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Pääkirjoitus

Metsänhoitoyhdistys 
Österbotten 
Tarjoamme  metsätalouden palveluita.
Voit kääntyä puoleemme kaikissa metsätaloutta 
koskevissa kysymyksissä. Yhdistyksen palveluiden 
perustana ovat metsänomistajien omat 
mieltymykset. Metsänomistajat itse hallinnoivat 
metsänhoitoyhdistystä.
 
Toimialueemme kattaa 368 772 hehtaaria 
metsätalousmaata ja metsänhoitomaksua 
maksavia metsänomistajia on 16 065.
 
Tällä hetkellä Metsänhoitoyhdistys 
Österbottenissa työskentelee 31 toimihenkilöä, 
joista 26 on metsäasiantuntijoita ja viisi 
toimistohenkilöitä. Yhdistyksen palveluksessa on 
noin 30 metsuria ja parikymmentä urakoitsijaa. 
 
Metsänhoitoyhdistys Österbotten toteuttaa 
90 % toimialueen metsänhoitotöistä, jonka 
on mahdollistanut paikallisen ammattitaidon 
käyttäminen.  Metsänhoitoyhdistyksellä on 
asiantuntija ja metsuri jokaisessa toimialueen 
kunnassa.
 
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen, metsänhoito- ja 
puunkorjuupalveluiden lisäksi myös muita 
erikoispalveluita. 
 
Yhdistyksen valtuusto koostuu 39 jäsenestä, jotka 
valittiin postivaalilla syksyllä 2012. Valtuusto on 
metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin, 
jonka puheenjohtajana toimii Rune Käldström. 
Valtuusto on valinnut hallituksen, joka vastaa 
operatiivisesta toiminnasta. Bo Storsjö on 
hallituksen puheenjohtaja.

Ab Skogsfastigheter AFM
– on Metsänhoitoyhdistys Österbottenin 
kokonaan omistama yhtiö, joka välittää 
metsätiloja.

Metsänomistajien liitto 
Rannikko 
– on metsänomistajien edunvalvontaorganisaatio. 
Liiton toiminnan päämäärä on edistää 
yksityismetsätalouden toimintaedellytyksiä 
ja kannattavuutta sekä puuraaka-aineen 
käyttöä. Nämä toteutuvat olemalla mukana 
vaikuttamassa kysymyksiin, jotka koskevat muun 
muassa puukauppaa, yksityistä omistusoikeutta, 
luonnonsuojelua ja riistanhoitoa.  
 
Tutustu lähemmin metsänomistajien liitto 
Rannikkon osoitteessa www.mhy.fi/kusten. 
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Ann-Mari Snickars, Metsänhoitoyhdistys Österbotten
Kansikuva: Ann-Mari Snickars
Paino: 1 200 kpl
Painotalo: Botnia Print, Kokkola 2014 
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Toimitus

MetsänOmistaja

Tuliko lehti väärään osoitteeseen?
Tee osoitteenmuutos tai työtilaus netin 
kautta. Se on nyt mahdollista yhdistyksen 
nettisivuilla www.mhy.fi, ”Yhteystiedot”-
välilehden alla.

Haluatko oman lehden? 
Ota yhteyttä Ann-Mari Snickars  0500 568 804

Hyvät 
metsänomistajat,
Nyt on meneillään vuoden pimein aika ja talvi 
kolkuttaa ovelle. Joka vuosi on yhtä vaikeaa en-
nustaa millainen talvesta tulee, mutta tänä syksynä 
pihlajanmarjoja on ollut runsaasti. Jää nähtäväksi 
tarkoittaako se runsaslumista talvea, vai jääkö lu-
mipeite heikoksi.

Metsätaloudessa tapahtuneesta mekanisoinnista ja 
ympäri vuoden jatkuvasta toiminnasta huolimatta 
metsätaloudelle on tärkeää, että talvi olisi aivan oi-
keasti kylmä. Valtaosa pohjalaisten metsiemme kas-
vusta sijaitsee turvemailla. Jotta siis voisimme hakata 
metsää näillä mailla ilman että syntyy syviä ajojälkiä, 
maan olisi oltava jäässä. Viime talven pakkasjakso 
kesti vajaan kuukauden, ja näin ollen teollisuus ei 
ehtinyt suorittaa hakkuita ja talvileimikointiaan. 
Nämä ovat edelleen jäljellä, mikä tarkoittaa, että 
teollisuus ei tällä hetkellä ole kiinnostunut osta-
maan uusia talvileimikointeja. Lisäksi ostajamaiden 
taloudellinen epävarmuus aiheuttaa epävarmuutta 
sahatavaran tilanteelle näin talven alla.

Kylmä talvi olisi hyvä myös energiapuun menekille. 
Hallituksen ilmoittama turveveron laskeminen ja 
energiapuun tuen korottaminen tekee energiapuun 
kilpailukyvystä paremman. Toivomme, että viime 
talven kivihiilen runsas käyttö jää lyhyeksi episo-
diksi, ja että voimme paremmin hyödyntää puuener-
giassa olevaa voimavaraa. Rahat jäävät maahamme, 
ja lisäksi tämä työllistää ihmisiä maaseudulla eri 
logistiikkaketjuissa.

Vaikka toivommekin kunnon talvea, emme toivo 
liian suuria lumimääriä. Yhdistys työllistää 35 va-
kinaista metsuria ja talviaikaan heitä työllistää en-
sisijaisesti raivaus. Jos lunta sataa paljon, raivaustyö 
jää kesken ja meidän on valitettavasti lomautettava 
työntekijät. Tästä johtuen työ metsässä pysähtyy.

Tänä talvena olisi hyvin tärkeää, että työ jatkuisi 
koko talven, sillä uusi Kemera-laki tulee todennäkö-
isesti voimaan heinäkuun alusta lähtien. Varmaa 
on, että vanha laki lakkaa olemasta voimassa 30.6. 
Metsäkeskus on ilmoittanut, että vanhan lain muka-
isten töiden tilitys on jätettävä maaliskuun loppuun 
mennessä. Tämä tarkoittaa, että raivaustyöt keskey-
tyvät vähintään kolmeksi kuukaudeksi, sillä uusi laki 
edellyttää myös ilmoitusta tai suunnitelmaa tehtävän 
työn osalta, ennen työn aloittamista. On täysin mah-
doton hyväksyä, että vanhan ja uuden Kemera-lain 
välille tulee niin pitkä tauko, kun meidän on lisäksi 
vaikea saavuttaa tavoitteemme, jotka on kirjattu 
alueelliseen metsäohjelmaan. Tässä poliitikkojemme 
on todellakin huolehdittava siitä, että saamme siirty-
mäsäännöt, jotka mahdollistavat metsässä tehtävän 
työn jatkumisen byrokraattisista esteistä huolimatta.

Jotta läpinäkyvyys lisääntyisi ja metsiemme hoita-
minen kestävällä tavalla varmistuisi, ostajat vaativat 
metsätuotteiltamme puutavaran sertifioimista. 
Metsät on maassamme sertifioitu pääasiassa PEFC-
standardin mukaisesti, vaikka FSC-standardi onkin 
tullut ajankohtaisemmaksi viime aikoina. PEFC-
standardi on laadittu niin, että se sopii yksityisille 
metsänomistajille ja kyseessä on ryhmäsertifiointi, 
joka käsittää metsänhoitoyhdistyksen jäseninä ole-
vat metsänomistajat. Varmistaakseen puutavaransa 
menekin, on metsänomistajien sen vuoksi tärkeää 
olla tietoisia siitä, että heidän metsänsä on sertifio-
itu. Tämä onnistuu parhaiten jatkamalla jäsenyyttä 
yhdistyksessä myös sen jälkeen, kun pakollisen 
metsänhoitomaksun periminen on lakannut. Näin 
tietää, että ostajalle tarjottava puutavara täyttää 
kuluttajien asettamat vaatimukset.

Kylmän ja vähälumisen talven toivotuksin,

Bo Storsjö, hallituksen puheenjohtaja

Kerro, mielipiteesi!
Jos sinulla on toiveita ja mietteitä lehden sisältöön liittyen, ota rohkeasti yhteyttä meihin täyttämällä oheinen kuponki. 
Kupongin palauttaneiden kesken arvotaan kaksi metsänhoitoyhdistyksen lahjoja.

Mikä mielestäsi oli tämän numeron mielenkiintoisin juttu?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Mitä haluat lukea seuraavasta Metsänomistajat-numerosta?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Haluan, että minuun ollaan yhteydessä 
Metsänhoitoyhdistyksestä. 

Nimi___________________________________________

Osoite _________________________________________

Puhelin ________________________________________

Metsänhoitoyhdistys 
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Avtalskod 5018366
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Puun kysyntä Pohjanmaalla 
on ollut hieman heikompi 
tänä syksynä kuin aiempina 
vuosina.  Syitä tähän voi olla 
monia, mutta talouden vaikeat 
ajat vaikuttavat puun hintaan. 
Tietyt leimikot eivät herätä tällä 
hetkellä suurta kysyntää osta-
jien keskuudessa, joka osittain 
selittyy huonoilla sääolosuh-
teilla.  Suuri osa hakkuukoh-
teista, jotka piti hakata viime 
talvena, hakataankin tulevana 
talvena ja se näkyy syksyn 
puukaupassa.  Ylitarjontaa on 
talvileimikoilla sekä kuidussa 
että havutukissa Pohjanmaalla, 
joka on johtanut puunhinnan 
laskuun. Sitä vastoin kesälei-
mikoilla on kysyntää.

