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Uusi, hienosäädetty, laki 
saatiin voimaan 18.4. ja tai-
mikon varhaishoidon, nuoren 
metsän hoidon ja terveyslan-
noitusten hakemusten viimei-
seksi jättöpäiväksi jäi tällä 
erää 6.5. Uuden lain suomaa 
mahdollisuutta keskeyttää ha-
kemusten vastaanotto, käy-
tettiin siis jo vajaan kolmen 
viikon päästä. MMM päätti, 
ettei Metsäkeskus voi enää 
hyväksyä 6.5. jälkeen saapu-
via hakemuksia rahojen riittä-
mättömyyden vuoksi. 

Itse asiassa kyse ei edes 
ole siitä, ettei budjetissa olisi 
varaa. Hakemuksia on kyllä 
jätetty paljon ja osa niistä 
on jopa ehditty hyväksyä. 
Kaikkia haettuja töitä tuskin 
kuitenkaan toteutetaan tänä 
vuonna. Ja kun osa sitten 
jää toteutumatta, niin hups: 

budjetissa ollutta rahaa jäikin 
käyttämättä. Ja ei, se ei siirry 
automaattisesti seuraavalle 
vuodelle. 

…mutta menköön

Omassa lainapuuhapalstas-
sani on jo pitkään toteutettu 
ideologiaa, että metsää hoi-
detaan silloin kun siihen on 
aikaa. Jos jäisimme kyttää-
mään kemera-lain muutoksia 
ja myöntövaltuuksien palau-
tumista, sekin vähä, mitä nyt 
ehdimme, jäisi tekemättä. 

En silti ole sitä mieltä, ettei 
metsänhoitoa pitäisi tukea. 
Ilman muuta valtion kan-
nattaa laittaa siihen rahaa. 
On laskettu, että valtion tuki 
metsänhoitoon, saadaan kan-
santaloudessa moninkertai-
sesti takaisin raaka-aineena 

vientiteollisuudelle, maaseu-
dun ansaintamahdollisuuk-
sina ja verotuloina valtion 
pussiin. Olisi typerää jättää 
tällainen investointi tekemät-
tä. Byrokraattinen kemera ei 
nykymuodossaan kuitenkaan 
tähän sovellu, jos halutaan 
taata töitä muillekin kuin vir-
kamiehille. 

Kollegani ovat laskeneet ja 
esittäneet yhdeksi vaihtoeh-
doksi taimikonhoitoihin kan-
nustavaa verohuojennusta. 
Idea on yksinkertainen: taimi-
konhoitolaskun saisi vähentää 
metsäverotuksessa tuplana. 
Omatoimisille metsänomista-
jille voitaisiin määritellä jokin 
keskihehtaarikustannus, jonka 
voisi vähentää. Voiko tämän 
yksinkertaisempaa mallia 
enää olla? Ja silti se kuulostaa 
toimivalta.

Nykyinen kemera-laki on 
voimassa vuoteen 2020. Nyt 
on korkea aika miettiä toi-
mivia malleja metsänhoidon 
tukemiseksi. Hyviä ideoita 
otetaan mieluusti vastaan! 
Nykyisen tukisekoilun kes-
kellä toivoisin, että metsän-
omistajat jaksaisivat keskittyä 
olennaiseen. Varsinkaan tai-
mikon varhaishoitoja ei kan-
nata viivästyttää. Työn vai-
keustaso nousee järkyttävän 
paljon jo yhdessä vuodessa 
ja sitä kautta nousevat myös 
kustannukset. Minä sahaan 
lepuuttaakseni hermoja met-
sän tarjoamalla kuntosalilla, 
toivottavasti moni muukin 
tekee niin. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Pieleen meni
Vuosi sitten riemuittiin 
kovasti uuden Kestävän 
metsätalouden rahoi-
tuslain voimaan tulosta. 
Suurin ilonaihe kohdistui 
siihen, että taimikon var-
haishoito tuli tuen piiriin. 
Iloa ei kestänyt pitkään. 
Ennakkohakemusbyro-
kratia työllisti ja turhautti 
niin metsäammattilaisia 
kuin metsänomistajiakin. 
Eikä lopulta mennyt kuin 
puoli vuotta, kun laki 
osoittautui liian kalliiksi 
yhteiskunnalle ja sitä oli 
pakko muuttaa. 
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Majorannalla on sukujuuria 
Mäntyharjussa ja sitä kautta 
pitäjä on hänelle entuudestaan 
tuttu. – Suvullamme on metsää 
Pertunmaan Kousanniemessä, 
aivan Mäntyharjun rajoilla, 
Majoranta kertoo. – Viihdyn 
siellä raivaussaha kourassa ja 
voikin sanoa, että metsänhoi-
totyöt ovat yksi harrastukseni. 

Majorannalla on pitkä koripal-
lotausta. – Pelasin Kouvolassa 
Kouvoissa yhdeksän vuotta. 
Koripallo jäi yläasteiässä ja ny-
kyisin nollaan päätäni jousiam-
munnan parissa. Siinä lajissa on 
pakko keskittyä 100 %:sesti.

Lahdessa tällä hetkellä avo-
vaimonsa kanssa asuva Ma-
joranta aikoo näillä näkymin 
muuttaa Kousanniemeen su-
kunsa tilalle. Matkaa toimistol-
le kertyy silti reilusti. – En pidä 
ajamista ongelmana. Otsossa 
työalueeni on ollut laaja ja 
olen tottunut ajamaan paljon 
pidempiäkin työmatkoja, Ma-
joranta tuumaa.

Majoranta aloittaa tehtä-
vässään 27.6.2016. Tuolloin 
on perinteinen Mäntyharjun 
markkinapäivä. Mhy Mänty-
Saimaan toimistolla tarjoillaan 
silloin Antin tervetuliaiskahvia. 
Tervetuloa!

Suvi Kokkola

Antti Majoranta aloittaa Mäntyharjussa 
juhannuksen jälkeen

Antti Majoranta kävi jo testaamassa tulevaa työpistettään Mänty-
harjussa. Varsinainen työ alkaa juhannuksen jälkeen. 

Turvallinen metsän ammattilainen välittää

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

Metsätiloja myynnissä: 
Savitaipale Paukkula.
25,6 ha metsätila Laarintien varressa.
Tarj. 27.06.2016 klo 23:59 mennessä. 
H. 85 000 € / Vesakoivu
Savitaipale Hyrkkälä
Tulossa myyntiin, Kirvesniemessä puustoinen 
14,3 ha metsätila. 
Kouvola, Jaala 18,2 ha määräala, joka koos-
tuu kahdesta palstasta. Molemmille palstoille 
hyvät tieyhteydet. Kokonaispuusto n. 2700 m3 
Hp. 123 000 € / tarjous 7.7.2016 mennessä 
/ Viitarinne
Kouvola, Jaala 24,1 ha kahdesta palstasta 
koostuva metsätila. Hyvä tiestö, rajoittuu Hei-
nolantiehen. Kokonaispuusto n. 2800 m3.

Hp. 97 000 € / tarjous 7.7.2016 mennessä 
/ Viitarinne
Kouvola, Kimola Kimolan kanavan läheisyy-
dessä hyvillä tieyhteyksillä 11,9 ha metsätila, 
jossa vanhat maatilan rakennukset. 
Hp. 57 000 € / tarjous 7.7.2016 mennessä 
/ Viitarinne
Kouvola, Parola 7 ha metsätila hyvillä tie-
yhteyksillä. Tilalla järven rantaa 130 m (ei 
rakennusoikeutta). Hp. 30 000 € / tarjous 
4.7.2016 mennessä / Viitarinne
Luumäki, Inkilä 10,3 ha metsätila, joka 
koostuu kahdesta toisiaan lähellä olevasta 
palstasta.  Puustoa n. 1 400 m3.
Hp. 64 000 € / tarjous 30.6.2016 klo 16.00 
mennessä / Haimila
Luumäki, Marttila (Taavetti), 10,0 ha 
metsätila, johon kuuluu myös vuonna 1978 
asemakaava-alueelle rakennettu n. 120 m2 
suuruinen omakotitalo oheisrakennuksineen. 
Näyttö sopimuksen mukaan! Hp. 135 000 € 
/ tarjous / Haimila

Luumäki, Suomies (Hirvikallio) n. 20,6 ha 
määräala, jolla puustoa n. 2 100 m3.
Hp. 125 000 € / tarjous 28.6.2016
klo 16.00 mennessä / Haimila
Luumäki, Viuhkola, n. 1,8 ha määräala to-
della vahvaa tukkipuustoa. Hp. 26 000 €/
tarjous / Haimila
Miehikkälä, Muurikkala 13,98 ha metsätila, 
jossa puustoa n. 1300 m3; pääosin varttunutta 
ja nuorta kasvatusmetsää. Hyvä tiestö. 
Hp. 35 000 € / tarjous 28.6.2016 mennessä 
/ Pietikäinen
Mikkeli  Suomenniemi Luotolahti
8,2 ha metsätila, rantarak.oikeus Haukkajärven 
rannalla. Hp. 43.000 €  / Kontinen
Mikkeli Ristiina Taipale
10,5 ha hyväkasvuinen metsätila.
Tie palstan halki. H. 36.000 €. Tarj. 
15.7.2016 mennessä / Kontinen
Luumäki, Hermunen 9,1 ha metsäpalsta 
jossa on hyvin hakkuumahdollisuuksia. Tie 
palstan rajalle. Tilan rantatontti on myynnissä 
erillisenä kohteena. Hp. 59 000 € /tarjous 
7.7.2016 mennessä / Viitarinne

Muut kohteet:
Lappeenranta, Säkkijärven Lavola (Ylä-
maa), n. 1,6 ha määräala. 1 ranta-raken-
nuspaikka Valkjärven rannalla. Ranta avautuu 
etelään. Hp. 54 000 € / Kivistö
Luumäki, Hermunen 5100 m2 määräala 
Hujajärven rannalla, jossa 1 rakennuspaikka 
loma-asunnolle. Tie tontin reunalle asti. 
Hp. 32 000 € / tarjous 7.7.2016 mennessä 
/ Viitarinne
Luumäki, Salmi, vapaa-ajan asuintontti n.
5 000 m2, jolla aurinkoisella rannalla rantavii-
vaa n. 160 m. Rakennettu hyvä tie perille asti! 
Tee tarjous! / Haimila

Ruokolahti, Hauklappi n. 2,9 ha määräala 
Martjärven rannalla 1 rantarakennuspaikka. 
Ranta aukeaa kaakkoon. Hp. 42 000 € / Ki-
vistö

