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Metsänhoitoyhdistyksen palveluvali-
koima on ollut varsin stabiili. Palveluiden 
sisällä on toki tapahtunut kehitystä, mut-
ta itse repertuaariin ei ole tullut suuria 
muutoksia. Muutoksen tuulet puhaltavat 
etenkin sähköisissä palveluissa. Mhy on 
lähtenyt mukaan maltilla. 

Metsänomistajien keski-ikä nousee. Pe-
rusolettamus, etteivät ikäihmiset käytä 
sähköisiä palveluita, on kuitenkin väärä. 
Monet kahdeksankymppiset asiakkaam-
me käyttävät mobiili- ja nettisovelluksia 
sujuvasti ja janoavat niitä jopa lisää. 
Samaan aikaan osa nuoremman kaartin 
edustajista haluaa asioida kasvotusten ja 
pyytää saada paperinsa printattuna. 

Luultavasti tämän Ruotsinkävijän lo-
giikka on sama logiikka, jolla me toi-
mimme tällä hetkellä. Toimihenkilömme 
haluavat ottaa uutta teknologiaa no-
peasti käyttöön ja hyödyntää sitä met-
sänomistajien kanssa asioidessa. Osa 
asiakkaistamme kaipaisi uusia tuotteita 
ja palveluita nopeammin, mihin pystym-
me. Silti, meidän on muistettava, ettei 
nykyteknologia ole lähellekään kaikkien 
asiakkaidemme ulottuvilla nyt, eikä tule 
koskaan olemaan. 

Uusi valtuustomme linjaa toimintakau-
tensa aikana Metsänhoitoyhdistys Män-
ty-Saimaan toimintaa. Ohjelmistotalon 

tuotekehitys, mhy-ketjun yleiset ohjeet 
ja valtakunnan tason strategiat kulkevat 
rinnalla mukana. Jäsenten mielipide on 
meille tärkeä, joten kannattaa ehdotto-
masti antaa palautetta ja toiveita sekä 

henkilöstöllemme että valtuustollemme. 
Ja ennen kaikkea: muistakaa äänestää!

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Timo Ratamaa

Olemmeko aikaamme edellä vai jäljessä
Eräs metsätoimihenkilö lähti Ruot-
siin. Ruotsissa kello on tunnin vä-
hemmän kuin Suomessa. Koska 
metsätoimihenkilö ei ollut varma, 
kumpaa aikaa pitäisi kulloinkin 
käyttää, hän päätti siirtää kellon-
sa puoleen väliin. Näin hän oli aina 
joko puoli tuntia etuajassa tai puoli 
tuntia myöhässä. 

Ajanhampaan ikenissä.
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Leimaaja-
patsas Kyösti 
Liukkoselle
Mhy Mänty-Saimaan Metsä-
taitomestari vuonna 2016 on 
Kyösti Liukkonen Savitaipaleel-
ta. Liukkonen on saavuttanut 
mestaruuden ja näin ollen saa-
nut «Leimaajapoika»-patsaan 
myös vuosina 2011 ja 2012.
Mhy Mänty-Saimaan met-
sätaitomestarit vuoden 2009 
alusta alkaen:

2009 Veikko Vanhakarhu
2010 Heikki Kokkonen
2011 Kyösti Liukkonen
2012 Kyösti Liukkonen
2013 Viljo Lantta
2014 Jouko Hujala
2015 Teemu Översti
2016 Kyösti Liukkonen

Mauria muistamassa metsureiden luottamusmies Hannu Väänänen (vas.), toimistosihteeri Auli Pauk-
kunen, metsäasiantuntijat Raimo Kauppi (takana) ja Kyösti Kiljunen (viiri kädessä) sekä Mhy Mänty-
Saimaan puheenjohtaja Sari Lantta. (Toiminnanjohtaja Suvi Kokkola piileskeli kameran takana.) 

Suvi Kokkola

Heli Mutkala-Kähkönen

Mhy Mänty-Saimaan 
metsätaitoilijat 
menestyivät 
SM-kisoissa - Mikkaselle 
ja Kokkoselle kultaa, 
joukkueelle hopeaa

Mhy Mänty-Saimaan 
metsätaitoilijat menestyivät 
17.9.2016 Sastamalan Elli-
vuoressa kilpailluissa SM-
kisoissa. Mäntyharjulainen 
Jatta Mikkanen voitti nuor-
ten sarjan huippupisteillä. 
Samoin mäntyharjulainen 
Heikki Kokkonen voitti 
yleisen sarjan. Menestystä 
täydensivät yleisen sarjan 

viides, Jouko Hujala Suo-
menniemeltä, sekä naisten 
sarjan kuudes, Eeva Vasara 
Savitaipaleelta. Hieno ko-
konaismenestys kruunau-
tui joukkuekisan hopeaan. 
Joukkueessa kilpailivat: Rai-
mo Laitinen (Suomenniemi), 
Heikki Kokkonen (Mänty-
harju) ja Seppo Kiljunen 
(Ristiina).

Mauri Loponen eläkkeelle
Mhy Mänty-Saimaan ja 

sen edeltäjän Suomenniemen 
mhy:n pitkäaikainen metsuri 
Mauri Loponen siirtyi hiljat-

tain viettämään eläkepäiviä.

Taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi 10.10.2016
Taimikon varhaishoidon 

Kemera-tukien hakusulku 
päättyi 10.10.2016. Tämä 
tarkoittaa, että Metsäkeskus 
voi käsitellä taimikon varhais-
hoidon rahoitushakemuksia 
jälleen normaalisti.

Hakemuksen saapumis-
ajankohdaksi katsotaan 
ajankohta, jolloin hakemus 
on kirjattu Metsäkeskuksen 
tietojärjestelmään. Työt met-
sässä voi aloittaa heti, kun 

rahoitushakemus on saapunut 
Metsäkeskukseen. Kun työ on 
tehty, tulee Metsäkeskukseen 
lähettää vielä toteutusilmoi-
tus. Metsäkeskus suosittelee 
jättämään rahoitushakemuk-
set ja toteutusilmoitukset 
Metsään.fi-palvelussa. Toimi-
ja voi hoitaa tämän tarvittaes-
sa metsänomistajan puolesta.

Taimikon varhaishoidossa 
taimikon keskipituuden tulee 
työn jälkeen olla vähintään 
0,7 metriä ja enintään kolme 

metriä. Kohteelta tulee pois-
taa vähintään 3 000 runkoa 
hehtaarilta, Pohjois-Suomessa 
2 000 runkoa hehtaarilta. Ra-
hoitettavan alueen tulee ol-
la kooltaan vähintään yksi 
hehtaari. 

- Hakemukset kannattaa 
mitoittaa vain tämän syksyn 
töitä vastaavaksi. Töiden te-
kemiselle syksy on hyvää ai-
kaa ja toteutusilmoituksenkin 
ennättää laittaa vielä tämän 
vuoden puolella, hankehal-

linnon asiantuntija Yrjö Nis-
kanen Suomen metsäkeskuk-
sesta sanoo.  

Toukokuussa alkanut haku-
sulku koskee edelleen nuoren 
metsän hoidon ja terveys-
lannoituksen rahoitushake-
muksia, joiden hakusulku on 
voimassa 31.12.2016 asti. 
Muiden työlajien rahoitusha-
kemuksia käsitellään normaa-
listi. Metsäkeskus käsittelee 
myös kaikkien työlajien to-
teutusilmoituksia normaalisti.

Jatta Mikkanen voitti SM-kultaa.

http://mets��n.fi/
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Mänty-Saimaan hallitus 
päätti selvittää yhteismetsän 
perustamista toimialueellaan. 
Tämäkin yhteismetsä tulisi 
ajamaan osakkaidensa etua. 
Oheisvaikutuksena se tarjoaa 
työtä ja toimeentuloa alueen 
yrittäjille.

Tarve uusien alueellisten 
yhteismetsien perustamiseen 
tulee metsänomistaja- ja met-
sätilarakenteen muutoksesta. 
Nyt on edetty kauas siitä 
70- luvun metsänomistajasta, 
joka lähti aamulla savotalle. 
Metsänomistajat ovat ikään-
tyneet ja kaupunkilaistuneet. 
Samalla tiloja on jaettu niin 
pieniksi, että niiden taloudel-
linen merkitys on vähentynyt. 

Tasainen veroton tulo olisi 
monelle kuitenkin hyvä lisä 
eläkkeen tai palkan päälle. 

Pienet metsäpinta-alat ja 
metsäasioista vieraantuminen 
vaikuttavat metsätalouden 
kannattavuuteen. Yksittäinen 
metsänomistaja myy puuta 
harvoin, muutaman sata kuu-
tiota kerrallaan. Yhteismetsän 
puukauppa on vuosittaista, 
tuhansien kuutioiden kaup-
paa. Isojen kauppojen yk-
sikköhinnat ovat suuremmat 
kuin pienissä kaupoissa. Sama 
suuruuden ekonomia toimii 
myös hoitotöissä. Yhteismet-
sä voi kilpailuttaa taimikon-
hoidon tarjoamalla yrittäjille 
kymmenien hehtaarien hoi-
totyöt yhdellä kertaa. Hallin-
tokulut ovat yhteismetsässä 
pienemmät kuutiota ja heh-
taaria kohti kuin yksittäisillä 
tiloilla. Näin yhteismetsä myy 
puuta kalliimmalla ja ostaa 
palvelut halvemmalla. Hyöty 
tulee kaikille osakkaille.

Alueellinen yhteismetsä so-
pii osalle metsänomistajista. 
Jos on perehdytty puukaup-
paan ja verotukseen, sekä 
tehdään hakkuita ja hoito-
töitä omatoimisesti, on pa-
ras jatkaa entiseen malliin. 
Osalle metsänomistajista on 
taas muodostunut niin vahva 
henkinen side metsäänsä, että 
sen hallintaa ei luovuteta edes 
omille lapsille. Käytännössä 
yhteismetsä sopii kaikille 
muille. Erityisen kannatta-

vaa yhteismetsiin liittyminen 
on kuolinpesille ja yhtymille, 
koska yhteismetsään liityttä-
essä saadaan yhteisomistus 
jaettua tasan osakkaiden kes-
ken. Kuolinpesissä pitää tehdä 
(ositus ja) perinnönjako ennen 
yhteismetsän perustamista, 
jotta osakkaat saavat oman 
osakastilansa yhteismetsästä. 
Näin perinnönjaossa muo-
dostunut yhtymä tulee jaettua 
tasan pelkillä metsän arvioin-
tikuluilla. 

Moni metsänomistaja miet-
tii omaisuutensa luovuttamis-
ta lapsille. Miten jaan nämä 
tasan, on yleinen kysymys. 
Yhteismetsään liityttäessä voi-
daan tehdä valmiiksi saman 
suuruiset osakastilat tulevia 
luovutuksia varten. 

