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Varo halpuutusta puukaupassa.
Mhy on aina metsänomistajan 
puolella.

Lisätuloa erikoispuista. 
Korjuupalvelumme välittää 
puut oikeaan osoitteeseen. 
  

Kemera-lakiin taas muutoksia. 
Tuki varhaisperkaukseen säilyy.   
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Metsänomistajat

SAVOTTA

HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY.
METSÄSUUNNITELMA ON KUIN METSÄSI PANKKIKIRJA TAI 
NETTIPANKKI. LUE LISÄÄ S. 8. 
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Näihin aikoihin yhdistyksissä tarkastellaan ja ana-
lysoidaan viime vuoden tilinpäätöksiä. Viime 

vuosi oli ensimmäinen toimintavuosi laki- ja organi-
saatiomuutosten astuessa voimaan. Ilmassa oli paljon 
epävarmuustekijöitä ja siksi vuoden aikana erityisen 
tarkasti seurattiin sekä taloutta että toimintaa.

Yhdistyksen työntekijät tekivät erinomaista työtä ja 
lopputuloksena päädyttiin ennakoitua parempaan lop-
putulokseen. Metsänomistajat osoittivat hyvin luotta-
musta metsänhoitoyhdistykseen pysymällä runsain 
joukoin yhdistyksen jäseninä.

Organisaation muutosten myötä viime vuonna uu-
tena toimielimenä aloitti toimintansa metsävaliokun-
ta. Valiokunnat ovat maakunnallisia toimijoita ja niiden 
kokoonpano koostuu metsänhoitoyhdistysten ja tuot-
tajaliittojen edustajista. Metsänhoitoyhdistyksistä va-
liokunnassa istuu toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat. 
Ensimmäinen toimintavuosi on aina enemmän tai vä-
hemmän toimintalinjojen ja -tapojen hakemista, mutta 

ennen kaikkea valiokunnan tehtävä on toimia tuottaja- 
ja metsänhoitoyhdistysten yhteistyöfoorumina.

Nyt kun metsänhoitoyhdistykset ovat hakeutuneet 
etujärjestö MTK:n jäseniksi, niin maa- ja metsätalouden 
asioiden yhdessä eteenpäin vieminen on parasta edun-
valvontaa. Loppujen lopuksihan kaikki alkutuottajat is-
tutaan ”samassa veneessä” ja painitaan pitkälti samojen 
ongelmien kanssa.

Aika ajoin tulee esiin kysymys mikä on metsänhoi-
toyhdistyksen merkitys tavalliselle metsänomistajalle?

Yhdistyksen jäsenenä metsänomistaja saa helposti 
jäsenmaksun hinnan moninkertaisesti takaisin käyttä-
mällä yhdistyksen palveluja ja neuvontatietoja hyväk-
seen. Puukauppoja tehdessä hyöty voi olla jopa tuhan-
sia euroja, sillä metsänhoitoyhdistys on aina ajan tasalla 
hinnoista ja puun katkontatiedoista.

Katkontatietojen vertailu voi nostaa leimikon arvoa 
kummasti, ja yhdistykselle annettu valtakirja puukaup-
paa varten muuttuu monesti arvopaperiksi. Erityises-
ti tällaisina aikoina, kun puumarkkinoilla on runsaas-

ti ylitarjontaa ja metsäyhtiöt käyttävät tilanteen surut-
ta hyväkseen pyrkien polkemaan hintoja ja nostamaan 
tukkien latvaläpimittaa, metsänhoitoyhdistykseltä saa-
tava tieto on metsänomistajalle rahanarvoista tietoa.

Tapio Tolppanen

Suomen talous palasi puujaloille. Rakenteilla on uut-
ta puunjalostuskapasiteettia miljoonien kuutioiden 

edestä. Uusia suunnitelmia biolaitoksista putkahtaa uu-
tisiin.  Sellutehtailla menee hyvin ja pakkausmateriaalia 
kuluu yhä enemmän. Sahatavara suuntaa kohti Kiinaa 
ja Kiina kohti Suomea. Kiinalaiset haluavat olla muka-
na valmistamassa bioöljyä Suomessa.

PUUNKÄYTTÖ LISÄÄNTYY  
Uutta käyttöä puulle totisesti tarvitaan. Kuitupuiden 
menekki on juuri nyt alhaisimmillaan. Talvileimikot 
odottavat ostajia ja korjuukelitkin ovat vähintään vaih-
televia. Vanhat kunnon pakkaskelit muuttuivat hetkes-
sä helmikuun kelirikoksi. Onneksi valtio satsaa tiever-
kostoon puunkuljetukset huomioiden. Jo rakenteilla 
olevien tehtaiden puunhankinta on käytännössä jo al-
kanut. Tästä seuraa vääjäämättä parempi kysyntä. Puu-
kaupalle on tulossa hyvät edellytykset, kun meneillään 
oleva talvi on saatu taiteiltua. Lisäksi puun käyttö ja 
siihen investoiminen ehkäisevät ilmastonmuutosta ja 
edesauttavat työllistymistä.

PUUN HALPUUTUS 
Ei niin hyvää, ettei jotain ihmeellistäkin. Metsäteol-
lisuuden edustajat esittivät joku aika sitten, että tukin 

latvaläpimittaa nostettaisiin 15 senttimetristä 18 sentti-
metriin. Kolme senttiä ei kuulosta paljolta, mutta var-
sinkin harvennushakkuissa tappiota voi kertyä satoja 
euroja hehtaarilta. Tämän lisäksi tuli esitys, että puu-
tavaran nykyisestä kuorenpäällisestä mittauksesta siir-
ryttäisiin kuoren alta mittaukseen. Latvaläpimitan nos-
tolla ja puutavaran mittauksen muutoksella on merkit-
tävä vaikutus puukauppatuloihin.  

Puukauppa toimii hyvin, kun sen annetaan toimia. 
Mittauksen muutokset aiheuttavat turhia häiriöitä toi-
miville markkinoille. Sahurien tuottama sahahake on 
sellun tekijöille erinomaista raaka-ainetta. Siitä pitäisi 
saada jalostusarvonsa mukainen hinta. Ei tarvitse aina 
mennä metsänomistajan kukkarolle. 

METSÄOMAISUUS LAHJANA 
Puujalkoihin uskoo myös maan nykyinen hallitus. Met-
sätilojen sukupolvenvaihdoksia tullaan vauhdittamaan. 
Vielä on epäselvää, millainen porkkana on tulossa. Su-
kupolvenvaihdoksia voidaan huojentaa perintöveron 
kautta. Toinen vaihtoehto on sitoa huojennus tulove-
roon, jolloin huojennuksen saisi käyttöön puuta myy-
mällä.  Asia selvinnee kesään mennessä. Hyvä näin, 
koska metsätilan lahjoitus on monen metsänomistajan 
mielessä. Kyselyä aiheesta tulee liki päivittäin.

TOLKUN VUOSI TAKANA 
Metsänhoitoyhdistys Savotan viime vuosi oli hyvä. Uu-
si jäsenyyden kautta toimiva malli osoittautui menes-
tykseksi. Metsänomistajat haluavat ja tarvitsevat heidän 
omista lähtökohdistaan lähtevää palvelua. Edunvalvon-
nan ja neuvonnan tarve ei ole ainakaan vähenemään 
päin.

Rauno Karppinen

Jäsenyys kannattaa

Tolkun ajat tulossa

METSÄNHOITOYHDISTYS SAVOTAN TIEDOTUSLEHTI
Lehti postitetaan kaikille Metsänhoitoyhdistys Savotan jäsenille.
Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. 

JULKAISIJA Mhy Savotta
TOIMITUSTIIMI: Rauno Karppinen, Minna Karppinen, 
Saara Koskinen, Päivi Mäki (ForComm)
PAINOS 7700 kpl • PAINO Salon lehtitehdas
TAITTO ForComm 
KANNEN KUVA Mhy Savotan metsäasiantuntija Henri Väänänen 
mittaamassa puun korkeutta laseretäisyysmittarilla. (kuva: Päivi Mäki)
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Metsänomistajat

metsänhoitoyhdistys
SAVOTTA

Toiminnanjohtajan palsta 

     TÄTÄ ME TEIMME VUONNA 2015
• Nuoren metsän kunnostuksia 4 300 hehtaaria 
• Puunmyyntisuunnitelmia 900 000 kiintokuutiota 
• Puukaupan avustamisia 500 000 kiintokuutiota
• Metsänlannoituksia 3 000 hehtaaria
• Metsänviljelyä 1 300 hehtaaria 
• Metsäsuunnittelua 14 000 hehtaaria 
• Olimme mukana 120 metsätilan sukupolvenvaihdoksessa
• Metsäkiinteistöjen välitystä 48 tilaa 
• Kemera-tuen ohjausta 1,2 miljoonaa euroa

Puheenjohtajan ajatuksia 
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Nyt kun puumarkkinoille tulisi luo-
da vakautta tulevien vuosien kasvaville 
kauppamäärille, sotketaankin ilmapiiriä 
metsänomistajia ärsyttäviä esityksillä. 
Metsäteollisuus ry:n uusimmat ”avauk-
set” liittyvät puun mittaukseen ja tukki-
en mitta- ja laatuvaatimuksiin. Esiin on 
nostettu mm. ajatus tukkipuiden kuu-
tioinnista kuorettomilla mitoilla. Jos sa-
hatukkimme ryhdyttäisiin kuutioimaan 
kuorettomina, merkitsisi se keskimäärin 
14 prosentin hinnan laskua, mikä var-
masti vaikuttaisi myös tarjontaan. 

Jos mittaustapaa muutettaisiin, tukit 
pitäisi hinnoitella uudelleen. Sopii vain 
kysyä mitä hyötyä tästä pyörittelystä on. 
Puutavaran mittauksen menetelmät ja 
käytännöt eivät ole ostajakohtaisia asioita 
vaan niitä säätelee mittauslainsäädäntö.

Yllättäviä ovat myös vaatimukset 
tukkien minimilatvaläpimittojen korot-
tamiseen. Puumarkkinoilla tulee toimia 
markkinataloudessa, jossa puukaup-
pojen hinnat, tukkien minimimitat ja 
muut kaupan ehdot määräytyvät kilpai-
lun kautta. Nämä puukauppaehdot ovat 
ostajakohtaisia. Jos nyt kävisi niin, että 
puunostajat nostaisivat tukin läpimitta-
vaatimuksia yhtenä rintamana, olisi sel-
vää että kilpailuvirasto olisi tästä hyvin 
kiinnostunut.     

TARJOUSTEN VERTAILU VAATII 
YHÄ ENEMMÄN AMMATTITAITOA
Puukauppatarjousten vertailussa pelkkä 
yksikköhintojen vertailu ei riitä. Mhy:n 
laajojen seuranta-aineistojen mukaan os-
tajien erot tukinkatkonnassa ovat olleet 
merkittäviä. Jatkossa ostajien tarjouksis-
sa mitta- ja laatuvaatimukset vaihtele-
vat nykyistäkin enemmän. Esimerkiksi 
ohuempi latvatukki saatetaan hinnoitel-
la eri tasoon kuin muut tukit. Puunmyy-
jälle tarjousten vertailu on entistäkin 
vaikeampaa ja se vaatii ammattitaitoa. 
Vaikuttaa siltä, että jatkossa mhy:n puu-
kaupallisten palvelujen kysyntä kasvaa.