Tarkemmin ja lisää kohteita osoitteessa: 
www.metsatilat.fi
Seppo Vesakoivu, LKV puh. 050-3240467
Kievarintie 7 B 54800 Savitaipale
Tuomo Kontinen, LKV puh. 0400 240 479 
Brahentie 16 A 5230  Ristiina
Timo Ratamaa, LKV puh. 0400 358 860
Pentinpolku 1 52700 Mäntyharju
Esa Viitarinne, kiinteistönvälittäjä (LKV)
puh. 044 7032 517, sp. esa.viitarinne@mhy.fi
Kustaa III tie 9, 45370 VALKEALA
Jari Ursin, kiinteistönvälittäjä (LKV)
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 354 989, sp. jari.ursin@mhy.fi
Vanhamaantie 22, 47200 ELIMÄKI
Erkki Kivistö, kiinteistönvälittäjä (LKV)
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 158 082, sp. erkki.kivisto@mhy.fi
Toritie 1, 56100 RUOKOLAHTI
Jouni Tiainen, kiinteistönvälittäjä (LKV)
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 158 369, sp. jouni.tiainen@mhy.fi
Lavolankatu 10, 53600 LAPPEENRANTA
Markus Anttila, kiinteistönvälittäjä (LKV)
puh. 0400 925 348, sp. markus.anttila@mhy.fi
Sibeliuskatu  34 B, 49400  HAMINA
Jarmo Haimila, kiinteistönvälittäjä (LKV)
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0500 556 913, sp. jarmo.haimila@mhy.fi
Riihitie 1, 54500 TAAVETTI
Reino Pietikäinen, kiinteistönvälittäjä (LKV)
julkinen kaupanvahvistaja
puh. 0400 505984, reino.pietikainen@mhy.fi
Keskustie 15 C 49700 Miehikkälä

Laura Martikaisen seuraa-
jaksi Mäntyharjuun on va-
littu MTI Antti Majoranta 
Lahdesta. Majoranta (28) 
on työskennellyt vuo-
desta 2014 lähtien Otso 
Metsäpalvelulla metsä-
palveluesimiehenä. Sitä 
ennen hän on toiminut 
mm. Hämeen Ammatti-
korkeakoululla Evon met-
säopetuksen kampuksella 
koulutusassistenttina.

Suvi Kokkola

http://www.metsatilat.fi/
mailto:esa.viitarinne@mhy.fi
mailto:jari.ursin@mhy.fi
mailto:erkki.kivisto@mhy.fi
mailto:jouni.tiainen@mhy.fi
mailto:markus.anttila@mhy.fi
mailto:jarmo.haimila@mhy.fi
mailto:reino.pietikainen@mhy.fi
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Kysyntä kohdistuu 
kesäleimikoihin

Puumarkkinoiden kysyntä-
vaje on pääosin tasapainot-
tunut. Ostajien mielenkiinto 
kohdistuu nyt kesäkorjuukel-

poisiin hakkuukohteisiin. Ha-
vutukki, erityisesti kuusituk-
ki, on kysyttyä. Myös kesällä 
korjattavissa olevat harven-
nuskohteet käyvät kaupaksi.  
Energiapuun sekä koivukui-
dun kysyntätilanne on tässä 
vaiheessa heikoin.  

Talvella vilkkaan keskuste-
lun kohteena olleet esitykset 
muutoksista tukin minimi-
latvaläpimittoihin  eivät ole 
juurikaan tulleet vastaan os-
totarjouksissa. Ostotarjousten 
mitta- ja laatuvaatimuksiin se-
kä tukinkatkonnan toteutuk-
seen on kuitenkin aina syytä 

kiinnittää erityistä huomiota. 
Jopa viiden euron hintaero 
tukin hinnassa voi helposti 
hävitä heikompaan tukinkat-
kontaan. 

Puukauppamääriin 
ennustetaan 
merkittävää lisäystä

Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen (PTT) tuo-
reimman ennusteen mukaan 
metsäteollisuuden näkymät 
ovat paranemassa ja puun-
käyttö kasvu-uralla. Vienti-
määriin ennustetaan kasvu-

suuntaa sellulla, kartongilla, 
sahatavaralla sekä vanerilla. 
Ainoastaan paperin vienti-
määrien ennuste on lievästi 
negatiivinen. Vaikka vienti-
määrien ennakoidaan kasva-
van, ovat odotukset vienti-
hintojen muutoksista varsin 
vaisuja ja osin jopa laskevia. 
Sahatavaran vientihintojen 
ennustetaan pysyvän tänä 
vuonna lähes ennallaan ja 
ensi vuodelle odotetaan 1-3 
prosentin nousua. Viennin 
kasvu kohentaa joka tapauk-
sessa puun kysyntänäkymiä. 
Puukauppamäärien ennustetta 

Puukauppa vilkastui

Valtakunnallisesti puu-
kauppa on käynyt tänä 
vuonna viidenneksen 
ripeämmin kuin hiljai-
sempana viime vuonna.  
Etelä-Savossa puukaup-
poja on kertynyt alku-
vuodesta lähes 2 milj. m3. 
Määrä on 14 % edellis-
vuotta suurempi.  Puuta 
on myyty pitkin kevät-
tä varsin tasaista tahtia. 
Aivan viime viikkoina 
kauppa on kuitenkin vil-
kastunut reippaasti. Jo 
useampana vuonna pe-
räkkäin puukaupassa on 
ollut ”myyntipiikki” tässä 
lomakauden kynnyksellä.      

Kantohinnat Etelä-Savossa 1.5.-31.5.2016

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

Uudistushakkuu 57,6 56,1 47,5 19,3 24,9 17,5
Harvennushakkuu 49,1 48,8 40,1 16,6 16,7 15,2
Ensiharvennus 12,2 13,2 11,9

Lähde: Metsänhoitoyhdistysten hintaseuranta  
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Viime viikkoina puukauppa on käynyt vilkkaasti Etelä-Savossa.

Valtakunnallisesti myyntimäärät ovat viidenneksen edellä viime vuodesta, mutta samalla tasolla 
kuin vuonna 2014.

onkin korjattu viime syksyn 
ennusteesta ylöspäin. Yksityis-
metsien puukauppamääriin 
ennustetaan 5-8 %:n lisäystä 
tänä vuonna ja ensi vuonna 
lisäksi 5-9 %:n kasvua.  

Leimikon kilpailut-
tamisen etuoikeudesta 
ei kannata luopua

Valtakunnalliset hintaneu-
vottelut ostajien ja myyjien 
välillä ovat olleet kiellettyjä 
kilpailulain perusteella jo pit-
kään. Lainsäädäntömme läh-
tee siitä olettamuksesta, että 
puun hinta määräytyy vapaan 
kilpailun kautta markkinoilla. 
Jotta tämä voi toteutua, on 
välttämätöntä, että leimikot 
myyjään mahdollisimman 
laajasti vapailla markkinoilla. 
Mitä tapahtuisi puun hinnalle, 
jos suurin osa myyjiä perustai-
si puukauppansa yhden osta-
jan ”tarjoukseen” yhteistyöso-
pimusten puitteissa? Entisajan 
savujako olisi valmis.

Metsänhoitoyhdistykset tar-
joavat jäsenilleen leimikoiden 
kilpailuttamiseen perustuvan 
palveluratkaisun. Se on jä-
senelle vaivaton ja turvalli-
sin tapa hoitaa puukauppa.  
Ensin haetaan ostajilta mah-
dollisimman monta tarjousta, 
tarjoukset vertaillaan, tukin-
katkonta ym. hintaakin tär-
keämmät seikat huomioidaan 
tarjousten vertailussa ja vali-
taan päältä paras puukaup-
pakumppani juuri kyseiselle 
kohteelle.  Yksittäisen myyjän 
etu toteutuu, mutta samalla 
tuli huolehdittua myös met-
sätalouden tulevaisuudesta, 
koska markkinoille syntyi 
kilpailua ja se vaikutti puun 
keskihintatasoon.

Miksi kirjoitan tästä niin 
usein? Siksi että se on metsän-
omistajien pärjäämisessä nyt 
ja tulevaisuudessa ykköskorin 
asia.

Timo Leskinen, 
kenttäjohtaja

MTK Metsälinja

Markku Wiik

Kuusitukilla on hyvä kysyntä.
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Kesälomalaisen ja 
kirjanpainajan yhteinen 
toive

Monen kesälomalaisen toi-
vomalla kuumalla ja kuivalla 
kesällä on varjopuolensa, sil-
lä se luo otolliset olosuhteet 
paisti kesälomailijalle myös 
yhdelle metsiemme pahimmis-
ta tuholaisista. Kirjanpainaja, 
tuo noin puolen sentin pitui-
nen tumma kaarnakuoriainen, 
hylkää talvehtimispaikkansa 
maassa lämpötilojen kohottua 
keväällä 18 asteen tuntumaan 
ja aloittaa parveilunsa suunta-
naan tavallisesti yli-ikäiset ja 
heikkokuntoiset kuusikot sekä 
tuulenkaadot. Lisääntyminen 
tapahtuu alkukesästä kuusen 
paksun kuoren alla ja uusi su-
kupolvi lähtee lentoon heinä-
kuussa. Pentti Rantalaisella on 
paikallista tietoa kirjanpainaji-
en esiintyvyydestä Ristiinan 
alueella viime vuosien ajalta. 

Kirjanpainajien 
aallonpohja?

Rantalaisen kiinnostus kir-
janpainajia kohtaan heräsi 
vuonna 2013, jolloin kirjan-
painajia oli liikkeellä poikke-

uksellisen runsaasti. Tuolloin 
kuoriaiset söivät Rantalaisen 
omasta metsästä noin 75 m3 
kuusitukkia. Tuon kesän jäl-
keen hän päätti vakuutuk-
sen ottamisen sijaan hank-
kia metsään kymmenen fe-
romonipyydystä. - Pyydykset 
kustansivat reilun 100 euroa 
kappaleelta ja olen vaihdel-
lut niiden sijaintia kuoriais-
ten esiintyvyyden mukaan. 
Kuusikon sisälle niitä ei pidä 
sijoittaa, vaan parikymmentä 
metriä metsänreunasta on niil-
le oikea paikka, Rantalainen 
toteaa. Pyydyksiä sijoittaessa 
tulee myös huomioida, että 
niitä tulee hankkia hehtaarille 
useampia, jotta ne auttaisivat 
kuoriaisten torjunnassa.  

Kesän 2013 kirjanpainajae-
pidemian jälkeen ensimmäi-
senä tarkkailukesänä 2014 
kuoriaisia oli liikkeellä pal-
jon. Rantalainen muistelee 
pyydyksissä olleen kerrallaan 

kerroksittain kirjapainajia, 
karkean laskennan mukaan 
jopa 25 000. Tuon kesän 
jälkeen määrä on kuitenkin 
vähentynyt huomattavasti ja 
tänä keväänä liikehdintää on 
ollut Rantalaisen metsissä vä-
hän. Parveilu tapahtui läm-
pimien ilmojen vuoksi paria 
viikkoa etuajassa 5.- 6.5., 
mutta yleisellä tasolla Ranta-
lainen otaksuu kirjanpainajia 
olevan liikkeellä viime vuosia 
vähemmän. 

