamiehenoikeudet turvataan (27)
- Vastuullisen jokamiehen oikeuksia ei rajoiteta
Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä (28)
Metsien monikäyttöedellytyksiä edistetään (29)
-  Ulkoilureittien kulkukelpoisuus turvataan metsätalouden 

toimenpiteissä
- Riistalle jätetään havupuuvaltaisissa taimikoissa lehtipuuta
Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään (30) 

Metsänomistajan PEFC-vaatimuksia 2016 -



18

Metsäohjelmat ja 
toteutus yhteistyötä

Metsäohjelmien laatimises-
sa olivat mukana metsän-
omistajat, metsäteollisuus, 
järjestöt ja muut keskeiset 
sidosryhmät. Metsäohjelmi-
en sisältö hyväksyttiin alu-
eellisessa metsäneuvostossa 
joulukuussa 2015. Alueelli-
set metsäohjelmat perustuvat 
metsälakiin ja -asetukseen.

Metsäohjelmien onnistu-
nut toteutuminen edellyttää, 
että kaikki keskeiset alu-
een metsäalan toimijat ja 
sidosryhmät ovat vahvasti 
mukana toteuttamassa ja tu-
kemassa sen toimenpiteitä. 

Metsäohjelmat 
vastaavat kasvavaan 
puun kysyntään

Puun kysyntä lisääntyy 
voimakkaasti metsäteolli-
suuden mittavien investoin-
tien myötä. Jo valmistuneet 
ja käynnissä olevat inves-
toinnit lisäävät metsäteol-
lisuuden puuraaka-ainetar-
vetta vuodesta 2017 lähtein 
10-11 miljoonalla kuutiol-
la. Metsäohjelmien tavoit-
teiden toteutuessa hakkuut 
nousevat suurimman kestä-
vän hakkuumäärän tasol-
le eli Etelä-Savossa reiluun 
7 miljoonaan kuutioon ja 
Kaakkois-Suomessa 4,7 
miljoonaan kuutioon.  Tä-
mä merkitsee Etelä-Savossa 
noin miljoonan ja Kaakkois-
Suomessa noin 0,7 miljoo-
nan kuutiometrin lisäystä 

hakkuumääriin vuosittain. 

Hakkuumäärien nosto tuo 
kasvavaa hyvinvointia maa-
kuntiin ja erityisesti maa-
seutu- ja haja-asutusalueille. 
Pelkästään kantorahatulot 
lisääntyvät maakunnissa yh-
teensä lähes 60 miljoonaa 
euroa. Hakkuut, kuljetukset 
sekä lisääntyneet metsänhoi-
totyöt tuovat uutta työtä 
noin 300 henkilötyövuoden 
verran. Vaikutukset kertaan-
tuvat puun jalostuksessa, jo-
ka on selkeästi metsätalout-
ta suurempi työllistäjä myös 
Etelä-Savossa, jossa metsä-
teollisuuden puunkäyttö on 
kuitenkin alle puolet maa-
kunnan hakkuumääristä.   

Hakkuumäärien nostami-
nen edellyttää puumarkki-
noiden luotettavaa ja tasaista 
toimintaa. Metsänomistajien 
puumarkkina-aktiivisuutta 
pyritään parantamaan te-
hostamalla metsävaratieto-
jen käyttö metsänomistajien 
neuvonnassa, kehittämällä 
metsätilarakennetta ja tar-
joamalla metsänomistajille 
myös uusia vaihtoehtoja 
metsiensä käsittelyyn. 

Liikenneinfraan 
satsattava  

Ilmaston lämpenemisen 
seurauksena heikentyvät 
talvikorjuuolosuhteet, kas-
vavat hakkuumäärät sekä 
tarve jaksottaa hakkuut ta-
saisemmin ympäri vuoden 
vaativat liikenneinfran pa-
rantamista sekä alempias-
teisen tieverkoston että pää-
teiden ja rautateiden osalta. 
Kemera-tukirahoitusta sekä 
valtion vuosille 2016-2018 
myöntämää 600 miljoonan 
euron liikenneväylien kor-
jausvelkarahaa pyritään oh-
jaamaan myös metsäteiden 
ja alempiasteisen tieverkos-
ton kunnostamiseen. 

Taimikonhoito vaatii 
tason nostoa

Taimikonhoidon taso on 
jäänyt viime vuosina huoles-
tuttavan alhaiseksi. Jos tai-
mikonhoitomääriä ei saada 
nopeasti nostettua, se näkyy 
20 -30 vuoden kuluttua met-
sien tuottokunnon ja laadun 
huomattavana alenemisena. 

Luonnonvarakeskuksen 
(entinen Metsäntutkimuslai-

tos) tuoreiden Valtakunnan 
metsien inventointitulosten 
mukaan Kaakkois-Suomen 
taimikonhoitotarve on tule-
valla 5-vuotiskaudella lähes 
kaksinkertainen ja Etelä-
Savon 40% suurempi vii-
meisen 5 vuoden taimikon-
hoitoalaan verrattuna. 