KILPAILUTTAMINEN 
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ
Leimikoiden huolellinen kilpailuttami-
nen on metsänomistajille ainoa mah-
dollisuus vaikuttaa puun hintakehityk-
seen. Oikea markkinahinta voi muo-
dostua vain jos myyntieriä tarjotaan 
useille ostajille. Ostajilla on merkittäviä 
eroja puun hinnoittelussa, tukinkatkon-
nassa sekä muissa puukauppaehdoissa. 
On mielestäni ihan selvää, että yksi ja sa-
ma ostaja ei voi olla aina paras: tukki- ja 
kuituleimikolle, mänty-, kuusi- ja koivu-
leimikolle, kaikkina aikoina ja kaikissa 
paikoissa. Näissä kiemuroissa kannattaa 
aina hyödyntää oman metsänhoitoyhdis-
tyksen asiantuntemusta ja palveluja.

Timo Leskinen, 
kenttäjohtaja

MTK Metsälinja
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PAIKALLISTA ASIANTUNTEMUSTA
JA PALVELUA METSÄNOMISTAJILLE

SÄÄSTÖPANKKI OPTIASTA

Asiantuntijamme auttavat sinua mm.
• Metsätulojen sijoittamisessa sekä säästämisessä
• Sukupolvenvaihdoksissa ja metsä tilakaupoissa
• Rahoitusasioissa

saastopankki.fi/optia /saastopankkioptia

OTA YHTEYTTÄ,  
KARTOITETAAN YHDESSÄ  

SINULLE SOPIVIMMAT 
RATKAISUT!

IISALMI 
Savonkatu 15 
puh. 029 041 2540 

LAPINLAHTI 
Juhani Ahontie 2 
puh. 029 041 2610

SONKAJÄRVI 
Lyseotie 1 
puh. 029 041 2570

VARPAISJÄRVI 
Kauppatie 25 
puh. 029 041 2580

VIEREMÄ 
Ponssentie 2 
puh. 029 041 2590

NILSIÄ 
Nilsiäntie 71 
puh. 029 041 2580

”Yksi ja sama ostaja ei 
voi olla aina paras”

Viime kuukausina puuta on ollut tarjol-
la kysyntään nähden reilusti ja varsinkin 
kuitupuumarkkinoita vaivaa selvä yli-
tarjonta. Puumarkkinat ovat toimineen 
tarjonnan puolesta hyvin jo useiden vuo-
sien ajan, mutta kysyntäpuolella on mer-
kittäviä haasteita.

Viime vuosien erityinen ongelma on 
ollut havukuitupuun riittämätön kysyn-
tä. Tilannetta on vaikeuttanut heikko 
energiapuun kysyntä. Havukuitupuun 
lisäkäyttö Kymenlaaksossa, Varkaudes-
sa ja Äänekoskella tulevat todella tarpee-
seen, mutta uusiakin investointipäätök-
siä tarvitaan vielä.  Näistä merkittävin 
on Finnpulpin tehdashanke Kuopiossa.  
Myös Pohjois-Suomen tehdashankkeet 
ovat erittäin tervetulleita. 

SELLUSUHDANNE EI NÄY 
KUITUPUUN HINNASSA
Varsinkin sellu- ja kartonkiteollisuu-
dessa menee hyvin. Sekä hinnoissa et-
tä vientimäärissä on positiivinen kehi-
tyssuunta.  Esimerkiksi sellulla tehdään 
rajusti tulosta tällä hetkellä. Tätä taus-
taa vasten havukuitupuun hintakehitys 
ei ole lainkaan seurannut tuotemarkki-
noiden myönteistä kehitystä. Paperite-
ollisuudella tilanne on haasteellisem-

pi, mutta tuotannon sopeuttamisella on 
palautettu kannattavuutta myös paperi-
puolella.

Sahatavaran markkinatilanne on tällä 
hetkellä haasteellisempi. Valmiiden tuot-
teiden varastot ovat korkealla ja tämä on 
painanut keskihintoja. Vientimäärät ovat 
kuitenkin säilyneet varsin korkealla.

VUONNA 2016 OSTOMÄÄRÄT 
KASVUSSA 
Havukuitupuun ylitarjontatilanne jat-
kuu edelleen. Kysyntä painottuu kesän- 
tai kelirikon aikana korjattaviin havu-
tukkileimikoihin. Kuusitukin kysyntä-
näkymä on mäntyä parempi.  Kuitupuun 
markkinatilanteen uskotaan tasapainot-
tuvan, ainakin osittain, vuoden jälkipuo-
liskolla.

Kuluvana vuonna odotetaan sekä ko-
timaan että vientimarkkinoiden kysyn-
nän elpymistä. Sahatavaramarkkinoiden 
tasapainottuminen tapahtunee kuiten-
kin hitaasti. Pellervon taloudellisen tut-
kimuslaitoksen (PTT) mukaan vuonna 
2016 metsäteollisuuden puunkäytön kas-
vaessa puukauppamäärien kasvuksi en-
nustetaan 3-6 %. Puun kysyntä on tänä 
vuonna elpymässä. 

Kuitupuun kysyntävaje jatkuu vieläkin

Lisää vakautta puumarkkinoille

Pohjois-Savossa puukauppoja on tehty viime viikkoina 40-60 000 m3 
viikossa, mikä on varsin tavanomainen määrä. Tähän aikaan 
vuodesta ostot keskittyvät sopimusasiakkaisiin ja kilpailu 
puumarkkinoilla on perinteisesti vähäisempää.

http://saastopankki.fi/optia


Sanni: Oiva, pitäskö minun myyvvä mehtee? 

Oiva: Jos sinusta siltä tuntuu ja metsässä on tarpeita, niin miksipä ei. 
Olihan niistä metsäkaupoista alustavasti puhetta, kun viimeksi tavat-
tiin. Kohteita sinun metsässä toki olisi. Mistä tämä ajatus nyt tuli mie-
leesi?

Sanni: Joku virman mies pölähti männä viikolla tuppaan ja ostattelj si-
tä minun muantievarren vanahoo kuusikkota. Sitä mitä minnoun siäs-
tännä pahan päevän varalle. Sano maksavasa päevän hinnan, kun het´ 
piätän. Pipon jätti mulle vähänniinku käs ŕahaks. Mutta ee se pipo oe-
keen käy minun hapitukseen, oun mieltynnä paremminniin tähän va-
nahaan.

Oiva: Sitä kuusikkoahan me olemme yhdessä monta kertaa ihailleet-
kin. Uudistuskypsää kuusikkoa, onneksi vielä hyväkuntoisen näköistä. 

Sanni: Kommee mehtä se on! Vilahti mulla mielessä, että jos myyvvä 
ryssäättäs sen silleeks, pistäs rahoeks ja lähtis kahtelemmaan mualima-
ta! Mänis jonnekkii lämpöseen ja makkaelis uima-altaan laejjalla niin 
ku suokiärme. Söes ja joes hyvin ja kärventäs nahkoosa, minä ku niät 
näen talavella näätän ihan kalakkilaevan kapteenilta.

Oiva: Onhan tuossa ajatusta, jokos tehdään metsänkäyttöilmoitus? Kil-
pailuttaa se leimikko kyllä ehdottomasti kannattaa, et kai sinä autoa-
kaan osta ilman hintavertailua ja testiajoa? Ei pidä ostaa sikaa säkissä… 
tai tässä tapauksessa myydä.

Sanni: No niinpä tietenniin, pijätkö sinä minuva ihan pölöhönä! Mutta 
jos myö kuitennii vielä siästettäs se kuusikko, ku ee mulla oekeestaan 
oes minkäänlaesta pikkurahan puutetta. Eikö niissä nuorissa metissä 
oes harventamista? Hoetelis ne ensinnäkkii kuntoon, että ruppeisivat 
oekein kasvoo ryöheemään. Vai eikö se pien puu sitten ostajille kelepoo 
ollenkaan?

Oiva: Kyllä kuitupuu ja energiapuukin kaupaksi käy. Jos ei välttämättä 
juuri tällä hetkellä ja kaikille ostajilla, niin vuoden sisällä varmaankin. 
Seuraillaanhan tilannetta. Sinulla on useitakin ensiharvennuskuvioita, 
ja pellon takana olevassa rämemännikössä on myös harvennustarvetta, 
sieltä lähtisi jo jonkin verran parrua ja pikkutukkiakin. Harvennuksen 
jälkeen sinne voisi suunnitella kasvatuslannoituksetkin heti perään, 
niin lähtee arvokasvu oikein kunnolla vauhtiin. 

Sanni: Kuulostaspa meleko mukavalta! Mitenkä sitä tukkija piisoes tu-
levaesuuteen, jos ee niitä mehtijä hoejja aekanaan? Kaet sitä tarvii saha-
ta lankkuva seuroovillakii vuos´kymmenillä?

Oiva: Se tämä metsänkasvatus on pitkäjänteistä puuhaa ja hyvän lop-
putuloksen saadakseen metsäomaisuuteen pitää myös vähän sijoittaa. 
Metsä ei hevillä sopeudu nykyiseen lyhytnäköiseen kvarttaalitalou-
teen.

Sanni: Seurailleppa sinä niitä varttaaleja ja ilimota minullekkii, mil-
lonka ruppee taevaanmerkit olemaan kohillaan. Tehhään se leimikko 
valamiiks nyt, niin suahaan sujjauttoo se myyntiin het ku siltä alakaa 
tuntuva! Enkä minä toenperrään sinne lämpöseen meinoo lähtee suo-
kiärmeenä makkoilemmaan ja nahkoon polttamaan. Ossoon minä tär-
vätä tiällä lähempänäkii, jos vuan haluvan.

Miten Sannilta onnistuu pisneksen teko?
Käy lukemassa mhy.fi/savotta/savotan-sannin-terveiset

Sanni suunnittelee metsäkauppaa
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Savotan Sannin terveiset 

Metsänhoitoyhdistykset ja nii-
den jäseninä olevat metsän-
omistajat ovat laajasti ilmoit-
tautuneet mukaan PEFC-ryh-
mäsertifiointiin. Sertifioinnin 
vaatimukset uudistuivat syk-
syllä. Myös aluejako on muuttu-
nut, joten jatkossa ryhmäsertifi-
ointi toteutetaan Suomessa vii-
dellä alueella.

Ryhmäsertifikaatteja hal-
linnoi Kestävän Metsätalouden 
Yhdistys, joka on metsäteolli-
suuden ja metsänomistajajärjes-
tön perustama yhdistys. Entiset 
sertifikaatit ovat voimassa sii-
hen saakka, kunnes jokavuoti-
nen arviointi uusien vaatimus-
ten pohjalta on valmis.

Metsäsertifiointiin odote-
taan seuraavaksi ilmoittautu-
misia muilta metsätalouden toi-
mijoilta ja järjestöiltä. Vuoden 
alussa ilmoittautuminen avau-
tui yksittäisille metsänomistajil-
le ja urakoitsijoille. 

YKSITYISMETSÄT RYHMÄ-
SERTIFIOINNIN PERUSTA
”Metsänhoitoyhdistyksen jä-
senet ovat mukana ryhmäser-
tifioinnissa oman yhdistyksen-
sä kautta. Esimerkiksi Itäisen 

PEFC-ryhmäsertifiointialueen 
kaikki yhdistykset ilmoittautui-
vat mukaan sertifiointiin”, mai-
nitsee MTK:n kenttäpäällikkö 
Jukka Hujala. Itäinen alue kat-
taa Keski-Suomen, Pohjois-Sa-
von ja Pohjois-Karjalan. ”Met-
sänhoitoyhdistysten jäsenyyden 
kautta ryhmäsertifioinnissa on 
mukana noin 4/5 suomalaisista 
yksityismetsänomistajista”, ker-
too Hujala. 