- Oman teoriani mukaan 
luonnossa kaikki on aaltoi-
levaa, joten on mahdollista, 
että nyt on vuorossa kirjan-
painajamäärien aallonpohja 
huippuvuosien jälkeen. Kir-
janpainajien määrää saattavat 
tänä kesänä vähentää esimer-
kiksi sen luontaisen vihollisen 
turkkilon suurentuneet kannat, 
ravinnon puute ja mahdolliset 
taudit, Rantalainen pohtii. 

Kirjanpainajat on 
mahdollista havaita 
ajoissa 

Vaikka edessä ei olisikaan 
valtakunnan tasolla kesän 
2013 kaltaista kirjanpaina-
jaepidemiaa, voivat alueelliset 
vaihtelut esiintyvyydessä olla 
suuria. Siksi metsänomistajan 
kannattaa ennen täydelliseen 
kesälepoon asettumista tehdä 
metsäretki etenkin riskialttii-
siin vanhoihin kuusikoihin. 

Kirjanpainajan läsnäolon 
huomaa metsässä tyypillisesti 

viimeistään pystyyn kuolleis-
ta kuusista. Merkkejä kuori-
aisista voi kuitenkin havaita 
jo tätä ennen: Kuusen tyvelle 
varisee kirjanpainajien ruokai-
lun seurauksena punaruskeaa 
purua ja kuoren alla puun 
pinnassa on nähtävissä kir-
janpainajan pystysuuntaista 
syömäjälkeä. Ruokailun ede-
tessä kuori alkaa irrota ja puu 
kuolla pystyyn nilakerroksen 
nestevirtausten heiketessä. 
Nopeasti suoritettavalla, ko-
ko metsikkökuvion käsittä-
vällä hakkuulla voidaan saada 
talteen vielä jatkojalostukseen 
soveltuvaa puuta. Ripeä hak-
kuu ja puutavaran kuljetus 
pois metsävarastoista ennen 
uuden kirjanpainajasukupol-
ven heinäkuista lentoon läh-
töä pienentää myös alueen 
tulevaa kirjanpainajakantaa.      

Kirjanpainajan aiheuttamat 
tuhot vaihtelevat vuosittain, 
mutta esimerkiksi toissa ke-
sänä Metsäkeskus ennusti 
yksityismetsien tuhoriskin 
liikkuvan 10 miljoonan eu-
ron tietämillä valtakunnan 
tasolla. Alkukesään ajoitettu 
metsäretki kannattaa siten 
kuntoilun lisäksi myös talo-
udellisessa mielessä, sillä tyy-
pillinen metsänomistajakoh-
tainen tuho on laajuudeltaan 
5- 30 runkoa ja taloudellinen 
tappio nousee pahimmillaan 
yli tuhanteen euroon.  

Sanna Huoponen
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

Pentti Rantalainen suojaa kuusikoitaan feromonipyydysten avulla.

Vanha kuusikko on kirjanpainajan 
potentiaalinen ”ravintola”
Kirjanpainaja on tullut 
jäädäkseen suomalaisiin 
metsiin. Sen aiheuttamat 
tuhot vaihtelevat vuosit-
tain kylmän ja sateisen 
kesän hillitessä niiden 
lisääntymistä. Tuhokoh-
teiden havaitseminen 
ajoissa on tärkeää, jotta 
metsästä saadaan korjat-
tua arvokasta tukkipuuta. 

Kuvat Sanna Huoponen

Kirjanpainajan iskeytymisen puutavaraan voi havaita ruskeista 
purukasoista ja sisäänmenoaukoista.



7

Kuori irtoaa. Pihkavuotoa rungolla. Kirjanpainaja.Latvat kuolevat.

Kirjanpainajan iskeytymisen merkkejä:

Punkit

Punkkeja esiintyy nykyisin 
yhä enemmän myös Mhy 
Mänty-Saimaan alueella. 
Ihoon kiinnittyvä punkki on 
jo pelkältä olemukseltaan 
vastenmielinen, mutta lisäksi 
se voi levittää ikäviä tauteja. 
Bakteeriperäinen borrelioosi 
ja virusperäinen puutiaisaivo-
kuume, ovat hoitamattomina 
vaarallisia. Jälkimmäistä vas-
taan on saatavissa rokote. Se 
kannattaa ottaa, jos liikkuu 
paljon maastossa.

Punkkien esiintymistä voi 
ehkäistä pitämällä piha-alueen 
aluskasvillisuuden lyhyenä. 
Maastossa kuljettaessa kan-
nattaa käyttää kumisaappai-
ta, pitkälahkeisia ja -hihaisia 
vaatteita ja nostaa sukanvar-
ret lahkeiden päälle. Iho pitää 

tarkastaa päivittäin ja irrottaa 
iskeytyneet punkit.

Punkit irrotetaan mahdol-
lisimman läheltä ihoa pinse-
teillä tai punkkipihdeillä. Iho 
puhdistetaan ja puremakohtaa 
seurataan. Jos siihen nousee 
ihottumaa, yleensä rengasmai-
nen punoittava alue, on syytä 
hakeutua lääkäriin. Samoin, jos 
parin viikon kuluttua puremas-
ta tulee kuumetta, pahoinvoin-
tia tai niveloireita. Borrelioosin 
hoitona on antibioottikuuri. 

Myös lemmikkieläimet voi-
vat saada punkinpuremasta 
ikäviä tauteja. Apteekeista 
on saatavissa monia erilaisia 
ja tehokkaita karkotteita ja 
ennaltaehkäiseviä valmisteita 
koirille ja kissoille. 

Kyykäärme

Kyy on Suomen ainoa 
luonnonvarainen myrkyllinen 
käärme. Yleensä kyy pake-
nee ihmistä, mutta yllättävis-
sä tilanteissa tai uhattuna se 
voi purra. Tömistely pelottaa 
kyyt tehokkaasti pakoon, sillä 
vaikka ne ovat kuuroja, ne 
aistivat maan värähtelyn kau-
kaa. Pitkävartiset saappaat 

taas suojaavat puremilta, kos-
ka käärme ei yllä puremaan 
kovinkaan korkealle. Kyy on 
metsänomistajalle myös hyvä 
kaveri, sillä se käyttää ravin-
tonaan mm. myyriä.

Kyyn myrkky sisältää ku-
dosta vaurioittavia aineita, 
jotka aiheuttavat alkuun pu-
rema-alueella kudostuhoa ja 
turvotusta ja myöhemmässä 
vaiheessa yleisoireita kuten 
oksennuksia, ripulia, pään-
särkyä, jopa tajunnan häiri-
öitä. Purema-aluetta ei tule 
koskea eikä käsitellä millään 
tavoin. Myrkkyä ei myöskään 
voi imeä pois. Ensiavuksi 
voi käyttää Kyypakkauksen 
ohjeen mukaan hydrokorti-
sonitabletteja. Raaja tulee pi-
tää kohoasennossa ja mahdol-
lisimman liikkumattomana. 
Pureman uhri toimitetaan aina 
lääkärin arvioitavaksi. Koska 
kyykäärmeen puremaan liit-
tyy myös jäykkäkouristuksen 
mahdollisuus, rokotussuojasta 
on syytä huolehtia.

Ampiainen
Ampiainen on hoikka ja 

karvaton hyönteinen. Eri am-
piaislajeja on yli 4000, jois-
ta Suomessa esiintyy n. 20. 
Aikuisen ampiaisen ruokava-
lio koostuu medestä, mutta 
toukkien ravinnoksi aikuiset 
ampiaiset keräävät hyönteisiä. 
Ampiainen perustaa pyöreän 
paperimaisen pesänsä usein 
räystään alle tai ullakolle ka-
ton rajaan. Yhdyskunta-am-

piaiset tekevät pesänsä maan 
sisään tai puuhun. Ei siis ole 
lainkaan tavatonta törmätä 
ampiaispesään metsässä esim. 
ojan penkalla. 

Ampiaisen pistin ei yleensä 
irtoa pistäessä, joten se voi pis-
tää montakin kertaa puolusta-
essaan reviiriään. Mehiläisen 
pistin sen sijaan irtoaa sen pis-
täessä ja pistin tuleekin poistaa 
varovaisesti mahdollisimman 
pian. Pistoskohdassa esiintyy 
polttavaa kipua ja turvotusta. 
Yksi pistos ei ole yleensä vaa-
rallinen, ellei ole allerginen. Jos 
ampiainen on pistänyt, oloa ja 
turvotusta voi helpottaa lait-
tamalla pistokohtaan kylmän 
kääreen. Vältä raapimasta ja 
puristelemasta pistokohtaa, 
vaikka se kutiaakin.

Pään alueelle osuneet pistot 
ovat vaarallisia. Suun, nielun 
tai kaulan alueelle osuneeseen 
pistoon liittyvä turvotus saat-
taa ahtauttaa hengitysteitä ja 
aiheuttaa tukehtumisvaaran. 
Tällöin on syytä hakeutua 
lääkäriin. Lääkäriin on syy-
tä mennä myös, jos kyseessä 
on pieni lapsi, raskaana oleva 
tai heikkokuntoinen iäkkääm-
pi ihminen. Samoin lääkärin 
hoitoa vaaditaan silloin, jos 
kokonainen parvi on ollut 
kimpussa ja pistoksia on pal-
jon. Mehiläisen tai ampiaisen 
pistoille herkistyneen henkilön 
olisi hyvä pitää mukanaan al-
lergisen reaktion varalta oma 
adrenaliini-lääkitys, jonka saa 
lääkärin reseptillä.

Muut inhottavat kesävieraat

Kyyt viihtyvät lämpimässä. So-
rateillä kävellessä kannattaa 
pitää silmät auki. 

Suvi Kokkola

Mirka Hatanpää

Suomen kesään kuuluu 
kirjanpainajan, kauniin 
luonnon ja auringon-
paisteen lisäksi muuta-
ma muukin ikävä otus. 
Punkkien, kyykäärmei-
den ja ampiaisten kanssa 
pärjätään hyvin, kunhan 
muistetaan suojautua ja 
varautua pistoksiin oi-
keilla itsehoitotuotteilla.
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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: K1 Katsastajat antaa 8 %:n alennuksen aseman halvimmasta hinnasta.

•  Kärcher: alennus ammattikäyttöön tarkoitetuille koneille (mm. pesurit ja imurit).
Alennuksen saat 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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Kaarnavene
Veistä purjevene, soutuvene, rahtilaiva, kanootti, kajakki, jään-
särkijä, huvipursi, lautta, perinteinen vene tai aivan uusi uiva 
alus, jota kukaan ei ole vielä nähnyt. Käytä lisävarusteissa vain 
luonnonmateriaaleja. Helpoimmin saat kaarnaa kannoista. Niis-
sä kaarna on myös paksuinta. Kaarna on puun hyvinvoinnille 
tärkeä. Älä siis ota sitä kasvavasta puusta.