Yhteismetsä on erillinen ve-
rovelvollinen. Se maksaa 28 
% veron voitosta ja jakaa 
tuoton osakkaille verotta. 
Yhteismetsäosakkaan metsä-
tulo verotetaan aina alemman 
verokannan mukaan muista 
pääomatuloista erillisenä. Yh-
teismetsäomistus on helppoa, 
kokouksiin ei ole pakko osal-
listua, riittää kun pankkiti-
lin numero on yhteismetsän 
tiedossa.

Uuden yhteismetsän pe-
rustamisen tärkein vaihe on 
osakastilojen arvonmääritys. 
Kaikki yhteismetsään liittyvät 
tilat arvioidaan samoin mene-
telmin. Laskelman tuottama 
arvo on lähellä tilan mark-
kina-arvoa. Yksittäistä arvoa 
tärkeämpiä ovat keskinäiset 
arvosuhteet. Yhteismetsää 
muodostettaessa ei saa lou-
kata kenenkään metsänomis-
tajan oikeutta omaisuuteensa. 
Yhteismetsän perustamisessa 
omaisuus ei häviä minnekään. 
Se muuttaa muotoaan metsä-

tilasta yhteismetsän osakas-
tilaksi. Yhteismetsään liittyjä 
maksaa arvonmäärityksen. 

Yhteismetsään liittymistä 
varten tilattu arviolaskelma 
ei sido metsänomistajaa mi-
hinkään. Kaikkien arvioiden 
tiedot lasketaan yhteen re-
kisteritiloittain. Tuloksena 
saadaan jokaisesta liittyvästä 
tilasta muodostuvalle osakas-
tilalle arvo ja osuus tulevaan 
yhteismetsään. Laskelmasta 
saadaan myös yhteismetsän 
osakaskohtainen tuottoennus-
te. Laskelmien jälkeen allekir-
joitetaan perustamissopimus, 
mikä on päätös yhteismetsään 
liittymisestä. Maanmittauslai-
tos pitää perustamistoimituk-
sen, minkä jälkeen metsäkes-
kus kutsuu osakaskunnan en-
simmäisen kokouksen koolle 
ja vahvistaa ohjesäännön. 

Yhteismetsän perustaminen 
on edullista. Valtio maksaa 
yhteismetsän perustamiskulut 
ja uusien osakkaiden liittämis-
kulut. Liittämisen yhteydessä 
voidaan tehdä yhtymän osak-
kaille kuluitta omat osakasti-
lat. Osa tilasta, esim. asuin- ja 
lomatontit, voidaan jättää yh-
teismetsän ulkopuolelle kanta-
tilaksi. Kun lohkotila liitetään 
yhteismetsään, niin tämäkin 
lohkominen menee valtion 
laskuun. Liittämistoimituk-
sessa voi tulla kuluja epäsel-
vien rajojen rajankäynneistä, 
joista liittyjä maksaa puolet 
ja naapuri toisen puolen. Yh-
teismetsän perustamisen sivu-
toimituksena nämä kulut ovat 
pieniä. 

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen

asiantuntija
Suomen metsäkeskus

Yhteismetsä – helpoin tapa omistaa metsää

Kiinnostuitko yhteismetsästä? 

Mhy Mänty-Saimaa selvittää kiinnostusta 
yhteismetsän perustamiseen toimialueellaan. 
Pesämunana on mhy:n omistamat kaksi 
pientä metsätilaa. Mikäli kiinnostuit, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi: 
auli.paukkunen@mhy.fi tai p. 040 820 1163. 

Tiedotamme sinua projektin etenemisestä.

Keskustelu yhteismet-
sään liittymisestä saa 
monen metsänomis-
tajan tunteet pintaan. 
Puhutaan kolhoosista 
ja metsän antamisesta 
jonnekin. Kiihkeimmät 
yhteismetsän vastustajat 
eivät yleensä ole pereh-
tyneet koko asiaan ja jää-
vät paitsi yhteismetsien 
tarjoamista hyödyistä. 
Yhteismetsä toimii osak-
kaidensa hyväksi. Toimin-
taperiaatteet on määri-
telty yhteismetsälaissa 
ja jokaisen yhteismetsän 
omassa ohjesäännössä. 

MHY:SSÄ
HOMMA LUISTAA!
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Valtuutetut päättävät puolestasi 
– valitse huolella

Valtuuston tehtävät on määritelty 
yhdistyksen säännöissä. Valtuuston 
tehtäviin kuuluu mm. talousarvion ja 
toimintasuunnitelman sekä tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen vahvista-
minen; toimintalinjausten, yhdistymis-
ten ja sääntömuutosten hyväksyminen; 
jäsenmaksun määrästä päättäminen 
sekä hallituksen ja tilintarkastajien 
valinta. Sääntömääräisten tehtävien 
lisäksi valtuutetut toimivat jäsentensä 
ja hallituksen välisenä linkkinä, jotka 
välittävät hallitukselle jäsenten tarpeet 
ja aktivoivat jäseniä osallistumaan yh-
distyksen toimintaan.

Parhaimmillaan valtuusto tarjo-
aa metsänhoitoyhdistykselle paljon 
enemmän kuin vain sääntömääräisten 
tehtävien hoitajan roolin. Jokaisella 
valtuutetulla on oma osaamisensa, 
asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa 
tarjottavanaan yhdistykselle. Yhdistyk-
sen luottamustehtäviin hakeutuu ensi 
sijassa sellaisia jäseniä, joilta löytyy ai-
toa kiinnostusta, osaamista sekä aikaa 
hoitaa yhdistyksen asioita. Valtuutetun 
on myös hyvä käyttää yhdistyksen pal-
veluita aktiivisesti, jotta hän kykenee 
kehittämään niitä ja olla päättämässä 
niistä.

Hallitus vastaa lähes kaikesta

Yksi tärkeä valtuuston tehtävä on 
hallituksen valinta. Hallituksen tehtä-
vänä on huolehtia yhdistyksen asioista 
lakien, yhdistyksen sääntöjen ja jäsen-
ten päätösten mukaisesti sekä edus-
taa yhdistystä. Hallituksen rooli on 
kasvanut strategisena päätöksenteki-
jänä, omistajanohjauksen toteuttajana 
sekä johdon valvojana ja ohjaajana. 
Hallitus on lisäksi vastuussa yhdis-
tyksen taloudenhoidosta, kirjanpidon 
lainmukaisuudesta sekä varainhoidon 
järjestelystä.

Hallituksen tärkein tehtävä on ra-

kentaa ja päivittää näkemys yhdis-
tyksen tulevaisuuden tavoitetilasta ja 
menestymiskeinoista, joilla tavoitetilaa 
kohti edetään. Valtuusto valitsee hal-
lituksen ja mikäli hallituksen toimin-
taan ei olla tyytyväisiä, valtuustolla 
on valta vapauttaa hallituksen jäsen 
tai koko hallitus ennen toimikauden 
päättymistä.

Valtuusto edustaa jäsenistöä – 
vai edustaako?

Metsänhoitoyhdistysten valtuustois-
sa on ollut perinteisesti kaksi epäkoh-
taa jäsenistön edustavuudessa. Nimit-
täin ns. etämetsänomistajien ja naisten 
määrä. Nuoria ehdokkaita on myös 
kaivattu lisää. Mhy Mänty-Saimaan 
jäsenistä yli puolet (52 %) asuu tilan 
sijaintikunnan ulkopuolella. Naisia jä-
senistä on kolmannes (32 %). 

Mhy Mänty-Saimaan ehdokkaissa 
on tällä kertaa normaalia paremmin 
edustettuina myös ns. etämetsänomis-

tajat, nuoret ja naiset. Kaikista eh-
dokkaista löytyy lyhyt esittely tästä 
lehdestä. Lisäksi ehdokkaille on tarjot-
tu mahdollisuus kirjoittaa lehteemme. 
Osa heistä tarttui tilaisuuteen.

 
Lähde: Hyvän hallinnon opas, PI-joh-

tamiskoulu, 2016

Suvi Kokkola
toiminnanjohtaja

Mhy Mänty-Saimaa

Minkälaisen metsänhoitoyhdistyksen 
jäsen sinä haluat olla? 
Metsänhoitoyhdistysten val-
tuutetut edustavat jäsenistöä. 
He päättävät jäsenten kannalta 
tärkeistä asioista, kuten jäsen-
maksun suuruudesta ja linjaavat 
yhdistyksen toiminnan suuntaa. 
Parhaillaan äänestetään uusia 
valtuustoja metsänhoitoyhdis-
tyksiin. Älä jätä ääntäsi käyttä-
mättä!

Mhy Mänty-Saimaan jäsenistö

Asuinpaikka

Jäsen Eronnut/e
rotettu 
2015

Eronneita 
%

Osuus 
jäsenistös
tä %

Valtuutet
ut ja 
varavaltu
utetut, kpl

Osuus 
valtuutetu
ista 2013-
2016 %

Ehdokkaa
t, syksy 
2016

Osuus 
ehdokkais
ta, syksy 
2016

Muu Suomi 705 235 25 21 2 6 2 7
Pääkaupunkiseutu 575 193 25 17 0 0 3 10
Savitaipale 548 102 16 16 8 26 6 20
Mäntyharju 506 274 35 15 8 26 8 27
Ristiina 407 194 32 12 5 16 4 13
Mikkeli (poislukien ent. Ristiina ja Suomenniemi) 278 127 31 8 1 3 0 0
Lappeenranta 207 54 21 6 1 3 0 0
Suomenniemi 152 45 23 4 6 19 7 23
Ulkomaat 10 4 29 0 0 0 0 0
yht. 3388 1228 27 100 31 100 30 100

Sukupuoli

Osuus 
jäsenistös
tä, %

Valtuutet
ut ja 
varavaltu
utetut, kpl

Osuus 
valtuutetu
ista 2013-
2016, %

Ehdokkaa
t, syksy 
2016

Osuus 
ehdokkais
ta, syksy 
2016, %

Naiset 587 222 27 32 6 19 8 27
Miehet 1231 471 28 68 25 81 22 73

1818 31 100

Osuus 
jäsenistös
tä, %

Valtuutet
ut ja 
varavaltu
utetut, kpl

Osuus 
valtuutetu
ista 2013-
2016, %

Ehdokkaa
t, syksy 
2016

Osuus 
ehdokkais
ta, syksy 
2016, %

Muu Suomi ja ulkomaat 1200 420 105,6191 35 4 13 2 7
Pääkaupunkiseutu 575 193 25,13021 17 0 0 3 10
Savitaipale 548 102 15,69231 16 8 26 6 20
Mäntyharju 506 274 35,12821 15 8 26 8 27
Ristiina 407 194 32,27953 12 5 16 4 13
Suomenniemi 152 45 22,84264 4 6 19 7 23

100 31 100 30 100
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Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
Ehdokkaat valtuustovaaleissa 2016

Anssi Lind
Maaseutuyrittäjä, 
Savitaipale
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Mahdollisimman hyvä tuotto 
niin puunmyyntituloissa kuin 
virkistyksessäkin.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Ei kiinteistöveroa. Sukupolven-
vaihdokset.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Polttopuun teko, metsälepo-
retket.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Ei keloja siemenpuiksi!