Metsänomistajalle sertifioin-
ti on vapaaehtoista. Ilman ser-
tifiointia puunmyynti on koko 
ajan vaikeutumassa, sillä tänä 
päivänä puunostajat haluavat 
hankkia käytännössä aina serti-
fioitua puuta.  

MHY HUOLEHTII 
SERTIFIOINNIN 
JÄSENTEN METSILLE 
Mhy Savotassa korjuu- ja met-
sänhoitotöiden toteutukses-
ta vastaava Minna Karppinen 
muistuttaa, että sertifiointi teet-
tää työtä mutta on luonnollinen 
osa jokapäiväistä toimintaa.  

”Pidämme huolta korjuu-
palvelussa, metsuritöissä, met-
sänviljelyssä, lannoituksissa 
ja kaikessa mikä metsään liit-

tyy, että toimimme aina ajan-
kohtaisten sertifiointivaatimus-
ten mukaisesti. On huolehdit-
tava lakisääteisistä velvoitteista, 
puuston terveydestä, riittävistä 
suojakaistoista ja säästöpuista, 
hyvästä työn laadusta, suojelu- 
ja ympäristöasioista ja paljosta 
muusta. Tämä vaatii koulutusta 
metsänomistajille, mhy:n toimi-
henkilöille, metsureille ja kai-
kille urakoitsijoille.” 

”Vuosittain tehtävissä audi-
toinneissa tarkastellaan, olem-
meko toimineen vaatimusten 
mukaan. Vastikkeeksi tästä kai-
kesta saamme puulle turvatum-
paa kysyntää ja voimme sanoa 
reilusti, että harjoitamme kestä-
vää metsätaloutta”, Karppinen 
sanoo.  

VAATIMUKSET TIUKENTUIVAT 
JONKIN VERRAN
Vuoden 2016 alusta PEFC-met-
säsertifiointi perustuu Suomes-
sa 32 kriteeriin. Kokonaan uu-
sia seurattavia asioita ovat ros-
kaamiseen ja metsänhoidon 
laadunvarmistukseen liittyvät 
vaatimukset. 

Lisäksi muinaismuistojen 
säilyttäminen, metsänkäyttöil-
moituksen/ympäristöselvityk-
sen tekeminen sekä metsätyö-
palvelujen hankinta nostettiin 
omiksi itsenäisiksi kohdikseen. 
Suurin osa entisistä vaatimuk-
sista on tarkennettu vastaa-
maan muuttuneita olosuhteita. 
Metsänomistajille taloudellises-
ti merkittävimpiä kohteita ovat 
vesistöjen suojakaistat ja sääs-
töpuut, joihin on tehty tarken-
nuksia.  

Metsänomistajat mukaan 
uudistuvaan 
PEFC-ryhmäsertifiointiin

        MIKÄ MUUTTUI?

Saat 
PEFC-sertifioinnin 

metsillesi  
jäsenetuna!

- säästöpuita jätettävä 10 kpl/ha jokaisella leimikolla 
(ennen 5-10 kpl/ha)
- suojakaistan leveys 5-10 m, puita saa poimia  
- metsiä ei saa roskata 
- metsänpalvelun tuottajalla on oltava 
laadunvalvonta
- yli 50 hehtaarin tilalla on oltava 
ajantasaiset tiedot 
metsävaroista

http://mhy.fi/savotta/savotan-sannin-terveiset
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Mhy Savotan jäsenedut 2016 

LATAA KORTTI PIVOON
Metsänomistajat -jäsenkortin voit nyt ladata myös 
älypuhelimeen ilmaisen Pivo-sovelluksen avulla. Jäsen-
kortti otetaan Pivossa käyttöön omalla puhelinnume-
rolla. Jatkossa sisäänkirjautuminen tapahtuu nelinume-
roisella pin-koodilla. Näin kortti on aina mukana ja voit 
tarkastaa valtakunnalliset jäsenedut milloin ja missä 
vain. Ohjeen lataamiseen löydät www.mhy.fi/savotta   

ON MONTA HYVÄÄ SYYTÄ OLLA JÄSEN: 
1. Saat kaikki metsäpalvelut ja neuvontaa metsäasioiden hoitoon omalta 
    metsäasiantuntijaltasi. 
2. Laadimme sinulle maksutta puunmyyntisuunnitelman. Kilpailutamme puukauppasi ja 
    annamme katkontatietoa puukauppapäätöksesi tueksi. 
3. Vaikutamme kaava-, laki- ja ympäristöasioihin, joilla on suoraa tai välillistä vaikutusta 
    metsiesi käyttöön. Olemme reilusti metsänomistajien puolella! 
4. Hoidamme jäsentemme metsille PEFC-metsäsertifioinnin maksutta.  
5. Saat jäsenlehdet 3 krt/v ja Maaseudun Tulevaisuuden Metsänomistajanumerot 4 krt/v. 
6. Hyödyt lukuisista yhteistyökumppaniemme paikallisista ja valtakunnallisista jäseneduista.  

METSÄNHOITOYHDISTYS 
SAVOTAN JÄSENMAKSUT 2016 

Metsäpinta-ala jäsenmaksu

4-20 ha   50€

21-50 ha   80 €

51-100 ha   110 €

yli 100 ha   140 €

yli 500 ha:n 
yhteisöt   300 €

Yhteisomistajajäsenmaksu on 30 €, 
kannatusjäsenen tai metsää omistamat-
toman perheenjäsenen maksu 30 €. 
Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen 
metsäverotuksessa ja saat sen monin-
kertaisesti takaisin jäseneduissa.

MHY SAVOTAN JÄSENEDUT
- Maksuton puunmyyntisuunnitelma
- Maksuton neuvonta metsänhoitoasioissa
- Maksuton PEFC-sertifiointi metsillesi
- Maksuton metsäkäynti
- 5 % alennus metsänuudistamisen taimista
- 5 % alennus metsäsuunnitelmasta
- Metsäselain maksutta vuodeksi

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ANTAMIA JÄSENETUJA OVAT MM.
- Savon Voima: sähköä jäsenetuhinnalla 
- LähiTapiola: 10 % alennus metsä- ja kotivakuutuksesta
- Savotan Puoti: jäsentarjoukset, esim. tehoheinäin 65,90 €
- St1: alennettuun hintaan mm. bensiini, diesel ja polttoöljy
- Ramirent: 35 % alennus koneiden voimassa olevasta vuokrahinnastosta
- Hankkija: 10 % alennus normaalihintaisista moottorisahoista, niiden varaosista 
  ja tarvikkeista sekä metsurinvarusteista
- Grolls: 25 % alennus normaalihintaisista Björnkläder työasuista ja muista 
  tuotteista -10 %. Myös verkkokaupassa.
- VV-Auto: 450-690 € alennus hyötyautomalleista.

Katso lisää jäsenetuja 
mhy.fi/jasenedut tai mtk.fi/jasenedut

ME TEEMME METSÄNOMISTAJAN ETEEN ENEMMÄN.

Metsänhoitoyhdistys Savotan jäsenyys kannattaa!

Metsänomistajat 
-korttia 

kannattaa 
vilauttaa 

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN 
VALTUUSTON VAALIT 2016

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa. 
Asetu ehdolle syksyn vaaleissa! Ehdokas- ja vaalikelpoisia 

ovat ne metsänomistajat, jotka ovat olleet 1.1.2016 
Mhy Savotan jäseniä. 

Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 14.10.2016. 
Äänestysaika 24.10.-25.11.2016. Tulokset julkaistaan 2.12.2016

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä nykyisiin valtuutettuihimme 
(ks. mhy.fi/savotta) ja kysy valtuuston työskentelystä. 

Lisätietoja saat myös metsäasiantuntijaltasi. 

Metsänomistajat
SAVOTAN PUOTI

http://www.mhy.fi/savotta
http://mhy.fi/jasenedut
http://mtk.fi/jasenedut
http://mhy.fi/savotta
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Männystä tehdyt pylväät ovat yksi arvokkaim-
mista leimikoilta saatavista tavaralajeista. Pyl-
vään hinta on noin 10 €/m3 korkeampi kuin män-
tytukin. Tavallisesti pylväitä korjataan uudistus-
hakkuilta mutta joskus niitä voidaan korjata jo 
harvennushakkuussa ja toisen kerran uudistetta-
essa. Tuolloin metsänomistaja saa metsästään taa-
tusti parhaan mahdollisen tuoton. 

Pylvääksi kelpaava mänty on tavallisesti hie-
man karummalla paikalla kasvanutta, hyvin kar-
siutunutta, solakkaa ja pitkää. Pylväiden pituudet 
alkavat kahdeksasta metristä ja suurimmat ovat 
yli 20 metrisiä. Minimilatvaläpimitta pylväissä on 
13 senttimetriä, joka tarkoittaa, että osalle kuitu-
puuta saa myös pylvään hinnan. 

Osalle metsänomistajista pylväät voivat ol-
la aivan vieras asia, mutta ammattitaitoinen met-
säsuunnittelija on kuitenkin saattanut jo metsä-
suunnitelmaan lisätä maininnan joltakin kuviol-
ta löytyvistä pylväspuista. Viimeistään leimikkoa 
suunniteltaessa metsäasiantuntijamme kiinnittä-
vät asiaan huomiota. Savotan alueella pylväitä os-
taa Iivari Mononen -konserniin kuuluva Scanpole 
oy, jonka hankintaesimies voi käydä vielä varmis-
tamassa puiden laadun. Kun kaupat on tehty, os-
tajan edustaja käy leimaamassa pylväät pystyyn. 
Hän arvioi puut silmämääräisesti, veistää puun 
kylkeen merkin ja kirjoittaa siihen katkaistavan 
pylvään pituuden. 

Yleensä Scanpole ostaa pylväitä pystykaupal-
la, usein yhdessä jonkun muun toimijan kanssa, 

jolloin pylväät menevät Scanpolelle ja muut tava-
ralajit toiselle ostajalle. Jos pylväitä on esimerkiksi 
pienempi määrä, kannattaa ottaa avuksi Mhy Sa-
votan korjuupalvelu, joka toimittaa puutavaralajit 
oikeisiin osoitteisiin ja näin optimoi tulot metsän-
omistajan tilipussiin.   

Nilsiän Palonurmessa metsänomistaja Mat-
ti Pietikäisen metsässä tehtiin helmikuun alus-
sa savottaa, jossa Mhy Savotan korjuupalvelu kor-
jasi pylväät ja samalla teki harvennushakkuu-
ta muutamalla kuviolla. Mäntyjen hyvä laatu oli 
jo ennakkoon maanomistajan tiedossa ja hänel-
le oli itsestään selvää, että niistä on tehtävä pyl-
väitä. Mhy välittää leimikolta pylväät Scanpolelle 
ja tukit, parrut ja kuidut toimitussopimuksillaan 
muille yhteistyökumppaneilleen.

Antti-Jussi Väänänen 

Mhy Savotan korjuupalvelu huolehtii, että puun runko 
hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Metsänomistajan 
kannalta oikean ostajan etsiminen tuo mukavan lisän tilipussiin. 