Energiapuun kysyntä on 
laskenut ja syitä on monta, 
joista vähäisin ei ole se, että 
tällä hetkellä on taloudellis-
esti edullista käyttää kivihiiltä. 
Paikallisilla energiankäyttäjil-
lä, jotka käyttävät yksinomaan 

energiapuuta, on tasaisempi 
tarve ja ostotarpeet laitoksiin 
kasvavat. Paikalliset lämmön-
tuottajat ovat etu Pohjanmaan 
metsänomistajille. 

Vaikeasta taloustilanteesta 
huolimatta metsä pitää hoitaa 
ajallaan ja harvennukset pitää 
tehdä. Pitkällä aikavälillä on 
tärkeää, että metsä tulee hoi-
dettua, vaikka puunhinta on 
mitä on. Harvennuksen myö-
hästyttäminen aiheuttaa ta-
loudellista tappiota koko kier-
toajalle.  Siksi on hyvä miettiä 
enemmän toimenpidetarvetta 
kuin nykyhetken puunhintaa.  
Hoidettu metsä pysyy kas-
vussa ja on vähemmän alttiina 
tuhoille.

Metsänomistajan on tärkeää 
olla hintatietoinen, kun päättää 
myydä puuta. Nykytilanteessa 
on hyvä mahdollisuus kil-
p a i l u t t a a  p u u k a u p p a . 
Metsänhoitoyhdistysten netti-

Näin hoidat puukauppasi
pohjaisesta puupörssistä, 
Puumarkkinat.fi, on ollut kulu-
vana vuonna suuri etu metsän-
omistajille puukaupassa.  Eri 
ostajilla on erilaiset tarpeet 
puun suhteen vuoden aikana ja 
se näkyy hyvänä puunhintana 
yksittäisillä leimikoilla, jotka 
myydään Puumarkkinoiden 
välityksellä.

Kun metsänomistaja suunnitte-
lee puukauppaa, ensin otetaan 
yhteyttä metsäneuvojaan, joka 
tekee puunmyyntisuunnitel-
man. Sen jälkeen puukauppa 
kilpailutetaan.  Erityisen tärke-
ää on kilpailuttaa puukauppa, 
kun se koskee uudistuskypsää 
metsää. Sieltä saadaan varsi-
nainen metsän tuotto, jolla 
maksetaan investoinnit ja vuo-
sikymmenten työ metsässä.
Puukauppa pitäisi nähdä luon-
nollisena osana metsänomis-
tusta. Aiemmin oli tavallista, 
että hakkuu tehtiin vain, kun 
tarvittiin rahaa. Tämä ajatte-

lutapa voidaan kyseenalaistaa, 
koska metsällä on oma luon-
tainen kiertokulku. Hakkuu 
pitäisi tehdä silloin, kun se 
on tarpeellista metsän näkö-
vinkkelistä. Pahimmassa ta-
pauksessa metsää säästetään, 
koska rahaa ei tarvita juuri 
nyt. Ei ajatella, että jos metsän 
kasvu heikkenee, puhtaasti 
taloudellisista syistä metsä 
on parempi hakata, uudistaa 
se ja sijoittaa rahat johonkin 
muualle.

Puukaupassa on aina tärke-
ää, että metsänomistaja tekee 
selväksi itselleen, mitkä ovat 
hänen henkilökohtaiset tavoit-
teensa metsänomistuksessa ja 
mitä tuleva puukauppa kä-
sittää. Eri metsänomistajilla 
tapaa olla erilaiset tavoitteen, 
vaikka useimmat pitävät talou-
dellista tuottoa tärkeimpänä.  
Toiset metsänomistajat voi-
vat nähdä metsän virkisty-
salueena, joten arvoa ei voi 

mitata taloudellisin toimin ja 
virkistysarvot pitää huomioida 
hakkuissa. Toisille ympäristö 
ja maisema ovat tärkeimmät. 
Huolimatta tavoitteista, pitää 
olla tietoinen, että puukauppa 
kannattaa aina tehdä hyväs-
sä yhteistyössä puunostajan 
kanssa. Metsänomistaja on 
viimekädessä se, joka päät-
tää, milloin, kuinka ja miksi 
hakataan.

Teksti: Tom Finnilä
Kännös:  Annamari Rajoo
Kuva: Ann-Mari Snickars

Puun hinta
Viimeisen 4 viikon keskihinnat hakkuutavoittain, 
viikko 49/2014. Tilasto sisältää metsäteollisuuden ja 
suurimpien sahojen ostot yksityismetsistä.

Hinta-alueet 
metsäntutkimuslaitoksen 
tilastossa 

Lähde: Metla

 Tukkipuu  Kuitupuu  Pikkutukki 
Alue Mänty Kuusi Koivu Mänty   Kuusi Koivu Mänty Kuusi
Etelä-Pohjanmaa 57,03  55,41     - 18,08 17,82 17,55 26,04 25,95
Keski-Suomi 57,22 55,60 43,33 17,12 18,65 17,66     - 24,73
Koko maa 56,34 55,18 43,26 17,13 17,98 17,28 25,05 24,93

UUDISTUSHAKKUU, kantohinnat, €/m3

 Kuitupuu  Pikkutukki  
Alue Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi 
Etelä-Pohjanmaa 14,18     - 13,63  21,42      -
Keski-Suomi 14,44 14,59 14,08  21,52      -
Koko maa 13,81 14,14 13,28  20,46  20,14 

ENSI HARVENNUS, kantohinnat, €/m3

 Tukkipuu  Kuitupuu  Pikkutukki 
Område Mänty Kuusi Koivu Mänty   Kuusi Koivu Mänty Kuusi
Etelä-Pohjanmaa 55,00 53,47     - 28,18 28,50 28,71    -      - 
Keski-Suomi 57,22 56,21 46,95 29,58 29,74 30,09    -       - 
Koko maa 57,80 56,10 46,50 28,52 30,14 29,89 34,01   33,42

HANKINTAHINNAT, €/m3
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Majava on yleisty-
nyt viime vuosi-
kymmenen aikana 
Metsänhoitoyhdistys 
Österbottenin toimi-
alueen eteläosassa. 
Metsäneuvoja Anders 
Kaivo-oja saa yhä enem-
män puhelinsoittoja 
metsänomistajilta, jotka 
ihmettelevät, kuinka 
majavien aiheuttamiin 
tuhoihin pitäisi suhtau-
tua. Yksi heistä on Håkan 
Teir-Siltanen.

Håkan on ollut mustasaa-
relainen jo monen vuoden 
ajan, mutta kotoisin hän on 
Skaftungista. Tänne hänen per-
heensä on rakentanut kesämö-
kin ja tänne hän on myös ke-
skittänyt metsätilansa, joita hän 
on hankkinut vuosien varrella.
Kiinnostus metsiin on kasvanut 
vuosien mittaan. Ensimmäisen 
kiinnostuksen siemenen kylvi 
hänen äidinisänsä.
- Nykyään olen harrastaja-
metsätalousyrittäjä traktorin 
ja metsäkärryn kanssa. Emme 
käytä polttopuuta niin paljoa, 
mutta haluan, että metsäni ovat 
hyvin hoidetut ja viimeisim-
män myrskyn jälkeen korja-
sin kaikki tuulenkaadot pois, 
kertoo Håkan, joka käyttää 
myös metsänhoitoyhdistyk-
sen palveluita niin hakkuissa, 

Majavan vaikutus metsätalouteen
raivauksissa ja istutuksissa 
kuin harvennuksissa.
- Olisi mahdotonta ehtiä tehdä 
kaikki itse, Håkan toteaa. 
Hänellä on nykyään noin 380 
hehtaaria metsää kotikulmil-
laan.  

Viihtyy vesistön 
ympäristössä

Kiinnostus metsiin koskee 
myös hänen perhettään – ke-
rätään marjoja ja sieniä sekä 
metsästetään.  Håkan on 
metsästänyt hirviä joka vuosi 
vuodesta 1971 lähtien, mutta 
metsä tarjoaa virkistystä myös 
toisella tavalla.
- Siitä saa tiettyä mielihyvää, 
kun näkee, miten se kasvaa ja  
muuttuu toimenpiteiden jäl-
keen. Vanhemmiten on enem-
män aikaa katsella ja kuunnella 
metsässä, Håkan toteaa.
Tällaisella hetkellä hän näki 
ensimmäisen kerran merkkejä 
majavasta kymmenisen vuotta 
sitten.
- Sen jälkeen ne ovat lisään-
tyneet räjähdysmäisesti täällä 
Storträsketin ympäristössä, 
jonka omistaa Skaftungin  ja 
Siipyyn jakokunta.
Järvialue käsittää yhteensä 85 
hehtaaria. Lammella on kaksi 
laskujokea, Rågårdsdiket on 
päälaskujoki. Se kaivettiin 
1860-luvulla ja sitä on syven-
netty 1920- ja 1960-luvulla.

Voiko taimet saada 
korvattua

Rågårdsdiket on ollut tärkein 
laskujoki. 
- Nyt kun katsoo alas ojaan, 
huomaa että jotain kummal-
lista on tapahtunut, koska se on 
täysin kuivunut.  Ylempänä on 
fantastisen hienoja ystävämme 
majavan tekemiä rakennelmia, 
Håkan hymyilee.