Tarvikkeet: kaarnaa, tuohta, puukeppi, narua, kankaanpala, 
puukko, sakset

1.  Veistä kaarnasta ensin rosoinen pinta pois. Veistä aina it-
sestäsi poispäin. Jatka veistämistä ja muotoile näin purttasi.

2.  Vuole puukepistä masto. Tee puukon kärjellä mastoa varten 
reikä veneeseen.

3.  Leikkaa tuohesta purje. Tee reiät purjeen ylä- ja alareunaan. 
Pujota purje mastoon.

4.  Leikkaa kankaasta lippu. Tee lipun toiseen päähän kaksi pien-
tä reikää. Pujota naru rei’istä. Sido narun toinen pää maston 
päähän. Aseta lippu sopivalle kohdalle. Kieputa narua mas-
ton ympärille ja vie se maston tyveen asti. Sido narun pää.

Metsänneidon rannerengas
Saat näppärästi upean rannerenkaan tai helmet koivun tuo-
hesta. Kuumassa vedessä pienet tuohenpalaset menevät kip-
puraan ihan itsestään. Tuohi on puulle kuin iho ihmiselle. Se 
suojaa puuta vahingoittumasta. Älä sen takia kisko tuohta 
kasvavasta puusta. Tuohta ei saa ottaa ihan mistä tahansa. 
Tutustu jokamiehenoikeuksiin ja selvitä, mistä tuohta voi kerätä

Tarvikkeet: tuohta, pellavalankaa, parsinneula, kuumaa vettä, 
sakset

1.  Leikkaa tuohesta noin 1 cm:n levyisiä kolmion ja suorakai-
teen muotoisia palasia.

2.  Päästä vesihanasta vatiin niin kuumaa vettä kuin sieltä tulee. 
Ole varovainen, ettet vahingossa kaada vettä päällesi.

3.  Laita tuohenpalaset kuumaan veteen ja anna niiden olla 
siinä niin kauan, että ne käpristyvät (muutama minuutti). 
Jos tuohet eivät käperry helposti, ohenna niitä eli poista 
ohuita tuohikerroksia.

4.  Pujota käpertyneet tuohihelmet pellavalankaan ja solmi 
langan päät lopuksi yhteen.

Lisää askarteluohjeita ja muuta kivaa metsäistäkin tekemistä 
löytyy 4H:n TOP-tehtävistä os. www.toptehtavat.fi

Kuvat Heli Mutkala-Kähkönen

Askartele lasten kanssa kesäjuttuja

Hoitovapaalla ollut met-
säasiantuntija Johanna 
Kuikka palaa töihin Mhy 
Mänty-Saimaaseen elokuun 
alusta. Kuikka ottaa vähitel-
len haltuun vanhan alueensa 
Savitaipaleen eteläosista si-
jaisuutta hoitaneelta Tapani 
Siiskoselta.

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö päätti keskeyttää 
Kemera-tuen myöntämisen 
osittain loppuvuoden ajaksi. 
Keskeytys koskee taimikon 
varhaishoidon, nuoren metsän 
hoidon ja terveyslannoituksen 
tukea.

Kyseisiä tukia koskevat ha-
kemukset, jotka ovat tulleet 
tai tulevat vireille viimeistään 
6.5.2016, ratkaistaan tänä 
vuonna niiden saapumisjär-
jestyksessä siltä osin kuin 
myöntämisvaltuutta on käy-
tettävissä. Sen sijaan kyseisiä 

tukia koskevat uudet hake-
mukset, jotka tulevat vireille 
7.5.–31.12.2016 välisenä ai-
kana, hylätään.

Maa- ja metsätalousminis-
teriöllä on oikeus 18.4.2016 
voimaan tulleen Kemera-lain 
muutoksen nojalla määräajak-
si tai toistaiseksi määrätä Suo-
men metsäkeskus hylkäämään 
ministeriön päätöksessä mai-
nitun päivämäärän jälkeen vi-
reille tulevat tukihakemukset, 
jos tuen rahoitukseen tarvitta-
vaa myöntämisvaltuutta ei ole 
enää riittävästi käytettävissä.

MMM keskeytti Kemera-tuen myöntämisen 
nuoren metsän hoidon, taimikon varhais-
hoidon ja terveyslannoituksen osalta

Johanna Kuikka 
palaa töihin 
1.8.2016

http://www.toptehtavat.fi/
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Harvennushakkuilla mo-
ton kanssa lähes kaksikym-
mentä vuotta työskennellyt 
Janne Halinen harventaa 
kuusikkoa kesäkuun alus-
sa. Maa on rutikuivaa, eikä 
kantavuudessa olisi ongel-
maa, vaikka vähän tulisi 
vettäkin. - Tässä hakkuussa 
tulee niin paljon oksia ajou-
ralle, ettei juuristovaurioita 
tarvitse pelätä, Halinen va-
kuuttaa. Halinen on oikeas-
sa; ajoura on paksun oksis-
ton peitossa ja maapohja 
tuntuu pitävältä. 

Havupuuvaltaisissa har-

vennuksissa juurikäävän 
torjunta on ehdoton. Tor-
junnassa käytetään joko 
urea- tai harmaaorvakka-
sienivalmistetta. Käsittely 
tehdään levittämällä tor-
junta-aine hakkuukoneeseen 
liitetyllä lisälaitteella kaadon 
yhteydessä kannon pinnal-
le. Metsän hakkaajan on 
huolehdittava kivennäis- ja 
turvemaalla suoritettavan 
kasvatus- ja uudistushak-
kuun yhteydessä juurikää-
vän torjunnasta juurikäävän 
leviämisen riskialueella tou-
kokuun alun ja marraskuun 
lopun välisenä aikana.

Pienellä kalustolla 
siistiä jälkeä

Halinen tekee metsäkone-
töitä veljensä Akin kanssa. 
Heidän tavaramerkkinään 
ovat pienet koneet ja sen 
myötä pienet ajourat. Ko-
kemuksen harjaannuttamaa 
silmää harvennusten te-
koon löytyy ja jälki on sen 
mukaista. Monet isompia 
koneita vierastavat metsän-
omistajat haluavatkin juuri 

Haliset tekemään ensihar-
vennuksia omiin metsiin-
sä. Myös myöhässä olevia 
ensiharvennuksia tehdään 
paljon. – Ikinä ei ole liian 
myöhäistä, Janne Halinen 
rohkaisee. - Jos puusto on 
ehtinyt jo riukuuntua, on 
harvennuksessa vaan jä-
tettävä vähän normaalia 
enemmän kasvatettavaa 
puustoa lumi- ja tuulituho-
jen välttämiseksi. Tilannetta 
korjataan sitten seuraavissa 
harvennuksissa.

Odottelu 
ei kannata

Hakkuun ennakkoraiva-
usta tekemässä ollut met-
sänomistaja Kari Jukarai-
nen neuvoo tekemään ensi-
harvennukset aina ajallaan 
metsänhoidollisista syistä. 
- Jos jäädään odottamaan 
kuitupuun hinnannousua, 
niin sen kyllä häviää äk-
kiä kasvussa. Euro tai pari 
per motti ei ratkaise ensi-
harvennusvaiheessa. Pääte-
hakkuita voi sitten pyrkiä 

ajoittamaan hyvän hinnan 
aikaan, Jukarainen tuumaa. 
Toinen vinkki, on tehdä 
taimikonhoidot riittävän 
harvoiksi. - Kokeilin itsekin 
jättää taimikoissa kasvavaa 
puustoa vähän reilummin, 
jotta voisin sitten myydä 
energiapuuta. Tällä hetkellä 
energiapuun kysyntä on kui-
tenkin niin epävarmaa, etten 
enää kyllä jätä taimikoita 
energiapuuasentoon. 

Jukaraisella on pitkä koke-
mus metsästä. – Ensimmäi-
sen sahan hankin 16-vuoti-
aana. Eläkkeelle jäin Ristii-
nan metsänhoitoyhdistyksen 
neuvojan hommista, joita 
tein parikymmentä vuotta. 
Pitkällä metsämiesuralla 
Jukarainen on ehtinyt näh-
dä harvennuksen tuloksia 
myös käytännössä. Hänen 
mukaansa ensiharvennuksia 
tehdään paljon liian myö-
hään. – Etenkin männyllä 
myöhästytään melkein aina. 
Jos elävän latvuksen osuus 
on liian pieni, puun kasvu 
hidastuu ja laatu kärsii.

Kuusikon harvennus onnistuu myös kesällä
Kuiva kesä on monesti 
parempi hetki harventaa 
kuusikoita kuin huono 
talvi. Ihan joka kohteel-
le ei silti kesällä kanna-
ta mennä. Onnistuneen 
kuusikon kesäharven-
nuksen edellytyksenä on 
riittävän kantava maa-
pohja ja hakkuun aika-
na tehtävä juurikäävän 
torjunta.

Suvi Kokkola

Suvi Kokkola

Janne Halinen kertoo olevansa ”Korpieläjä”. Halinen on vuosien 
varrella tehnyt monesta ryteiköstä metsän.

Kari Jukarainen tulossa tekemästä hakkuun ennakkoraivausta. 
Jukarainen ei lykkää ensiharvennuksia.
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Kuusikon kesäharvennuksessa kasataan ajouralle hakkuutähdettä. Tässä kohteessa sitä kertyy runsaasti.  

Harvennushakkuut pähkinänkuoressa:
•  Harvennukset ovat metsien kasvatushakkuita, joilla pyritään puuston elinvoimaisuuden turvaamiseen,

nopeaan järeytymiseen ja hakkuutulojen keräämiseen. Niitä tehdään metsän kiertoajan puitteissa 
pääsääntöisesti kaksi kertaa ennen uudistushakkuuta.

•  Ensiharvennus tehdään taimikkovaiheen ohittaneessa metsässä ja se on ensimmäinen metsänomistajalle 
tuloja tuottava toimenpide. Hakkuukertymä on pääasiassa kuitupuuta, mutta tuloja tärkeämpää on metsän 
saaminen siihen tilaan, että se pystyy järeytymään tuottavaksi tukkimetsäksi.  

•  Ensiharvennus on ajankohtaista, kun puuston valtapituus on noin 12- 15 metriä kasvupaikasta ja metsän
kunnosta riippuen. Valtapituuden pilkuntarkan noudattamisen sijaan huomio kannattaa kuitenkin kiinnittää 
puuston elinvoimaisuuteen: Elävän latvuksen osuuden tulisi olla männyllä 40 %, koivulla 50 % ja kuusella 60 % 
puun pituudesta. Latvuksen liika supistuminen johtaa kasvun taantumiseen ja sitä kautta arvokasvun 
heikkenemiseen. 

•  Harvennuksessa poistetaan yleensä kasvussa valtapuustosta jälkeen jääneet ja heikkolaatuiset rungot. 
Näin turvataan ravinteiden, valon ja veden riittävyys laadukkaimmille kasvamaan jätettäville puille. 