Työmaalla kahvitauolla Metsänhoitoyhdistys Savotan metsäasiantuntija Antti-Jussi Väänänen, maanomistaja Matti Pietikäinen ja ostoesimies Erkki Lehtovaara Scanpolelta.

Pylväillä lisätuloa metsänomistajalle

Leimaus ohjeistaa tekemään etummaisen rungon tyvestä 4,6 metrisen 
tukin ja sen jälkeen 11 metrisen pylvään. Latvasta saadaan vielä monta 
metriä parrua ja kuitua.

MHY SAVOTAN KORJUUPALVELU VÄLITTÄÄ 
MONTAA SORTTIA:
- mänty- ja kuusitukkia
- mänty ja kuusi pikkutukkia 
- koivun tukkia ja tyvitukkia 
- mäntypylväitä 
- mänty- ja kuusiparrua 
- havu- ja koivukuitua
- energiarankaa
- hakkuutähdettä
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SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

METSÄNOMISTAJAN 
KAIKKI PANKKI- JA 
VAKUUTUSPALVELUT 
YHDESSÄ 

op.fi/metsa 

Metsäkeskuksen julkisin varoin kerää-
mä ja ylläpitämä metsävaratieto perus-
tuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen ja 
tietokonetulkintaan. Metsäsuunnitteli-
jat käyvät maastossa tarkastamassa vain 
kaikkein hankalimmin konetekniikalla 
tulkittavat kohteet, lähinnä taimikoiden 
hoitotarpeen. Kaukokartoitusaineiston 
perusteella lasketaan puustotiedot, teh-
dään metsikkökuviointi ja kirjataan met-
sänhoito- ja hakkuuehdotukset. 

Kullakin alueella metsävaratiedon 
keräys ja jalostus kestää hyvinkin pa-
ri vuotta, jonka jälkeen tieto on valmis 
hyödynnettäväksi. Vuosittain saadaan 
inventoitua 1,5 miljoonaa hehtaaria, jo-
ten inventointikierto on 10 vuotta. Tämän 
vuoden alussa 75 prosenttia yksityismet-
siä eli 10,6 miljoonaa hehtaaria on valmii-
na. 

Valmis metsävaratieto on metsän-
omistajan käytössä maksutta Metsään.fi-
palvelussa. Halutessaan metsänomistaja 
voi antaa esimerkiksi metsänhoitoyhdis-
tykselle suostumuksensa metsävaratie-
tojensa käyttöön. Suostumuksen voi an-
taa jo nyt, vaikka metsätieto ei olisi vielä 
valmista. Näin Mhy saa tiedot käyttöönsä 
heti kun ne julkaistaan. 

MIKSI MHY:LLE KANNATTAA 
ANTAA SUOSTUMUS? 
Metsänomistaja saa valtion varoin kerätyt 
metsävaratiedot käyttöönsä helppokäyt-
töisessä palvelussa. Tiedot auttavat tutus-
tumaan omaan metsään ja tekemään pää-
töksiä metsän käytöstä ja hoidosta. Tähän 
on hyvä ottaa metsäammattilainen mu-
kaan. 

”Voimme hyödyntää metsävaratietoa 
parhaiten silloin, kun metsänomistaja on 
antanut meille siirtoluvan. Tällöin esimer-
kiksi voimme käyttää laserkeilattua ai-
neistoa tilakäyntien yhteydessä tai poh-
jana tarkemman metsäsuunnitelman laa-
dinnassa. Sellaisella tilalla, missä ei ole 
ollut aiemmin kuviotietoja, uusi aineis-
to helpottaa ja nopeuttaa meidän työtä ja 
sitä kautta myös metsänomistajaa. Näin 
voimme tehokkaammin palvella metsän-
omistajaa”, kertoo korjuupalvelu- ja toteu-
tusvastaava Minna Karppinen.  

MITEN SUOSTUMUS 
ANNETAAN? 
Metsänomistaja voi antaa suostumuksen 
kirjautumalla Metsään.fi-palveluun tai 
täyttämällä paperilomakkeen.  

Alla kolme vaihtoehtoa:
1. Kirjaudu sisään www.metsään.fi. 

Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnuk-
set tai matkapuhelimen mobiilivarmen-
teen. Mene kohtaan Asiointi-Metsätieto-
jen luovutus. Valitse Metsänhoitoyhdistys 
Savotta ry ja laita rasti ruutuun. 

2. Kotisivultamme www.mhy.fi/sa-
votta löydät pikalinkin suostumuksen 
antoon. Linkki ohjaa suoraan Metsään.fi 
suostumuksen anto sivulle.  

3. Voit tulostaa lomakkeen kotisivul-
tamme www.mhy.fi/savotta tai pyytää 
paperilomakkeen metsäasiantuntijaltasi. 
Kirjoita luovutuksensaajaksi Metsänhoi-
toyhdistys Savotta ry. Voit toimittaa lo-
makkeen Mhy-toimistoon.  

Hyödynnä metsävaratiedot 
Metsään.fi-palvelussa  
Kaavilta ja Juankoskelta julkaistaan tuoretta 
tietoa kevättalvella. Valtaosa Mhy Savotan 
alueen metsävaratiedosta on 
metsänomistajien käytössä tämän ja ensi 
vuoden kuluessa. Anna meille suostumus 
metsätietosi käyttöön, niin katsotaan 
yhdessä missä kunnossa metsäsi ovat.

MITÄ HYÖDYT METSÄÄN.FI PALVELUSTA?

- kaikki metsätilat yhdessä paikassa
- metsäsi perustiedot ja puustotiedot   
- toimenpide-ehdotukset
- uudet ilmakuvat ja kartat
- voit tehdä metsänkäyttöilmoituksen 
- paikka metsäveromuistiinpanoille  
- helppo yhteydenpito metsäpalvelun tarjoajaan   
- hyvä pohja metsäsuunnitelmalle

Ota meidät mukaasi Metsään.fi-palveluun – Osallistut älypuhelimen arvontaan. 
Arvontaan osallistuvat kaikki vuoden 2016 aikana Metsänhoitoyhdistys Savotalle 
metsävaratiedon siirto- tai selailuluvan (sähköisesti tai paperilomakkeella) 
antaneet metsänomistajat.

Pidä huolta

per innöstäs i
Kasvavan metsän boorilannoituksella  

ehkäiset tulevaisuuden hävikkiä ja säästät 

selvää rahaa jopa 20 000 € / ha.

W W W . E C O L A N . F I   
   O T A  Y H T E Y T T Ä  M E T S Ä N E U V O J A A S I

K Y S Y  L I S Ä Ä  O M A LTA  
M E T S Ä N E U V O J A LTA S I .

Oletko varmistanut taimet ensi kesän istutuksiin? 
Vielä ehdit, ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi. 

http://op.fi/metsa
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://www.mets��n.fi/
http://www.mhy.fi/sa-
http://mets��n.fi/
http://www.mhy.fi/savotta
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
http://mets��n.fi/
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Mhy Savotassa metsäsuunnitel-
mia laativat Henri Väänänen, 
Anna Nousiainen ja Antti Ko-
mulainen. Viime vuonna suun-
nitelmia tehtiin noin 14000 heh-
taarille.  

”Suunnitelma on voimassa 
10 vuotta. Useimmin yhteyden-
otto meille tulee juuri siinä vai-
heessa, kun edellinen suunni-
telma on vanhenemassa. Usein 
myös sukupolvenvaihdoksen 
yhteydessä teetetään uusi suun-
nitelma, kun joka tapauksessa 
tarvitaan metsänarvio”, kertoo 
Henri Väänänen. 

SUUNNITELMALLISTA 
METSÄNHOITOA 
”Kun kurkun taimi tuottaa sa-
don 14 vuorokaudessa, on puun 
kanssa mukava toimia pidem-
mällä syklillä”, toteaa Nilsiän 
Taimituote Oy:n yrittäjä Risto 
Taskinen. 

”1990-luvun alussa siirryim-
me kasvihuonetilaksi ja koti-
palstan oheen on pikkuhiljaa 
ostettu lisää metsää. Kasvatus-

metsäpainotteisia, kohtuu hyviä 
maapohjia. Kauimmaisten tilo-
jen välimatka on kolmisensa-
taa kilometriä, joten ei niitä itse 
ehdi kävelemään ja tutkimaan”, 
Taskinen kertoo hymyillen.    

Hän onkin tilannut Henri 
Väänäseltä metsäsuunnitelman 
sitä mukaan, kun uusi metsä-
tila on hankittu. Väänänen las-
kee, että kolmena kesänä on 
Taskisen metsiä jo suunnitellut. 
Saman tien sovitaan suunnitel-
man teosta Keiteleelle. 

Taskinen toteaa, että metsä-
suunnitelman teettäminen on 
ollut hänelle itsestään selvyys. 
”Kotitilan metsä on tuttu jokais-
ta kiveä ja kantoa myöten. Uu-
det metsät eivät ole niin tuttu-
ja, joten niissä metsäsuunnitel-
masta on suuri apu. Ajattelenpa 
myös, että on hyvä, kun sama 
ihminen on tehnyt kaikki suun-
nitelmat.” 

”Metsähommia olen ikäni it-
se tehnyt. Metsäsuunnitelmat 
auttavat suunnittelemaan seu-
raavan vuoden metsätyöt. Osan 

teen itse mahdollisuuksien mu-
kaan ja osan teetän metsänhoi-
toyhdistyksellä.” Taskisella on 
pihalla moto, jolla hän käy itse 
tekemässä muun muassa nuo-
ren metsän kunnostukset. Val-
tavat kasvihuoneet lämpiävät 
hakkeella, joten pienpuulle on 
kysyntää omasta takaa. Taski-
selle on kunnia-asia, että hak-
kuut tehdään ajallaan, suunni-
telman mukaan. 

Taskinen on jo tutustunut 
metsäsuunnitelman mobiiliver-
sioon eli Metsäselaimeen ja se 
on tarkoitus ottaa käyttöön pi-
kimmiten. Väänänen vinkkaa, 
että Metsäselaimen avulla liik-
kuminen uusilla palstoilla on 
helppoa ja kuviotietoja voi tar-
kastella paikan päällä. ”Paperi-
nen versio kuitenkin tarvitaan, 
sitä on mukava selailla sohval-
la maaten”, Taskinen naurahtaa. 
”Haaveena on, että eläkkeel-
lä olisi enemmän aikaa tehdä 
mehtähommia.” 

LÄHTÖKOHTANA 
METSÄNOMISTAJAN 
TAVOITTEET     
Metsäsuunnitelman lähtökoh-
tana ovat aina metsänomistajan 
tavoitteet oman metsänsä suh-
teen. Ennen maastotöiden alka-
mista metsänomistajan kanssa 
keskustellaan siitä, mitä maan-
omistaja suunnitelmalta odot-
taa. 

”Hyvin usein lähtökohtana 
on, että metsää halutaan hoitaa 
ja hakata kestävästi. Eli 10-vuo-
tiskaudelle suunnitelma laadi-
taan niin, että metsän puuston 
kasvu ja hakkuumäärä vastaa-
vat mahdollisuuksien mukaan 
toisiaan, huomioiden kuitenkin 
metsän kehitysluokkaraken-
ne”, Väänänen kertoo. ”Metsän-
omistajalla voi olla erilaisia toi-
veita tietyille alueille esimer-
kiksi maiseman säilyttäminen, 
riistanhoito tai virkistyskäyttö. 
Nämä otetaan huomioon metsä-
suunnitelmaa tehdessä. Lisäk-
si merkitsemme, jos kuviolla on 
mahdollisia vaihtoehtoisia kä-
sittelymuotoja.”   