Hän on vaikuttunut majavien 
rakennelmista, jotka on taita-
vasti tehty sekä oksista, savesta 
että kivestä, niin ettei vettä lain-
kaan virtaa niiden läpi.
- Ne ovat jyrsineet lähes kaikki 
puut noin puolen hehtaarin 
alueelta. Ne olivat isoja, hie-
noja koivuja ja myös haapoja, 
joiden läpimitta oli jopa 35 cm. 
Joudun nyt tekemään alueelle 
maanmuokkauksen ja uudista-
maan sen, tällä kertaa kuuselle, 
koska majava ei syö havupuita, 
Håkan kertoo.

Täl la i sessa  tapauksessa 
metsänomistajan on mahdol-
lista saada taimet maksutta, 
mutta tuhot aiheuttavat silti 
taloudellista tappiota. 
- 40-50-vuotiaan metsän ol-
lessa kyseessä kasvutappiot 
ovat suuret, koska puusta ei 
koskaan saada tukkia vaan 
kaikki menee kuitupuuksi. 
Nuoremmissa metsissä vau-
rioituneesta puusta saadaan 

Metsäneuvoja Anders Kaivo-oja sekä metsänomistaja Håkan Teir-Siltanen toteavat, että majavat ovat lisääntyneet paljon viime vuosikymmenen aikana mm. 

Majava on maamme suurin jyrsijä ja se voi aiheuttaa metsäo-
mistajalle suuria taloudellisia vahinkoja. Toistaiseksi sen leviä-
minen Pohjanmaalla on kuitenkin rajallista.
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Yttermarkalainen Stig Simons 
yrittää vähentää hirvituhoja 
taimikoissaan. Hän on 5 vuo-
den ajan suihkuttanut männyn 
latvat Tricolla, jonka tarkoitus 
on pitää hirvieläimet poissa 
taimikoista. Aine tuoksuu ja 
maistuu pahalta, joten hirvie-
läimet eivät syö käsitellyn alu-
een mäntyjä.

Stig ruiskuttaa kaikkien kas-
vatettavien mäntyjen latvat. 
Työskentelyaika hehtaarille on 
4-5 tuntia. 1,5 metriseen taimik-
koon ainetta kuluu n. 5 litraa/
ha, 2 metrinen taimikko tarvit-
see noin 10 litraa/ha. Aine jättää 
valkoisen värin runkoon, joten 
käsitellyt taimet on helppo er-
ottaa. Paras käsittelyaika on 
syys-lokakuussa, jos on kuivaa. 
Trico on vesiliukoinen, joten 
taimen pitää olla kuiva, jotta 
se tarttuu kuoreen ja neulasiin. 
Stig pitää myös vesakot poissa 
raivaussahalla, mikä vähentää 
hirvituhon riskiä.
Tr ico  maksaa  kaupassa 
noin 135 € / 10 litraa. Maa- 
ja metsätalousministeriön 
tuetulla hinnalla Tricoa voi 
ostaa Riistakeskuksen alue-
toimistosta Koivulahdesta tai 
paikalliselta riistanhoitoyh-
distykseltä. Hinta on silloin 50 
€ / 10 litraa plus mahdolliset 
toimituskulut.

Riistapäällikkö Stefan Pellaksen 
mukaan Tricolle on kysyntää. 
Useimmat levittävät ainetta 20 
metriä leveälle vyöhykkeelle 
taimikon reunaan sekä yksittäi-
siin taimiin keskellä taimikkoa. 

Metsänomistaja torjuu 
hirvituhot taimikoissaan

Työ on siten nopeampaa ja 
ainetta kuluu vähemmän. Haju 
yltää koko taimikkoon.

Simonsin mukaan Närpiön 
seudulla ei kovinkaan moni le-
vitä Tricoa, huolimatta heiken-
tyneistä hirvivauriokorvauk-
sista. Useimmat ihmiset ottavat 

riskin ja toivovat, ettei hirvi 
söisi heidän taimikoitaan.

Teksti & kuva: John Berg
Käännös: Annamari Rajoo

Latvoihin on levitetty Tricoa, muttei oksiin, joissa hirvi on ollut 
asialla.

energiapuuta, metsäneuvoja 
Anders Kaivo-oja selventää.  
Jotta taimista saa korvauk-
sen, tarvitaan kemera -hake-
muksena tunnettu rahoitusha-
kemus,  joka lähetetään metsä-
keskukseen, Anders lisää. Hän 
on tehnyt tuhoarvion Håkanin 
puolesta. 

Metsästyslupa vaaditaan

Ainoastaan puiden jyrsimi-
nen ei aiheuta tuhoja -  maja-
vapadot voivat myös aiheut-
taa tulvia metsään.
- Tänä vuonna selvisin sii-
tä, kiitos kuivuuden, mutta 
viime vuonna osa alueen pe-
runaviljelyksistä oli veden 
alla, ja järven ympäristö ku-
ormittuu padoista. Myös jär-
venrantoihin on käyty käsiksi, 
mikä osoittaa, että meillä on 
nyt melko suuri populaatio 
täällä, Håkan veikkaa. Patoja 
on lupa purkaa 15.6.-15.8. väl-
isenä aikana, mutta metsästys 
on luvanvaraista. Euroopan 
majavaa, jota meillä täällä 
on, saa metsästää ainoastaan 

Riistakeskuksen myöntämällä 
poikkeusluvalla, jota Håkan on 
myös hakenut.
- Lupa saadaan rajoitetuksi 
ajaksi, rajoitetulle alueelle, 
mutta kun kyseessä on pää-
asiallisesti aamunkoitteessa 
ja iltahämärässä aktiivinen 
majava, metsästys sillä tavalla 
on vaikeaa.  Toisekseen se oli 
hirvijahdin kanssa samanai-
kaisesti, joka verotti jaksa-
mista. Tänä vuonna jahti oli 
tulokseton, mutta edellisenä 
vuonna metsästysluvalla saa-
tiin kaadettua useita majavia 
Storträsketin vesistöalueella.
 
Vaikea laskea

Myös kalakanta kärsii maja-
vapadoista. Järvi on toiminut 
kalojen kutupaikkana, mutta 
patojen vuoksi kalat eivät voi 
nousta jokea ylös. 
-Majava on kaunis eläin ja saa 
mieluusti kuulua eläimistööm-
me. Mutta sillä on vähän luon-
taisia vihollisia, joten kannan 
pienentäminen tuhoalueilla 
pitäisi sallia, Håkan sanoo.

Anders arvio, että majavaa esi-
intyy nykytilanteessa Metsälän 
ja eteläisen Lapväärttin välillä, 
mutta leviäminen pohjoisem-
maksi on mahdollista.

Tämän vuoden inventoinnin 
mukaan koko Suomessa on 
vähintään 2400 euroopanmaja-
vaa ja 3700 kanadanmajavaa. 
Euroopanmajavaa esiintyy lä-
hes koko Satakunnassa, osassa 
Etelä-Pohjanmaan maakun-
taa ja Kristiinankaupungissa. 
Kanadanmajavakanta on 
vahvin  maan i täos i ssa . 
Euroopanmajava on kotimai-
nen alkuperäislaji, kun taas 
suurempi kanadanmajava istu-
tettin Suomeen 1930-luvulla. 
Nykyään sitä pidetään haital-
lisena tulokaslajina.     

Teksti: Anna Sand/Kustmedia Ab
Kuva: Anna Sand & Anders 

Kaivo-oja
Käännös: Annamari Rajoo

KYSY & VASTAA

Mitä pitäisi tehdä, kun minun kuusentai-
meni näyttävät tältä? Pitääkö minun istut-
taa uudet, jos ne ovat kuolleet?

Sinun kuusentaimesi jäätyivät viime kesänä. 
Luultavasti juhannuksen tienoilla, koska sil-
loin kahtena yönä oli useampi aste pakkasta. 
Tämän vuoden kerkät ovat jäätyneet ja nyt ne 
ovat mustat. Ensi vuonna kasvaa uudet kerkät, 
joten sinun ei tarvitse istuttaa uusia taimia nyt.

Jos yöpakkasia tulee useina peräkkäisenä vuo-
sina,  taimi voi alkaa juroa ja kasvua on vaikea 
käynnistää uudelleen. Mitä pienempiä taimia 
ja matalammalle istutettuja, sitä suurempi riski 
on. Juhannuksena, joka on herkkää aika uusille 
kerkille, oli epätavallisen kylmää.

Mitä puulajia minun tulisi käyttää pellon-
metsitykseen?

Se riippuu monista tekijöistä ja siitä, millainen 
pelto on kyseessä. Mikäli alue on pienehkö ja 
sijaitsee kauempana asutuksesta, suositellaan 
kuusta tai mäntyä. Turvemaille mänty ja kangas-
maalle kuusi. Turvemaille soveltuu myös hie-
skoivu, mikäli alueella ei ole hirviä. Mikäli pelto 
on iso, avoin ja lähellä asutusta, on rauduskoivu 
kuusta parempi vaihtoehto, kunhan hirvituho-
riski on pieni. Myös siperianlehtikuusi no mah-
dollinen. 

Halutessasi viljellä arvokkainta puuta, kannattaa 
harkita visakoivua. Tämä kuitenkin edellyttää 
tiettyä vuosittaista hoitoa, kuten karsimisesta 
ja leikkausta, jotta saadaan kalleinta visaa eli ty-
vivisaa sorvaukseen. Oksista saadaan oksavisaa 
esim. veitsen kahvoihin ja koristeeksi. Myynti ta-
pahtuu eri kappaleiden painon mukaan.

Useimmat istuttavat kuusta. Saadaksesi ilmai-
set taimet ja 30% tukea maanmuokkaukseen 
ja istutukseen, sinulla pitäisi olla pellonmetsi-
tyssuunnitelma jätettynä viimeistään 20. maa-
liskuuta 2015. Tällä hetkellä vireillä olevassa 
Kemera-lain muutoksessa esimerkiksi pellon-
metsityksestä ja pystykarsimisesta ei tule nyky-
isen ehdotuksen mukaan enää saamaan tukea.