Huomiota metsien 
monimuotoisuuteen ja 
vesien suojeluun

Kasvavat puunkorjuumää-
rät lisäävät metsäluonnon 
monimuotoisuuteen, vesien-
suojeluun ja metsien muu-
hun käyttöön kohdistuvia 
odotuksia ja vaatimuksia. 
Metsäohjelmassa koroste-
taan vahvasti metsien moni-
muotoisuuden säilyttämistä 
ja vesiensuojelun tehosta-
mista kaikissa talousmet-
sien hakkuu- ja hoitotoi-
menpiteissä. Luontoarvoja 
säilymistä edistetään myös 
vapaaehtoisen METSO-suo-
jeluohjelman kautta. 

Antti Heikkilä
aluejohtaja

Suomen metsäkeskus,
kaakkoinen palvelualue

Uudet metsäohjelmat vastaavat lisääntyvään 
puun tarpeeseen
Metsäteollisuuden in-
vestoinnit ja kasvava 
puun kysyntä nousevat 
kärkiasioiksi juuri val-
mistuvissa Etelä-Savon 
ja Kaakkois-Suomen 
metsäohjelmissa 2016-
2020. Hakkuiden li-
sääntyminen edellyttää 
myös entistä tehok-
kaampaa luontoarvo-
jen ja vesiensuojelun 
huomioimista talous-
metsien käsittelyssä. 

Tulevaisuuden metsäta tarvitsevat hoitoa nyt! Taimikonhoitomääriä on syytä lisätä vahvasti.

Metsäkeskus
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UPM:n toimitusjohtaja 
Jussi Pesonen arvioi Kuu-
sankosken Kymin tehtaiden 
uudistetun sellulinjan ava-
jaisissa muutama viikkoa 
sitten, että Suomessa joudu-
taan todennäköisesti turvau-
tumaan aiempaa enemmän 
tuontipuuhun, jos kaikki 
työn alla tai vireillä olevat 
suuret metsäteollisuuden 
investointisuunnitelmat to-
teutuvat. Pesosen mukaan 
puun tarjontaa olisi kasva-
tettava 30 prosentilla. Hän 
näkee, että lyhyellä aikavä-
lillä lisääntyvä puuntarve on 
suurelta osin tyydytettävä 
tuontipuulla Venäjältä.

Pesosen huolen ymmär-
tää, sillä metsäteollisuuden 
raaka-ainetarve on kovassa 
kasvussa. Jo valmistuneet ja 
käynnissä olevat investoin-
nit lisäävät metsäteollisuu-
den puuraaka-ainetarvetta 
vuodesta 2017 lähtein 10-
11 miljoonalla kuutiol-
la. UPM:n Kuusankosken 
selluinvestointi kasvattaa 
raaka-aineen käyttöä 0,8 
miljoonaa kuutiota, Stora-

Enson Varkauden uusi kar-
tonkikone- ja viilupuuinves-
tointi 1,2 miljoona kuutiota, 
Kotkamillsin uusi kartonki-
kone 0,4 miljoonaa. Met-
sä Groupin Äänekoskelle 
rakenteilla olevan biotuo-
tetehtaan raaka-ainetarve 
on 4,5 miljoonaa kuutiota. 
Kuopioon ja Kemijärvelle 
suunnitteilla olevat uudet 
sellutehtaat lisäisivät toteu-
tuessaan puun tarvetta vielä 
7-8 miljoonalla kuutiolla. 

Raaka-ainetarpeen lisäys 
on kieltämättä häkellyttävän 
suuri, mutta siitä huolimat-
ta metsäteollisuusjohtajien 
kannattaisi pitää katse tiu-
kasti kotimaassa.  Suomen 
metsien suurin kestävä vuo-
tuinen tukki- ja kuitupuun 
hakkuumahdollisuus on 75 
miljoonaa kuutiota. Viime 
vuosien aikana tukki- ja kui-
tupuun markkinahakkuu-
määrä on ollut tasolla 55 
miljoonaa kuutiota. Metsiin 
on jäänyt vuosittain käyt-
tämätöntä hakkuureserviä 
noin 20 miljoonan kuution 
verran, joten metsissä on 

puut kasvavaa raaka-aine-
tarvetta varten.  

Toimitusjohtaja Pesonen 
kyllä tietää, että Suomen 
metsissä on riittävästi puita. 
Se, mitä Pesonen pelkää, on, 
etteivät suomalaiset metsän-
omistaja pysty nostamaan 
puun tarjontaa kasvavaa 
kysyntää vastaavasti. Aika 
näyttää, onko Pesosen pel-
ko oikea.  Seuraavat 2-3 
vuotta tulevat olemaan 
metsänomistajille ja heidän 
organisaatioilleen todellinen 
näytön paikka. 

Metsäteollisuus tarjoaa 
metsänomistajille mahdol-
lisuuden lisätä vuotuisia 
puunmyyntimääriä 10 mil-
joonalla kuutiolla, jonka 
suorat ja välilliset tulovai-
kutukset, sisältäen kanto-
rahatulot, hakkuun ja kul-
jetuksen tulot sekä työtulot 
jalostus-, tuotelogistiikka- ja 
alihankintaketjuissa ovat 
suuruusluokkaa 1,5-1,9 
miljardia euroa vuodessa. 
Lisäksi työllisyysvaikutukset 
lasketaan tuhansissa uusis-
sa työpaikoissa, suurimpina 
hyödynsaajina maaseutu- ja 
haja-asutusalueet. Kulunutta 
sanontaa siteeraten – onko 

tässä tarjous, josta ei voi 
kieltäytyä.