Metsäsuunnitelmaa var-
ten käydään jokaisella kuviol-
la inventoimassa puusto, tar-
kistamassa pitävätkö kuviora-
jat paikkansa ja kartoittamassa 

mahdolliset metsälaki- ja muu-
ta erityiskohteet. Samalla kat-
sotaan tulevat hakkuut ja met-
sänhoitotarpeet. Väänänen 
muistuttaakin, että kuvioittai-
nen arviokäynti maastossa on 
seikka, joka erottaa varsinaisen 
metsäsuunnitelman esimerkik-
si laserkeilauksen kuvioinnista.  

”Työ maastossa etenee noin 
30-35 hehtaarin päivävauhtia. 
Nyt talvella on muuten hyvä ai-
ka tilata uusi suunnitelma ensi 
kesäksi”, Väänänen vinkkaa. 

Henri Väänänen luovuttaa 
valmiin metsäsuunnitelman 
metsänomistajalle aina henki-
lökohtaisesti. Pöydän ääressä 
katsotaan kuviot läpi ja tarkas-
tetaan kiireelliset hakkuu- ja 
hoitotyöt. Samalla metsänomis-
tajalla on mahdollisuus kysyä 
neuvoja ammattilaiselta tai so-
pia siitä, että metsänhoitoyhdis-
tys laittaa esimerkiksi metsän-
hoitotyöt tai leimikon suunnit-
telun käyntiin. 

”Selvästi Henri on maastos-
sa ollut, kun jokaisen kuvion 
hän osaa täällä työhuoneessa 
kuvailla”, Taskinen naurahtaa. 

Päivi Mäki

METSÄSUUNNITELMA ON JOKAISEN METSÄNOMISTAJAN PERUSTYÖKALU 

Käsikirja metsääsi kymmeneksi vuodeksi

Risto Taskinen kertoo, että metsäsuunnitelman lopputulokset ovat yl-
lättäneet positiivisesti. Henri Väänänen on tehnyt metsäsuunnitelman 
Taskisen Maaningalla sijaitsevalle metsätilalle. 

Ketäpä ei kiinnostaisi, paljonko omassa metsässä on puuta, millaiset ovat lähiajan 
hakkuumahdollisuudet, mitä hoitotöitä kannattaisi tehdä ja ennen kaikkea 
mitä tämä kaikki tarkoittaa euroissa. 

NÄIN METSÄSUUNNITELMA TEHDÄÄN
1. Keskustelu metsänomistajan kanssa siitä, mitä hän metsäsuunnitelmalta odottaa. 
2. Kuviorajojen tarkistus ilmakuvista ja alustava kuviointi. Katsotaan lisätietoja hankerekisteristä eli mitä 
mhy:n toimesta on tilalla aiemmin tehty.  
3. Ilmoitus metsänomistajalle maastotöiden alkamisesta. Metsänomistaja voi halutessaan lähteä mukaan 
seuraamaan maastotöitä. 
4. Maastokäynti jokaisella kuviolla. Puuston mittaukset, hoito- ja hakkuuehdotukset, kuviorajojen tarkistus, 
laki- ja luontokohteet, muut havainnot ja mahdolliset vaihtoehtoiset käsittelymuodot.  
5. Karttojen lopullinen piirtäminen. 
6. Metsäsuunnitelman koostaminen ja laskelmat seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.  
7. Suunnitelman luovuttaminen metsänomistajalle henkilökohtaisesti.   

Säänkestävään maastotietokoneeseen voidaan tallentaa puusto- ja kuviotiedot heti metsässä, jolloin työ 
nopeutuu merkittävästi. Metsäsuunnittelija käy jokaisella kuviolla mittaamassa puuston tilavuuden sekä 
arvioimassa metsänhoito- ja hakkuutarpeet.

  
Voit ladata Metsäselain-sovelluksen puheli-
meesi sovelluskaupasta hakusanalla 
”Metsäselain”. Tutustu palveluun demo-
metsäsuunnitelman avulla. Jos haluat selail-
la omaa metsäsuunnitelmaasi, ota yhteyttä 
metsäasiantuntijaasi. 

Lue lisää mhy.fi/savotta 
Jäsenetu

METSÄSUUNNITELMA TASKUUN

http://mhy.fi/savotta
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Keitele Forest Oy lisää ostoaan 
Mhy Savotan toimialueella

  Silmäys taimien hyvinvointiin
Taimikon varhaishoito on työmuoto, jolla varmistetaan, että met-
sänuudistamiseen sijoitetut eurot eivät valu hukkaan. Alle metrin 
pituisen taimikon uhkia ovat muun muassa routa, heinät ja lehti-
puuvesakko. Myös hirvet, kauriit, myyrät, hyönteiset ja jopa sieni-
tauditkin voivat pysäyttää pienten taimien kasvun. Taimikko kan-
nattaa käydä tarkastamassa vuosittain, ensimmäisen kerran jo met-
sänviljelyä seuraavana keväänä. Mikäli taimikko tässä vaiheessa 
näyttää harvalta, voidaan täydennystaimilla vielä paikata tilannet-
ta. 

Varsinkin rehevillä mailla voi mekaaninen tai kemiallinen hei-
näntorjunta olla tarpeellinen jo vuosi istutuksen jälkeen. Paras ai-
ka heinimiselle on myöhään syksyllä, ennen lumien tuloa tai vii-
meistään varhain keväällä, jolloin heinän ja lumen taivuttamat tai-
met voi vielä etsiä ja nostella pystyyn. Työn voi tehdä esimerkiksi 
tehoheinäimellä tai polkemalla. Vaikeimmissa paikoissa, esimer-
kiksi entisillä peltomailla, saattaa kemiallinen heinäntorjunta olla 
tarpeen. 

Täydennysistutukseen ja heinäntorjuntaan ei saa Kemera-tukea.

  Taimikon varhaishoito kannattaa ja  
sitä tuetaan

Taimien kasvua haittaavan, luontaisesti syntyneen lehtipuuston 
poistaminen eli taimikon perkaus on ajankohtaista yleensä noin vii-
si vuotta metsänviljelystä, kun luontainen lehtipuusto on saavutta-
nut taimien pituuden. Taimien kasvua häiritsevä lehtipuusto pois-
tetaan raivaveitsellä, vesurilla tai raivaussahalla. Vesakko voidaan 
myös kitkeä pois koneellisesti. 

Taimet vapautetaan riittävän varhaisessa vaiheessa kilpailevis-
ta lehtipuista, jotta vesakko ei vaurioita taimien latvakasvannaisia, 
taimien juuristo pääsee kehittymään esteettä ja pituuskasvu pääsee 
täyteen vauhtiin. Oikea-aikaisen varhaishoidon kustannukset eivät 
nouse kohtuuttoman korkeaksi, ja taimikon perkauksen toteuttami-
nen maanomistajan omanakin työnä on helpompaa. 

Rehevillä kasvumailla taimikonhoito joudutaan usein uusimaan 
noin kymmenen vuoden kuluttua, kun taimikko on noin 4-8 metrin 
pituista tai viimeistään ennen ensiharvennusta. Mikäli taimikon 
varhaishoito toteutetaan konetyönä kitkemällä lehtipuuvesat pois, 
saatetaan välttyä toiskertaiselta taimikonhoidolta.

Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada Kemera-tukea 
160 €/ha, kun jäljelle jäävän taimikon pituus on 70 cm – 3 m. Ke-
mera-tukea on mahdollista saada myös varttuneen, yli 3-metrisen 
taimikonhoitoon sekä nuoren metsän kunnostukseen, jolloin tuen 
määrä on 230 €/ha. 

  Puukauppa ei ole tuurin peliä
Puukauppa on lähtökohtaisesti kahden kauppaa, ostajan ja myyjän. 
Puukauppaan liittyy suuri määrä yksityiskohtia, joiden hallitsemi-
nen vaatii vankkaa ammattitaitoa ja syvällistä asiaan perehtymistä. 
Tässä vaiheessa metsänomistajan kannattaa tukeutua metsänhoi-
toyhdistyksen asiantuntemukseen. 

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman, vanhalta nimel-
tään leimikon, tekemisellä. Lähtökohtana puukaupalle on metsän-
omistajan taloudellinen ja tilan metsänhoidollinen tarve. Puun-
myyntisuunnitelmassa määritellään myyntiin tulevat metsikkö-
kuviot, hakkuutavat, puumäärät puutavaralajeittain, suojeltavat 
kohteet sekä mahdolliset uudistamistoimet. Suunnitelman perus-
teella myytävä puuerä voidaan kilpailuttaa puunostajien kesken.

Myytävä erä kannattaa aina kilpailuttaa useamman ostajan 
kesken, jotta metsänomistaja saa kaupasta mahdollisimman hy-
vän lopputuloksen. Lopputulos muodostuu puun hinnasta, kat-
konnasta ja korjuun toteutuksesta. Puun hintaan vaikuttaa mm. 
myynnin ja leimikon korjuun ajankohta, hakkuutapa, puumää-
rä ja puutavaralajisuhteet. Kaupan lopputulokseen vaikuttaa  
hinnan lisäksi olennaisesti myös se, mitä puuta-
varalajeja ja millaisia pituus- ja latvaläpimit-
toja ostajalla on käytössään.

Hyödynnä 
jäsenyytesi. 

Tilaa maksuton
 puunmyynti-
suunnitelma 

Metsäasiantuntija Saaran vinkit

       

       

       

Keitele Group on mekaanisen metsäteollisuuden 
perheyritys. Yhtiön omistavat Ilkka Kylävainio ja 
hänen poikansa Matti ja Mikko Kylävainio. Yhti-
ön liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli yli 170 
miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on sahat Keiteleellä, Alajärvellä ja 
Kemijärvellä. Sahatavarasta valmistetaan lii-
mapuuta Keiteleellä ja Kemijärvellä sijaitsevil-
la liimapuutehtailla. Yhtiön liimatuista tuotteista 
valtaosa myydään omakotitalojen pysty- ja vaa-
karakenteisiin pilareina Japaniin ja muualle Kau-
koitään. Erityisesti maanjäristysalueilla ja alueil-
la, joissa maankuori on liikkeessä, liimatut pilarit 
ovat lisänneet suosiotaan omakotitalojen raken-
nusmateriaalina. Alallaan Keitele Group on johta-
va toimija Pohjoismaissa ja yksi suurimpia Euroo-
passa.

Yhtiö käyttää tänä vuonna tukkia, pikkutuk-
kia ja parruja yhteensä noin 1,6 miljoonaa m3. 
Puunkäyttö jatkaa voimakkaassa kasvussa myös 
lähivuosina. Liimapuutehtailla valmistettaviin 
pilareihin tarvitaan lyhyttä sahatavaraa ja siksi 
Keitele Forestilla on katkonnassaan aina lyhyitä 
tukkipituuksia. Tämä takaa tukkiosan tarkan tal-
teenoton. Lyhyet tukkipituudet on rahanarvoinen 
etu metsänomistajalle.