2 3 4 5 6

Jari Lantta
Maaseutuasiamies, 
Savitaipale
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Saada metsästä tuottoa ja 
pidettyä metsät hyvässä kun-
nossa. Pitkäjänteistä toimintaa 
ja arvojen tasapainoa.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsänomistajat tuntevat 
metsänsä tilanteen, kehitystar-
peet ja saavat asiantuntevaa 
neuvontaa.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Marjastus, suunnistus, kalastus 
ja metsänhoito.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Pienistä taimista kasvaa suuri 
metsä, kasvatetaan ne kun-
nolla. Metsät ja monitahoinen 
metsäteollisuus on Suomen 
perustus ja kivijalka.

Sari Lantta
Emäntä, 
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Taloudellinen tuotto, virkistys-
käyttö ja tunnearvo.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Toimia jäsenistön parhaaksi.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsässä liikkuminen, marjas-
tus ja sienestys.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Mennään metsään!

Jorma Ruippo
Metsätalousteknikko, 
Kouvola
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsätalouden kannattavuu-
den turvaaminen.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsänhoidon palveluiden 
kohtuuhinnoittelu.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsätaitokilpailut.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Metsänhoitoyhdistyksen 
kehittäminen ja palvelujen 
parantaminen.

Taina Kosonen
Lakipalveluasiantun., 
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Hoitaa metsät hyvään kuntoon 
kannattavasti.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Tavallisen metsänomistajan 
edunvalvontaan.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Sienestys, marjastus, taimikon-
hoito.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Asioilla on taipumus järjestyä!

7 8 9 10

Raimo Laitinen
Projektipäällikkö, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsien säilyttäminen mo-
nimuotoisina ja tuottavina 
huomioiden maisemalliset 
arvot sekä harrastus- ja virkis-
tyskäyttö.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Kaikkien metsänomistajien 
etujen turvaamiseen ja Mhy:n 
kykyyn vastata erilaisiin palve-
lutarpeisiin muuttuvassa toi-
mintaympäristössä, huomioi-
den metsien arvostuserot sekä 
omistajaprofiilit.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsänhoitotyöt, sienestys, 
metsätaitokilpailut, luonnossa 
liikkuminen...

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Puolipuhtaasta nanoksi! Tämä 
on metsämottoni.

Simo-Heikki Hyyryläinen
Metsätalousyrittäjä, 
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsien tuoton monipuolinen 
hyödyntäminen kestävästi.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Haluan olla metsänomistajan 
asialla. Mhy:n palvelujen oltava 
kilpailukykyisiä.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsänhoitotyöt ovat sekä työ 
että harrastus.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Työtä pelkäämättä metsän 
parhaaksi. Metsä on suomalai-
sen sielunmaisema.

Keijo Partio
Metsätalousyrittäjä,  
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Jäsenmaksu ennallaan. Palve-
lut kilpailukykyisiä.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsänhoito. Byrokratia ko-
htuulliseksi.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Taimikonhoito, marjastus.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Metsä palkitsee tekijän.

Raimo Leppäkumpu
Operaattori, 
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Hoitotyöt tehdään ajallaan, 
jotta metsä pysyy tuottavana.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsänhoitoyhdistys jäse-
niään varten.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsästys, retkeily.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Nautitaan metsistämme.

11

Panu Karjalainen
Maanviljelijä,  
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Hoitaa metsiä perinteisellä ta-
valla. Metsä muodostaa toisen 
talouden haaroista maatalou-
den rinnalle.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Haluan yhdistyksen olevan 
kilpailukykyinen kaupallisten 
toimijoiden rinnalla. Tämä tar-
koittaa niin yhdistyksen hallin-
toa kuin taloutta.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsästys on varmasti tärkein. 
Lisäksi retkeilen metsässä niin 
marjassa kuin sienestämässä-
kin.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
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Tarmo Noren
Metsätalousinsinööri,  
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Erikoispuiden kasvatus.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Taloudellisuus.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Hirvikoirat. Visakoealat.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Hyvää oloa metsästä.

13

Jouni Muukka
Maanviljelijä, 
Savitaipale
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Biotalous tarvitsee bioraaka-
aineita. Niiden tarjoamisessa 
metsänomistaja on avainase-
massa. Tuotan puuraaka-ai-
netta ja vaalin monipuolista 
metsäekosysteemiä.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Mhy:llä tulee olla kyky tarjota 
kullekin metsänomistajalle 
hänen tarvitsemiaan neuvoja 
ja palveluja myös muuttuvassa 
metsänomistajakunnassa..

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Vähän marjastusta ja sienes-
tystä.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

14

Antti Särkkä
Maanviljelijä, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Kuntoliikunta, talous ja ym-
päristö (hiilensidonta).

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Hallituksen valinta, palvelui-
den kehittäminen.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Raivaussahan säännöllinen 
ulkoiluttaminen.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Hyvin hoidettu metsä on ilo 
silmälle.

15

Seppo Kiljunen
Eläkeläinen, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Kantohinta nousuun.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Vastavoima firmoja vastaan.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsätaitoilukisat.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

16

Pekka Halinen
Maanviljelijä, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

Timo Pippuri
Maaseutuyrittäjä, 
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsäomaisuuden arvon säi-
lyminen.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Reaaliaikaiseen toimintaan.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Hirvijahti, sienet, marjat.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Vain muutos on pysyvää.

18

Tarmo Kontunen
Metsätalousyrittäjä, 
Savitaipale
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Siirtää seuraavalle sukupol-
velle paremmassa kunnossa.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsänhoito, metsästys, 
metsätaitoilu.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

19

Seppo Puhakka
Maaseutuyrittäjä, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsien hoito, tilakoko.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Asiat käsitellään metsänomis-
tajan näkökulmasta.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsästys.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Metsäasiat omissa käsissä.

20

Mauri Loponen
Metsuri, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Ei kiinteistöveroa.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Marjastus.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

21

Pentti Rantalainen
Maatilayrittäjä,  
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Vakaus.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Suunnistus. Raivaussaha. Ajou-
raverkoston teko ympärivuo-
tista liikennettä varten, jotka 
samalla toimivat virkistystar-
koituksessa, luonnossa liikku-
mista varten.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

17

Vuonna 2016 valitaan taas uusi valtuusto päättämään metsänhoitoyhdistysten suurista linjoista seuraavan neljän 
vuoden ajan. Vaalitoimikunta hoitaa vaalien käytännön järjestelyt. Siihen kuuluvat: jäsenistöstä Tarmo Norén, 
Pentti Rantalainen, Jouko Hujala sekä Suvi Kokkola ja Auli Paukkunen henkilöstöstä.

Mhy Mänty-Saimaan valtuustoon valitaan 24 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.

Ehokasasettelu päättyi 14.10. Äänestyslomakkeet saapuvat postissa 4.11. alkaen ja äänestysaikaa on 25.11. asti. 
Vaalien tulos selviää illalla 1.12.2016 tai viimeistään 2.12.2016.
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Pekka Heikkinen
Taloussuun. Johtaja,  
Tuusula
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
300 vuotta suvun hallussa 
olleen metsätilan kannattava 
hoito ja siirto seuraaville suku-
polville. Metsän moninais-
käytön varmistaminen.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Siihen, että mhy kykenee 
pitkällä aikavälillä palvele-
maan jäseniään metsänhoi-
toon liittyvissä asioissa. Kau-
punkilaismetsänomistajien 
hyvään palveluun.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Marjastus, sienestys, samoilu 
metsässä, pienet taimikonhoi-
toon liittyvät työt, polttopuun 
teko.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Metsää kannattaa hoitaa, käytä 
ammattilaisia. Hoitakaa perin-
nönjaot niin, että tilakoko ei 
pienene.

2322

Anne Hujala
Ylitarkastaja, 
Jyväskylä
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Puuntuotanto ja luontoarvot.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Myös etämetsänomistajien 
tarpeet huomioitava.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Marjastus, sienestys, ja tai-
mikonhoito.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

24

Jaana Mouhu
Seminologi, 
Mäntyharju
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Säilyttää metsän arvo ja kas-
vattaa sitä myös virkistysma-
hdollisuus mukana säilyttäen.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Aktiiviseen neuvontaan 
myös vähemmän kokemusta 
omaavien metsänomistajien 
joukossa.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Marjastus. Lenkkeily luon-
nossa.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

25

Juha Heinikainen
Maanviljelijä, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsän arvon säilyttäminen.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsänomistajan vahvaan 
asemaan suhteessa muihin 
toimijoihin.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsänhoito, metsästys.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

26

Risto Hölsä
Psykologi,  
Helsinki
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsässä on rentouttavaa 
liikkua ja ihastella luonnon 
«ihmeitä». Hoidettu metsä an-
taa myös tuloja.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsän monimuotoisuuden ja 
monikäyttöisyyden puolesta 
ja erityisesti taimikonhoidon 
kannustamiseksi.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsätyöt (raivaus, istutus). 
Polttopuiden teko. Marjastus, 
metsän tapahtumien ja äänien 
seurailu.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Olen osa luontoa! Metsä on 
minulla vain hetken hallussani. 
Velvollisuus on jättää se jälki-
polville ainakin yhtä hyvässä 
kunnossa.

Iida Juopperi
Sosionomi, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsien talous- ja virkistys-
käyttö.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Metsäsuunnitelmasta sup-
peampi versio edullisempaan 
hintaan.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsän raivaus ja muut 
metsänhoitotyöt, marjastus, 
sienestys ja metsässä liikku-
minen.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Metsästä inspiraatiota 
elämään!

2827

Outi Kauria
varatuomari, 
Mikkeli
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsien tuoton kasvattaminen 
ajantasaisella hoidolla. Luonto-
arvot otettava huomioon.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Ajan metsänomistajien etua. 
Palvelut oltava nykyisissä pal-
velupisteissä monipuolisena 
ja kilpailukykyisillä hinnoilla. 
Mhy:n jäsenistön säilyttämi-
nen.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Metsän raivaus ja muut 
metsänhoitotyöt, metsätaito-
kilpailut, marjastus.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Vanhassa vara parempi (tarkoi-
tan raivaussahoja).

29

Rauno Alatalo
Sähköasentaja, 
Savitaipale
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!

30

Leena Aarnio
Mh-opiskelija, DI,
Helsinki
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Ottaa huomioon ekologi-
set, taloudelliset sekä virkis-
tysnäkökohdat ja noudattaa 
hyvää metsänhoitotapaa.

Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Tarjota metsänomistajille tie-
toa ja pitää ajan tasalla tämän 
hetken tilanteesta Suomen 
metsäasioissa.

Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Marjastus, sienestys, metsän-
hoito, luonnossa liikkuminen. 
Lisäksi opiskelen parhaillaan 
metsätieteitä.

Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Ilo syntyy pienistä asioista.