Teksti & kuva: John Berg
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Metsänomistajat
ÖSTERBOTTEN

Tervetuloa meille!
POHJOINEN TIIMI - Metsäneuvojat

Puhelumaksu 0204-alkuiseen numeroon:
Lankapuhelimesta: 8,41 senttiä/puhelu + 2 senttiä/minuutti
Matkapuhelimesta: 8,41 senttiä/puhelu + 14,9 senttiä/minuutti

Pääkonttori Vaasa
KÄYNTI
Yrittäjänkatu 13, 65380  VAASA 
Puh. 020 413 7900, faksi 020 413 7914

Kruunupyy
Kruunupyyntie 8
68500 KRUUNUPYY

ANDERS KRONQVIST
040 746 3528

Kokkola, Alaveteli
(Skriko ja Jolkka)

Kruunupyy
Kruunupyyntie 8 
68500 KRUUNUPYY

TOM FINNILÄ
050 517 8918

Kruunupyy, Lepplax

Teerijärvi
Eteläinen Teerijärventie 9 
68700 TEERIJÄRVI

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Teerijärvi,  Alaveteli

Luoto 
Näsvägen 2 D 
68560 EUGMO    

JOHNNY FAGERHOLM
040 736 4547
Tiimivetäjä
Luoto, Pietarsaari, 
Pedersöre kko, Sundby, 
Karby, Pännäinen, Lövö, 
Forsby

Ähtävä
Bärklarsintie 3
68810 ÄHTÄVÄ

TOM LUNDQVIST
0500 161 695

Purmo, Kolppi, Östensö, 
Lappfors, Ähtävä

Vaasa
Yrittäjänkatu 13
65380 VAASA  

MATS LINNSÉN
050 544 2703

Koivulahti, Petsmo, Hankmo, 
Vassor, Voitby, Miekka, 
Staversby, Karkmo, Höstves, 
Runsor, Kråklund, Helsingby, 
Tölby, Vikby, Sulva, Munsmo

Vaasa
Yrittäjänkatu 13
65380 VAASA   

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

Toby, Veikkaala, 
Martois,  Koskö, Karperö, 
Jungsund, Iskmo, Köklot, 
Raippaluoto, Vallgrund, 
Björkö

HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

Vöyri
(ei pohjoiset kylät)

Vöyri
Vöyrintie 38
66600 VÖYRI

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

Oravainen, Maksamaa, 
Pohj. Vöyri

Vöyri
Vöyrintie 38
66600 VÖYRI

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Petolahti, Pohj. Pirttikylä, 
Vaasa

Maalahti
Magasinvägen 2 B 3 
66100 MAALAHTI

MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

Pirttikylä, tii-ke klo 8-9
Ylimarkku, maa, to klo 8-9

Pirttikylä
Keskustie 15
66270 PIRTTIKYLÄ

Ylimarkku
Vaasantie 1615
64610 YLIMARKKU

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

Yttermark, Bäckby, 
Näsby, Kalax, Tjärlax, 
Nämpnäs, Norrnäs, 
Rangsby

Närpiö
Östragränden 4 
64200  NÄRPIÖ 

KJELL HULDÉN
0400 669 245
Tiimivetäjä
Finby, Böle, Pjelax, Kaskinen, 
Tiukka, Åback, Lålby, Pohj. 
Lapväärtti

Närpiö
Östragränden 4 
64200  NÄRPIÖ  

ANDERS KAIVO-OJA
040 544 1449

Eteläinen Lapväärtti, 
Dagsmark, Siipyy 
Metsälä, Skaftung, 
Härkmeri, Uttermossa

Lapväärtti
Lapväärtintie 729
64300 LAPVÄÄRTTI

KESKI TIIMI - Metsäneuvojat

ETELÄINEN TIIMI - Metsäneuvojat

JOHTO & HALLINTO 

JAN SLOTTE
050 544 2690

Toiminnanjohtaja, 
kiinteistövälittäjä
LKV

Vaasa  
Yrittäjänkatu 13
65380 VAASA    

ANKI SVENN
020 413 7910

Toimistopäällikkö,
kiinteistövälittäjä
LKV

Vaasa  
Yrittäjänkatu 13
65380 VAASA    

Vaasa  
Yrittäjänkatu 13
65380 VAASA  

ANN-MARI SNICKARS
020 413 7905

Ab Skogsfastigheter AFM

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

Toimistonhoitaja

Ähtävä
Bärklarsintie 3
68810 ÄHTÄVÄ

Lapväärtti
Lapväärtintie 729
64300 LAPVÄÄRTTI

POSTI
PL 186 
65101 VAASA
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Tiet, ojat & lannoitus

www.mhy.fi/osterbotten   |    etunimi.sukunimi@svf.fi
www.facebook.com/skogsagarna

Uusikaarlepyy
Sollefteånkatu 5 
66900 UUSIKAARLEPYY

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

Uusikarlepyy (Socklot, 
Kyrkoby-Forsby, Markby, 
Kovjoki). Pedersöre (Åvist, 
Nederpurmo, Edsevö, 
Kolppi)

JAN-OLOF ERIKSSON
0400 260 239

Uusikaarlepyy (Harjux, 
Monå, Hirvlax, Kantlax, 
Monäs, Munsala, Pensala, 
Jussila, Vexala ja Ytterjeppo)

Uusikaarlepyy
Sollefteånkatu 5 
66900 UUSIKAARLEPYY

KIM BACK
050 403 9401
Tiimivetäjä
Yttermalax, Övermalax, 
Bergö

Maalahti
Magasinvägen 2 B 3 
66100 MAALAHTI

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Korsnäs
Vikingvägen 14 
66200 KORSNÄS

Korjuupalvelu

JENS HELENELUND
0500 560 648

Vöyri-Siipyy

Närpiö
Östragränden 4
64200  Närpiö 

DANIEL JANSSON
040 5074664

Kokkola-Uusikaarlepyy

METSÄNHOITOPALVELUT

Metsän uudistaminen
• Suunnittelu, toteutus ja seuranta
• Raivaus, maanmuokkaus ja heinäntorjunta
• Taimien ja siementen valinta ja hankinta
• Kylvö ja istutus
• Jälkityöt

Taimikoiden ja nuorten metsien hoito
• Suunnittelu, toteutus ja seuranta
• Tarkistus ja raportointi

Tiet ja ojat
• Suunnittelu ja toteutus

Taimien, siementen, 
torjunta-aineiden jne. välitys
• Tarpeen kartoitus
• Tuotteiden välitys

Lannoitus
• Suunnittelu ja toteutus
• Työvälineet
• Vastataan toteutuksesta

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Metsäsuunnitelma
• Metsäsuunnitelman laadinta
• Kartat, hakkuukertymä ja hakkuumahdollisuudet
• Toimenpide-ehdotukset sekä lyhyellä että pitkällä    
  aikavälillä
• Silvanetti, metsänomistajan nettipalvelu

Tila-arvio
• Lausunto metsätilan arvosta
• Lausunto ja arvio metsätuhoista
• Todistukset ja lausunnot

Metsätilojen välitys, Ab Skogsfastigheter AFM
• Metsätilojen välitys
• Arviointi
• Luovutuskirjojen valmistelu
• Verotuslaskelmat
• Perinnönjako

Metsäverotus
• Metsäveroilmoitukset
• Kausiveroilmoitukset (eli arvonlisäverotus)
• Puukauppaan liittyvä verotus
• Muut verotuskysymykset

Neuvonta ja koulutus
• Koulutus- ja tiedotuskurssit
• Henkilökohtainen neuvonta

PUUKAUPPAPALVELUT

Puunmyyntisuunnitelma
• Määritetään hakkuu- ja myyntikohde sekä rajataan se 
   maastoon
• Selvitetään markkinatilanne
• Laaditaan puunmyyntisuunnitelma
• Laaditaan metsänkäyttöilmoitus
• Suunnitellaan jälkityöt ja tehdään niille kustannusarvio
• Huomioidaan monikäyttö ja luonnon avainbiotoopit

Puukauppa valtakirjalla
• Tarjouspyyntöjen tekeminen ja tarjousten vertailu, jossa      
   huomioidaan puun katkonta ja erikoispuutavaralajit
• Päivitetty hintaseuranta ja hakkuukohteen hinnoittelu
• Tarkastetaan ja valvotaan kauppaehdot
• Valvotaan puunkorjuu ja mittaus
• Puutavaran luovutus ja mittaustodistuksen allekirjoitus

Puunkorjuupalvelu
• Puunkorjuun suunnittelu, seuranta ja toteutus

STIG HÖGNABBA
040 670 8595

Kokkola-Uusikaarlepyy

Teerijärvi
Eteläinen Teerijärventie 9 
68700 TEERIJÄRVI

JOHN BERG
0400 561 343

Vöyri-Siipyy

Pirttikylä
Keskustie 15 
66270 Pirttikylä
 

Korjuupalvelu

Ähtävä
Bärklarsintie 3
68810 ÄHTÄVÄ

Tiet, ojat & lannoitus
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Kiinnostus metsää kohtaan geeneissä
Tarina on kiehtova: kolme sukupolvea – isä, poika ja isoisä – jotka alun alkaen eivät aktiivisesti harjoittaneet metsätaloutta, mutta 
jotka tänä päivänä viettävät suurimman osan vapaa-ajastaan metsässä, johon he ovat päättäneet sijoittaa. Kjell Berts, hänen isänsä 
Johan-Erik ja poikansa William keskustelevat siitä, mitä metsä heille merkitsee.