PUUTA RIITTÄÄ METSISSÄ
”Ostomäärämme kasvoivat vuonna 2015 Mhy Sa-
votan toimialueella”, kertoo metsäpäällikkö Kari 

Wuolijoki Keitele Forestista. Tavoitteena on edel-
leen lisätä ostomääriä.

”Uskomme, että metsien puolesta tähän on hy-
vät mahdollisuudet. Hakkuut ovat useana vuon-
na jääneet jälkeen kestävistä hakkuumahdolli-
suuksista. Erityisesti tukkipuuhun, niin mänty- 
kuin erityisesti kuusitukkiin, on muodostunut 
hakkuureserviä. Samalla myös kestävät hakkuu-
mahdollisuudet metsien kasvun jatkaessa ko-
hoamistaan ovat aiempaa suuremmat. Tämä luo 
hyvän pohjan lisätä ostotavoitteitamme niin Pie-
lavedellä, Lapinlahdella, Ylä-Savossa kuin Koillis-
Savossakin.”

”Tavoittelemme kasvavia ostomääriä sekä 
mäntytukissa että kuusitukissa. Meitä kiinnos-
tavat ostokohteina päätehakkuuleimikot, muta 
myös jatkuvan kasvatuksen metsiköt ovat meille 
soveltuvia hakkuukohteita”, kertoo Wuolijoki.

”Paljon on metsiä, jotka ovat tulossa toiseen 
harvennukseen. Nekin ovat meille hyvin soveltu-
via leimikoita, vallankin jos harvennus tehdään 
yläharvennuksena. Yläharvennus lisää tukkipuu-
kertymää. Yläharvennus antaa oikein toteutettu-
na metsänomistajalle alaharvennusta paremman 
tuoton harvennuksesta saatavina korkeampina 
kantorahatuloina, mutta myös koko kiertoajan 
tuotot nousevat”, Wuolijoki kannustaa. 

Mhy Savotan  puunkorjuupalvelun yhteistyökumppani

Keppiä vai porkkanoita sukupolvenvaihdokseen?
Ainakin pieniä porkkanoita on tulossa, sillä halli-
tusohjelmaan on varattu 20 miljoonaa euroa vuo-
sitasolla helpottamaan metsätilojen sukupolven 
vaihdoksia ja/tai laajentamaan metsävähennyk-
sen käyttöä. Kansallisessa metsästrategiassa 2025 
yhtenä metsätalouden kehittämistavoitteena on 
verotuksen keinoin tukea entistä aktiivisempaa 
metsätaloutta ja puun markkinoille tuloa. Keinoi-
na ovat mm. tilakoon kasvattaminen, sukupol-
venvaihdosten huojentaminen perintöverotuksen 
keinoin ja kuolinpesien omistusajan lyhentämi-
nen.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavan har-
kinta on ennenkin aiheuttanut runsaasti päänvai-
vaa ja unettomia öitä. Nyt pakka on vielä pahem-
min sekaisin, kun ei tiedetä tarkemmin, millaisia 
kannustimia on tulossa, ketä ja minkä suuruisia 

tiloja ne koskevat ja tuleeko rinnalle porkkanoi-
den lisäksi myös pakotteita. 

Sukupolvenvaihdoksen verotuskohtelu ei ole 
kuitenkaan ainut asia, mikä sukupolvenvaihdok-
sessa on otettava huomioon. Kaikkein tärkeintä 
on löytää juuri oman perheen elämäntilanteeseen 
ja tavoitteisiin sopiva ratkaisu. Se voi olla kaup-
pa, lahja tai jotain siltä väliltä hallintaoikeuden 
pidätyksellä tai ilman sitä, koko tila rakennuksi-
neen tai vain metsä. Mahdollisuuksia on monia. 
Jos asia on jo valmiiksi pohdittu ja aika kypsä, ei 
ole syytä jäädä odottamaan verolakien muutosta. 

Lakiesitys on tarkoitus saada eduskuntaan vii-
meistään lomien jälkeen syksyllä. Seuraamme ti-
lannetta.

Sinikka Voutilainen 

Ke
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Metsänviljelyä on Suomessa 
tehty voimakkaasti 60-luvul-
ta lähtien. Männyn valtakausi 
metsänviljelyssä ajoittui 60-lu-
vun puolivälistä parikymmentä 
vuotta eteenpäin. 

Kuusikuidusta tehtävät ai-
kakausi- ja painopaperit nousi-
vat 90-luvulla metsäteollisuu-
den ”syömähampaiksi” nosta-
en kuusikuidun hinnan selvästi 
mänty- ja koivukuitua korke-
ammaksi. Kun samaan aikaan 
kuusisahatavan kysynnän kas-
vu nosti kuusitukin hinnan 
mäntytukin hinnan tasolle, al-
koi metsänomistajien kiinnos-
tus kuusen viljelyyn kasvaa. 
Viime ajat kuusi on ollut met-
sänviljelyn valtapuulaji ja suuri 
hirvikanta on vaikuttanut osal-
taan samaan suuntaan.

KYSYNNÄN 
RAKENNE MUUTTUU
Metsäteollisuudessa on käyn-
nissä voimakas rakennemuu-
tos. Kehityksen taustalta löyty-
vät internet ja mobiilimaailma. 
Kuusikuituun pohjautuvan ai-
kakausilehti-, paino- ja sanoma-
lehtipaperin käyttö on käänty-
nyt vääjäämättömään laskuun. 
Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana Suomessa on suljettu jo 
15 paperikonetta. Samanaikai-
sesti sellun ja kartongin kysyn-

tä ja hinnat ovat olleet kasvussa.
Teollisuuden investointipää-

tökset osoittavat, että metsäta-
louden vahva nousukausi on 
käynnistynyt. Kuluvan vuosi-
kymmenen lopulla metsäteolli-
suus tarvitsee vuosittain 10–12 
miljoonaa kuutiota lisää raaka-
ainetta. Investoinnit ovat suun-
tautuneet sellun ja kartongin 
tuotantoon, jossa pääraaka-aine 
on mänty ja koivu. 

ISTUTUSMÄÄRISTÄ 
90 PROSENTTIA KUUSTA
Pohjois-Savon yksityismailla on 
viimeisten vuosien aikana vuo-
tuinen viljelyala ollut keskimää-
rin 6000 hehtaaria, josta yli 5000 
hehtaaria on ollut kuusta, 300 
hehtaaria mäntyä ja 250 hehtaa-
ria koivua. Lisäksi mäntyä on 
kylvetty 350 hehtaaria ja luon-
taisesti männylle on uudistettu 
400 hehtaaria 

Kun lasketaan yhteen sekä 
metsänviljelymäärät että luon-
tainen uudistaminen, niin vuo-
sittain männylle uudistuu noin 
1000 hehtaaria, kuuselle 5000 
hehtaaria ja koivulle 500 hehtaa-
ria. 

MÄNTYÄ LISÄTTÄVÄ, KUUSTA 
VAIKKA ENTISET MÄÄRÄT
Pohjois-Savon metsät ovat toki 
reheviä ja viime vuosikymmen-

ten hakkuut ovat painottuneet 
vanhoihin kuusikoihin. Kuu-
senviljelyn muita puulajeja pa-
remmat tulokset ja hirvituhojen 
pelko ovat johtaneet kuitenkin 
jo aivan liialliseen kuusen suo-
simiseen. 

Paremman tasapainon saa-
vuttamiseksi olisi syytä lisätä 
männylle uudistamista. Tukki-
männiköiden hakkuita on räs-
tissä ja karuhkoilla mailla on 
syytä hyödyntää luontaisen uu-
distamisen mahdollisuudet en-
tistä laajemmin. Kylvöä kan-
nattaa käyttää, jos heinät eivät 
aiheuta ongelmia ja männyn 
istutus on otettava pontevam-
min mukaan uudistamisvali-
koimaan.

Männyn viljelyn onnistumi-
sen edellytyksenä on kohtuul-
linen hirvikanta. Metsänomis-
taja-järjestön tavoitteena on 
alentaa talvikantaa ja siten mah-
dollistaa entistä tasapainoisem-
pi puulajijakauma kasvavissa 
metsissämme.

Jukka Hujala 
kenttäpäällikkö, MTK

PUULAJIVALINTAA SYYTÄ TASAPAINOTTAA METSÄNVILJELYSSÄ

Mänty on valopuu ja kasvaa laadukkaaksi tukkipuuksi kuivah-
koilla ja sitä karummilla kankailla sekä turvemaiden rämeillä ja 
karuilla korvilla. Näillä kasvupaikoilla suositellaan, että metsi-
kön pääpuulajina kasvatettaisiin mäntyä. Mänty sopii pääpuula-
jiksi myös tuoreille kankaille sekä kasvatettavaksi yhdessä kuusen 
ja koivun kanssa sekametsikköinä. Männyn kasvatuspaikoista ei 
siis ole puutetta. Kuitenkin Mhy Savotan uudistamisaloista noin 80 
% istutetaan kuuselle. Mäntyjä pitäisi ehdottomasti istuttaa enem-
män, kohteita varmasti löytyisi, mutta hirvituhot pelottavat. Män-
nyn viljelymäärän noustessa hirvituhotkaan eivät kohdistuisi koh-
tuuttomasti harvakseltaan sijaitseville männyn taimikoille.

Mäntyä voi viljellä istuttamalla tai kylvämällä. Kylvö on istu-
tusta edullisempi vaihtoehto uudistettaessa niukkaravinteisia, ka-
ruja maita männylle. Sopivilla kohteilla oikein käytettynä kylvöl-
lä on myös muita etuja. Tiheä taimikko tuottaa istutuspuustoa pa-
rempilaatuisen metsikön ja se kestää hirvituhoja istutustaimikkoa 
paremmin. Kylvö ei onnistu viljavilla eikä hienojakoisilla mailla, 
joilla pintakasvillisuuden kilpailu on voimakasta. 

Kysy lisää neuvojaltasi sopisiko sinun metsääsi avohakkuun jäl-
keen männyn viljely ja mikä on hirvituhojen todennäköisyys ky-
seisellä alueella. 

Minna Karppinen 

Toisiko edullinen männyn viljely 
sinulle pienen riskin arvoisen 
sijoituksen?

Hirvivahingot metsässä
MITEN ONNISTUU MÄNNYN 
JA KOIVUN KASVATUS? 
Martti Heikkinen, 
metsänomistaja, Iisalmi
”Hirvi syö jopa neljän metrin 
korkuiset koivut ja katkaiseekin 
ne, että vasat yltävät syömään 
latvaosankin. Metrin korkui-
nen männyn istutustaimi kel-
paa hirvelle kokonaan, joskus 
jää alaoksat syömättä. Jos jää 
eloon, taimi kasvattaa oksansa 
pitkin maata ja siitä muodos-
tuu aikanaan melkoinen kyntti-
läkruunu. Pahimmillaan viiden 
vuoden aikana ovat hirvet tu-
honneet samat taimet kolmeen 
kertaan. Jos sellaisesta taimesta 
vielä puu tulee, niin ainakin pa-
ras tyviosa jää siitä metsään. 

Hirvien kaluamat taimet 
kasvavat aina monihaaraisina. 
Niistä joutuu jokaisesta katko-
maan liiat haarat, muuten ei ole 
toivoa tukkipuusta. 