•  Ensiharvennuksen voimakkuus valitaan metsän kunnon mukaan; Hyvin hoidettu taimikko voidaan harventaa
myöhemmin ja voimakkaammin, minkä lisäksi siitä saadaan enemmän kuitupuumitat täyttävää puuta. 
Hoitamaton metsä joudutaan jättämään tiheämmäksi, se tuottaa vähemmän kuitupuuta ja korjuu- 
kustannukset ovat korkeammat.

•  Seuraava harvennushakkuu tehdään pääsääntöisesti 10- 20 vuoden kuluttua ensiharvennuksesta. Siinä 
saadaan korjattua talteen myös tukkipuuta. Harvennuksessa poistuvan puuston määrää ja hakkuukertymää 
arvioidaan harvennusmallien avulla metsän kunnon- ja kasvupaikan mukaan.  

•  Harvennushakkuita voidaan toteuttaa useilla kohteilla ammattitaitoisen ja huolellisen henkilöstön voimin 
myös kesällä ilman merkittävää pelkoa puustovaurioista.

Ensiharvennuksilla 
lisää kannattavuutta

Etelä-Savon ja Kaakkois-
Suomen metsissä jää joka 
vuosi melkein kolmannes 
tarpeellisista ensiharvennuk-

sista kokonaan tekemättä. 
Alueellisen metsäohjelman 
mukaan molemmissa maa-
kunnissa ensiharvennus-
ten osuus kaikkien hak-
kuiden pinta-alasta tulisi 
nostaa 30 %:iin nykyisen 

25 %:n sijaan. Mhy Mänty-
Saimaan alueella tämä tar-
koittaa sitä, että joka vuosi 
tulisi tehdä n. 300 ha enem-
män ensiharvennuksia. Oi-
kein ajoitettu ensiharvennus 
on tärkeää puuston kasvulle 

ja koko metsätalouden kan-
nattavuudelle. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Sanna Huoponen
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Auli Paukkunen
toimistosihteeri
040 820 1163

Seppo Vesakoivu
metsänhoitoesimies

050 324 0467

Tapani Siiskonen
metsäasiantuntija
040 170 5611

Johanna Kuikka
metsäasiantuntija
040 170 5611

1.8. alkaen

Pasi Rahikainen
metsäasiantuntija
040 768 5916

Markku Lopperi
korjuuesimies
0400 358 861

Antti Majoranta
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

Mäntyharjun aluetoimisto
Pentinpolku 1, 52700 Mäntyharju

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
kotisivu:  www.mhy.fi  

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mhy.fi 

9

98

1

1

2

2

3

7a 7b

mailto:jukka.haataja@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
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

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
kotisivu:  www.mhy.fi  

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mhy.fi 

9

8
3

4

4

5

5

6

6

7a

7b

http://ww.mhy.fi/
mailto:nimi.sukunimi@mhy.fi
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Metsänhoitotöistä kun-
nostusojitus ja maanmuok-
kaus ovat menetelmiä, joissa 
rikotaan maan pintaa. Sil-
loin on riski, että maa-ai-
neksia lähtee veden mukana 
liikkeelle. - Hyvän suunnit-

telun pohjalta oikein koh-
dentamalla ja mitoittamalla 
kohteelle sopivia rakenteita, 
kuivatusvesiä voidaan hal-
lita ja ohjata, kertoo Jari 
Kasurinen metsänhoitoyh-
distys Mänty-Saimaasta.

Jari Kasurinen

Jari Kasurinen

Metsänhoito on myös vesistöjen hoitoa

Kun metsänhoitotöitä 
tehdään lähellä vesistö-
jä, ollaan erityisen tark-
kana. Rikkoutuneesta 
maan pinnasta voi va-
lua maa-aineksia ve-

Ojitushankkeen yhteyteen tehty kosteikko, joka toimii samalla myös laskeutusaltaana.

Kosteikon päähän on tehty pohjapato hidastamaan veden virtausta.

sistöön, jolloin vesi voi 
samentua tai rehevöi-
tyä. Siksi metsätöiden 
tekijät ovatkin ottaneet 
käyttöön erilaisia ve-
siensuojelumenetelmiä. 



15

Perattuihin sarkaojiin kaivetaan lietekuoppia n. 100 metrin välein.

Metsänhoitoyhdistys 
huolehtii 
vesiensuojelusta

Metsäalan toimijat ja met-
sänomistajat ovat sitoutu-
neet noudattamaan PEFC-
metsäsertifioinnin kriteereitä 
kestävästä metsätaloudesta. 
Metsänhoidossa sitoudutaan 
huolehtimaan vesiensuojelus-
ta, luonnontilaisia soita ei oji-
teta ja vanhojenkin ojien kun-
nostusten yhteydessä tehdään 
vesiensuojelusuunnitelma. 

- Metsänhoidossa tehdään 
jatkuvaa työtä vesiensuojelun 
hyväksi. Myös alueellisissa 
metsäohjelmissa on vesien-
suojeluun kiinnitetty huomio-
ta. Esimerkiksi vesiensuojelua 
vaativia toimenpiteitä suun-
nitteleville ja työn tekijöille 
järjestetään koulutusta uu-
sista ohjeista ja menetelmistä, 
Kasurinen kertoo.

Hakkuun yhteydessä 
huomioidaan vesistöt 

Hakkuiden yhteydessä 

vesistöjen ja pienvesien var-
teen jätetään suojakaista, 
jonka maanpintaa ei riko-
ta. Rikkomaton maanpinta 
sitoo maalta tulevan ainek-
sen ja siten pidättää myös 
ravinteita. 

- Vesien vaivaamilla ki-
vennäismailla voi olla uudis-
tamisen yhteydessä tarpeen 
tehdä vesitalouden järjeste-
lyjä. Silloin uudistusaloil-
ta, joilta johdetaan vesiä, 
esim. laskuojaan, tehdään 
maanmuokkauksen yhtey-
dessä tarkoituksenmukaiset 
vesiensuojelutoimenpiteet, 
Kasurinen muistuttaa.

Kunnostusojituksessa 
suunnitellaan 
vesitalouden järjestelyt  

Kun ojia kunnostetaan, 
niihin voidaan kaivamalla 
tehdä erilaisia rakenteita 
veden juoksua hidastamaan 
ja maa-aineksia sitomaan. 
Vesiä ei johdeta suoraan ve-
sistöön vaan ojien ja vesis-
tön väliin jätetään mahdol-

lisuuksien mukaan käsittele-
mätöntä maata, johon vesi 
ja veteen irronnut maa-aines 
pysähtyvät.

- Yleisimmin käytetään 
kaivukatkoja, laskeutus-
altaita ja suojakaistoja. 
Haasteellisempiin paikkoi-
hin on tehty rakenteellisesti 
vaativampia putkipatoja ja 
pintavalutuskenttiä. Yhdis-
telemällä sopivasti eri me-
netelmiä saadaan hallintaan 
ja pidätykseen lisää tehoa. 
Metsänhoitoyhdistys tekee 
ja toteuttaa kunnostusoji-
tus- ja vesiensuojelusuun-
nitelmat, hoitaa tarvittavat 
ilmoitukset sekä hakee ra-
hoituksen metsänomistajan 
puolesta, kertoo Kasurinen.  

Jos metsä voi hyvin, kun-
nostusojitusta ei välttämät-
tä tarvita. Hyvin kasvava 
ja riittävän runsas puusto 
haihduttavat vettä sen ver-
ran, että vesitalous pysyy 

kunnossa.  Toisaalta myös-
kään liian märillä ja huono-
kasvuisilla alueilla ei kanna-
ta ojittaa.

- Kunnostusojituksia ei 
tehdä kitukasvuisilla suoalu-
eilla, joilla aiempi kuivatus-
kaan ei ole luonut riittäviä 
edellytyksiä puuston kasvul-
le, toteaa Kasurinen.

Hannu Ripatti
Kenttäpäällikkö 

MTK

Hannu Ripatti

  

   Väsymättömät työkaverit Väsymättömät työkaverit

    Nurmikko nätiksi 
Husqvarna-ajoleikkurilla 
Jättivalikoima Ridereita! 

749 € 

Liiketie 3, 0207344844 
52700 Mäntyharju 

STIHL 
FS 410 
C-E K 
 
   Sahaterällä 

     taimikon raivaukseen!  

       Tilavuus   cm³ 41,6 
        Teho         kW  2,0 

799 € 

HVA   345FR 

45.7 cm³, 2.1 kW,  
Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

http://www.finforelia.fi/
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Metsänhoitoyhdistyksen jä-
senten päätösvaltaa käyttää 
valtuusto, joka muodostuu jä-
senten ehdottamista ja vaaleil-
la valitsemista valtuutetuista. 

Valtuutetut päättävät, mil-
laista edunvalvontaa ja mil-
laisia palveluita metsänomis-
tajille tarjotaan. Kun vuoden 
2015 alusta voimaan tulleen 
lakimuutoksen myötä metsän-
hoitoyhdistysten yhteiskunnal-
liset velvoitteet ja toiminnan 
rajoitteet ovat vähentyneet, 
voidaan yhdistyksiä kehittää 
jatkossa entistäkin enemmän 
metsänomistajien näkökul-
masta ja tarpeista lähtien.

Valtuusto kokoontuu vuosit-

tain kahteen varsinaiseen ko-
koukseen, kevätkokoukseen ja 
syyskokoukseen. Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi valtuus-
to voi esimerkiksi antaa eväs-
tyksiä yhdistyksen toimintaan 
tai ottaa kantaa ajankohtaisiin 
metsäasioihin. Kokouksissa 
saa myös hyvää ajankohtaista 
tietoa metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnasta, puukauppatilan-
teesta ja muista ajankohtaisista 
metsäasioista. 

Asetu tai aseta ehdolle

Jos olet kiinnostunut val-
tuuston työskentelystä ja koet, 
että sinulla on siihen annetta-
vaa, lähde rohkeasti ehdok-
kaaksi. Voit halutessasi kysyä 
kokemuksia myös nykyisiltä 
valtuutetuilta. Jos tiedät yh-
distyksen jäsenen, joka mieles-
täsi sopisi edustamaan jäseniä 
valtuustossa, kannusta häntä 
asettumaan ehdolle. Joka ta-
pauksessa jäsenenä kannattaa 
käyttää äänioikeuttaan ja ää-
nestää vaaleissa.

Lisätietoa vaaleista, ehdolle 
asettumisesta ja ehdokaslo-
makkeen saat omasta met-
sänhoitoyhdistyksestäsi tai 
MTK:sta. Ehdokaslomakkeet 
löytyvät myös MTK:n jäsen-
verkko Repusta (www.mtk.fi/
reppu). Oheisessa taulukossa 
on vaalien tärkeitä päivämää-
riä.

Kaikkiaan valitaan 
2 500 valtuutettua

Koko maassa metsänhoi-
toyhdistysten valtuustoihin 
valitaan yhteensä noin 2 500 
valtuutettua ja varavaltuutet-
tua. Valtuustojen koko vaihte-
lee metsänhoitoyhdistyksittäin 
yhdistyksen säännöistä riippu-
en. Yleisesti valtuuston koko 
vaihtelee 15 ja 40 valtuutetun 
välillä.