Johan-Erik on alun perin ko-
toisin Petsmosta, mutta on jo 
pitkään asunut Singsbyssä lä-
hellä Kjell-poikaansa ja tämän 
perhettä, ja on toinen kaksosvel-
jistä - ja se heistä, joka ei ottanut 
hoitaakseen kotitilaa ja siihen 
kuuluvaa maata. 
- Olin toki isän kanssa metsässä 
aika paljonkin nuorena, ja sil-
loin tehtiin töitä ”pokasahalla”, 
mutta sen enempää asiasta ei 
tullut. Olin jäämässä eläkke-
elle viisitoista vuotta sitten ja 
tuolloin ostin täältä Singsbystä 
metsäpalstan, jolla olen viet-
tänyt paljon aikaa, Johan-Erik 
kertoo.  

Yhteismaita muodostettu 
lasten kanssa

Kjell on jo nuorena viettänyt 
paljon aikaa metsässä suun-
nistusharrastuksensa ansiosta. 
- Olen aina pitänyt metsästä. 
Suunnis tuksen ja  myös 
metsästyksen ansiosta metsä 
on ollut luonnollinen osa ar-
kipäivääni. Ensimmäisen aivan 
oman metsäni ostin 20 vuotta 
sitten, kun ostin äidinisäni kuo-
linpesästä tuolloin vielä jaka-
mattoman metsän. Kyseessä 
oli kaksi n. 30 hehtaarin koko-
ista metsäpalstaa Singsbyssä ja 
Alskatissa, kertoo Kjell. 
Sen jälkeen pinta-ala on monin-
kertaistunut. Omissa nimissään 
olevan metsän lisäksi Kjell on 

muodostanut yhtymiä (yh-
teismaita) yhdessä vaimonsa 
Monikan ja lastensa kanssa. 
- Metsä on pitkäntähtäimen 
sijoitus. Siitä ei saa nopeita tu-
loja, mutta pitkällä tähtäimellä 
sitä voidaan kuitenkin verrata 
osakesijoituksiin, ja tähän asti 
yhdenkään metsäpalstan arvo 
ei ole laskenut, toteaa Kjell. 
Ensisijaisesti kyseessä on kui-
tenkin kiinnostuksenkohde; 
viihdyn metsässä, ja paras hetki 
on lähteä metsään raivaamaan 
lauantaiaamuna, toimistossa 
vietetyn viikon jälkeen, hymyi-
lee Kjell, joka on omien sano-
jensa mukaan ammatiltaan 
”paperinkääntäjä”.

Mieluummin metsässä 
kuin kaupungissa

Kjellin sijoitusten ansiosta van-
hin poika William, 22, on kas-
vanut metsätöihin. Tätä hän 
pitää nykyään sekä vapaa-ajan 
harrastuksenaan että kuntoilu-
muotona – joka parhaassa ta-
pauksessa tuo hiukan lisätuloja. 
Opiskeltuaan vuoden metsäta-
loutta Tammisaaressa, William 
opiskelee nyt tuotantotaloutta 
Novia ammattikorkeakoulussa 
Vaasassa, jossa hän asuu.
- Vietän yhtä paljon aikaa 
Singsbyssä, hän toteaa hymyil-
len. Kaupungissa ei ole mitään 
tekemistä, joten lähden mielui-
ten kotiin ja metsälle, toteaa 

William, joka arvioi tekevänsä 
reilusti yli 100 työpäivää vuo-
dessa metsässä.
- Niin, edes kesällä 25 asteen 
helteessä hän ei pitänyt taukoa 
raivaustöistä, lisää Kjell. Viime 
vuosien aikana William on hoi-
tanut lähes koko metsämme 
kuntoon, joten voimme kyllä 
todeta, että se on aika hyvin 
hoidettu. 
Apunaan tässä prosessissa heil-
lä on metsätaloussuunnitelma, 
jota he seuraavat suhteellisen 
tarkkaan. 

Tulokset näkyvät heti ja 
pitkällä tähtäimellä 

Sekä isä että poika metsästävät, 
ja William sai jo aikaisessa vai-
heessa seurata isäänsä metsäl-
le: metsästämään, keräämään 
sieniä ja hoitamaan metsää. 
Tämä on Johan-Erikin mielestä 
hyvä asia.
- Uskon, että sillä, miten kiin-
nostus metsää kohtaan kehit-
tyy nuorilla, on suuri merkitys. 
Yhdessäolo ja ulkoilupuolikin 
ovat tärkeitä asioita.
- Muistan kyllä ensimmäi-
set kerrat kun olin metsätö-
issä mukana, William jatkaa. 
Katkoimme tukkeja, jotka kul-
jetimme pois moottorikelkalla, 
ja pidimme sitten taukoa Kjellin 
isoisän Eskilin metsurinmökil-
lä. Alskatin metsässä. Mökki on 
rakennettu noin 80 vuotta sitten. 

- Tällaisina hetkinä kiinnostus 
herää, uskoo Kjell. Metsätyö 
on myös erinomainen kuntoi-
lumuoto ja lisäksi työn tulokset 
näkee käytännössä, sekä heti 
että pitkällä tähtäimellä, ja täl-
lainen tuo suurta tyydytystä. 
Paperinkääntämisessä ei näe 
tuloksia, hän naurahtaa.
- 15 vuotta sitten ostamani 
metsä ei ollut tuolloin hyvin 
hoidettua, mutta nyt näkee siel-
lä tehdyn työn tulokset, myötäi-
lee Johan-Erik. 

Eläkeläisen paras 
kahvipaikka

Sekä Kjellillä että hänen isällään 
on taloissaan puulämmitys. He 
ovat ratkaisseet asian hank-
kimalla tavallisen öljypannun 
yhteyteen puupesät, jotka täy-
tetään vain kahdesti vuorokau-
den aikana. 
- Kaadan puuta noin 25 ku-
utiometriä vuodessa, kertoo 
Johan-Erik. Kevättalvella pilkon 
tavallisella sirkkelillä. Se on 
yleensä hienoa aikaa, lumen 
alkaessa sulaa ja lintujen aloitel-
lessa lauluaan. Mutta silloin on 
myös aika kiire, hän nauraa. Ei 
ole epäilystäkään, että myös 
Johan-Erik viihtyy metsässä.
- Olen eläkeläinen ja viihdyn 
erinomaisesti, kun olen autta-
massa Kjelliä ja Williamia tal-
visin. Syksyisin kerään paljon 
puolukoita.  Kyllähän meille 

eläkeläisille järjestetään paljon 
mukavaa tekemistä, ”miesten 
kahvilaa” ja vastaavaa, mutta 
minulle paras kahvihetki on 
se, kun parin tunnin metsätyön 
jälkeen istahdan kannolle naut-
timaan kahvit termoksesta. 

Syksyisin metsästetään

Kjell pilkkoo puita klapiko-
neellaan, ja nostaa puut sitä 
mukaa metsäkärryynsä, joka 
on nykyään itsestäänselvyys 
konevarikolla. Lisäksi siellä on 
kaksi traktoria, joille Kjell nyt 
aikoo rakentaa konehallin. 
William on vienyt puunhak-
kuun askeleen edemmäksi ja 
tehnyt siitä bisnestä: hän pilk-
koo ja myy puhdasta koivupu-
uta kuutiometrisäkkeihin, jotka 
toimitetaan eurolavoilla.
- Ei polttopuussa niin paljon 
rahaa ole, mutta pilkkominen 
on hauskaa ja hyvä kuntoilu-
muoto, samalla kuin hoitaa 
metsää, William toteaa. 

Williamin osalta sesonki jatkuu 
ympäri vuoden, riippumatta 
lämpötilasta, ja myös Johan-Erik 
on aloittanut metsätyöt tänä 
syksynä. Kjellin ja Williamin 
ajasta kuluu kuitenkin suurin 
osa metsästämiseen näiden 
kuukausien aikana.
- Hirven- ja valkohäntäpeuran-
metsästys vie paljon aikaa lo-
kakuussa ja marraskuussa. 

William pilkkoo koivua ja myy sitä kuutiosäkeissä. Hän säilyttää polttopuuvarastoaan paikassa, johon perhe aikoo rakentaa konehallin, Singsbyssä sijaitsevan ko-
titalon läheisyydessä.
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Toiminnanjohtajan katsaus

STRATEGINEN AJATTELU
Kuten voimme tästä lehdestä lukea, valtuusto on hyväksynyt toimintasuun-
nitelman ja jäsenmaksun ensi vuodelle sekä seuraavan viiden vuoden stra-
tegian. Toiminnanjohtajana minua ilahduttaa, että luottamushenkilömme 
ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuudesta.  Kaikki  ovat 
alusta alkaen osallistuneet todella hyvin yhdistyksen valtuustonkokouksiin, 
viimeisemmässä oli paikalla 36 valtuuston jäsentä 39:stä. Tällaisesta sitou-
tumisesta ja aktiivisuudesta meidän metsänomistajien yhteisiin asioihin 
voimme olla ylpeitä.