Kun taimia alueella on riittä-
västi ja ainakin hieskoivua sin-
ne nousee sakeasti, on vaikeaa 
saada mitään korvauksia va-
hingoista. On myös toivotonta 
uudistaa aluetta, sillä hirviä on 
yhä edelleen tulossa ruokaile-

maan ainakin nykyiset määrät.
Olen kokeillut useita keino-

ja hirvien karkottamiseen -yli-
tiheänä kasvattaminen, haju-
saippuat, hirvinauha, apulan-
tasäkit. Paikallisella siemenellä 
kylvetty taimikko ei ole ollut 
hirvelle niin suurta herkkua 
kuin jalostetut taimet. 

Suomen oloissa ei mänty ja-
lostettunakaan kasva riittävän 
isoksi alle viidessätoista vuo-
dessa ja sittenkin se saattaa tai-
pua, kun tuhannen kilon sarvi-
päällä on nälkä pahimmillaan.” 

MILLAISTA VAHINKOA 
HIRVET SAAVAT AIKAAN?   
Ari Sirviö, 
Sukevan yhteismetsä 
”Jos alueella on vahva hirvikan-
ta, niin koivun viljely ei onnis-
tu mitenkään ilman karkotteita. 
Niiden käyttö taas suurilla pin-
ta-aloilla on kallista. Männyllä 
apua voi hakea siirtymällä istu-
tuksesta kylvöön. Kylvön onnis-
tuessa tulee taimi-ainesta niin 
paljon, että myös hirvelle riittää 
niissä syömistä. Kylvöä käyttä-
mällä on todennäköistä, että yk-
si perkauskerta tulee lisää. Toi-
saalta suurempi taimitiheys pa-
rantaa puusto laatua. 

Vahinko on merkittävä, jos 
hirvet parkkaavat parhaassa 
kasvussa olevia tukkikuusikoi-
ta. Ennenaikainen uudistamien 
syö metsän tuottoa, mutta niin 
myös käy, kun syöntijäljestä läh-
tee laho alkuun. Aikaa myöten 
tuuli kaataa puun ja hirvituhon 
lisäksi saa kaupan päälle myös 
satsin lisää kaarnakuoriaisia. 
Tuhojen määrä helposti arvioi-
matta, joten tilastoissa vahinko-
ja ei näy. 

Todennäköisesti merkittä-

vin hirvivahinko metsissä on 
se, mitä ei näy. Metsäomistajat 
eivät voi tuhojen pelossa viljellä 
mäntyä tai rauduskoivuja, vaik-
ka se olisi maapohjan tuottoky-
ky huomioiden paras vaihtoeh-
to. Karuilla maapohjilla kuu-
set jäävät usein kuiturungoiksi, 
kun männyt kasvaisivat kun-
non tukkipuiksi. Lahon vaivaa-
malle rehevälle maalle voisi ol-
la tarpeen vaihtaa kuusen tilalle 
rauduskoivu. Jos seudulla lai-
duntaa vahva hirvikanta, niin 
sitä tuskin uskaltaa tehdä.”

ONKO HIRVIKANTA SOPIVA?
Jouni Tanskanen, 
riistapäällikkö Pohjois-Savo
”Suomen riistakeskus Pohjois-
Savon alueellinen riistaneu-
vosto on asettanut hirvitalous-
alueittaiseksi talvikannan ta-
voitehaarukaksi 2,5–3,5 hirveä 
tuhannella hehtaarilla. Tähän 
on huomioitu mm. hirvien ai-
heuttamat metsävahingot, hir-
vikolarien määrä, hirveä ra-
vintonaan käyttävien suurpe-
tokantojen kehitys ja kestävä 
metsästys. Vuosittain riistakes-
kus kutsuu maakunnalliset si-

dosryhmät suurriistaneuvotte-
luun, jossa tarkastellaan hirvi- 
ja suurpetokantojemme tilaa, 
niiden aiheuttamia vahinkoja ja 
keskustellaan tavoitetiheyshaa-
rukasta. Kevään aikana riistan-
hoitoyhdistykset suunnittelevat 
hirvitalousalueilla hirvikan-
nan verotusta. Näitä suunnitel-
mia varten on myös hyvä kuulla 
paikallisen tason sidosryhmiä.

Mhy Savotan toimialueella 
hirvijahdin jälkeen metsästäji-
en arvioima hirvitiheysindek-
si vaihteli Iisalmen 2,4 hirves-
tä Varpaisjärven 3,7 hirveen tu-
hannella hehtaarilla. 

Mhy Savotan alueella kor-
vattiin kahden viime vuoden 
aikana yhdeksän metsävahin-
koa 10 801 eurolla. Vahinkoar-
viot ovat pienentyneet murto-
osaan vuosituhannen alun mää-
ristä. 

Hirvillä on varsin vaki-
ot kulkureitit, joten ne valitet-
tavasti aiheuttavat osalle met-
sänomistajista säännöllistä har-
mia.”

Männyn suosio kasvuun
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Mylläkkää Kemera-töissä
Vuonna 2015 uudistettu Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Ke-
mera) sai aikaan melkoisen mylläkän etenkin taimikoiden ja nuor-
ten metsien hoidon työlajeissa. Mylläkkä ei kuitenkaan kohdistu-
nut varsinaisesti töiden toteuttamiseen, joiden edistämiseen val-
tion kassasta tulevat tukieurot erityisesti on tarkoitettu. Mylläkkä 
kohdistui ikävä kyllä byrokratiaan, jolla rahoitusta suorittavaan 
työhön pitäisi hankkia.

Uudistettu Kemera-laki edellyttää ennakkosuunnitelman te-
kemisestä kaikille tuettaville työmuodoille, aiemmasta poiketen 
myös taimikonhoidolle ja nuoren metsän hoidolle. Uusi käytän-
tö moninkertaisti viime vuonna mm. metsänhoitoyhdistyksissä 
tehtävää ”papereiden pyörittelyä” ja ruuhkautti pahasti raportteja 
vastaanottavan ja käsittelevän metsäkeskuksen tietojärjestelmän. 
Ruuhkaa ei saatu vuoden vaihteeseen mennessä purettua, joten 
uuden Kemera-lain tukiin vuodelle 2015 varatuista 15 miljoonaa 
eurosta pystyttiin käyttämään vain 10 miljoonaa. Viime vuonna to-
teutettuja hankkeita seisoo vieläkin jossakin byrokratian rattaissa, 
toiveissa on saada niille rahoitus kuluvan vuoden määrärahoista.

Saara Koskinen 

Viime vuoden kesäkuussa tuli 
voimaan uusi Kemera-laki (kes-
tävän metsätalouden rahoitus-
laki), jossa myönnetään tukea 
taimikon varhaishoitoon, nuo-
ren metsän hoitoon ja sen yhte-
ydessä syntyvän pienpuun ke-
räämiseen, terveyslannoituk-
seen, juurikäävän torjuntaan, 
suometsän hoitoon, metsätei-
hin, metsäluonnon hoitoon ja 
ympäristötukisopimuksiin.

Valtion säästöohjelmasta 
johtuen kemera-varojen mää-
rää leikattiin tälle vuodelle noin 
12 miljoonaa euroa viime vuo-
den tasosta. Tänä vuonna ke-
mera-tukea on käytettävissä 58 
miljoonaa euroa. Samalla halli-
tus teki esityksen eduskunnal-
le kemera-lain muuttamisesta, 
jotta vähenevät varat saadaan 
kohdistettua tärkeimpiin työla-
jeihin. Tavoitteena on, että la-
kimuutokset tulevat voimaan 
1.4.2016.

JUURIKÄÄVÄN 
TORJUNTA POISTUNEE 
Juurikäävän torjunta poiste-
taan kemera-tuettavista työla-
jeista. Samalla kun juurikää-
vän torjunta poistuu Kemeran 
työlajeista, hallitus esittää met-

sätuholain muuttamista siten, 
että kesähakkuiden yhteydes-
sä (nyrkkisääntö: äitienpäivästä 
isäinpäivään) hakkuuoikeuden 
haltija velvoitetaan huolehti-
maan juurikäävän torjunnasta. 
Jos hakkuuoikeuden haltija jät-
tää torjuntakäsittelyn tekemät-
tä, seuraa siitä metsätuholain 
edellyttämä sanktio.

Juurikäävän torjunnan pois-
toon käytetään siirtymäsääntöä, 
että vielä 1.5.-31.5.2016 tehdyt 
torjunta-käsittelyt saavat keme-
ra-tuen, mutta kesäkuun alun 
jälkeen tuki poistuu.

MUITA MUUTOKSIA
Metsien terveyslannoitus raja-
taan jatkossa boorilannoituk-
seen ja suometsissä tehtävään 
tuhkalannoitukseen ja tukita-
soa alennetaan. Boorilannoitus-
ta tuetaan sekä kivennäis- että 
turvemailla. 

Suometsän hoidon (kunnos-
tusojitus ja vesiensuojelu) tuki-
tasoa alennetaan. Metsäteiden 
tukitasoa alennetaan muualla 
maassa paitsi Pohjois-Suomes-
sa. Uusia hakemuksia oja- ja tie-
hankkeista aletaan Metsäkes-
kuksessa käsitellä vasta 1.4. jäl-
keen.

Ympäristötukeen tarkoitet-
tujen varojen riittävyys turva-
taan alentamalla hehtaarikoh-
taista peruskorvausta nykyi-
sestä. Puuston myyntitulojen 
menetykset sen sijaan korva-
taan nykyisellä tavalla.

TAIMIKON VARHAISHOIDON 
TUKITASO SÄILYY
Taimikon varhaishoito näh-
dään tärkeimpänä metsänhoi-
don työlajina, minkä vuoksi sen 
tukitaso ja tuen ehdot säilyte-
tään ennallaan. Taimikon var-
haishoitokohteiksi määritellään 
taimikot, joissa pääpuulajina 
kasvatettavien taimien keskipi-
tuus hoitotyön jälkeen on välillä 
0,7 – 3 metriä. 

Nuoren metsän hoito säi-
lyy myös tuettavana kemera-
työlajina. Lakiesityksessä esite-
tään kuitenkin nuoren metsän 
hoidon yhteydessä kerättävien 
pienpuun tukien heikentämistä. 

Jukka Hujala
kenttäpäällikkö, MTK

MUSTE EI EHTINYT KUIVUMAAN

Kemera-lakiin tulossa muutoksia

Kemera-muutosesityksen mu-
kaan juurikäävän torjunnan tu-
esta luovutaan. Samalla juuri-
käävän torjunta säädetään met-
sätuholaissa hakkuuoikeuden 
haltijan velvollisuudeksi juuri-
käävän leviämisen riskialueilla 
1.5. – 30.11. välisenä aikana teh-
tävissä kasvatus- ja uudistus-
hakkuissa. Velvoite ei koske ko-
titarvehakkuita.

Kun juurikäävän torjunnan 
tuesta luovutaan, on jatkossa-
kin tärkeää huolehtia metsi-
en terveydestä. Pystykaupoissa 
juurikäävän torjunnasta huo-
lehtii puunostaja, hankintakau-
poissa metsänomistaja ja mhy:n 
omissa korjuupalveluleimikois-
sa Mhy Savotta. Lait pyritään 
saamaan voimaan 1.4.2016. 

Juurikäävän torjunta urea- 
tai harmaaorvakkaliuoksella 
vaatii nyt kasvinsuojeluainei-
den tutkinnon. Kasvinsuojelu-

aineista annetun lain mukaan 
tutkintovelvoite koskee amma-
tissaan juurikäävän- ja heinän-
torjunta-aineita käyttäviä hen-
kilöitä.