Loppuun, vaikkapa pie-
nenä pelokkeena, on syytä 
avata hivenen puuntuonnin 
lähihistoriaa. Vuonna 2005 
tuontipuumäärä oli 21 
miljoonaa kuutiota, viime 
vuosina tuontipuumäärä on 
ollut 10-11 miljoonan kuu-
tion tasolla. Puun tuonnin 
nostaminen kymmenen vuo-
den takaiselle tasolle ei ole 
metsäteollisuudelle temppu 
eikä mikään, jos kotimaan 
puukauppa ei käy. 

Pekka Vainikka
elinkeinopäällikkö

Suomen metsäkeskus,
kaakkoinen palvelualue

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

Näytön paikka

Hoitamaton metsä ei pankkitiliä lihota 

Hyödynnä kemera-tuki ja hoidata taimikot kuntoon alle 
puoleen hintaan!

Esimerkki:

Taimikon varhaishoidon kustannus:  450 €
Kemera-tuki:                         - 160 €
Menot tuen jälkeen yhteensä:  290 €

Verovähennys - 30 %:         87 €
Lopullinen kustannus:    203 €

http://www.taimitapio.fi/
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Miltei koko alueen tiedot 
pohjautuvat nyt uudenmuo-
toiseen, Laser-keilaukseen 
perustuvaan metsävaratieto-
jen kartoitukseen. Metsään.
fi palvelun käyttö on met-
sänomistajalle maksutonta. 
Käy katsomassa, mitä tiedot 
kertovat sinun metsiesi mah-
dollisuuksista!

Uutta tietoa Ristiinasta, 
Suomenniemeltä ja 
Savitaipaleelta

Metsävaratietojen kartoitus 
eteni viime kesänä Ristiinan, 

Suomenniemen ja Savitaipa-
leen alueella ja osin myös 
Mäntyharjun itäosissa. Edel-
lisenä kesänä laserkeilatun ja 
ilmavalokuvatun alueen ku-
vauksia jouduttiin uusimaan 
aiemmissa kuvissa pilvien alle 
jääneiden alueiden osalta. Li-
säksi tietoja on täydennetty 
käymällä maastossa tarkas-
tamassa hankalimmin tieto-
konetekniikalla tulkittavia 
kohteita, lähinnä taimikoita 
ja niiden hoitotarpeita.

Tämän lehden ilmestyessä 
keilausalueen metsävaratie-
dot on julkaistu kokonai-
suudessaan metsänomistajien 
käyttöön. Osalla tiloista on 
edelleen maastossa tarkista-
mattomia taimikkokuvioita. 
Ne on merkitty Metsään.fi 
-palvelussa punaisella täh-
dellä ja tilanteesta kertoval-
la tekstillä. – Suosittelemme 
tarkistamaan näiden kuvi-

oiden taimikonhoitotarpeen 
maastossa tarvittaessa metsä-
ammattilaisen kanssa ennen 
työn tilaamista. Metsäkeskus 
jatkaa tietojen tarkistamista 
resurssiensa puitteissa osin 
myös muiden maastokäyntien 
yhteydessä. 

Metsään.fi – palvelu 
kertoo metsäsi 
mahdollisuudet ja 
tarpeet

Metsään.fi-palvelussa met-
sänomistaja voi milloin ja 
missä tahansa tarkastella 
omien metsiensä puustotie-
toja, hakkuumahdollisuuksia 
ja hoitotarpeita – tarvitaan 
vain nettiyhteys ja henkilö-
kohtaiset pankkitunnukset. 
Metsään.fi-palvelu löytyy 
nettiosoitteesta www.met-
saan.fi.

Metsänomistajakohtaiset 

metsävaratiedot ovat nykyi-
sellään ainoastaan metsän-
omistajan omassa käytössä. 
Halutessaan metsänomistaja 
voi antaa esim. metsänhoi-
toyhdistykselle tai muille 
metsäalan toimijoille suostu-
muksen tietojensa käyttöön. 

Palvelussa oleva metsäva-
ratiedot on esitetty metsikkö-
kuvioittain. Tietoja voi näin 
hyödyntää hakkuiden ja met-
sänhoitotöiden suunnittelussa 
ja toteuttamisessa. Palvelussa 
on mukana myös ilmakuvat 
omasta metsäalueesta. Kaik-
ki metsävaratiedot, kartat ja 
ilmakuvat voi halutessaan tu-
lostaa paperille esimerkiksi 
lähdettäessä maastoon tar-
kastelemaan metsien hakkuu- 
ja hoitotarpeita. 