Strategia on suuntaviiva yhdistyksen toiminnalle, jota päivitetään vuosittain 
riippuen siitä, kuinka ympäröivä maailma muuttuu. Toimintaympäristö 
tällä alalla on vaihtunut kovasti viime vuosina, eikä enteitä muutosvauhdin 
hiljentymisestä ole. Nyt olemme laittaneet paperille ylös, miten työskente-
lemme. Talous on tärkeä missä tahansa organisaatiossa, myös metsänhoi-
toyhdistyksessä. Voidaksemme toimia, tarvitsemme vakaan talouspohjan. 
Toiminnallisesti ja taloudellisesti tämä vuosi näyttää olevan hyvä kaikin 
tavoin. Joten tästä näkökulmasta olemme oikealla tiellä yleisestä talousti-
lanteesta huolimatta.

Hallitus otti äkkilähdön strategian toteuttamiseen. Hallitus on nimittäin 
tehnyt päätöksen, että vahvistetaan yhdistyksen resursseja yhteishankkeissa. 
Tämä toteutetaan neljällä henkilöllä, jotka aiemmin työskentelivät valtion 
metsäpalveluyksikössä OTSOssa, mutta siirtyvät vuoden vaihteessa metsän-
hoitoyhdistyksen palvelukseen. Meidän osaava ja kokenut 27 toimihenkilön 

Keräämme myös paljon sieniä 
syksyisin, kertoo Kjell. 

Yhdistys on tärkeä

Raivaus ja istutus ovat työ-
vaiheita, jotka nämä kolme 
metsänomistajaa hoitavat itse, 
mutta he turvautuvat usein 
Metsänhoitoyhdistyksen apuun 
harvennuksen yhteydessä.
- Toimin itse Pohjanmaan 
Metsänhoitoyhdistyksen tilin-
tarkastajana. Yhdistystä tarvita-
an ilman muuta ja sillä on tärkeä 
tehtävä. On ehdottoman tär-
keää, että metsäyhtiöille löytyy 
puolueeton vaihtoehto, muussa 
tapauksessa metsänomistajat 
ovat ihan varmasti vaikeuksissa, 
tietää Kjell. 
Kjell osti aikaisemmin myös 
raivauspalvelut yhdistykseltä, 
mutta tänä päivänä William hoi-
taa ne työt.
- Opin metsätalouden perus-
teet Tammisaaressa viettämäni 
vuoden aikana, vaikka tiesin-
kin osittain näistä asioista aikai-
semminkin. En kuitenkaan tun-
tenut raivausmalleja ja vastaavaa 
ennestään. En tosin tee kaikkea 
”by the book” – ei myöskään ole 
kovin helppoa tietää, mikä on 
kannattavinta. Jos energiapuun 
hinta nousisi jälleen, rungot voisi 
jättää seisomaan tiheämmin, 
selittää William.

Kannattavuus 
pelottavan huono

- Niin, ylipäänsä metsätalouden 
kannattavuus on tänä päivänä 
pelottavan huono, Kjell jat-
kaa. Aikaisemmin, kun isoisäni 

toimi erään yrityksen puutava-
ranostajana, metsänomistajat 
saivat aivan toisia hintoja kuu-
tioista, jotka he pystyivät kaa-
tamaan ja myymään sen ajan 
varusteilla. Silloin metsä oli 
tärkeä tulonlähde talviaikaan. 
Tänä päivänä pinta-alojen on 
oltava valtavat, ennen kuin 
puutavarasta saa rahaa. 

Tästä huolimatta myytävien 
metsäpalstojen hinnat ovat 
nousseet paljon ja tänä päivä-
nä niitä myydään todellista 
arvoaan korkeampaan hintaan. 
- Nykyään ehkä nähdään mu-
itakin arvoja metsään liittyen. 
Monille metsä on tärkeä vain 
virkistys- ja metsästysalueena, 
lisää Kjell.
Hän ei uskalla ennustaa suo-
malaisen metsätalouden tu-
levaisuutta, mutta toteaa, että 
alan työpaikat vähenevät jat-
kuvasti. Tämä vaikutti myös 
osittain Williamin päätökseen 
vaihtaa opintojen suuntausta.
- Kaikesta huolimatta metsällä 
tulee aina olemaan jonkinlai-
nen arvo, mutta on myös huo-
lehdittava siitä, että talousasiat 
metsään liittyen ovat kunnossa, 
Kjell sanoo. Joka tapaukses-
sa on parempi sijoittaa rahat 
metsään sen sijaan, että ne vain 
olisivat pankissa.
- Ilman muuta, Johan-Erik my-
ötäilee.

Teksti & kuva: 
Anna Sand / Kustmedia Ab

Käännös: Ida Forsman
Vapaa-ajallaan toimivat metsänhoitajat kolmessa sukupolvessa: Kjell Berts, hänen isänsä Johan-
Erik ja poikansa William, perheen kolmesta lapsesta vanhin. He kaikki viihtyvät metsässä, jota 
käytetään sekä kuntoiluun, virkistäytymiseen, metsästykseen, marjan- ja sienienpoimintaan 
sekä lämmönlähteenä.

joukko saa lisävahvistusta neljästä kokeneesta henkilöstä, joka lujittaa vielä 
lisää meidän osaamistamme jäseniemme hyödyksi. Näillä panostuksilla 
vastaamme tuleviin haasteisiin, joita esiintyy pohjalaisten turvemaiden 
hakkuupotentiaalina vuosikymmeniksi eteenpäin. Nämä uudet neljä kas-
voa ja meidän puunkorjuupalvelumme lisähenkilö, Daniel Jansson, tulevat 
esittelemään lähemmin itsensä lehtemme kevätnumerossa.

Metsänsertifioinnin maastotarkastus on suoritettu tältä vuodelta. Tämä, 
metsänomistajille heikommin näkyvä jäsenetu, on kaikesta huolimatta 
hyvin tärkeä menettely, jolla taataan puun myynti meidän metsistämme. 
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä metsäsi sertifioidaan PEFC:n standardien 
mukaan ja sinä et sitoudu mihinkään tiettyyn puunosto-organisaatioon – 
jotka aktiivisesti tarjoavat tätä palvelua metsänomistajille.

Meillä on ollut sateinen syksy takanamme. Puukauppa on käynyt hitaasti, 
huolimatta metsäteollisuuden hienoista tuloksista. Pääasialliset syyt ovat: a) 
viime vuoden huono talvi, mikä tarkoittaa, että talvileimikoita on varastossa 
b) havukuidun huono kysyntä, mikä on Pohjanmaalla tärkein puutavaralaji 
ja c) Suomen energiapolitiikka. Viimeksi mainittua toivottavasti korjataan 
pian, mutta nähtäväksi jää, vaikuttaako se kysyntää tai hintakehitykseen 
tänä talvena. Toivomme nyt kylmää, vähälumista talvea ja metsätuotteiden 
markkinoille hyvää vetoa.

Jan Slotte
toiminnanjohtaja
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Lyhyesti
Meitä on useampi vuodenvaihteen jälkeen...
Metsänhoitoyhdistys Österbottenin hallitus on yhdistyksen strategian mukaisesti  päät-
täneet  vahvistaa metsänhoitoyhdistyksen resursseja voimakkaasti metsänparannustöissä 
sekä valmistaa organisaatio tuleviin eläköitymisiin. Tämä toteutetaan neljällä uudella 
henkilöllä, jotka siirtyvät yhdistyksen palvelukseen OTSO-metsäpalvelusta vuodenvaih-
teessa. Metsänhoitoyhdistys valmistautuu kohtaamaan tulevaisuuden haasteet, joita 
pohjalaisten turvemaiden hakkuupotentiaalin huomioiden, riittää. Muutokset astuvat 
voimaan 1.1.2015. Lähemmät esittelyt uusista metsäasiantuntijoista  seuraavassa lehdessä.

Resurssien lisäys tarkoittaa seuraavia muutoksia organisaatiossa:

Nimi                              Toimipiste             Alue  

Thomas Åman  Kruunupyy Kokkola, Alaveteli
Aluevastaava      

Kristian Gäddnäs Ähtävä  Kokkola-Uusikaarlepyy  
Tiet ja ojat       

Dan Kullman        Vöyri  Vöyri-Korsnäs
Korjuuvastaava 

Karl-Henrik Langels    Närpiö  Närpiö-Kristiinankaupunki
Tiet ja ojat

OLEMME MUUTTANEET

Metsänhoitoyhdistyksen päätoimisto Vaasassa on syksystä lähtien toiminut uu-
sissa tiloissa.

Te jotka ette ole vielä käyneet meillä, olette lämpimästi tervetulleita.
Toimistomme on Runsorissa, Futura III, Yrittäjänkatu 13, 65380 Vaasa.

JÄSENETU

Jäsenenä metsäsi ovat 
PEFC-sertifioidut

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys ja 
järjestäytyminen muuttuvat ensi vuo-
den alusta lähtien. Jäsenyys metsän-
hoitoyhdistyksessä säilyy, joten jos olet 
jäsenyyteesi ja yhdistyksen toimintaa 
tyytyväinen, sinun ei tarvitse tehdä 
mitään. Kannattaa kuitenkin lukea 
nämä kysymykset ja vastaukset, jos 
jäsenyysasia askarruttaa.

Mitä hyötyä 
metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenyydestä on?
Yhdistyksellä ei enää ole lakisääteistä 
velvoitetta palvella kaikkia metsäno-
mistajia tasapuolisesti kuten metsän-
hoitomaksun aikaan. Yhdistys voi siis 
halutessaan tarjota metsäpalveluita vain 
jäsenille tai tarjota jäsenilleen palveluita 
edullisempaan hintaan kuin muille. 
Lisäksi yhdistys voi tehdä yhteisty-
ökumppaneittensa (kaupat, pankit, 
muut palveluntarjoajat) yhteistyöso-
pimuksia, joiden kautta jäsenet saavat 
rahanarvoisia jäsenetuja. Yhdistyksen 
jäsenet saavat jäsenpalveluna myös 
metsiensä PEFC -sertifioinnin. Lisäksi 
jäsenet saavat myös käyttöönsä MTK:n 
tarjoamat valtakunnalliset jäsenedut ja 
-palvelut. 