31

Marika Jurvanen
Lakipalveluneuvoja, 
Savitaipale
Mitä tavoitteita sinulla on 
metsänomistamiselle?
Metsäasiat kiinnostavat. 
Metsäverotus ja siihen liittyvä 
lainsäädäntö ovat mielenkiin-
toisia osa-alueita. Tavoitteena 
on jatkuvasti oppia uutta sekä 
saada ajankohtaista tietoa 
mhy:n toiminnasta.
Mihin asioihin haluat vaikut-
taa valtuustossa?
Asiantuntijapalvelujen säi-
lyttäminen lähellä metsäno-
mistajaa on tärkeää. Lisäksi 
palveluja on jatkuvasti kehi-
tettävä vastaamaan metsäno-
mistajien tarpeisiin huomioi-
den metsänomistajarakenteen 
muuttuminen yhä nuorem-
paan suuntaan.
Mitä metsäisiä harrastuksia 
sinulla on?
Liikun paljon metsässä lenk-
keillen sekä hevosteni kanssa. 
Raivaussahan käyttö on myös 
tullut tutuksi.
Lentävä lauseesi/mottosi/
vapaa sana!
Osallistumalla päätöksente-
koon on hyvä mahdollisuus 
vaikuttaa yhteisiin asioihin!

Muista äänestää ja vaikuttaa vaalien tulokseen!
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No, jätetään mahtipontisuus sikseen, 
mutta tekee mieli kirjoittaa hieman 
omasta suhteestani luontoon ja metsään. 
Aikaisempina vuosikymmeninä hiihte-
lin paljon Kuolimo-järvellä ja kalastelin 
myös. Viime vuosina metsätyöt ovat yhä 
enemmän alkaneet kiehtoa ja vallata ai-
kaani, erityisesti jäätyäni eläkkeelle muu-
tama vuosi sitten. Alussa työkalunani 
metsän hoidossa oli lähinnä vesuri, mut-
ta uudistusalueitten suurennuttua päätin 
siirtyä nykyaikaan ja hankin raivaussa-
han. Se onkin osoittautunut parhaaksi 
hankinnakseni pitkään aikaan. 

Tapasin metsäiltamissa Myllysillan 
lavalla erään savitaipalelaissyntyisen 
samoin eläkkeelle siirtyneen miehen ja 
rupesimme kuinkas ollakaan juttelemaan 
metsäasioista. Kerroin, että pidän kovasti 
raivaussahatöistä ja että kun taimikkoa 
ensiharventaa, tuntuu kuin olisi Luojan 
työn jatkajana; joutuu arvioimaan ko-
vasti mille antaa kasvutilaa, minkä ottaa 
pois. Hän tokaisi naurahtaen, että eikös 

se ole vähän niin kuin taidetta. Sinäpäs 
sen sanoit, siltä juuri minustakin tuntuu, 
lisäsin.

Vaikka ei ole tarkoitus tehdä mitään 
töitä metsässä, niin aina kun sinne lähden 
kävelemään ja katselemaan, otan mu-
kaan ikivanhan vesurini. Se vain kuuluu 
asiaan! Metsässä liikkuminen rauhoittaa 
mieltä ja hiljentää ajatukset luonnon 
ihmeitä katsellessa. Olen kuullut monen 
sanoneen, että metsäluonnossa käysken-
teleminen ja kannon päällä istuskelu luo 
samanlaisia tunnelmia kuin olisi kirkossa.

Kaadoin taas loppukesästä puita tule-
van kesän varalta ja asettelin niitä keoik-
si, jotta ensi keväänä voin ne sitten pätkiä 
ja kirveellä halkoa katokseen kuivamaan. 
Kun lapset ja lastenlapsetkin mielellään 
mökkimaisemiin tulevat, meillä on po-
rukalla sitten puutalkoot.

Risto Hölsä
eläkeläinen Helsingistä

Hyvät näkymät 
tulevaisuuteen

Metsäteollisuuden näkymät 
ja tilanne on aivan erilaiset 
kuin vajaa 10 vuotta sitten, 
silloin kyseltiin kuka sammut-
taa tehtaan valot, kun viimei-
nenkin laitos suljetaan Suo-
messa. Tilanne on muuttunut 
valtavasti niistä tunnelmista. 
Viime vuosien aikana on in-
vestoitu nykyisiin laitoksiin, 
muutettu paperilinjoja karton-
gille, lisätty sellukapasiteettia 
ja Äänekoskelle on tulossa 
suuri biotuotetehdas, Keite-
le & Metsä on investoinut 
Kemijärvelle ja Alajärvelle. 
Metsäteollisuuden tilanne on 
sangen hyvä, ja se varmistaa 
kaikelle kotimaiselle puulle 
kysynnän ja metsätaloudelle 
hyvät tulevaisuudennäkymät.

Metsätalouden tulevaisuu-
den kannalta tärkeitä seik-
koja ovat uudistamisvaiheet. 

Kun vanha, hakkuukypsä 
metsä hakataan, on tärkeää, 
että sen jälkeen varmistetaan 
uuden metsän synty. Tämä 
vaatii pohjatyöt ennen istu-
tusta tai luontaista uudistus-
ta, sen jälkeen taimikkovai-
heessa on tärkeää varmistaa 
taimien selviäminen ja tarvit-
tavan perkausharvennuksen 
tekeminen. 

Metsäomistajien 
uudistaminen

Metsätalouden tulevaisuu-
den kannalta myös metsän-
omistajien uudistaminen on 
hyvin tärkeää, sillä metsän-
omistajien keski-ikä on yli 60 
vuotta. Metsänomistajien kor-
kea keski-ikä herättää huolen, 
miten nuoret saadaan kiin-
nostumaan metsätaloudesta 
ja metsänhoitotöiden tekemi-
sestä. Nuoret olisi hyvä viedä 
metsään jo kouluikäisenä, jot-
ta puut, metsät ja kehitysvai-
heet tulisivat tutuiksi. Metsä-

tietoutta tulisi viedä kouluun 
jo ala-asteella ja myös koulu 
metsään.

Korkeaan metsänomistaji-
en keski-ikään on myös ve-
rotuksellisia syitä, sillä met-
sätilan sukupolvenvaihdok-
sessa tai perimisessä verotus 
on huomattavasti kireämpää 
kuin maatilakokonaisuudes-
sa, joissa on huojennukset 
käytettävissä. Metsien omis-
tajanvaihdokseen on valtio 
suunnittelemassa muutoksia. 
Toivottavasti muutokset tuo-
vat parannuksen nykyiseen 
tilanteeseen, eikä metsään 

tarvitse jatkossa enää tehdä 
aukkohakkuita verojen mak-
samiseksi.

Jari Lantta
agrologi, 

maaseutuasiamies

•  Metsätöitä satunnaisesti 
1980-

•  Metsurina v.1983 loppu-
vuonna.

• Metsänomistajana 2013 -

•  Piiriagrologi, yritys- 
neuvoja 1986-1996.

•  Maaseutuasiamies 
Etelä-Karjalan liitto 1996-

Jari Lantta
Metsä kasvaa kohisten Kaakkois-Suomessa

Metsän poika tahdon olla...
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Isäni kuoli tapaturmaisesti 
joulun alla 1984 ja tila siirtyi 
testamentin perusteella äidille-
ni. Vanhempani halusivat, että 
tila siirtyisi mahdollisimman 
kokonaisena seuraavalle su-
kupolvelle. Noudatimme van-
hempiemme tahtoa: sisarus-
ten ja äidin kanssa käytyjen 
neuvottelujen päätteeksi me 
kaikki kuusi sisarusta saimme 
rantatontin ja minä sain ostaa 
tilan muut maat ja rakennuk-
set äidiltäni. 

Tarkoitukseni oli alun perin 
muuttaa tilalle asumaan ja 
hakea töitä Ristiinasta. Se ei 
kuitenkaan onnistunut, ehkä 
onneksi, sillä tilan hoitoa ja 
niitä töitä, joita olen lähes 
koko työurani tehnyt, ei olisi 
ehkä voinut sovittaa yhteen. 
Olen toiminut vuodesta 1986 
vaativissa kuntien talousoh-
jauksen tehtävissä, Suonen-
joella kaupunginkamreerina, 
Tuusulassa ja Järvenpäässä 
talousjohtajana sekä viimei-
set kahdeksan vuotta Espoon 
taloussuunnittelujohtajana. 
Jäin vuosilomille tänä vuon-

na toukokuun alkupuolella ja 
eläkkeelle elokuun alussa.

Olemme pitäneet Puolakan 
vuonna 1925 rakennettua 
päärakennusta ja muitakin 
rakennuksia kunnossa niin, 
että voimme käyttää sitä 
kakkosasuntona ympäri vuo-
den. Mahdollisesti voimme 
muuttaa sinne vakituisestikin 
asumaan, kun vaimoni jää 
lähivuosina eläkkeelle. 

Vanhempani kasvattivat ti-
lalla pienessä mittakaavassa 
lihakarjaa ja pelloilla viljeltiin 
lähinnä heinää ja viljaa kar-
jan rehuksi. Mullikat myytiin 
ennen omistajanvaihdosta ja 
vuokrasin pellot lähialueen 
viljelijälle. 90-luvun alussa en 
enää saanut peltoja vuokratuk-
si, joten niihin istutettiin koi-
vuntaimia. Metsänhoitoyhdis-
tys hoiti metsitystyön ja siihen 
saatiin tuohon aikaan valtion 
avustusta. Koivut lähtivät hy-
vään kasvuun ja peltometsiä 
on harvennettu tähän men-
nessä kaksi kertaa. Nyt näkyy 
taas järvi tuvan ikkunasta.

Samanaikaisesti kun tilan 
kauppahintaa maksettiin, 
hankimme perheelle asunnon 
Suonenjoelta ja velkaa tuli 
huomattavan paljon.  Asun-
tokauppoja on tehty myös 
sen jälkeen ja rahoitusta on 
tarvittu. Isäni myi viimevuo-
sinaan metsää hyvin vähän, 
joten lähtötilanteessa myytä-
vää oli kohtuullisesti. Hak-
kuumahdollisuuksia käytettiin 
1980-luvulla varsin runsaasti 
mutta harvennuksia ja pää-
tehakkuitakin on tehty sen 
jälkeenkin ja tehdään jossain 
määrin jatkossakin.  Metsät 

ovat pääosin entisiä kaskimaita 
ja koivuvaltaisia. Viime vuosi-
na on päätehakkuiden jälkeen 
istutettu lähes pelkästään kuu-
sen taimia. Noin kymmenen 
vuotta sitten istutettiin parin 
hehtaarin alueelle lehtikuusen 
taimia, jotka ovat nyt hyvässä 
kasvussa. Seuraan mielenkiin-
nolla niiden kehitystä.

Olen teettänyt kymmenvuo-
sittain ammattilaisilla metsä-
taloussuunnitelman, jonka 
pohjalta metsiä on hoidettu.  
Uusin suunnitelma on vuo-
delta 2013. Metsänhoitoyh-
distys on ollut minulle hyvä 
ja tärkeä yhteistyökumppani 
koko isännyyteni ajan. Olen 
hoitanut kaikki metsäkau-
pat valtakirjalla yhdistyksen 
kanssa sekä hoidattanut tähän 
vuoteen saakka istutukset ja 
raivaustyöt yhdistyksen am-
mattimiehillä. Minulla on ollut 
vakituiset yhteistyökumppanit, 
jotka tunnen ja joiden työn 
jälki mielestäni on oikein hy-
vä. Ainoastaan talossa tarvit-
tavat polttopuut olen hakenut 
metsästä ja pilkkonut. Viime 
keväänä, kun jäin vapaalle, is-
tutin muutamia tuhansia kuu-
sentaimia omana työnä yhdes-
sä poikieni kanssa.  Olemme 
myös syksyn aikana peranneet 
taimikoita itse. 