Antti Heikkilä
aluejohtaja

Suomen metsäkeskus, 
Kaakkoinen palvelualue

Suomen metsäkeskus, Kaakkoinen palvelualue 
Metsävaratietojen Metsään.fi julkaisutilanne 25.1.2016

Selite
Laserkeilaus 2014, julkaistu Metsään.fi:ssä 2015/2016

Julkaistu Metsään.fi:ssä 2011-2013

Metsävaratietoa tarjolla Mänty-Saimaan
alueella kattavasti
Mänty-Saimaan metsän-
hoitoyhdistyksen alueen 
yksityismetsien metsä-
varatiedot on saatu kat-
tavasti tarjolle Suomen 
metsäkeskuksen Met-
sään.fi -palveluun (www.
metsaan.fi). 

http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://saan.fi/
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://s��n.fi/
http://metsaan.fi/
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Ylikoski aloitti metsäuran-
sa Suomenniemen metsän-
hoitoyhdistyksellä keväällä 
1988. Suomenniemen mhy 
teki tuolloin hyvin edistyksel-
lisesti metsäsuunnittelua itse. 
Ylikoski työskenteli alueelli-
sen metsäsuunnittelun parissa 
kolme vuotta kunnes tie vei 
Lappiin. Lapissa työkoke-
musta karttui niin suunnit-
telutöistä Metsähallituksella 
kuin johtavana oppaana Met-
säntutkimuslaitoksella. 

Kymmenen lapin vuo-
den jälkeen Ylikoski palasi 
Etelä-Karjalaan 2001. Hän 
työskenteli Metsäkeskuksel-
la Savitaipaleen toimistolla 
vuoteen 2011, jolloin Met-
säkeskuksen liiketoiminta 
eriytettiin. Metsäkeskuksen 
liiketoimintayksikössä, Ot-
sossa, hän työskenteli vain 
muutaman kuukauden ja ke-
väällä 2012 Ylikoski siirtyi 
Metsänhoitoyhdistys Mänty-
Saimaan palvelukseen. Työ-
huone on säilynyt samana 
vuodesta 2001, sillä Metsä-
keskus toimi mhy:n tiloissa 
vuokralla. Seuraavan vuoden 
ajan ”ykköspöytä” sijaitsee 
taas Suomenniemellä. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Auli Ylikoski palaa Suomenniemelle tuuraamaan Kyösti Kiljusta 
tämän vuorotteluvapaan ajan.

Auli Ylikoski palaa 
Suomenniemelle
Yksi ympyrä sulkeutui 
maaliskuun alussa kun 
Mhy Mänty-Saimaan 
metsäsuunnittelija Auli 
Ylikoski palasi Suomen-
niemen toimistolle. Hän 
tuuraa Kyösti Kiljusta noin 
vuoden kestävän vuorot-
teluvapaa ajan. 

Suvi Kokkola Metsäsuunnitelmaan 
tulee päivittää paikka  
palmulehdolle.
Eihän se nyt niin mene!
Tarkka arvio puuston määrästä, hyvät hakkuuehdotukset, 
hoitotöiden tarve, lannoituskohteet, tiestön ja vesitalouden 
parantamisideat, suositeltujen toimenpiteiden ajoitus vai 
tarkat tiedot metsän erityispiirteistä? 

Metsäsuunnitelmakansio täynnä papereita ja karttoja, 
sähköinen aineisto internetissä vai mobiilimetsä- 
suunnitelma? 

Hyvässä metsäsuunnitelmassa on riittävän tarkat perus-
tiedot sekä järkevät toimenpide-ehdotukset. Hyväkään 
suunnitelma ei pysty ennakoimaan puumarkkinatilannetta 
tuleviksi vuosiksi, joten hakkuuehdotusten täytyy joustaa. 
Hyvän suunnitelman avulla pystytään suunnittelemaan 
järkeviä toimenpidekokonaisuuksia ja käyttämään metsää 
kestävästi. Hyvässä metsäsuunnitelmassa toimenpiteiden 
tarpeellisuutta arvioidaan myös maastossa. 

Hyvä metsäsuunnitelma räätälöidään sellaiseksi, että se 
palvelee käyttäjäänsä parhaiten. 

Kun tilaat metsäsuunnitelman Mhy Mänty-Saimaalta, saat 
itse valita, missä muodossa suunnitelman haluat.

Tilaa hyvä metsäsuunnitelma!

p. 040 820 1163 tai auli.paukkunen@mhy.fi

www.mhy.fi/manty-saimaa

mailto:auli.paukkunen@mhy.fi
http://www.mhy.fi/manty-saimaa
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Talvella toteutettu saari-
hakkuu vaatii toteutuakseen 
kovat pakkaset ja hyvän aj-
oituksen. Heti vuoden al-
kuun osuneet kovat pak-
kaset mahdollistivat sen, 
että Jaakko Väänänen pää-
si aloittamaan jäätien teon 
Aittasaareen uudenvuoden 
päivänä. – Kun pakkasta 
on 25-30C° niin vettä voi 
pumpata jäälle 3-4 kertaa 
päivässä. Nyt sattui juuri 
oikeanlaiset kelit ja uutta 
jäätä syntyi päivittäin kah-
desta kolmeen senttiä, Jaak-
ko kertoo. 

Väänäsen yhteismetsä on 
esimerkki toimivasta suvun 
yhteisomistuksesta. Hommia 
tehdään yhdessä. Jäätien ol-
lessa tarpeeksi kantava Jaa-
kon poika Tuomo ja Tuo-
mon poika Joonas siirtävät 
kaluston saareen. -Kalustona 
meiltä löytyy moto, maata-
loustraktori ja puutavarava-
rustus. Tästä saaresta lähtevä 
puumäärä on kuitenkin sen 
verran iso, että nämä puut 
viedään täältä säiden salli-
essa pois puutavara-autolla 
nuppikuorma kerrallaan, 
Jaakko täsmentää.