Miten jäsenmaksu määräytyy ja 
kuka siitä päättää?

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on 
velvollisuus suorittaa yhdistykselle 
vuosittain valtuuston syyskokouksen 

päättämää jäsenmaksua, joka voi olla 
porrastettu metsän pinta-alan perus-
teella. Metsänhoitoyhdistyksen hallitus 
tekee siis valtuuston syyskokoukselle 
esityksen jäsenmaksun määrästä.

Olen yhteismetsän osakas. 
Yhteismetsä on yhdistyksen 
jäsen. Pitääkö minun vielä 
liittyä ja maksaa erikseen?
Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti metsä-
tilakohtainen. Yhteisomistuksessa ole-
valta tilalta jäsenmaksu on maksettava 
koko tilan osalta ja jäsenkortti toimi-
tetaan yhteisomistuksen valtuutetulle 
asianhoitajalle. Muilta mahdollisilta 
mhy:n jäseniksi hyväksytyiltä osakas-
jäseniltä kuin asianhoitajalta voidaan 
lisäksi periä henkilökohtainen jäsen-
maksu. Osakasjäsenillä ei ole erillistä 
äänioikeutta. Jos siis osakkaana haluat 
myös jäsenkortin ja jäsenedut käyttöösi, 
sinun pitää erikseen liittyä yhdistyksen 
jäseneksi. 

Miten voin halutessani erota 
yhdistyksen jäsenyydestä?

Yhdistyksen säännöissä sanotaan: ”Jos 
jäsen haluaa erota, tehköön siitä kirjal-
lisen ilmoituksen hallitukselle taikka 
sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu 
voimaan heti, mutta jäsen on velvolli-
nen maksamaan jäsenmaksun eroami-
svuoden loppuun saakka.”

Asun eri paikkakunnalla 
kuin missä metsäni 
sijaitsevat. Pitääkö minun 
maksaa myös asuinpaikkani 
metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenmaksu, jos haluan 
osallistua tilaisuuksiin?

Jos etämetsänomistaja haluaa käyttää 
asuinpaikkakuntansa metsänhoitoyh-
distyksen neuvontapalveluita, osal-
listua tilaisuuksiin ja koulutuksiin, 
suositellaan, että hän liittyy kyseisen 
yhdistyksen kannatusjäseneksi sen 
lisäksi, että on metsätilan sijaintikunnan 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen.

Minulla on metsää usean 
metsänhoitoyhdistyksen 
alueella. Pitääkö minun maksaa 
kaikkien jäsenmaksu erikseen?
Kyllä. Jos haluat, että kaikki metsäsi 
esimerkiksi ovat mukana PEFC -ser-
tifioinnissa tai jos haluat käyttää yh-
distyksen jäsenhintaisia palveluita ja 
esim. saada yhdistyksen lehden, sinun 
pitää maksaa kunkin yhdistyksen jäsen-
maksu erikseen.

Omistan metsää sekä 
kuolinpesän jäsenenä että 
yhdessä puolisoni kanssa. 
Riittääkö yksi jäsenmaksu?
Metsänomistajat, jotka omistavat 
metsää useassa eri kunnassa, tai yk-

sin sekä yhtymässä/ kuolinpesässä tai 
puolisot omistavat erikseen metsää, 
joutuvat maksamaan jäsenmaksun pe-
rusmaksun tai tasamaksun tapauksessa 
koko maksun useaan kertaan, jos halua-
vat olla usean yhdistyksen jäseniä. 
Koska päällekkäisiä maksuja ei voida 
valtakunnallisesti huomioida, suosi-
tellaan, että moninkertaisista perus-
maksuista voisi saada vapautuksen, 
mikäli maksajina ovat puolisot ja jä-
senyydet ovat samassa yhdistyksessä. 
Vapautusta haettaisiin hallitukselta 
kirjallisesti. Tämä tulee kyseeseen, jos 
asia on kirjattu yhdistyksen sääntöihin.

Jokaisella metsänomistajalla, myös yh-
tymien ja kuolinpesien sekä yhteismet-
sien osakkailla tulee olla yksilöllinen 
jäsennumero ja jäsenkortti, mikäli hän 
on erikseen liittynyt oman metsäkiinte-
istön tai toisen yhteisomistuksen kautta 
jäseneksi.

Koonnut: Anne Rauhamäki, MTK

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys 2015
- Kysymyksiä ja vastauksia
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Metsäneuvoja 
Anders Hjortman ja 
metsänomistaja Ole 
Backström tapaavat 
Raippaluodossa melko 
varhain aamulla. He ovat 
menossa selvittämään 
kahden tilan välistä ra-
jaa.

Metsänhoi toyhdis tyksen 
metsäneuvojat liikkuvat paljon 
maastossa ja tapaavat metsän-
omistajia. Anders Hjortman, 
jonka vastuualuetta on Pohjois-
Mustasaari, Raippaluoto ja osa 
Veikarsia, uskoo, että harvalle 
metsäammattilaiselle suodaan 
mahdollisuus olla metsässä 
yhtä paljon kuin hänelle ja hä-
nen kollegoilleen.
- Tähän aikaan vuodesta olen 
maastossa metsänomistajan 
kanssa ja mietin metsänhoi-

totöitä. Yhdistys hoitaa myös 
harvennukset ja puunkojuun. 
Täällä Raippaluodolla meillä 
on hakkuukone käytössäm-
me urakoitsijoiden Torsten ja 
Joakim Hurin toimesta.

GPS reaaliaikaiseen 
korjaamiseen

Hjortmanilla on mukanaan yh-
distyksen uusi GPS-laite, joka 
on helppokäyttöinen, tarkka 
ja se tekee reaaliaikaista kor-
jausta simkortin välityksellä 
Helsingissä sijaitsevasta tie-
tokannasta. Hänellä on myös 
mukanaan tulostettu kartta 
alueesta. Siinä on tiedot raja-
pyykkien numeroista ja koor-
dinaateista. Siitä löytyy myös 
niin kutsuttu RSK-luku.
- RSK-luku on oleellinen tieto.  
Täällä se on 4000, mikä tar-
koittaa, että digitaalinen tieto 

Rajakäynti modernilla laitteistolla

-  Raja avataan yhteistyössä rajanaapurin kanssa
-  Ilman suostumusta rajan saa avata vain omalta 
 puoleltaan
-  Raja voidaan avata korkeintaan 1,5 metrin leveydeltä,  
 jollei muuta ole sovittu
-  Puut kuuluvat sille, kumman puolelta rajaa ne on 
 kaadettu.
-  Maanmittauslaitoksen digitaalisessa materiaalissa on  
 vaihteleva tarkkuus
-  Rajapyykit maastossa ovat ratkaisevassa osassa 
 rajanvetoa

FAKTAT

on 4 metrin tarkkuudella. Se 
merkitsee sitä, että rajapyykki 
pitää löytää, jotta linjan voi sel-
vittää luotettavasti, Hjortman 
selventää.
- Tämä ei ole maanmittaustoi-
mitus, mutta antaa silti luotet-
tavan tuloksen.

Aktiivinen ja 
omatoiminen 
metsänomistaja
Ole Backström Raippaluodolta 
on aktiivinen metsänomistaja. 
Hänen isänsä oli puunostaja, 
joten Ole kasvoi metsäjuttujen 
ja -töiden parissa.
- Se riitti alkutahdiksi mi-
nun palavalle innostukselleni 
metsätöitä kohtaan, hän sanoo.
Hän on omatoiminen. Hän te-
kee jopa päätehakkuut itse, 
vaikka tietää, ettei se ole talou-
dellisesti kannattavaa.

-  Se on hauskaa, hän hymyi-
lee. Teen töitä omaan tahtiin ja 
nautin metsätöistä.

Tarvittaessa hän turvautuu 
metsänhoitoyhdistykseen. 
Hän toimii myös julkisena 
kaupanvahvistajana ja tapaa 
yhdistyksen toimihenkilöitä 
luovutuskirjojen allekirjoitus-
tilaisuuksien yhteydessä. Ja 
onhan hän jäsenenä metsänhoi-
toyhdistyksen valtuustossakin.

Tarjoaa palveluita
Nyt hän ryhtyy harventamaan 
metsäpalstaa, jossa on noin 
35-vuotias puusto.
- Nämä kaksi metsäpalstaa on 
päätehakattu ja istutettu aikoi-
naan samaan aikaan. Se on var-
maan yksi syy, miksi rajalinja 
ei ole selkeä.

Päivän tehtävä on etsiä raja-
pyykit ja merkata rajalinja 30 
metrin välein. Merkkauspisteet 

eivät aina ole tarkasti linjalla, 
mutta kun alkaa raivata pistei-
den väliä ja korjaa linjakepit, 
saadaan vähitellen suora ra-
jalinja. Hjortman kertoo vaati-
muksista.
- Maanomistaja vastaa siitä, 
että rajalinja on merkattu. 
Tarvittaessa tarjoamme tätä 
palvelua. Kysyntää riittää, sil-
lä monikaan metsänomistaja 
ei käy vuosittain palstallaan 
raivaamassa rajalinjoja, kuten 
ennen.
- Kun taimikko kasvaa, menee 
vain muutama vuosi ja rajalinja 
on näkymätön.