Metsä on ollut minulle 
erittäin tärkeä koko elämäni 
ajan. Olen lapsesta saakka 
kerännyt marjoja ja sieniä ja 
viettänyt muutenkin paljon 
aikaa kotimetsissä. Jatkossa, 
kun aikaa on runsaasti, tulee 
oma työskentely metsässä li-
sääntymään. Ajankohtaista on 
myös mietiskellä, miten tilaa 

hoidetaan sen jälkeen, kun 
minusta aika jättää.

En edes harkinnut ero-
amista metsänhoitoyhdistyk-
sestä, kun jäsenyys muuttui 
vapaaehtoiseksi. Uskon että 
metsänhoitoyhdistysten rooli 
edunvalvojana ja jäsenilleen 
myymät palvelut ovat tär-
keimmän luonnonvaramme 
hyvä hoidon ja monipuolisen 
hyödyntämisen turvaamiseksi 
välttämättömiä jatkossakin. 
Haluaisin osaltani huolehtia 
siitä, että oma yhdistyksemme 
on jatkossakin toimintakykyi-
nen ja kehittyy tehtäviensä ja 
toimintaympäristönsä muu-
toksen mukaan. Sen vuoksi 
olen asettunut ehdolle met-
sänhoitoyhdistyksen valtuus-
ton vaalissa.

Haluan myös rohkaista 
kaikkia metsänomistajia käyt-
tämään yhdistyksen palveluja. 
Myös niitä, jotka asuvat omis-
tamansa metsäalueen ulko-
puolella. Jo pientäkin aluetta 
kannattaa hoitaa ja hyödyn-
tää. Mikäli oman metsäalueen 
hoitaminen ei ole mahdollista, 
rohkaisen myymään sen jolle-
kin paikalliselle, mieluummin 
rajanaapurille lisäalueeksi, jol-
loin metsän hyvä hoito var-
mistuu.  Metsätilat ovat pitkän 
ajan kuluessa perinnönjako-
jen ja muiden toimenpiteiden 
seurauksena pirstoutuneet jär-
kevän hoidon kannalta liian 
pieniksi.  Toivon että metsän-
omistajat ja perikunnat tekevät 
jatkossa sellaisia ratkaisuja, 
joilla hoidettavia aloja voidaan 
suurentaa. 

Pekka Heikkinen
Ehdokas numero 22

Metsänhoitoa ja talousohjausta
Tarinaa metsänhoidon ja palkkatyön yhteensovittamisesta
Puolakka on kahden jär-
ven kannakselle Heramä-
entien päähän sijoittuva 
keskikoikoinen, vajaan 
55 hehtaarin maatila, 
joka on ollut Heikkisen 
suvun hallussa ainakin 
vuodesta 1721, pian kol-
mesataa vuotta. Tila on 
siirtynyt isältä pojalle 
lähes samankokoisena, 
ainoastaan kaksi pientä 
saarta myytiin 1960-lu-
vulla suvun ulkopuolelle 
kesämökkitonteiksi.

Pääkaupunkiseudulla asuva etämetsänomistaja
Hyvä metsänhoitoyhdistyksen jäsen! Tiesitkö, että palvelemme sinua metsäasioissa myös 
Helsingin keskustassa Simonkadulla. Varaa aika metsäneuvojillemme Katille tai Annamarille. 
Olet myös tervetullut Metsänomistajien Palvelutoimiston järjestämiin tapahtumiin. 
Lisätietoa: www.mhy.fi/palvelutoimisto tai palvelutoimisto@mhy.fi, puh. 040 720 3160

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
mailto:palvelutoimisto@mhy.fi
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Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan 
on selvittävä 
puukaupoissa omin 
neuvoin.
Eihän se nyt niin mene!
Puumarkkinoiden paras paikallistuntemus löytyy 
metsänhoitoyhdistyksestä. Me kilpailutamme 
leimikon puolestasi, valvomme tukin katkonnan, 
korjuutyön ja mittauksen. Avullamme saat parhaan 
hinnan puukaupasta.

Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä
wwwwwmetsänhoitoyhdistykseen. Yhteystiedot 
löydät osoitteesta www.mhy.fi ja www.

Kun harkitset puukauppoja, ota yhteyttä 
Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaaseen.  
Yhteystiedot löydät osoitteesta www.mhy.fi/manty-saimaa.

Haikuja
nurmikko kostea

etsin tutkin poimin
kypsät omenat

yksin saapas jo
lymyy mättään kätkössä

thai lähti jo

jo tyyntyi myrsky
lehti puussa odottaa
kuohkeaan kasaan

hirmu pirstale
harmaana maan omana

kesän ukkonen

pilvilampaat ui
kohti iltaruskoa

kellan kylmissään

tasainen harmaus
oksat litimärkinä

läpi mentävä

ripeästi vain
takki pois vesi kutsuu

avantoon uimaan

tippa nenässä
kuulen jo ajomiehen

sinne jäi hirvi

askellus vetää
korvalehdet kylmiää

juoksu kulkee niin

-pajulintu-

Haiku on japanilainen kolmisäkeinen runo, jossa 
on 17 tavua. Tavut on jaettu säkeiksi suhteessa 
5-7-5. Haikujen aiheet liittyvät yleensä luontoon, 
ja runot ovat asultaan pelkistettyjä, mietelausee-
nomaisia. Haikut kirjoitetaan japaniksi perin-
teisesti yhdelle pystyriville, mutta länsimaisittain 
kolmelle vaakariville.

Suomen parhaat taimet

www.finforelia.fi

http://www.mhy.fi/
http://mhy.fi/manty-saimaa
http://www.finforelia.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

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

8

1

1

2

2

3

Auli Ylikoski
metsäsuunnittelija

044 770 0160

67a 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

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

Johanna Kuikka
metsäasiantuntija
044 763 1314

9

9

8
3

4

4

5

5

6

7a

7b

http://ww.mhy.fi/
mailto:nimi.sukunimi@mhy.fi
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Suomen lajimääräk-
si arvioidaan vähintään 
45 000. Arviolta puolet la-
jeista esiintyy metsissä. Laji-
en uhanalaisuutta seurataan 
säännöllisillä arvioinneilla. 
Vuonna 2010 tehdyn tuo-
reimman arvioinnin mukaan 
uhanalaisia metsälajeja on 
maassamme 814. Julkisuu-
dessa tuodaan usein esille 
vain uhanalaisten metsälaji-
en osuus kaikista uhanalai-
sista, joita on 2247. Metsä-
lajeista uhanalaisia on kui-
tenkin vain alle 4 prosenttia. 

Tuore tutkimus kertoo 
lisää iloisia uutisia metsä-
lajien kehityksestä vuosien 
2000 ja 2010 välillä. ”Met-
sälajien häviämisriski ei ole 
enää heikentynyt. Varmuu-
della voidaan sanoa, että 

uhanalaistumisen kiihtymi-
nen on metsissä saatu py-
sähtymään”, kertoo tutki-
musta koordinoinut Luon-
nontieteellisen keskusmu-
seon yksikönjohtaja Aino 
Juslén. ”Kovakuoriaiset ja 
luteet reagoivat ympäristön 
muutoksiin nopeimmin. Sik-
si varsinkin niillä menee nyt 
hyvin”, Juslén jatkaa. 

Myös metsien lintulajis-
tossa uhanalaisten lajien 
osuudet olivat selvästi pie-
nemmät kuin koko linnus-
tossa. Uuden tutkimuksen 
mukaan esimerkiksi valko-
selkätikan kannat ovat nyt 
ennätyksellisen suuret.

Säästöpuut 
vaikuttaneet 
suotuisasti

Metsien monimuotoisuus 
turvataan suojelulla ja ta-
lousmetsien luonnonhoi-
dolla. Suojelu on keskitetty 
maanomistajille vapaaeh-
toiseen METSO-ohjelmaan, 
eikä uusia suojeluohjelmia 
ole tällä hallituskaudella tu-

Minna Lautala

Metsälajeilla sujuu parhaimmin
Tutkimukset kertovat hy-
viä uutisia metsälajien 
elämästä. Uhanalaistumi-
nen metsissä on lähes py-
sähtynyt. Muissa elinym-
päristöryhmissä heikko 
kehitys jatkuu edelleen. 

Järeiden haapojen säästäminen on tehokasta luonnonhoitoa.

Paloista riippuvaisia hyönteislajeja on Suomen metsissä n. 30. Suurin osa näistä on kovakuoriaisia. Kuvassa Mhy Mänty-Saimaan met-
säasiantuntija Jaakko Penttinen kulottamassa uudistusalaa Mäntyharjussa kesällä 2015.

Juuso Riittinen
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lossa. METSOn etenemistä 
rasittaa huono taloustilan-
ne, ja vain luontoarvoiltaan 
parhaat kohteet pääsevät so-
pimuksiin. Hyviä kohteita 
kannattaa silti ehdottomasti 
tarjota. Pysyvät sopimukset 
tehdään ELY-keskuksen ja 
määräaikaiset sopimukset 
metsäkeskuksen kanssa. 

Vähäisten suojeluvarojen 
takia talousmetsien luon-
nonhoito korostuu entises-
tään. 

Selkeimmin luonnonhoito 
näkyy metsissä säästöpuina. 
”Säästöpuiden merkitys al-
kaa näkyä metsälajien uhan-
alaisuuden hyvässä kehityk-
sessä”, Aino Juslén arvioi. 

”Varsinkin järeiden haa-
pojen säästäminen on te-
hokasta luonnonhoitoa. 

Parantamisen varaa on eni-
ten kulotusten määrässä.” 
Säästöpuut kannattaa kes-
kittää ryhmiin, joihin jäte-
tään kaikki puut koskemat-
ta. Hakkuissa säästetty puu 
muodostaa uhanalaisille 
eliöille arvokasta lahopuuta 
kuoltuaan. Säästöpuut tulee 
jättää käsittelyjen ulkopuo-
lelle tulevissa metsänkäsit-
telyissä, jottei niiden tehoa 
monimuotoisuuden edistä-
miseksi menetetä. 

Säästöpuut ja monet muut 
luonnonhoidon toimet, ku-
ten vesistöjen suojakaistat, 
ovat metsäsertifioinnin vaa-
timuksia. PEFC-sertifioinnin 
kriteerit on uudistettu äs-
kettäin, säästöpuiden määrä 
on tuplattu ja suojakaistoja 
levennetty. 