Mieluummin 28% 
kuin 30%

Kyselen Jaakolta tarkem-
min kolmessa sukupolvessa 
olevan yhteismetsän hyviä 
ja huonoja puolia. Hyvinä 
puolina Jaakko pitää erityi-
sesti sitä, että metsät säily-
vät suvussa, eivätkä palstat 
pirstoudu. Myös alhaisempi 
veroaste (28%) miellyttää 
Jaakkoa. – Jos huonoja puo-

lia pitää etsiä, niin kyllä se 
on tuo virallisempi hallinto 
ja vuotuinen kokous, mutta 
sehän on vaan asennekysy-
mys, Jaakko naurahtaa.

Hallinnosta ja kokouksis-
ta puhuttaessa Jaakko tar-
kentaa heidän työnjakoaan 
yhteismetsässä ja etenkin 
tässä hakkuussa. – Tässä 
hakkuussa minä olen keskit-
tynyt tähän jäätien tekoon. 
Tuomo ja Joonas hoitavat 
metsähoidolliset työt. Toi-
mitsijamiehenä meidän yh-
teismetsässä toimii Tuomo.

Pakkanen ja ajoitus 
avainasemassa

Jaakon mielestä suurin 
haaste saarihakkuissa on 
saareen pääsy, varsinkin 
talvella. Jäätien rakentami-
nen onnistuu vain pakka-
silla ja ajoituksenkin pitää 
osua nappiin. – Kun rupeaa 
Siperiasta tuulemaan, niin 
silloin voi sanoa, että hyvät 
jäätientekokelit ovat tulos-

sa. Näin kävi tämänkin tien 
kohdalla, Jaakko tuumaa. 
Sula ajanjakso on pääsään-
töisesti parempi ajankohta 
saarihakkuulle kuin talvi. 
Jäätielläkin on kuitenkin 
paikkansa. - Lauttakulje-
tukset toimivat esimerkiksi 
Saimaalla, mutta jäätiekul-
jetukset sopivat paremmin 
sisäjärville, Jaakko pohtii.

Toni-Ville Rantala

Jäätietä pitkin saarihakkuulle

Tammikuun kovat pakka-
set mahdollistivat vankan 
jäätien teon ja Väänäset 
pääsivät toteuttamaan 
jo viime vuonna suunnit-
teilla olleet harvennus-
hakkuut Ristiinan Ait-
tasaaressa. Jäätien teon 
ja hakkuun toteuttavat 
perheen miehet Jaakko, 
Tuomo ja Joonas. •  105 cm teräsjäätä 

kantaa täyden puu-
tavara-auton (60 t)

•  90 cm teräsjäätä 
kantaa puutavara-
auton nuppikuorman  

•  1,5 km tien tekemi-
seen menee n. 1kk

•  25-30C° pakkasella 
vettä voi pumpata 
jäälle 3-4 kertaa 
päivässä

•  Tämän tien kustan-
nukset 6000-7000€

Jaakko Väänänen, Joonas Väänänen ja Tuomo Väänänen aloittamassa saarihakkuuta Aittasaaressa.
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Varsinkin isoja hakkuita 
on saarissa harvoin. Ylei-
sempi käytäntö on tehdä sen 
kokoluokan talvihakkuita, 
että puiden kuljetus pois 

saaresta onnistuu maatalo-
ustraktorilla. – Taloudelli-
sesti ei ole kannattavaa ra-
kentaa jäätietä pientä savot-
taa varten. Nyrkkisääntönä 

voisin pitää etenkin tässä 
saarihakkuussa 1000m³. Jos 
hakkuukertymä jää sen alle, 
ei ole kannattavaa rakentaa 
näin vahvaa jäätietä, Jaakko 

ynnäilee. 

Toni-Ville Rantala
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

Kolmenkymmenen asteen pakkasella jäätien teko hyytävää touhua.

Toni-Ville Rantala

  
 

Metsänomistajat KERTTU NISKANEN

MHY:SSÄ 
HOMMA LUISTAA!
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Yksilöurheilijakin tarvitsee rinnalleen hyvät taustajoukot!

Metsänomistajan puolta tässä maassa pitää vain ja
ainoastaan metsänhoitoyhdistys. Sieltä saat kattavat
palvelut ja hyvät jäsenedut.