Teksti & kuva
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

Käännös: Annamari Rajoo

Anders Hjortman ja metsänomistaja Ole Backström tarkistavat, että rajapyykin sijainti täsmää 
digitaaliseen aineistoon. - Se tekee sen, 80 cm tarkkuudella.

Rajakäynnin apuna Metsänhoitoyhdistys Österbottenilla on 
moderni GPS-laite.   
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Jan Slotte vastaa kysymyksiin metsän-
hoitoyhdistyksestä

Miksi metsänhoitoyhdistyksiä 
tarvitaan?

- Metsänhoitoyhdistykset ovat ole-
massa auttaakseen metsänomistajia 
saavuttamaan omat päämääränsä 
metsänhoidossa. Hoidamme edun-
valvonnan, neuvonnan ja tuotamme 
palveluita.

Miksi yhdistykset perustettiin

- Yhdistysten tausta Suomessa vie 
meidät takaisin 1900-luvun alkuun, 
jolloin metsät olivat köyhtyneet. 
Silloin metsänomistajat liittoutuivat, 
perustivat yhdistyksiä ja alkoivat 
uudistaa harsintahakkuumetsik-
öitä. Metsänhoitoyhdistyslaki tuli 
1950-luvulla. Silloin alettiin neuvoa 
metsänomistajia ja päämäärätietoi-
sesti kehittää tehokasta metsänhoitoa. 
- Suomen metsien kasvu on kaksin-
kertaistunut niistä ajoista. Väitän, 
että se on perusta meidän tämän 
hetkiselle hyvinvoinnillemme.

Mitä Metsänhoitoyhdistys 
Österbotten tekee?

- Me tuotamme palveluita, joita 
metsänomistajat tarvitsevat metsä-
talouden harjoittamisessa.  Meidän 
periaatteemme on, että metsänomis-
tajien etu tulee ensin.
- Meillä on kattavat neuvontapal-
velut  liittyen metsätalouden harjoit-
tamiseen: edunvalvonta, arviointi,  
kiinteistönvälitys, sukupolvenvaih-
dokset, koulutustoiminta. Lisäksi 
teemme käytännön töitä, kuten istu-
tus, puunkorjuu, raivaus, ojitus ja 
niin edelleen.

Mikä edunvalvonta?

- Metsänhoitoyhdistys  Österbotten 
hoitaa jäsenilleen alueellisen ja pai-
kallisen edunvalvonnan. 
- Vuodesta 2015 alkaen rakenne on 
sellainen, että metsänhoitoyhdistys 
on Ruotsinkielisen maataloustuot-
tajain keskusliiton (SLC) jäsen, joka 
hoitaa kansallisen ja kansainväli-
sen edunvalvonnan yhdessä MTK:n 
kanssa.
- MTK:n metsälinjalla  on kymmen-
ittäin työntekijöitä, joiden tehtävä 
on valvoa lainvalmisteluja ja huo-
lehtia, että metsänomistajien edut 
toteutuvat. Lakimuutoksia käsitel-
täessä Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitolta (MTK) pyydetään 
lausunto.
- Edunvalvontaa on vaikea konkreti-
soida. Jos se toimii hyvin, emme huo-
maa sitä. Jos se ei toimi, sen kuulee.
Mitä neuvontapalvelu tarkoittaa?   
- Se tarkoittaa sitä, että jäsenet voivat 
kääntyä yhdistyksen puoleen saadak-
seen metsäisiin kysymyksiinsä neu-

voja. Kysymys voi koskea puukaup-
paa, metsänhoitoa, metsäverotusta 
tai luonnonsuojelua. Apua saa myös, 
jos pohtii sukupolvenvaihdoksen 
tekemistä tai on juuri perinyt metsää 
ja miettii, että mitä pitäisi tehdä. Näin 
esimerkiksi.

Mistä teidät löytää?

- Olemme  jakaneet ruotsinkielisen 
Rannikko-Pohjanmaan kahdeksaan-
toista maantieteelliseen alueeseen. 
Toimialue on Siipyyn ja Kokkolan 
välissä. Toimistot, joita on 13 kap-
paletta, sijaitsevat Lapväärttin ja 
Kruunupyyn välillä. 
- Kaikilla alueilla on vastaava metsä-
neuvoja.  Lisäksi tukena toimii neljä 
henkilöä hoitamassa puunkorjuu- ja 
metsänparannustöitä.  Toimialue on 
jaettu kolmeen toimeenpanevaan 
tiimiin.
- Jos omistaa metsää Siipyyssä, hank-
keet pannaan toimeen lähimmän 
toimiston metsäneuvojan kanssa. Sitä 
vastoin kaikista toimistoista saa ma-
teriaaleihin, karttoihin yms. liittyvät 
palvelut, riippumatta siitä, missä päin 
aluetta tila sijaitsee.

Kuinka iso työllistäjä 
Metsänhoitoyhdistys 
Österbotten on?
- Olemme yhdistys, mutta samanai-
kaisesti yritys ja suuri työllistäjä yli 
sadalla henkilötyövuodella per vuosi.
- Meidän liikevaihtomme on noin 
kahdeksan miljoona euroa vuodessa. 
Henkilökuntaa ja asiantuntijoita on 
eri toimistoilla yhteensä 30, metsu-
reita on kolmisenkymmentä, sesonki-
aikaan määrä lähes kaksinkertaistuu.

Tarvitaanko metsänhoito
yhdistyksiä?
- Kyllä. Tarvitaan vastapuoli esimer-
kiksi metsäteollisuudelle ja heidän 
etujärjestölleen Metsäteollisuus ry:lle.
Kuka voi olla metsänhoitoyhdistyk-
sen jäsen?
- Kaikki, jotka omistavat metsää ja 
maksavat jäsenmaksun. Metsätilan 
koolla ei ole meille väliä.
- Kohtelemme jäseniämme keske-
nään tasapuolisesti, mutta metsäno-
mistajien etujen ajamisessa olemme 
puolueellisia.

Kannattaako olla jäsen?

-Vuoden 2015 jäsenmaksu on, 20 
hehtaarin asti 55 euroa. Sillä hoide-
taan edunvalvonta, annetaan maks-
utonta neuvontaa, on mahdollisuus 
osallistua kursseille/koulutuksiin ja 
saa jäsenlehden MetsänOmistajat 2 
kertaa vuodessa.
- Maksu sisältää jopa jäsenyyden 
ryhmäsertifiointiin, jonka metsäteol-
lisuus vaatii nykyään, ja joka mah-

dollistaa sertifioidun puun myy-
misen mille tahansa ostajalle koska 
tahansa.
- Joten minun vastaukseni on: Kyllä 
– kannattaa olla.

Mitä palvelunne maksavat?

- Hintataso riippuu vallitsevista 
markkinahinnoista. Yhdistys sinänsä 
ei tavoittele voittoa. Me ajattelemme 
aina metsänomistajan parasta.
- Vuodesta 2015 alkaen meille tulee 
kaksi palveluhinnastoa:  toinen ei 
jäsenille ja toinen edullinen hinta 
jäsenille.
Teettekö yhteistyötä metsäteollisuu-
den kanssa?
- Teemme ja metsäteollisuus on tärkeä 
yhteistyökumppani.
- Jäsentemme puun menekki on A ja 
O  metsätalouden kannattavuudelle.
Kannattaako metsään sijoittaa?
- Myyntiin tulevilla metsätiloilla on 
suuri kysyntä. Se osoittaa, että on ole-
massa luottoa metsämaasta saatavaan 
toimeentuloon, mutta myös metsään 
investointikohteena.   
Mikä on nyt uutta metsälaissa?
- Uudistettu metsälaki tarjoaa suurta 
vapautta ja antaa useita vaihtoehtoja 
metsänomistajalle hoitaa metsäänsä.
- Metsänhoitoyhdistyksen työhän 
se ei vaikuta paljoakaan. Meidän ty-
öskentelytapamme  ei ole sattumaa, 
vaan perustuu vuosien tutkimukseen 
ja kokemukseen.

Entä metsänhoito-
yhdistyslaki?
- Uudistus merkitsee sitä, että metsän-
hoitomaksu poistuu. Se oli aiemmin 
pakollinen metsänomistajille, joilla 
oli yli 4 hehtaaria metsää. Sitä vastoin 
metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys 
oli vapaaehtoista. Nyt jäsenmaksu 
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- kysymyksiä ja vastauksia

sidotaan jäsenyyteen ja me kyke-
nemme vielä paremmin palvelemaan 
metsänomistajia.

Miten metsätalous sopii 
yhteiskuntaamme, 
jossa on paljolti kyse 
kvartaalitaloudesta?
- Se ei sovi ollenkaan. Metsätaloutta ei 
voi ajatella lyhytkestoisesti. Nyt istut-
etun metsän satoa korjataan suunnil-
leen yhdeksänkymmenen vuoden 
päästä. Kaikki hoitotoimenpiteet sillä 
välin pitäisi suunnitella huolellis-
esti ja toteuttaa hyvin. Metsänhoito 
lisää silloin arvokasvua ja on avain 
metsätalouden kannattavuuteen.  On 
tärkeää ajatella pitkällä aikavälillä, 
kun on kyse metsästä.

Miten näet 
metsänhoitoyhdistysten 
tulevaisuuden?
- Ottaen huomioon, että metsätöiden 
tekeminen itse vähenee, tulee jatkos-
sakin olemaan tarve meidän neuvoil-
lemme ja palveluillemme.
- Jäsenet kannattavat yhdistyksen 
toimintaa ja minä koen, että metsäno-
mistajat luottavat meihin. Siksi, että 
me välitämme!
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