Tämän hetken valtuutetuis-
ta naisia on 12 prosenttia. 
Samoin etämetsänomistajia. 
Valtuutettujen keski-ikä on 55 
vuotta. Naisten osuus kaikis-

ta metsänomistajista on noin 
kolmannes. Tavoitteena onkin 
saada naisia myös metsän-
hoitoyhdistysten valtuustoihin 
enemmän. Paras vaikuttavuus 
saataisiin, kun toimintaan läh-
tisi mukaan mahdollisimman 
monipuolisesti kaikenikäisiä 
naisia ja miehiä. Tämän het-
ken valtuutetuista ammatil-
taan suurin osa, eli 49 pro-
senttia, on maatalousyrittäjiä. 
Toiseksi suurin ryhmä on pal-
kansaajat 20 prosentilla. Mui-
ta yrittäjiä valtuustoissa on 19 
ja eläkeläisiä 10 prosenttia.

Lasse Lahtinen
kenttäpäällikkö
MTK metsälinja

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit ensi syksynä
Uudet metsänhoitoyhdis-
tysten valtuustot vuosiksi 
2017 – 2020 valitaan mar-
raskuussa käytävillä pos-
tivaaleilla. Vaalien ehdo-
kasasettelu on jo alkanut 
ja äänestys järjestetään 
4. - 25.11. 

12.8. alkaen

2.9. mennessä

14.10. viimeistään
4.11. mennessä

25.11. viimeistään

5.12. mennessä

Tärkeitä päivämääriä Mhy- vaaleissa

Vaalien tulokset julkaistaan.

Jäsen voi tarkistaa äänioikeutensa tilanteen metsänhoitoyhdistyksen 
äänioikeusrekisteristä.
Mahdolliset oikaisupyynnöt äänioikeusrekisteriin omaan 
metsänhoitoyhdistykseen.

Äänestysliput lähetettävä täytettynä omaan metsänhoitoyhdistykseen.
Äänestysliput tulevat metsänhoitoyhdistysten jäsenille postitse.
On jätettävä ehdokashakemukset metsänhoitoyhdistykseen.

Mhy Mänty-Saimaan val-
tuusto valitsi kevätkokouk-
sessa 2016 vaalitoimikun-
taansa jäsenistöstä Tarmo 
Norénin, Pentti Rantalaisen 
ja Jouko Hujalan sekä hen-
kilöstöstä Suvi Kokkolan ja 
Auli Paukkusen. Vaalitoimi-
kunta hoitaa vaalien käytän-
nön järjestelyt. 

Mhy Mänty-Saimaan val-
tuustoon valitaan 24 valtuu-
tettua ja 4 varavaltuutettua. 
Tulevaan hallitukseen vali-
taan sääntöjen mukaan 4-7 
henkilöä. 

Mhy Mänty-Saimaan 
puheenjohtaja Sari Lantta 
kannustaa metsänomistajia 
ryhtymään ehdokkaiksi. – 
Valtuustossa toimiminen 
on mielenkiintoista ja sitä 
kautta pääsee vaikuttamaan 
yhdistyksen asioihin. Eri-
tyisesti nuorten, naisten ja 
etämetsänomistajien osuutta 
olisi mukavaa saada suu-
remmaksi. 

Lue lisää: 
http://www.mhy.fi/
vaalit

Sari Lantta on toiminut metsänhoitoyhdistyksen hallinnossa pit-
kään. Intoa asioiden hoitoon riittää edelleen.

Vaalitoimikunnan työt alkavat pian

http://www.mtk.fi/
http://www.mhy.fi/
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LUUMÄKI
Aika: 16.6.2016

SUOMENNIEMI
Aika: 16.7.2016 klo 11 
(HUOM! Ilmoittautuminen 
klo 10 alkaen.)
Paikka: Myllysillan lava,
(Kirkonkyläntie 290, 
52830 Suomeniemi)
Järjestäjä: Kauriansalmen ky-
lät ry ja Mhy Mänty-Saimaa
Sarjat: miehet, naiset, nuoret 
(<18 v.) Lapsille luontopolku.
Osallistumismaksut: 
ei osallistumismaksua.

HARJU
Aika: to 22.9.2016 klo 10
Paikka: Harjun oppimiskes-
kus, 
Järjestäjä: Mhy Kaakko ja 
Harjun oppimiskeskus
Sarjat: miehet, naiset, nuoret 
(<18 v.)
Osallistumismaksu: Täysi-
ikäisiltä peritään osallistu-
mismaksu.

Metsänhoitoyhdistys Män-
ty-Saimaan mestaruus ratkais-
taan seuraavasti: Mukaan las-
ketaan edellä mainitut kisat. 
Näiden kolmen kisan joukos-

ta mukaan lasketaan kahden 
parhaan kisan pisteet. (Kerran 
on siis mahdollisuus mokata 
tai olla pois kisoista.)

Metsänomistajien 
SM-metsätaito
Aika: 17.9.2016
Paikka: Ellivuori, Sastamala
Järjestää: Mhy Pirkanmaa
Sarjat: naiset, miehet, nuoret 
(alle 18-v.) ja joukkue

Osallistumismaksu: 70 €
(ei mhy-jäsenet 100 €)

SM-kisoihin valitaan mak-
simissaan 3 joukkuetta, peri-
aatteella että parhaat valitaan 
1. joukkueeseen seuraavat 2. 
joukkueeseen jne. Valinnat 
joukkueisiin tehdään alkuke-
sän tulosten perusteella. 

Metsänhoitoyhdistys mak-

saa jäsentensä ilmoittautu-
mismaksut (kohtuullisessa 
määrin). Esittäkää kisapai-
kalla Mhy Mänty-Saimaan 
jäsenkortti. Jokainen kilpailija 
huolehtii itse ruokailukustan-
nuksistaan. Matkakuluja tai 
päivärahoja yhdistys ei mak-
sa, sopikaa yhteiskyytejä. 

Kisaonnea! 
Mhy Mänty-Saimaa

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

Heinäkuussa kisaillaan taas Suomenniemen Myllysillassa.

Juuso Riittinen

Metsätaitokilpailuja 2016

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n valtuusto- 
vaalien äänioikeusrekisterin nähtävillä pitäminen

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit järjestetään posti-
vaaleina 4.-25.11.2016. Äänioikeus on jokaisella metsänhoi-
toyhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka 
on ollut metsänomistaja 1.1.2016. 

Jäsen, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, voi 
tehdä oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle 
viimeistään 2.9.2016. 

Yhdistyksen äänioikeusrekisteri on nähtävillä 12.8.–2.9.  
ma-pe klo 8–15.00 Mhy Etelä-Savon toimistoilla:  
Väätäisentie 5, 51900 Juva
Savilahdenkatu 32, 50100 Mikkeli
Olavinkatu 23 A 5, 57130 Savonlinna

Ehdokkaaksi voi asettua 14.10. asti. Lisätietoja vaaleista saa 
metsänhoitoyhdistyksestä ja mhy.fi/vaalit.

metsänhoitoyhdistys
ETELÄ-SAVO

Metsänhoitoyhdistysten  
valtuustovaalit
4.-25.11.2016

Metsänomistajat
MÄNTY-SAIMAA

Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa ry:n valtuusto-
vaalien äänioikeusrekisterin nähtävillä pitäminen
Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit järjestetään posti-
vaaleina 4.-25.11.2016. Äänioikeus on jokaisella metsän-
hoitoyhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joka on ollut metsän-
omistaja 1.1.2016.

Jäsen, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, voi 
tehdä oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle 
viimeistään 2.9.2016.

Yhdistyksen äänioikeusrekisteri on nähtävillä:
12.8. – 19.8. Savitaipaleen toimistolla klo 8-15, 
os. Kievarintie 7, 54800 SAVITAIPALE
22.8. – 2.9. Ristiinan toimistolla klo 8-15, 
os. Brahentie 16 A, 52300 RISTIINA

Ehdokkaaksi voi asettua 14.10. asti. Lisätietoja vaaleista 
saa metsänhoitoyhdistyksestä ja mhy.fi/vaalit.

http://www.taimitapio.fi/
http://mhy.fi/vaalit
http://mhy.fi/v
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Savitaipalelaiselle metsän-
omistajalle, Tarmo Kontu-
selle, hirvi on näyttäytynyt 
viime vuosina etupäässä tu-
holaisena. Hän esittää huo-
lensa hirvikannan määrästä. 
– Savitaipaleella vahva kan-
ta on ainakin Hyrkkälän, 
Kuivasen ja Orrain alueilla. 
Omissa metsissäni hirvitu-
hoja löytyy jatkuvasti. Tu-
hot eivät välttämättä tule 
kerralla yhtenäiselle alueelle, 
vaan hirvet syövät pikkuhil-
jaa sieltä täältä. Myös saaret 
ovat hankalia hirvituhojen 
kannalta. Hirvet saavat 
olla niissä talvisin melko 
rauhassa. Kontunen kertoo 
uudistaneensa Kuolimon 
Paassalossa saman aukon 
kahteen kertaan. – Ensin 
alue kylvettiin ja sitten vie-
lä istutettiin. Hirvet söivät 
taimet molemmilla kerroilla. 
Totesin, etten enää kolmatta 
kertaa yritä ja annan alueen 
nyt vaan olla. 

Hirvet aiheuttavat puus-
toon sekä laatu- että kasvu-
tappioita. Ne mm. katkovat 

latvoja, syövät latvakasvai-
mia ja oksia, aiheuttavat 
kuorivaurioita syömällä 
kuorta ja hankaamalla sar-
via puihin sekä makoilevat 
taimien päällä. Hirvituhoja 
vastaan on olemassa torjun-
takeinoja. Riistakeskukset 
ovat jakaneet riistanhoito-
yhdistyksille ja metsänhoi-
toyhdistyksille pieniä määriä 
keltaista hirvinauhaa riski- 
ja tuhoalueille jaettaviksi. 
Hirvinauhaa voi myös ostaa. 
Nauhalla on tarkoitus rajata 
hirvien kulkua. Nauha kes-
tää maastossa 5-10 vuotta, 
jonka jälkeen se tulisi kerätä 
metsästä pois. – Nauha toi-
mii aikansa, mutta kiima- ja 
metsästysaikaan hirvi kyllä 
menee nauhoista läpi, Kon-
tunen tietää. Lisäksi lumi 
ja oksat katkovat nauhoja 
ennen aikojaan. 