Tutustu jäsenyyteen ja jäsenetuihin mhy.fi/jasenedut

Mhy Mänty-Saimaa • Kievarintie 7 • 54800 Savitaipale
www.mhy.fi • www.metsänomistajat.fi

MÄNTY-SAIMAA

MHY:N SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI

LÖYTYY PIVOSTA!

http://mhy.fi/jasenedut
http://www.mhy.fi/
http://www.mets�nomistajat.fi/
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Mhy Mänty-Saimaan 
alueella Kaakkois-Suomen 
Metsätilojen välittämissä 
kaupoissa vuonna 2015 
metsähehtaarihinta oli alus-
tavien tilastojen mukaan 
keskimäärin noin 4.300 
euroa. Keskimäärin väli-
tetyillä tiloilla oli puustoa 
noin 110 m3/hehtaari. Heh-
taarikohtainen hinnanvaih-
telu oli metsätilojen kau-
poissa suuri vaihdellen 950 
– 12.700 euroon. Vaihtelu 
johtuu pääasiassa puuston 
määrästä, mutta myös os-
tajien tuotto-odotuksista. - 
Ostajat kiinnittävät entistä 
enemmän huomiota hak-
kuumahdollisuuksien lisäksi 

metsän tulevaan kasvuun ja 
arvon nousuun sekä sijain-
tiin. Tilan tiestö antaa myös 
lisäarvoa myyntikohteille, 
Ratamaa kertoo.

Laman aikanakin 
metsäkiinteistökauppa 
käy

Tuomo Kontinen arvelee 
metsätilojen kysynnän jat-
kuvan hyvänä suhdanteista 
huolimatta. - Ihmiset ha-
luavat sijoittaa kiinteään, 
kasvavaan omaisuuteen 
myrskyistä ja heikentyvistä 
talousnäkymistä huolimat-
ta. Viime vuosi oli mhy:n 
alueella vilkas. Kysytyimpiä 
ovat edelleen runsaspuustoi-
set ja pienehköt metsätilat. 
Mutta myös yli 50 hehtaa-
rin tilatkin menevät hyvin 
kaupaksi. Mahdollisuudet 
liittyä metsästysseuraan, hy-
vät kalavedet, hyötyliikunta 
ja muu metsätilan virkis-
tyskäyttö pitävät ja perin-
teisesti myös pienehköjen 
ja vähäpuustoisten tilojen 
kysyntää hyvänä. Nyt on 
tullut kyselyjä pikkutilois-
ta, joista voisi itse korjata 
polttopuuta. Erityisesti säh-
köhinnan nousu on vauhdit-
tanut oman palstan etsintää.

Suurin osa tiloista siirtyy 
uudelle omistajalle edelleen 
perintönä. Jos metsäomai-
suuden hoitoon ei perillisillä 
ole mielenkiintoa, niin met-
sä- tai peltotila kannattaa 
myydä kokonaisuudessaan 
tai osa siitä ulkopuolisel-
le. Rahan jako perilliselle 
on sitten helpompaa tai ra-
haahan voi käyttää vaikka 
omaan hyvinvointiin! 

Metsänhoitoyhdistysten 
omistaman Kaakkois-Suo-
men Metsätilat Oy LKV on 

Kaakkois-Suomen suurin ra-
kentamattomien metsä- ja 
peltotilojen välittäjä. Viime 
vuonna yli 100 kohdetta 
löysi uuden omistajan väli-
tyksellämme. Uskomme, että 
tästäkin vuodesta on tulossa 
vilkas kiinteistökauppavuo-
si. Lisätietoa toiminnastam-
me ja kohteistamme löytyy 
nettisivuiltamme: www.ks-
metsatilat.fi tai soittamalla 
meille suoraan.

Seppo Vesakoivu
Metsänhoitoesimies, LKV

Mhy Mänty-Saimaa

Metsätilojen ostajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota hak-
kuumahdollisuuksiin.

Metsätilojen kaupassa yhä myyjän markkinat
Metsätilojen kaupas-
sa vallitsevat edelleen 
myyjän markkinat. Ky-
syntä on suurempi kuin 
tarjonta. Metsätiloja oli-
si mennyt viime vuon-
na kaupaksi enemmän 
kuin oli tarjolla, minkä 
voi päätellä tulleista 
tarjouksista. Kysyntää 
lisäsi palstojen sijain-
ti, hyvät tieyhteydet ja 
palstojen hyvä metsän-
hoidollinen tila.

Turvallinen metsän ammattilainen välittää

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

Metsätiloja myynnissä: 
Luumäki, Viuhkola, metsätila 15,82 ha. Hyvät 
tieyhteydet Hp. 59 000 €/tarjoukset perjan-
taihin 18.3. klo 16.00 mennessä /Haimila

Mikkeli, Suomenniemi,  Kakkola. 16,6
hehtaarin suuruinen siisti metsätila. Tie perille. 
H. 27.500 €.
Myydään tarjousten perusteella, tarjoukset 
21.3.2016 mennessä/ Kontinen

Kouvola, Anttila. 7,49 ha Puustoinen metsätila 
hyvällä sijainnilla. Hp. 39.000 € / tarjous 
24.3.2016 mennessä/ Viitarinne

Kouvola, Toikkala. 13,6 ha metsätila (mää-
räala), jolla hyvät hakkuumahdollisuudet.
Hp. 36.000 € / tarjous 24.3.2016 mennessä/ 
Viitarinne

Kouvola, Sippola. 6,4 ha Hyväpuustoinen met-
sätila. Hp. 32.000 € / tarjous 24.3.2016 
mennessä/ Viitarinne

Tarkemmin ja lisää
kohteita osoitteessa:
www.metsatilat.fi

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

Timo Ratamaa, kiinteistönvälittäjä (LKV)
puh. 0400 358 860 
Keskustie 4, 52700 MÄNTYHARJU

Seppo Vesakoivu, kiinteistönvälittäjä (LKV)
puh. 050 3240 467
Kievarintie 7 B, 54800 SAVITAIPALE

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

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

Jouni Tiainen, kiinteistönvälittäjä (LKV)
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 158 369 
Lavolankatu 10, 53600 LAPPEENRANTA

Esa Viitarinne, kiinteistönvälittäjä (LKV)
puh. 0400 570 278
Kustaa III tie 9, 45370 VALKEALA

Valitse alue, 
josta olet kiinnostunut!
Metsätilat.fi on Suomen suurin 
metsätilojen ja tonttien mark-
kinapaikka.