Talousmetsien 
luonnonhoitoa 
kehitetään

Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön rahoittamassa 
Monimetsä-hankkeessa sel-
vitetään parhaita luonnon-
hoidon käytäntöjä ja lisä-
tään metsäammattilaisten 
osaamista. On huomattu, 
että monimuotoisuuden 
edistäminen talousmetsissä 
tarkoittaa usein myös hak-
kuita ja puun myyntituloja 
maanomistajalle. Esimerkik-
si lajirikkaimmissa lehdoissa 
kuusten poistolla saadaan 
tilaa ja valoa arvokkaille 
lehtolajeille. Paahderintei-
den hoitohakkuilla on sa-
ma vaikutus ja kulottamalla 
niissä saavutettaisiin vielä 
rutkasti parempia tuloksia. 

Juuri lehdoissa ja paahtei-
silla elinympäristöillä asuu 
puolet uhanalaisista met-
sälajeista. Luonnonhoidon 
toimia kannattaisi keskittää 
näihin pinta-alaltaan pieniin 
elinympäristöihin. 

Metsälajeille voi povata 
entistä parempaa tulevai-
suutta. Nykyiset luonnon-
hoidon toimenpiteet nä-
kyvät lajiston parempana 
hyvinvointina usein vasta 
vuosien päästä. Tutkimusten 
valossa metsälajit pärjäävät, 
eikä syytä panikointiin ole.  

Markus Nissinen
ympäristöasiantuntija

MTK metsälinja

Tämän vuoden Metsäiltamissa,
Suomenniemen Myllysillassa, esitettiin
toive, että tarjoilussa olleesta kakusta
tulisi ohje seuraavaan jäsenlehteemme. 
Suomenniemen Urheilijat luovuttivat
reseptin käyttöömme. 

Paholaisenkakku
5 dl vehnäjauhoja 
1 tl suolaa 
1 dl kaakaojauhetta 
4 dl sokeria 
2 tl vanilliinisokeria 
2 tl soodaa 
2 dl omenamehua 
2 munaa 
150 g sulatettua margariinia 

Sekoita kuivat aineet keskenään. Sekoita toisessa kulhossa muut aineet eli omenamehu, munat ja 
sulatettu margariini keskenään ja lisää ne kuivien aineiden joukkoon. Kaada taikina voideltuun kakku-
vuokaan ja paista 175 asteessa n. 60 min.

Metsäiltamissa tarjoiltiin ”Paholaisenkakkua”.

Tuula Hietanen

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

  
Turvavarusteet 
Sahat, raivurit... 

Liiketie 3, 0207344844 
52700 Mäntyharju 

   Vauhdikkaat sahakarkelot 
   maanantaina 21.11. 

     Paikalla maahantuojan edustajia ja  

Esittelemme uuden 
X-Cut teräketjun 
Kestävä, venymätön, 
 mahtava leikkuuteho! 

        Alk. 21€ 

Terve- 
tuloa! 

Halavatun papat! 

http://op.fi/metsa
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Kotimaisen kuitupuun 
käyttö ennätystasolla

Tukkipuun markkinat toi-
mivat tasapainoisesti ja kil-
pailutilanne on normaali. 
Kuitupuun markkinoista ei 
voi vieläkään sanoa samaa. 
Metsäteollisuus tekee kovaa 

tulosta sellulla ja mäntykui-
tupuun hakkuumäärät ovat 
ennätyksellisiä. Mäntykuitu-
puun hinnassa se ei kuiten-
kaan näy mitenkään. Taso on 
säilynyt korkeintaan ennal-
laan tai heikentynyt hieman. 
Metsät tuottavat kuitupuuta 
enemmän kuin koskaan eikä 
kysyntä riitä. Tarvitsemme 
todella kipeästi lisäkäyttöä 
kuitupuulle. Onneksi sitä on 
myös tulossa.

Myös tukin sahausta 
tarvitaan lisää

Kuitupuun kasvavat käyt-
tömäärät tuovat metsien hak-
kuille jatkossa myös uuden 
haasteen tai pikemminkin 
mahdollisuuden. Uudet inves-
toinnit merkitsevät kohenevaa 
kysyntää myös sahojen hak-
keelle. Itä-Suomen maakun-
tien metsätaseissa jää havu-
tukkia vuosittain varastoon 
useita miljoonia kuutiometre-
jä. Tästä suurin osa on män-
tytukkia. On mielenkiintoista 
seurata, mistä tulee seuraava 
mekaanisen metsäteollisuuden 
investointiuutinen. 

Jälleen muistutus 
tuontipuun 
epävarmuudesta

Puun tuonti on kääntynyt 
tänä vuonna lievään kasvuun. 
Tammi-heinäkuussa puuta 
tuotiin 5,8 milj. m3. Mää-
rä oli 4 % suurempi kuin 
edellisvuonna. Kuitupuun ja 
energiahakkeen tuonti sotke-
vat kotimaan markkinoita. 
Nyt tuonti tukkii erityisesti 
koivukuitupuun markkinoita. 

Venäjän duuman käsittelyyn 
on tulossa joulukuussa laki-
esitys, joka kieltäisi pyöreän 
havupuun viennin viideksi 
vuodeksi. Lakiesityksen läpi-
menon mahdollisuudesta ei ole 
tietoa, mutta jälleen on saatu 
muistutus Venäjän tuontipuu-
hun liittyvistä riskeistä. Puut 
kannattaa hankkia kotimaasta. 

Tarjousten vertailussa 
tarvitaan ammattitaitoa 

Leimikoiden kilpailuttami-
nen on perusasia kannattavan 
metsätalouden tulevaisuudel-

le. Vain kilpailuttamisen kaut-
ta myyjä voi varmistaa, että 
paras ostaja tulee valituksi. 
Lisäksi kilpailu markkinoil-
la on ainoa voima, joka voi 
pakottaa puun hintakehitys-
tä nousu-uralle tai toisessa 
markkinatilanteessa hidastaa 
hinnan laskua.

Tarjousten vertailussa huo-
mioitavia tekijöitä tulee jatku-
vasti lisää. Yksikköhinnan li-
säksi tukinkatkonnan toteutus 
on erittäin tärkeä huomioitava 
seikka. Katkonnan vaikutus 
puukauppatiliin voi helposti 
olla 5 euroa/tukkikuutio.

Keväällä todettiin uutena 
seikkana, että juurikäävän 
torjuntakulut voivat kuulua 
tai olla kuulumatta tarjouk-
seen. Kuluja voidaan esittää 
euroa/m3 tai euroa/ha -perus-
teisina. Lisäksi kulujen syn-
tymisen ratkaisee sitten se, 
milloin leimikko korjataan.

”Nyt uusimpana tarjous-
vertailussa huomioitavana 
seikkana on puukauppatarjo-
uksissa oleva ennakkorahoi-

Minna Lautala

Puukauppamäärissä selvä nousu
Tammi-lokakuussa metsä-
teollisuuden ostomäärät 
koko Suomen yksityis-
metsistä olivat yhteensä 
25,9 milj. m3. Määrä on
14 % suurempi kuin viime 
vuonna. Vastaavasti Etelä-
Savossa puuta oli myyty 
3,7 milj. m3. Määrä on
15 % suurempi kuin vii-
me vuonna. Viime viikkoi-
na puukauppoja on tehty 
edelleen vilkkaasti. Kysy-
tyin puutavaralaji on kuu-
situkki. Myös mäntytukki 
ja mäntykuitu käyvät var-
sin hyvin kaupaksi. Koi-
vukuidun ja energiapuun 
kysyntä on heikointa.

”Myyjä vastaa mahdollisista varastopaikka- ja tien-
käyttökorvauksista. HUOM! Puukaupparahat läh-
tevät ostajan tililtä maksupäivänä. Juurikäävän 
torjunta: Puunkorjuussa käytetään juurikäävän tor-
junta-aineita lahon leviämisen estämiseksi riskialueilla 
1.5. – 30.11. välisenä aikana suoritettavissa hakkuissa.  
Torjunnan toteutuneista kustannuksista peritään myyjältä 
70 e/ha + alv mittaustodistuksella.”

”...vähentää metsämaksusta juurikäävän torjuntakustan-
nukset 70 e/ha + alv. Harvennukset tulee olla raivattuja 
konehakkuun edellyttämällä tavalla.”

”Toukokuun alun ja marraskuun lopun väli-
senä aikana tapahtuvan hakkuun yhteydessä te-
hdään kantokäsittely juurikäävän torjumisek-
si. Kantokäsittelyn kustannus on avohakkuulla 
0,50 e/m3 ja harvennushakkuulla 1,00 e/m3 (mänty ja 
kuusi). Tämä kustannus vähennetään mittaustodistuksella 
kantokäsitellyn alueen mänty- ja kuusipuutavaralajien 
yksikköhinnasta.”

Puukauppatarjoukset ja -sopimukset kannattaa lukea huolella.
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tuksen määrä ja siitä mah-
dollisesti myyjälle aiheutuvat 
kustannukset. Metsänomista-
jan on syytä olla tarkkana. 
Puukaupan markkinoinnissa 
painotetaan myönteisiä seikko-
ja, kuten ennakkorahoituksen 
nopeutta heti kaupan jälkeen, 
mutta vähemmälle painolle 
jäävät negatiivisemmat asiat, 
kuten uudesta ”edusta” aiheu-
tuvat kustannukset. Yksi osta-
ja voi tarjota nopeaa rahoitus-
ta lisäkustannuksilla ja toinen 
ostaja saattaa tarjota hieman 
hitaampaa ennakkorahoitus-
ta, mutta ilman kustannuksia. 
Tärkeintä on, että tarjousten 
vertailussa havaitaan kaikki 
lopputulokseen vaikuttavat 
seikat. Metsänhoitoyhdistys-
ten ammattilaisten asiantunte-
musta tarvitaan yhä enemmän 
metsänomistajien tueksi. 

Kasvavaa kysyntää 
luvassa

Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen ennusteen mu-
kaan kotimaan markkinahak-
kuut ylittävät tänä vuonna en-
simmäisen kerran 60 milj. m3:n 
rajan. Ensi vuodelle ennuste-
taan edelleen 2-4 prosentin 
lisäystä.  Puukauppamääriin 
ennustetaan peräti 4-8 prosen-
tin lisäystä. Ensi vuodelle en-

nakoidaan massan, kartongin 
sekä sahatavaran vientimääriin 
kaikkien aikojen ennätyksiä. 
Vaikka määrät kasvavat, en-
nusteet vientihintojen muu-
toksista ovat hyvin maltillisia. 
Suurin epävarmuus kohdistuu 
varsinkin mäntysahatavaran 
tulevaan hintakehitykseen.  
Ennusteen kokonaisuus vai-
kuttaa kuitenkin positiiviselta 
ja puukauppanäkymät myös 
ensi vuodelle ovat varsin hyvät. 

Puukaupan ennakkosuun-
nittelu kannattaa tehdä hy-
vissä ajoin ja huolella. Omas-
ta metsänhoitoyhdistyksestä 
löytyy metsänomistajalle 
vahva tuki ja asiantuntemus 
puukaupan valmisteluun ja 
toteutukseen. Sitä kannattaa 
hyödyntää. 