Metsästys on 
paras torjuntakeino

Nauhan lisäksi hirviä on 
yritetty karkottaa hajuilla. 
Metsään on viety mm. ih-
misen hiuksia, karhun ulos-
tetta, tuoksuvia saippuoita, 
ym. – Saippuaa olen ko-
keillut, mutta siinä, kuten 
kaikissa hajuissa, on se 
ongelma, että hirvi tottuu 
niihin, Kontunen toteaa. 
Markkinoilla on myös eril-
lisiä torjunta-aineita. Esim. 
reppu- tai paineruiskulla 
levitettävästä Tricosta on 
hyviä kokemuksia. Aineen 
teho perustuu lampaanras-
vaan, jonka haju on hir-
vieläimille epämiellyttävä. 
Tricon miinuspuolena on 
sen työläys. Levittäminen 
tulisi tehdä vuosittain. 

Kontunen on toiminut 
maanomistajien edustajana 

paikallisessa riistanhoitoyh-
distyksessä. Hän kannustaa 
metsänomistajia olemaan 
aktiivisesti mukana metsäs-
tyksessä. - Hirvituhojen tor-
junnassa metsästys on paras 
lääke. On tärkeää, että met-
sänomistajien ääni kuuluu 
siinä vaiheessa kun sopivaa 
kannan kokoa pohditaan ja 
lupamääristä keskustellaan. 
Kaikkein parasta olisi, jos 
metsänomistajat itse olisi-
vat myös metsästysseuroissa 
mukana, Kontunen ohjeis-
taa.

Lupamääriä lisätty

Savitaipaleen – Suomen-
niemen riistanhoitoyhdis-
tyksen puheenjohtajan Ilkka 
Vainikan mukaan tulevana 
syksynä hirviä kaatuu enem-
män kuin edellisenä. – Lupia 
on lisätty ja luvat pyritän 
hyödyntämään aiempaa tar-
kemmin. Vuonna 2015 lu-
pia oli koko alueella 170 ja 
niistä käytettiin 73 %. Tälle 
vuodelle lupia on 191 ja niis-
tä pyritään käyttämään 90 
%, Vainikka kertoo. Lisäk-

Valtion karja mellastaa
Hirvi on aina kuulunut 
suomalaisten elämään. 
Se vaelsi maahamme 
ensimmäisten nisäkkäi-
den joukossa n. 9 000 
vuotta sitten jääkauden 
jälkeen ja on siitä asti 
ollut tärkeä osa sekä ta-
loudellista että henkistä 
kulttuuriamme. Nykyi-
sin hirvestä on monen-
laisia käsityksiä. Toisille 
se on yhä metsän myyt-
tinen kuningas ja arvo-
kas riistaeläin, toisille 
taimikkotuholainen ja 
liikennevaara.

Hirvikanta-arvio, 2016, Luonnonvarakeskus

Riistanhoitoyhdistys Kannan koko, kpl Pinta-ala (ha) Lehmiä/sonni2015 Lehmiä/sonni2016 Hirviä/1000 ha
Mäntyharju-Hirvensalmi 543 144 629 1,70 1,64 3,8
Ristiina 173 57 305 1,47 1,54 3,0
Savitaipale-Suomenniemi 337 82 170 1,57 1,42 4,1

Tavoitteet:
Aikuisten hirvien lehmä/sonnisuhde hirvitalousalueittain on enintään 1,5. (Lähde: Suomen hirvikannan hoitosuunnitelma 2014)
Hirvitiheys Kaakkois-Suomi 2,5-3,1 ja Etelä-Savo 2,5-3,0

.

Tarmo Kontuselle monihaarainen mänty on valitettavan tuttu 
näky.

Kuvat Suvi Kokkola
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si lupia pyritään kohdenta-
maan tiheiden kantojen alu-
eille ns. lupapankin avulla. 
Näitä alueita ovat Vainikan 
mukaan perinteisesti olleet 
ainakin Kuivanen ja Rantti. 

Hirvikantaa on säädelty 
Suomessa jo pitkään. Ta-
voitteena on pitää kanta sel-
laisena, ettei hirvieläinkanta 
metsästyksen johdosta vaa-
rannu. Samalla hirvieläinten 
aiheuttamat vahingot täytyi-
si pystyä pitämään kohtuul-
lisella tasolla. Käytännössä 
säätelyä toteutetaan alueta-
solla. Riistakeskus järjestää 
vuosittain maakuntatasolla 
sidosryhmäneuvottelut, jois-
sa eri järjestöt ovat katta-
vasti edustettuina.  Tämän 
jälkeen kokoontuvat ns. alu-
eelliset Riistaneuvostot, jois-
sa on edustettuina metsäs-
täjien lisäksi Metsäkeskus, 
maanomistajat sekä ELY-
keskus. Näissä neuvotteluis-
sa päätetään ns. tavoitetihe-
ys (hirveä/ 1000 ha). Tämän 
lisäksi maakunnissa on 3-4 
hirvitalousaluetta, joihin 
määritellään vielä erikseen 
tavoitetiheydet. Tavoitetihe-
yksien määrittämisessä ovat 
apuna Luonnonvarakeskuk-
sen tuottamat arviot hirvi-
kantojen tiheydestä. Arviot 

perustuvat osin metsästäjien 
itsensä ilmoittamiin havain-
toihin sekä ns. takaisinlas-
kentaan edellisvuoden saa-
liin perusteella. 

Metsästysseurojen rooli 
keskeinen

MTK:n kenttäjohtaja Timo 
Leskisen mukaan viimeisim-
missä Etelä-Savon alueiden 
neuvotteluissa tavoitetihey-
deksi määriteltiin 2,5 – 3,0 
hirveä/ 1000 ha ja Kaakkois-
Suomen neuvotteluissa 2,5 
- 3,1 hirveä/ 1000 ha. - Ko-
kemus on osoittanut, että 
mikäli kanta nousee selväs-
ti yli kolmen, tuhoja alkaa 
tulla. Nykyinen hirvituhojen 
korvausjärjestelmä toimii 
heikosti. Moni tuho ei ylitä 
korvauskynnystä, eikä näin 
ollen ylitä tilastointikynnys-
tä. Se ei silti tarkoita sitä, 
ettei vahinkoja olisi. Taimi-
koiden korvausjärjestelmää 
ollaan onneksi uudistamassa, 
Leskinen pohtii.

Pääsääntöisesti riistaneu-
vostoissa huomioidaan hy-
vin sidosryhmien näkemyk-
set. Tavoitteita tärkeämpää 
on kuitenkin se, miten 
paikalliset metsästysseurat 
asian mieltävät. – Vaikka 

maakuntatasolla pohditaan-
kin sopivaa hirvikannan ve-
rottamista, niin seurat lopul-
ta hakevat varsinaiset luvat. 
Riistakeskuksen riistapäälli-
köt eivät voi myöntää enem-

pää lupia, kuin mitä niitä on 
haettu, Leskinen toteaa. 

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Hirvelle maistuvat sekä koivu että mänty. 

Seppo Vesakoivu
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Lamminpää kuuluu siihen 
joukkoon ammattilaisia, 
joiden kiinnostus tulevaa 
ammattia kohtaan on he-
rännyt jo nuorena. – Kyllä 
kipinä metsäalaa kohtaan 
syttyi jo lapsena kotona, 
joten voidaan puhua erään-
laisesta kutsumusammatista. 
Tuolloin vaihtoehtoina oli 
suuntautuminen joko maa- 
tai metsätalouteen, joiden 
parissa toteutettavat työ-
tehtävät olivat kotipuolen 
askareiden vuoksi tuttuja. 
Lopulta valinta kohdistui 
kuitenkin metsätalouteen, 
enkä ole joutunut valin-
taani katumaan, Lammin-
pää kertoo. Vuosituhannen 
vaihteen tienoilla hän kävi 
Ruokolahdella metsätalou-
den perustutkinnon, josta 

tie vei pian töihin kaverin 
houkuttelemana nykyiselle 
Metsänhoitoyhdistys Män-
ty-Saimaalle.  

Metsurin työ 
mahdollistaa 
ajankäytön 
suunnittelun

Kevät ja alkukesä ovat 
metsurille kiireistä aikaa. 
Lamminpää aloitti juuri 
16. vuotensa yhdistyksen 
palveluksessa ja töitä on 
riittänyt lukuun ottamatta 
talvikuukausille osuneita 
hiljaisempia jaksoja. Hänen 
työtehtävänsä koostuvat pit-
kälti taimikonhoidoista, jot-
ka hän mainitseekin omaksi 
lempityölajikseen. Taimi-
konhoitojen lisäksi häntä 
työllistävät tonttipuukaadot 
ja näin alkukesäisin istutuk-
set. Työt hoituvat ripeästi 
ja ammattitaidolla säällä 
kuin säällä, joskin kaunis 
kesäpäivä on aina mukavin 
ajankohta työpäivälle. 

– Parasta tässä työssä on 
kuitenkin vapaus suunnitel-
la oma ajankäyttönsä. Työn-
teko ei ole aikataulutettua 
minuuttipeliä ja mikäli tarve 
vaatii, voi työmaalle suun-
nata jo aamuvarhain, Lam-
minpää toteaa. 

Vapaus, ajankäytön 
suunnittelu ja rento elä-

mänasenne näkyvät myös 
nuoren metsurin harras-
tuksista. Liikuntaa kertyy 
riittävästi työpäivien aika-
na, joten vapaa-ajanvietto 
on kiireetöntä ja luontoon 
painottuvaa. Tulevana ke-

sänä Lamminpään voi tava-
ta rentoutumasta virveli- ja 
verkkokalastuksen parista, 
polttopuun teosta tai syk-
symmällä hirvimetsältä. 

Taimikonhoito on avain 
tuottavaan metsään

Metsien hoitotoimenpitei-
tä pohtiville metsänomista-
jille Lamminpäällä on taimi-
konhoidon ammattilaisena 
viesti. – Jos jonkun neuvon 
haluaisin antaa, niin taimi-
kon varhaishoidon merki-
tystä ei voi kylliksi korostaa, 
vaan ne kannattaa ehdotto-
masti hoitaa ajallaan. Ajal-
laan toteutettuna taimikon-
hoito on helpompaa meille 
metsureille ja edullisempaa 
metsänomistajille. Hyvässä 
kunnossa ja kasvussa olevaa 
taimikkoa ei kannata pilata 
odottelulla, sillä se on avain 
tuottavaan metsään, Lam-
minpää toteaa.  

Sanna Huoponen
Harjoittelija

Mhy Mänty-Saimaa

Paikallinen metsänhoidon ammattilainen
Taipalsaarella asuva 
metsuri Juho Lammin-
pää (34) on nuoresta iäs-
tään huolimatta ehtinyt 
hoitamaan toimialueem-
me metsänomistajien 
taimikoita jo 16 vuotta. 
Mies tuli nykyiseen Män-
ty-Saimaan Metsänhoi-
toyhdistykseen vuonna 
2001 ja hänelle on kart-
tunut vahva paikallistun-
temus Savitaipaleesta ja 
sen lähialueiden metsien 
hoitamisesta.

Ajallaan hoidettua koivikkoa on ilo katsella kesäiltoina.