Toimimme yhteistyössä met-
sänhoitoyhdistyksien kanssa. 
Palveluksessasi ovat kiinteistö-
kaupan ja metsätalouden asi-
antuntijat.

Olit sitten kiinnostunut metsis-
tä, pelloista tai tonteista – katso 
ensin meiltä!

Markku Wiik

Tilavahti valvoo puolestasi
Tilaa uudet metsätilat, tontit
              ja muut kohteet
                  sähköpostiisi
              ja muut kohteet
                  sähköpostiisi

http://www.ks/
http://metsatilat.fi/
http://www.metsatilat.fi/
http://mets�tilat.fi/
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Vesakoivun kiinnostus 
kiinteistövälitykseen kasvoi 
vähitellen. Metsäpuolen ju-
ridiikka, verotus ja tilojen 
omistusjärjestelyt ovat kiin-
nostaneet häntä aina. Kun 
aiemmin Savitaipaleella 
metsätilojen välittämisestä 
Kaakkois-Suomen Metsäti-
lat Oy:llä vastannut Jouni 
Tiainen vaihtoi työpaikkaa, 
kouluttautuminen uusiin 
tehtäviin tuli ajankohtaisek-
si. – Ennen LKV-tutkintoa 

suoritin valmentavana kou-
lutuksena Kiinteistöedus-
tajan tutkinnon. Pelkillä 
tutkinnoilla tätä hommaa 
ei kuitenkaan tehdä, vaan 
käytäntö opettaa. Jokaises-
sa myytävässä kohteessa on 
omat yksityiskohtansa, Ve-
sakoivu kertoo. 

Kuka omistaa tilan?

Ennen metsätilan myyn-
tiä välittäjän on selvitettävä 
tarvittavat taustatiedot. Jos-
kus suurin selvitystyö liittyy 
hieman yllättäen yksinker-
taiselta tuntuvaan asiaan: 
omistajan selvittämiseen. 
– Jos myyjänä on kuolin-
pesä, jossa on osakkaina 
kuolinpesiä, tarvitaan mel-
koinen sukuselvitys ja useita 
perunkirjoja ja virkatodis-
tuksia, ennen kuin omis-
tussuhteet on varmistettu 
ja kohdetta voidaan alkaa 
välittää. 

Selvitystyö ei onneksi ole 
Vesakoivulle vierasta. Hän 

on työskennellyt Savitaipa-
leella metsänhoitoyhdistyk-
sellä vuoden 1999 alusta ja 
on siitä asti toiminut myös 
atk-vastaavana. Työyhtei-
sössä on tullut vähitellen 
tavaksi kysyä aina ongelma-
tilanteissa asiaa ”Sepeltä”, 
vaikkei asia välttämättä tie-
totekniikkaan liittyisikään. 

Ihmisläheistä työtä 
töissä ja vapaa-ajalla

Vesakoivulla on koke-
musta myös toisenlaisesta 
välittämisestä, nimittäin ih-
misistä välittämisestä. Hän 
on toiminut Savitaipaleen 
palokunnassa yli kymmenen 
vuotta. Kiinnostus palokun-
tatoimintaa kohtaan juontaa 
juurensa halusta auttaa ih-
misiä. Palokunnan tehtävis-
sä tarvitaan monien muiden 
ominaisuuksien lisäksi em-
patiakykyä. Sitä samaa vaa-
ditaan myös metsänomis-
tajien kanssa. Metsätilaan 
liittyy monesti tunnearvoja 

ja tilasta luopuminen voi 
olla tuskallista. – Jos oma 
halu tai kyky huolehtia met-
sätilasta on heikentynyt, voi 
olla järkevää luopua tilasta. 
Mahdollisuuksia on monia. 
Jos lähipiirissä ei ole ketään, 
jolle tila voisi siirtyä, on ai-
van sallittua myydä tila ns. 
vapailla markkinoilla. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Sepe välittää
Mhy Mänty-Saimaan 
Savitaipaleen toimis-
tolla on pienen tauon 
jälkeen jälleen kiinteis-
tövälittäjä vakituisesti. 
Seppo Vesakoivu sai 
tiedon läpäistystä LKV-
tutkinnosta viime ke-
säkuussa ja aloitti pian 
metsätilojen välittämi-
sen Kaakkois-Suomen 
Metsätilat Oy LKV:n 
palveluksessa.