Timo Leskinen 
kenttäjohtaja  

MTK metsälinja

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

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

mailto:auli.paukkunen@mhy.fi
http://www.mhy.fi/manty-saimaa
http://www.taimitapio.fi/
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Marko Ihonen pääsi met-
surikouluun Mikkelin Salo-
saareen, heti ensi hakemalla 
peruskoulun jälkeen 1989. 
Ihonen valmistui 1991 huip-
puarvosanoin käytännön 
opeista. Hänelle oli luvattu 
työpaikka UPM:n korjuupuo-

lelta metsurina, mutta firmo-
jen korjuupuolen yksityistä-
minen muutti suunnitelmat 
valmistumisen jälkeen. Työt-
tömäksi hänen ei tarvinnut 
jäädä, vaan valmistuttuaan 
Ihonen löysi itsensä töistä 
Exeliltä. Veri veti kuitenkin 

metsään ja hän pääsi metsä-
koneen puikkoihin vuonna 
1995 harjoittelemaan kone-
työn tekoa urakalla iltavuo-
rolaisena. 

Metsähakkuukoneen oh-
jaksissa Ihonen viihtyi vuo-

Kuvat Antti Majoranta

Marko Ihonen arvostaa kokemuksen kartuttamaa hiljaista tietoa. Omaan taustaan kuuluu myös kokemusta puutavara-auton ratista.

Ihosella on kokemusta niin taajamametsistä kuin talousmetsistäkin. Tällä kertaa työn alla on energiapuuta.

Paikallisurakointia Mäntyharjulla

Se mikä lapsena opit-
tiin, on kantanut työssä 
ja elämässä. Kova työ ja 
hyvät ihmissuhteet ovat 
elämän perusta, jolle 
Ihosen Marko on työs-
sään uskonut.  
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Ihonen luottaa Valmetiin. Käytössä on jo viides samaa merkkiä. 

teen 2001, jolloin hän päätti 
hakeutua puurekan rattiin. 
Rekan ohjaksissa kuluikin 
seuraavat neljä vuotta, jon-
ka jälkeen Ihonen rohke-
ni yrittäjäksi vuonna 2005 
kauko-ohjattavan Harverin 
ohjaksiin. Vuotta myöhem-
min 2006 oli alla jo Valmet 
901. Siitä lähtien yhteistyö 
Valmetin kanssa on jatkunut 
taukoamatta. Nykyisin alla 
kilkuttelee jo viides Valmet 
merkkinen moto.

Yrittäjäksi varmalta 
pohjalta

Metsäalalle päätymistä ovat 
olleet auttamassa muistot, 
isän perässä juoksemisesta 
luonnossa ja katsoessa hänen 
tehdessä metsätöitä. - Ensim-
mäinen tukkipuu kaatui jo 
12-vuotiaana ja siitä lähtien 
mieli on aina eksynyt noi-
hin samoihin tunnelmiin ja 
muistoihin. Elanto ansaittiin 
hiellä ja kovalla työllä, eikä 
siinä muita vaihtoehtoja ollut. 
Peruskoulun jälkeen suuntaa 
ei tarvinnut miettiä kahta ker-
taa, kotoa saadut opit antoi-
vat selvän väylän, eikä sitä 
tarvinnut turhaa vaihtaa. Ala 
vain tuntui omalta.   

Yrittäjänä on alkamassa 
kohta 12. vuosi. Mikään it-
sestään selvyys metsäalan 

yrittäminen ei ollut, mutta 
pienen rohkaisun jälkeen Iho-
nen päätti kokeilla siipiään. 
Tyhjältä pohjalta hän ei yrit-
täjäksi ryhtynyt, vaan kävi 
yrittäjäkoulutuksen ennen 
aloittamista. Metsänhoitoyh-
distyksellä Ihonen aloitteli 
vuosien 2007–2008 taitteessa. 
Välillä Marko kokeili tuntu-
maa muualla parin vuoden 
ajan, mutta yhteistyö on sen 
jälkeen jatkunut mhy kanssa. 
Palkollisia Ihosella on yksi ja 
hyviä yhteistyökumppaneita 
useita. 

Kuskilta vaaditaan 
itsevarmuutta ja oma-
aloitteisuutta

Yrittäjyys alalla kuin alalla 
on elämäntapa, jonka muka-
na tulee kausiluonteiset työ-
määrävaihtelut. Metsäpuolen 
korjuupäässä luonto aiheuttaa 
suurimmat haasteet. Talvella 
ja kesällä töitä on enemmän 
kuin ehtii tekemään, syksyllä 
ja keväällä saa taas miettiä, 
mistä seuraava työkohde. Tä-
män seurauksena paineensie-
tokykyä on oltava. Eri vuoden 
ajat kuormittavat koneita eri 
lailla ja konerikoilta on vaikea 
välttyä Suomen olosuhteissa.

Yrittäjänä olemisen paras 
puoli on kuitenkin olla itsensä 
herra, Ihonen pohtii. 

- Kukaan ei määrää me-
nemisistäsi tai tekemisistä-
si, kuukauden tulos kertoo 
onnistumisen tason. Toinen 
hieno puoli on pärjätä Män-
tyharjun konekentässä, jossa 
metsäkoneyrittäjiä on paljon 
ja koneketjuja kymmeniä. 
Tämä lisää haasteita, mutta 
tekee onnistumisen tunteesta 
paremman. - Ainut kilpailu-
valtti on tehdä laadukasta ja 
tasaista työnjälkeä.

Kuljettajalla on oltava hyvä 
asenne itse työn tekemiseen, 
työtä ei saa pelätä, joten pieni 
itsevarmuus ei ole haitaksi. - 
Apua on osattava kysyä, jos ei 
tiedä kaikkea. Yksi tärkeim-
mistä ominaisuuksista on ky-
ky itsenäiseen työskentelyyn. 
Oma-aloitteellisuutta on ol-
tava, koska luonnossa sattuu 
ja tapahtuu. Tilanteet ja olo-
suhteet muuttuvat nopeasti, 
esim. aurinkoisesta sankkaan 
räntäkuuroon.

Hiljaista tietoa ei ole 
ostettavissa – sen saa 
vain tekemällä

Koneet kehittyvät nopeasti, 
joten teknistä näppäryyttä ja 
uskallusta on oltava. 

- Koulussa opetetut asiat 
vanhenevat viidessä vuodes-
sa, joten pientä kiinnostusta 
koneisiin on oltava. Ihmis-

suhdetaidot ovat tärkeät, kun 
maanomistaja tulee moikkaa-
maan ja tiedustelemaan hak-
kuiden etenemistä ja työnjäl-
keä. Toisinaan maanomista-
jille saa olla kuskina ja aut-
taa arjen askareissa. Kuskin 
hiljaista tietoa ei voi ostaa 
vaan sen saa vain tekemällä 
ja kokemalla erilaisia tilantei-
ta. Se on suurin apu tiukan 
paikan tullen. 

 
Haastavimmiksi työkoh-

teiksi Ihonen nimeää taajama-
hakkuut. Muuttuvia tekijöitä 
on paljon ja aina ihmiset eivät 
osaa varoa metsäkonetta. Ta-
lousmetsien hoidossa Ihosella 
on muutama vinkki metsän-
omistajille. - Ennen hakkuuta 
on tärkeää raivata hakkuu-
palstalta konetyötä haittaava 
alikasvos pois. Taimikoiden 
hoitorästit on tärkeätä hoi-
dattaa ajallaan, jotta maan-
omistaja saa parhaan tuoton 
metsälleen. Metsäteiden kun-
nossapito on paras investointi 
metsäpalstalle. Se hyödyttää 
palstaa vielä vuosikymmenten 
jälkeenkin. Hyvän metsätie-
rungon kruunaa kunnon ojat, 
jotka ohjaavat suurimmat ve-
det pois tiestä ja jouduttavat 
tien kuivumista talven jälkeen.

Antti Majoranta
Metsäasiantuntija

Mhy Mänty-Saimaa
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Turvallinen metsän ammattilainen välittää

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

Myyntiin tulevat metsätilat 
ovat aika usein kuolinpesien 
omistuksessa ja jos osakkaista 
ei kukaan ole kiinnostunut 
metsien hoidosta ja omistuk-
sesta niin metsästä luopu-
minen on luonnollinen asia. 
Joillekin kaupunkilaistuneille 
osakkaille metsä saattaa olla 
vain kaukainen kohde ”jos-
sain siellä maalla”.

Helpoin myytävä tila on 
pinta-alaltaan noin 20 heh-
taaria, jossa on kaikkia kehi-
tysluokkia sekä jonkin verran 
myös heti hakattavaa puus-
toa. Ranta voi olla myynnin 
kannalta ongelmallinen, jos 
siinä on rantarakennusoikeus, 

sillä metsää ostava ei halua 
sitoa rahojaan rantatonttiin. 
Etenkään nyt kun rantatont-
tien myynti on ollut perin 
vaikeaa.

Taimikonhoitorästit eivät 
juuri pelota ostajia, istutta-
mattomat alat sen sijaan arve-
luttavat. Taimikonhoito koe-
taan jopa jonkinlaisena terapi-
ana ja hyötyliikuntana, jossa 
näkee kätensä jäljen heti.

Kaiken tyyppiset metsätilat 
menevät hyvin kaupaksi, niin 
isot kuin pienetkin.

Isot tilat menevät yleensä 
metsätalouteen panostaville 
asiakkaille lisämaiksi jo ole-
massa olevien tilojen lisäksi. 
Pienemmät taas kiinnostavat 
myös ensiaskeleitaan met-
sänomistukseen ottavia uusia 
metsänomistajia. Taajamien 
läheisyydessä olevat pienet 
taimikkovaltaiset palstat kiin-
nostavat myös polttopuun tar-
vitsijoita. Tällöin tie palstalle 
on varsin tärkeä.

Pienten palstojen ostajalla 

on joskus tavoitteena päästä 
tilan omistuksen perusteella 
paikalliseen metsästysseuraan 
jäseneksi. Puhtaasti virkis-
tyskäyttöön ja omatoimiseen 
suojeluun ei ole vielä ilmennyt 
kiinnostusta, mutta tulevai-
suudessa asia voi olla toisin-
kin.

Myymme lähes kaikki ti-
lat tarjousten perusteella, ei 
avoimella tarjouskaupalla 
vaan suljetuilla tarjouksilla. 
Tarjouskauppa on myyjille 
varsin turvallinen kauppa-
muoto, koska siinä ostajat 
määrittävät lopullisen ja kor-
keimman mahdollisen kaup-

pahinnan. Tarjousaika on 
noin kuukausi, ei ainakaan 
pidempi, sillä ostajilla saat-
taa olla myös muita palstoja 
kiikarissa ja tarkoituksena 
ostaa niistä vain yksi. Vero-
tuksellisista syistä on usein 
parempi myydä puut maineen 
päivineen kuin myydä ensin 
puut ja sitten loppuun hakattu 
maapohja.

Metsätilojen kauppa kan-
nattaa antaa asiantuntijan 
hoidettavaksi.