Kuvat Sanna Huoponen

Alkukesällä Lamminpään työnkuvaan kuuluvat myös istutukset.
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Metsänomistaja, asetu ehdolle!
Tule mukaan etulinjaan päättämään mm. palvelu-
valikoimastamme ja hinnoittelusta yhdessä 
muiden metsänomistajien kanssa. Asetu ehdolle 
heti tai viimeistään 14.10.2016 mennessä.

Lisätietoa metsänhoitoyhdistyksistä sekä vaaleista osoitteesta www.mhy.� .

VALTUUSTO
VAALIT

4.–25.11.2016

Metsänhoitoyhdistysten

ASETU EHDOLLE!

Metsänomistajat



22

Lasten ja nuorten metsä- 
ja luonto-osaaminen uhkaa 
hiipua. Metsäteollisuus on 
kuitenkin edelleen tärkeä tu-
kipilari Suomen taloudessa 
ja metsäteollisuus tarvitsee 
kotimaista raaka-ainetta. 
Puuntuotannon lisäksi metsä 
on suomalaisille tärkeä vir-
kistäytymispaikka, jossa on 
tärkeitä luontoarvoja ja jon-
ka monimuotoisuutta täytyy 
vaalia. - Idea metsäteemaisis-
ta kerhoista lähti alun perin 
4H-kerholaisten vanhemmil-
ta. Lähdimme kehittelemään 
asiaa metsänhoitoyhdistyk-

sen kanssa ja lopputuloksena 
löimme lukkoon neljä ko-
koontumiskertaa, Mäntyhar-
jun 4H-yhdistyksen toimin-
nanjohtaja, Virve Väisänen, 
kertoo. Työnjako on selvä 
Metsänhoitoyhdistys järjes-
tää maastokohteet ja tuo 
asiantuntemuksensa paikalle, 
4H hoitaa muut käytännön 
järjestelyt ja tiedottamisen. 
- Metsätaituri-kerhossa on 
ollut mukana 8-12 vuotiai-
ta lapsia ja parilla on ollut 
myös vanhempi mukana. 
Kaikki ovat tervetulleita. 

Kevään kerhot aloitettiin 
Mikkasen tilalla, jossa met-
sätaitoilua harrastava Mika 
Tommila opasti kerholaiset 
mm. metsänmittauksen sa-
loihin, metsän tuholaisiin ja 
metsätyökaluihin. Kerholai-
set pääsivät myös kokoile-
maan puutavaran kuorma-
usta. - Tommila oli nähnyt 
paljon vaivaa päivän eteen, 
Väisänen kiittelee. Seuraaval-
la kerralla apuna oli metsän-
hoitoyhdistys ja kerhoillassa 
tutustuttiin metsänuudistami-
seen. Metsuri Marko Ojala 

oli paikalla näyttämässä mal-
lisuorituksen ja Simo Honka-
nen teki kaivurilla mättäitä 
taimia varten. Innostuneet 
kerholaiset eivät malttaneet 
odottaa hommiin pääsyä ja 
kivinen maastokin koettiin 
vain hyväksi paikaksi harras-
taa samalla parkouria. 

Kolmannella kerralla näh-
tiin metsäkone töissä. Marko 
Ihonen kertoi työstään ja ko-
neestaan. Koneen hytti kiin-
nosti kovasti, vaikka met-
säkoneet olivatkin monelle 
kerholaiselle entuudestaan 
tuttuja. Lisäksi kerhossa ker-
rattiin relaskoopin käyttöä ja 
puun pituuden mittaamista 
sekä etsittiin metsän rehevyy-
destä kertovia opaskasveja 
Mhy Mänty-Saimaan harjoit-
telijoiden Juuso Riittisen ja 
Matti Tirrin avustuksella. 

Mhy Mänty-Saimaa halu-
aa olla mukana edistämässä 
lasten ja nuorten luontosuh-
teen kehittymistä ja samalla 
kertoa heille, millä tavalla 

Suomalaisia metsiä voidaan 
hyödyntää. Metsätalouden 
ympärillä on myös työmah-
dollisuuksia, joita kurssilai-
set voivat vähän vanhempina 
kenties kokeilla. Tavoitteena 
on saada mahdollisimman 
moni lapsi ja nuori kiin-
nostumaan metsästä. Heistä 
useat kun ovat tulevia met-
sänomistajia ja osa varmasti 
hakeutuu vanhempana myös 
alalle töihin. Hakkuukoneen 
äärellä tulevia moto-kuskeja 
oli ainakin suurin osa poru-
kasta. 

Viimeisellä kerhokerral-
la mennään Suomenniemen 
Myllysillassa 16.7. järjestet-
täviin metsätaitokilpailuihin. 
Kerholaisilla on mahdolli-
suus kiertää joko ihan oi-
kea metsätaitorata tai testata 
taitojaan lapsille suunnatulla 
luontopolulla.  Metsätaituri-
kerho saanee jatkoa syksyllä.

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja 

Mhy Mänty-Saimaa

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

Metsäkoneen hyttiin oli tunkua jonoksi asti.

Juuso Riittinen näyttää, miten relaskooppia käytetään.

Innokkaat istuttajat.

Suvi Kokkola

Virve Väisänen
Metsäosaamista 4H-kerholaisille
Mäntyharjun 4H-yhdistys 
ja Mhy Mänty-Saimaa 
ovat kevään 2016 aikana 
järjestäneet yhteistyössä 
metsäteemaisia kerhoja 
mäntyharjulaisille lapsil-
le ja heidän vanhemmil-
leen. Kerhoissa on tutus-
tuttu metsänuudistami-
seen, metsänarviointiin, 
metsäluontoon ja mikä 
tärkeintä, metsässä työs-
kenteleviin koneisiin.

Juuso Riittinen

http://op.fi/metsa
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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
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Tuula Hietanen

Seppo Vesakoivu

Ma 27.6.2016 klo 9-15, Markkinapäivän kahvit toimistolla, Pentinpolku 1, Mäntyharju
Antti Majoranta aloittaa metsäasiantuntijana Mäntyharjussa. Tervetuloa toimistollemme tapaamaan uutta metsäasiantuntijaa 
ja hörppäämään pullakahvit. Paikalla myös vanhoja tuttuja toimihenkilöitä.

Pe 8.7.2016 klo 9-15, Monimuotoinen Metsä, Hotelli Heimari, Laitialantie 190, Ristiina, Mikkeli
Tervetuloa kuuntelemaan uuden metsälain mahdollistamista metsänkäsittelymenetelmistä Hotelli Heimariin. Luennoit-
sijoina Kari Mielikäinen Luonnonvarakeskuksesta ja Sami Koskimaa Arvometsä Oy:stä. Tilaisuudessa on maastokohde, 
jossa voidaan vertailla erilaisia metsänkäsittelyvaihtoehtoja. Kuulemme myös Suur-Savon OP:n sekä Mhy Mänty-Saimaan 
ajankohtaiset kuulumiset. Tilaisuuden järjestää Mikkelin ammattikorkeakoulu, Monimuotoiset metsät-hanke. Aamu- ja 
ilta-päiväkahvi. Lounas omakustanteinen. Ilmoittautuminen 4.7.2016 mennessä Rauno Kousalle puh. 040 1826567 tai
rauno.kousa@mamk.fi . Tilaisuuteen mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.

Ma 11.7.2016 klo 9-12, Metsäistä hyötyliikuntaa,
Jussilan talo, Rantasuontie 10, Suomenniemi, Mikkeli
Metsänhoito on hyötyliikuntaa parhaimmillaan ja metsä tarjoaa muitakin
liikuntamahdollisuuksia. Aamupäivän aikana on mahdollisuus testata mm. raivaus-
sahatyön ja halonhakkuun kuormittavuutta sykemittarin avulla. Lisäksi opette-
lemme toiminnallista liikkuvuutta sekä kuulemme vinkit metsäiseen liikuntaan ja 
omaan hyvinvointiin. Oman raivaussahan voi ottaa halutessaan mukaan. Koulut-
tajana metsätalousyrittäjä, Personal Trainer, Tiina Paasonen. Koulutus sopii kaikille, 
joille raivaussaha ja kirves voidaan turvallisesti ojentaa käteen. Päivä aloitetaan 
aamukahvilla ja päätetään keittolounaaseen. Ilmoittautumiset viim. ke 6.7. 
p. 040 820 1163 tai tuula.hietanen@mhy.fi . Jäsenet: ilmainen, ei-jäsenet 20 €. 
Kurssille mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta.

La 16.7.2016, klo 10 Metsätaitokilpailut ja lasten luontopolku,
Myllysilta, Kirkonkyläntie 290, Suomenniemi
Perinteiset Suomenniemi-päivien yhteydessä pidettävät metsätaitokisat. Lapsille 
ja lapsenmielisille oma luontopolku. Ilmoittautuminen kilpailuun klo 10 alkaen, 
kilpailu klo 11. Ei osallistumismaksua. Myynnissä lettuja ja nokipannukahvia sekä 
hernekeittoa soppatykistä. 
Järj. Mhy Mänty-Saimaa ja Kauriansalmen kylät ry

Pe 26.8.2016, klo 19-24 Metsäiltamat, Myllysilta,
Kirkonkyläntie 290,  Suomenniemi
Mhy Mänty-Saimaan jäsenten metsäiltamat. Tanssin ja kisailun lomassa
voit keskustella metsäasioista oman metsäasiantuntijasi kanssa. 

Ma 12.9.2016, Naisten metsäretki
Retkikohteena Metsämuseo Lusto, jossa perusnäyttelyn lisäksi mm. Sata vuotta – 
sata kuvaa, Metsäsuomalaiset ja Katja Kiurun teoksia. Menomatkalla aamukahvit 
Mikkelin Kenkäverossa, jossa mahdollisuus myös tehdä ostoksia. Paluumatkalla 
pysähdymme Kotileipomo Siiskosen Punaisen piipun kievarissa Juvalla. 

Bussiaikataulu: Retkiaikataulu: 
8:00 Savitaipale, tori 9:50 Aamukahvi Kenkävero, Mikkeli
8:30 Puolmatka, Suomenniemi 12:15 Lounas, Lusto, Punkaharju
9:00 Mäntyharju, Minimanin edestä 13:00 Opastettu kierros ja omatoimista
9:30 Ristiina, Shell  tutustumista näyttelyyn 
Paluu samaa reittiä 16:30 Punaisen piipun kievari, Juva

Ilmoittautumiset viim. 5.9. p. 040 820 1163 tai tuula.hietanen@mhy.fi . Jäsenille 60 €, ei-jäsenet 80 €. 
Retkelle mahtuu 50 ensin ilmoittautunutta.

Mhy Mänty-Saimaan tulevia tapahtumia

http://www.mhy.fi/jarvisavo
mailto:jarvisavo@mhy.fi
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mailto:jarvisavo@mhy.fi
mailto:rauno.kousa@mamk.fi.tilaisu
mailto:tuula.hietanen@mhy.fi
mailto:tuula.hietanen@mhy.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

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