Seppo Vesakoivu
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Tilaa välineet kevään ja kesän töihin
Mhy Mänty-Saimaa tilaa yhteistilauksena laadukkaat työvälineet suoraan Tarmetilta. 
Istuta taimet omilla välineillä ja pelasta pienet taimet näppärästi raivaveitsen avulla. 
Nouto valitsemaltasi toimistoltamme. Ilmoitamme, kun välineet ovat noudettavissa.

Pottiputki 55 mm 95 € + alv 24 %......................................... kpl

Taimivakka 30 € + alv 24 %................................................... kpl

Raivaveitsi 30 € + alv 24 %.................................................... kpl
Noudan tuotteet seuraavalta toimistolta:

 Mäntyharju, Pentinpolku 1
 Ristiina, Brahentie 16 A
 Savitaipale, Kievarintie 7
 Suomenniemi, Kirkonkyläntie 17

Nimi:

Laskutusosoite:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Tilaan seuraavat tuotteet:

Leikkaa lomake irti katkoviivaa pitkin, taita keskeltä ja sulje. Pudota lähimpään postilaatikkoon, postimaksu
on maksettu puolestasi.
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Matkaan sisältyy ainutlaatuista ohjelmaa 
sekä tietoa metsänhoidosta: kansallis-
puiston metsäluonnonhoitoa, metsä-
retki maaseudulle ja MHY:n ajankohtais-
katsaus.

Matkan hinta: 
 1370 eur/hlö jaetussa 2hh:ssa (MHY:n jäsenet) 
 1470 eur/hlö jaetussa 2hh:ssa (ei-jäsenet)
1hh-lisä 170 eur, Trio Travels Oy:n palvelumaksu 15 eur/hlö 

(sis. suorat lennot Lappeenrannasta, kuljetukset 
Kroatiassa, hyvätasoinen *** hotelli  puolihoidolla, 
runsas retkiohjelma, suomenkielinen opas)

Lähde mukaan metsähenkiselle matkalle Kroatiaan! Matkalla koemme Kroatian rannikon pikkukaupun-
kien ajatonta tunnelmaa ja nautimme läheisen maaseudun sekä luonnonpuiston rauhasta. Teemme retkiä 
viihtyisän lomakaupunkimme Opatijan ympäristöön sekä päiväristeilyn turkoosilla Adrianmerellä.

Opatijan viihtyisä 
pikkukaupunki 
meren rannalla

Tutustumista paikal-
liseen metsänhoitoon ja 

metsien virkistyskäyttöön 

Maaseudun, metsien ja 
luonnonpuiston rauhaa ja 

kauneutta

Päiväristeily Adrianmerellä

Ruokanautintoja ja rentoa 
kroatialaista tunnelmaa

Mahdollisuus kaupunki- ja ostos-
retkeen Rijekaan (pieni lisämaksu)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Trio Travels Oy (vastuullinen matkanjärjestäjä) 

Puh. 020 756 8610 tai sales@triotravels.fi. 

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

Metsänomistajat
MÄNTY-SAIMAA

suoralla lennolla Lappeenrannasta

17.-22.4.2016

Tutustu matkaohjelmaan osoitteessa 
www.mhy.fi/manty-saimaa tai 
www.triotravels.fi

Metsänomistajamatka 

Kroatiaan

TT_ilmo_185x270_0511.indd   1 30/11/15   10:40

mailto:sales@triotravels.fi
http://www.mhy.fi/manty-saimaa
http://www.triotravels.fi/
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Mhy Mänty-Saimaan palvelut
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

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

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
Ke 16.3.2016 klo 17-19, Metsäilta, Helsinki, Simonkatu 6
Tervetuloa kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset puu-
kaupasta ja metsänhoidosta, sekä tutustumaan mobiili-
metsäsuunnitelma Metsäselaimeen. Kahvia ja purtavaa 
tarjolla klo 16:30 alkaen. Ennakkoilmoittautumiset viimeis-
tään 14.3.: auli.paukkunen@mhy.fi tai p. 040 820 1163. 
Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot.

Ke 23.3.2016 klo 12, Valtuuston kevätkokous, Ristiina
Jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja kokous-
esitelmiä. Kahvitarjoilu. Tarkempi paikka ilmoitetaan myö-
hemmin paikallislehdissä ja nettisivuillamme.

Ke 4.5.2016 klo 11-16, Tehdasvierailu, Ristiina
Tervetuloa tutustumaan UPM:n Kymmene Oyj:n Ristiinan 
Pelloksen tehtaaseen. Retkellä vierailemme myös maas-
tokohteella ja kuulemme Suur-Savon OP:n sekä Mhy 

Mänty-Saimaan ajankohtaiset kuulumiset. Kokoontuminen 
Ristiinan Nesteellä (Kouvolantie 5-7) klo 11, jossa nautim-
me lounaan. Ilmoittautumiset 26.4.2016 mennessä Auli 
Paukkuselle p. 040 820 1163 tai auli.paukkunen@mhy.fi. 
Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot. Retkelle 
mahtuu 40 ensin ilmoittautunutta. 

”Metsätaituri”-kerhot Mäntyharjussa yhteistyössä
4H:n kanssa 
Metsäiset teemakerhot huhti-, touko-, kesä-
ja heinäkuussa.
Katso ajankohdat: www.mhy.fi/manty-saimaa
tai http://www.mantyharjun4h.net/
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