Tuomo Kontinen
metsäasiantuntija, LKV

Mhy Mänty-Saimaa

Metsätilojen hyvä kysyntä jatkuu edelleen
Metsätilojen kauppa on 
ollut tänä vuonna hie-
man viimevuotista hiljai-
sempaa. Mitään suurta 
suunnanmuutosta ei kui-
tenkaan ole tulossa vaan 
vuodet eivät ole aina vel-
jeksiä tässäkään asiassa. 
Metsä on edelleenkin 
turvallinen sijoituskohde.

Metsätiloja myynnissä: 
Mäntyharju, Mynttilä
14,4, ha mäntyvaltainen metsätila.
Pääosin kasvatusmetsiä.
Hp. 70.000 €. Tarj. 25.11.2016
mennessä/Ratamaa.

Mikkeli Ristiina Järvenpää
8,6, ha:n suuruinen metsätila jossa 
vapaa-ajankäyttöön soveltuva vanha 
sähköistetty maatilan pihapiiri rakennuk-
sineen. Hp. 66.000 €. / Kontinen.

Kouvola, Rämälä 
11,6 ha yhden metsäpalstan määräala. 
Kantavat pohjat ja hyvä tiestö.
Hp. 34.000 €. Tarj.24.11.2016 men-
nessä / Viitarinne.

Luumäki, Laukkala (Pentti)
31 ha metsätila, jolla myös tilan vanha
talouskeskus purkukuntoisine raken-
nuksineen Hp. 159 000 € / tarj. 
29.11.2016 mennessä / Haimila

Muut kohteet:

Taipalsaari, Peltoi, Suur-Saimaan 
rannalla 2 kpl puustoista rantapalstaa 
rakennuksineen.
Kohteella 2 rantarakennuskokonaisuutta:

Itäinen rantapalsta (n. 2,4 ha):
Hirsinen rantasauna (n. 8 x 6 m +
terassit, tupa, 2 makuusoppea, sauna) 
rannan läheisyydessä. Rakennettu 1978, 
laajennettu 2014. Läheisyydessä pieni 
nukkuma-aitta ja varasto
Läntinen rantapalsta (n. 3,1 ha):
Pyöröhirsinen kesämökki ylempänä 
tontilla (n. 7 x 8 m, rakennettu 1982, 
tupa, makuuhuone, sauna, pukuhuone, 
lasitettu terassi). Läheisyydessä pieni 
nukkuma-aitta, varasto ja kellari. 1 
sähköliittymä (yhteinen molempiin mök-
keihin), Hp. 150.000 € / määräala / 
tarjous / Kivistö

Tarkemmin ja lisää kohteita: 
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
Jarmo Haimila, LKV
puh. 0500 556 913
Riihitie 1 54500 Taavetti 

Erkki Kivistö, LKV
puh. 0400 158 082
Toritie 1, 56100 Ruokolahti
Esa Viitarinne, LKV
puh. 044 703 2517
Valtatie 12, 46900 Inkeroinen

Valitse alue, 
josta olet kiinnostunut!

Metsätilat.fi
Suomen suurin metsätilojen
markkinapaikka!

Toimimme yhteistyössä metsän- 
hoitoyhdistyksien kanssa. Palve-
luksessasi ovat kiinteistökaupan ja 
metsätalouden asiantuntijat.
Olit sitten kiinnostunut metsistä, 
pelloista tai tonteista – katso ensin 
meiltä!

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

http://www.metsatilat.fi/
http://mets�tilat.fi/
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Metsätilan arvon määrittämistä varten 
tehdään metsäarvio. Se perustuu maas-
tossa tehtävään inventaarioon, jossa ar-
vioidaan maapohjat, taimikot, puuston 
määrä puutavaralajeittain ja hakkuu-
mahdollisuudet. Metsätilan arvoon vai-
kuttavat myös yleinen markkinatilanne 
ja muut mahdolliset taloudelliset arvot 
kuten tontit ja sijainti sekä tiestön kunto. 

Vaikka matematiikka mahdollistaa-
kin keskihintojen laskemisen, muodos-
tuu yksittäisen metsätilan arvo tilalla 
olevan puuston arvosta ja sijainnista. 
Vaihteluväli tilojen hehtaarihinnassa on 
laaja, alle tuhannesta eurosta aina yli 10 
000 euron hehtaarihintaan saakka. Siksi 
emme anna yksittäisten tilojen arvosta 
suullisia arvioita.

Välityskohteissa tilan muut mahdolliset 
arvo-osat (pellot, rakennukset, rakennus-
paikat) kiinteistövälittäjä arvioi paikan 
päällä. Tarvittaessa välittäjä pyytää tie-
toja pelloista ja EU-tuista maaseutusih-
teeriltä. 

Tila-arviota tarvitaan perunkirjoitus-
ta, kiinteistön myyntiä ja ostoa, suku-
polvenvaihdosta sekä ositusta varten. 
Metsänomistajan lisäksi arvion voi tilata 
mm. kiinteistön ostaja, vakuutusyhtiö, 
rahoituslaitos tai kiinteistönvälittäjä. Ar-
vio laaditaan aina omistajan tai haltijan 
suostumuksella. Eniten metsäarvioita teh-
dään metsänhoitoyhdistyksen toimesta. 
Välityskohteiden osalta emme muitten 
arvioita edes voi käyttää.

Metsäkiinteistöjen ostajat ja etenkin 
metsää sijoitusmielessä ostavat arvostavat 
ajantasaisia metsävaratietoja. Olemme 
saaneetkin paljon positiivista palautetta 
tilojen ostajilta myyntiesitteissä kertomis-
tamme tiedoista, kuten summa-arvion yh-
teenvetolaskelmasta, kuvioluettelosta, eri 
mittakaavaisista kartoista ja valokuvista. 

Kun metsäkiinteistöstä on arvio tehty, 
on se hyvä perusta suunnitella tarvittavaa 
asiaa eteenpäin. Näin myös metsän arvo 
on oikeassa suhteessa mahdollisiin mui-
hin omaisuuseriin verrattuna.

Seppo Vesakoivu
Kiinteistönvälittäjä,LKV

MHY Mänty-Saimaa
Savitaipale

Seppo Vesakoivu

Metsätilan myynti alkaa tilan arvon 
määrittämisellä
Maastossa tehdyllä arviolla saa-
daan ajantasainen metsätilan ar-
vo, joka on hyvä suunnittelupohja 
esimerkiksi tilakaupalle, perunkir-
joitukselle tai vaikka sukupolven-
vaihdoksen suunnittelulle.





 

 



  

 












 

   

















   






































  









































 



 


  



 








Tapani Siiskonen arvioi puuston määrää.
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Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaan 
jäsenetuja 2016–2017

•  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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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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Mhy Mänty-Saimaan tulevia tapahtumia

Mhy Mänty-Saimaan toimihenkilöt, metsurit ja yrittäjät tutus-
tuivat metsätalouden vesiensuojeluun syksyllä 2016. Nyt on 
metsänomistajien vuoro. 

Metsänomistajat
MÄNTY-SAIMAA

Metsänhoitoyhdistykset, MTK ja  Metsänomistajien liitot.
Edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Metsänomistajat

Metsänomistajan pitää  
vahtia metsäänsä.

Eihän se nyt niin mene! 
Metsänhoitoyhdistyksen avulla hoidat  
metsääsi hyvin, asuit sitten lähellä tai kaukana.  
Tee metsäomaisuuden hoitosopimus, niin 
huolehdimme metsästäsi, toteutamme 
metsänhoitotyöt ja autamme puukaupan tekemisessä. 

Kysy lisää metsäomaisuuden hoitosopimuksesta 
omalta metsänhoitoyhdistykseltäsi. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.mhy.fi ja www.metsänomistajat.fi.
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KUOLIMON METSÄPÄIVÄ TI 15.11.2016 KLO 14 – 19
lllan pääaiheena: Metsätalouden vesiensuojelun kokemuksia ja mahdollisuuksia

Maastokohde klo 14-16

• Kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 14. 
• Siirtyminen maastokohteelle (n. 6 km kirkonkylältä) 
•  Kohteella oppaana Tapani Siiskonen, 

metsäasiantuntija Mhy Mänty-Saimaa
• Paluu Olkkolan Hovin pihalle klo 16.

Kapakk´ojan kosteikko klo 16-17

• Kokoontuminen Olkkolan Hovin pihalla klo 16. 
•  Tutustuminen Kapakk´ojan kosteikkoon, 

oppaana Hannu Jokinen, Pro Kuolimo yhdistyksen pj 
ja PISARA -hankkeen ohjausryhmän jäsen

•  Iltakahvit ja keskustelutilaisuus 
Olkkolan Hovissa klo 17-19

• Kahvit klo 17.00-17.30, ohjelma klo 17.30-19.00
•   Tervetuloa & PISARA – hanke esittäytyy, Raija Aura, 

projektikoordinaattori, Lappeenrannan seudun ympäristö 
toimi

•  Metsätalouden vesiensuojelun kokemuksia ja 
mahdollisuuksia, Suvi Kokkola, toiminnanjohtaja, 
Mhy Mänty-Saimaa

• Kysymyksiä ja keskustelua 

Tilaisuuden järjestää PISARA hanke ja Mhy Mänty-Saimaa

TERVETULOA!

TIETOINEN METSÄNOMISTUS -HANKE KE 16.11.2016 KLO 15 – 20
Ajankohtaista tietoa metsätilojen sukupolven- ja omistajanvaihdoksista sekä kuolinpesien metsänomistuksesta

OHJELMA
15.00 Sukupolvenvaihdos metsätilalla
16.20 Tauko
16.30 Mhy Mänty-Saimaan puheenvuoro
17.00 Metsään.fi-palvelu
17.30 Kahvitarjoilu
18.00 Kuolinpesän metsänomistus ja omistusjärjestelyt
19.30 Yhteismetsä – hallittua yhteisomistusta
20.00 Tilaisuus päättyy

Voit osallistua myös osaan luennoista

Ilmoittautuminen tilaisuuteen edellisen viikon perjantaihin mennessä, kaakkoinen@metsakeskus.fi tai
puhelin 050 343 5168 Jorma Kyllönen tai puh. 040 578 4528 Sirpa Kohvakka. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

VALTUUSTON KOKOUS
Ilmoitamme valtuuston syyskokouksen ajankohdan ja paikan niiden varmistuttua nettisivuillamme sekä alueen lehdissä. 
Jäsenet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta ja kokousesitelmiä. 

Toni Nevalainen

http://www.mhy.fi/jarvisavo
mailto:jarvisavo@mhy.fi
http://www.mhy.fi/jarvisavo
mailto:jarvisavo@mhy.fi
http://www.mhy.fi/
http://www.mets�nomistajat.fi/
http://www.mhy.fi/
http://www.mets�nomistajat.fi/
http://www.mhy.fi/
http://www.mets�nomistajat.fi/
http://www.mhy.fi/
http://www.mets�nomistajat.fi/
http://mets��n.fi/
http://akeskus.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 2Tilaa metsäselain omalta 
metsäasiantuntijaltasi!