Hakkuuoikeuden haltijan on 
siis jatkossa lakisääteisesti huo-
lehdittava juurikäävän torjun-
nasta sulan maan aikaan teh-
tävissä hakkuissa. Puun ostajat 
ovat jo varautuneet uuden sää-
döksen voimaantuloon ja puu-
kauppasopimuksiin on lisätty 
erilaisia juurikäävän torjuntaan 
ja torjunnan kustannuksiin liit-
tyviä ehtoja. Tässä tilantees-
sa myyntiin tulevien kohteiden 
korjuuajankohdan määritte-
lyyn, korjuuehtoihin ja eri osta-
jien tarjousten vertailuun, mu-
kaan lukien torjunnan kustan-
nusten jakautuminen myyjän 
ja ostajan kesken, on syytä kiin-
nittää entistä suurempaa huo-
miota. 

Juurikäävän torjunnan tuki poistuu 
– hakkaaja velvollinen huolehtimaan 
torjunnasta 

Taimikonhoidon painopiste pyritään suuntaamaan taimikon varhaishoitoon, missä on tapahtunut metsien-
hoidon pahimmat laiminlyönnit viime vuosien aikana. Kemera-laki mahdollistaa myös koneellisen taimikon 
varhaishoidon tukemisen.

Varhaishoidolla kasvutilaa taimille
Onko sinulla 4-10 vuotta sitten istutettu havupuutaimikko?
Sovi ilmainen maastokäynti metsäasiantuntijasi kanssa niin 
selvitetään, kaipaako taimikkosi varhaisperkausta. Olisiko 
taimikkosi sopiva kitkentäkohde?

Tiesitkö, että viivyttely lisää tulevien hoitotöiden kustannuksia. 
Huolehdi siis taimikon hoidosta oikeaan aikaan. 

Varhaisperkaukseen on mahdollista saada valtion tukea.
 Yli 0,7 ja alle 3 m kohteet saavat kemera-tukea 160 €/ha. 
Tuki on sama riippumatta siitä, tekeekö työn itse vai metsuri.

Ota yhteyttä!

metsänhoitoyhdistys
SAVOTTA

Kemera
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Metsänhoitoyhdistys Savotan 
pohjoisimmissa osissa metsä-
asiantuntijat toimivat Sonkajär-
ven, Vieremän ja Iisalmen toi-
mistoista käsin. Iisalmen toi-
misto on auki yleensä klo 8-16, 
muilla toimistoilla ovet ovat au-
ki, kun väkeä on paikalle. Pa-
rasta onkin soittaa ja varata ta-
paamisaika metsäasiantuntijan 
kanssa. 

Ylä-Savon tiimissä on kah-
deksan metsäasiantuntijaa – Ii-
salmessa Leena Kukkonen, Ju-
ha Kiiskinen ja Jarkko Ron-
kainen, Sonkajärvellä Marko 
Mustonen, Veijo Pursiainen ja 
Jaakko Heikkinen sekä Viere-
mällä Antti Komulainen ja Ve-
sa Ahola. Hankkeiden toteutta-
jana toimii Janne Makkonen. 
Metsäsuunnittelua Ylä-Savossa 
tekee Antti Komulainen ja su-
kupolvenvaihdos-asioissa met-
sänomistaja voi kääntyä Rauno 
Karppisen puoleen. 

Tiimin alueella toimii kol-
me koneketjua metsänhoitoyh-
distyksen korjuupalvelussa ja 5 
luottourakoitsijaa maanmuok-
kauksissa. Lisäksi Mhy Savotta 
työllistää 15 metsuria, jotka te-
kevät pääasiassa istutus- ja rai-
vaustöitä.   

Ylä-Savon metsät ovat pää-
osin reheviä kuusivaltaisia mä-
kiseutuja, tosin mänty- ja suo-
valtaisuus lisääntyy pohjoista 
kohden. ”Boorinpuutosalueita 
on ehkä normaalia enemmän. 
Metsänomistajat ovat lähteneet 
hyvin mukaan terveyslannoi-
tushankkeisiin”, kertoo Iisal-
men eteläpuolen metsät tunteva 
Jarkko Ronkainen. Tiimin poh-
joisimpien metsien eli Sonkajär-
ven pohjoisosan ominaisuutena 
ovat metsitetyt suoalueet. ”Nä-

mä ovat erityisen hyviä tuhka-
lannoituskohteita, kunnostuso-
jituksia ja harvennushakkuita 
unohtamatta”, muistuttaa Jaak-
ko Heikkinen. 

Korjuupalvelua hoitava Jan-
ne Makkonen kiittää paikal-
listen koneurakoitsijoiden am-
mattitaitoa ja erinomaisesti toi-
mivaa yhteistyötä. ”Sateisesta 
kesästä ja syksystä huolimatta 
työmaita on saatu hyvin tehtyä. 
Nyt olosuhteet hakkuille ovat 
hyvät, on routaa ja lunta, joten 
mahdollisimman paljon leimi-
koita pyritään nyt korjaamaan.”  

OMATOIMISIA 
METSÄNOMISTAJIA 
Leena Kukkonen kiittelee, et-
tä Ylä-Savon metsänomistajat 
ovat tottuneet käyttämään rai-
vaussahaa, joten metsät ovat 
keskimäärin hyvässä kunnossa. 
Metsänomistajat tekevät myös 
muita metsänhoitotöitä itse, 
löytyypä muutamia innokkai-
ta hankintapuun tekijöitäkin. 
”Alueemme vahvuus on aktii-
vinen nuoren metsän hoito, kiit-
telee tiiminvetäjä Marko Musto-
nen. 

Ylä-Savossa on useita yhteis-
metsiä, kuten Sukeva ja Sälevä. 
Mustosen mukaan yhteisomis-
tajuudet ovat kasvussa. Metsä-
tilat myös vaihtavat omistajaa 
kaupan kautta kiivaasti. 

”Raivaukset ja harvennuk-
set kannattaa tehdä ajallaan, 
niin metsä pysyy tuottavana 
ja kestää myrskytkin parem-
min”, Leena Kukkonen kehot-
taa.  ”Nyt onkin hyvä aika tilata 
kevään taimet ja pyytää tarjous 
taimikonhoidosta”, lisää Jarkko 
Ronkainen. 

Ylä-Savon vahvuus on aktiivinen nuoren 
metsän hoito 
Ylä-Savon läpi kulkevat viitostie ja junarata takaavat hyvät kuljetusyhteydet jalostettavaksi lähtevälle puulle. 
Mhy Savotta työllistää omien toimihenkilöidensä lisäksi myös ison joukon paikallista, ammattitaitoista työvoimaa 
metsänhoitotöissä ja puunkorjuussa.    

Ylä-Savon tiimi koolla Sonkajärven toimistolla. Tiimin 
esittely kulkee vasemmalta oikealle. 

Antti Komulainen, metsäasiantuntija Vieremä. Aloitti 
mhy:ssä keväällä 2012. Päätoimena metsäsuunnittelu ja 
tila-arviot, lisäksi GPS-paikannukset, mobiilimetsäsuun-
nitelmat ja muut IT-asiat. Yksi Savotan Puodin pyörittäjis-
tä. Vapaa-ajalla metsänhoitoa, metsästystä ja nörtteilyä.

Veijo Pursiainen, metsäasiantuntija Sonkajärvi. Aloitti 
metsänhoitoyhdistyksen töissä syksyllä 1989 alueneuvo-
jana. Harrastuksina metsästys ja metsänhoitotyöt.

Leena Kukkonen, metsäasiatuntija Iisalmi itäinen. Aloitti 
mhy:n palveluksessa keväällä 2002. Vapaa-aika kuluu 
lasten kuljettelussa harrastuksiin ja metsässä liikkuen 
joko suunnistuksen tai omien metsien hoidon parissa. 

Juha Kiiskinen, metsäasiantuntija Iisalmi läntinen. Aloit-
ti mhy:ssä noin 17 vuotta sitten metsäsuunnittelijana, 
siirtyi aluevastaavaksi. Harrastuksina rakentelu, remon-
tointi, kalastelu, metsästys ja metsänhoito. 

Vesa Ahola, metsäasiantuntija Vieremä. Aloitti mhy:ssä 
vuonna 1998. Vapaa-aika menee paljolti lasten kanssa 
touhutessa, harrastuksina metsästys ja kalastus. 

Jarkko Ronkainen, metsäasiantuntija Iisalmen eteläi-
nen osa. Aloitti metsäneuvojan työt silloisessa Iisalmen 
seudun mhy:ssä vuoden 1999 alussa. Vapaa-aika kuluu 
monipuolisen liikunnan merkeissä, joku kirjakin tulee 
talvisin luettua, matkailua mahdollisuuksien mukaan.

Jaakko Heikkinen, metsäasiantuntija Sonkajärvi pohjoi-
nen, lisäksi oja- ja tiehankkeet. Mhy:ssä vuodesta 2010. 
Tärkein harrastus on metsästys kahden pystykorvaisen 
koiran kanssa. Lisäksi urheilua monipuolisesti ympäri 
vuoden, uusimpana lajina suunnistus. 

Marko Mustonen, tiiminvetäjä, metsäasiantuntija Son-
kajärven etelä- ja itäosa. Aloitti vakituisena mhy:ssä 
kesällä 2002, sitä ennen kolmena kesänä metsurina ja 
harjoittelijana. Harrastukset metsästys ja jääkiekko. 

Janne Makkonen, korjuupalvelun hoitaminen Ylä-Savon 
alueella ja pystykauppojen korjuun valvonta Sonkajär-
ven kunnan alueella. Aloitti metsänhoitoyhdistyksessä 
vuoden 2001 lopulla. Harrastuksina metsästys, rata-
ammunta ja metsänhoito. 

Tiimikierros Ylä-Savo

Tee paras 
 puukauppatili

www.keitelegroup.fi

Keiteleen kanssa teet aina  
hyvät puukaupat. Innovatiivi-
nen sahauslinjastomme pys- 
tyy hyödyntämään myös ta-
vallista  pienempiä ja lyhyem-
piä tukkeja.

Korkea tukkisaanto on ero, 
jonka huomaat iloisesti myös 
puukauppatilissäsi.

Ostamme havutukki- 
leimikoita, pyydä tarjous!

Hankintaesimies
Ari Sirviö
Puh. 040 521 4756
ari.sirvio@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Iisalmi, Vieremä,  
Sonkajärvi

Hankintaesimies
Mikko Rissanen
Puh. 040 579 8998
mikko.rissanen@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Lapinlahti,  
Varpaisjärvi

Hankintaesimies
Jani Rissanen
Puh. 040 689 7764
jani.rissanen@keitelegroup.fi
Hankinta-alue:  
Pielavesi

Ota yhteyttä oman
alueesi metsäasiantuntijaan:

Hankintaesimies
Janne Kärki
Puh. 0400 368 512
janne.karki@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Nilsiä,  
Juankoski, Kaavi

Metsänomistajan  
maksuton  
palvelunumero  

0800 168 268

Tilaa pihapuiden kaato Mhy Savotasta 
Mhy Savotan uusi yhteistyökumppani RR-Kuljetus tekee 
pihapuiden kaatoa koko Savotan toimialueella. Puiden 
kaato tapahtuu koneellisesti kuorma-auton kuormaimeen 
asennetulla kouralla ja sahalla. Puu pätkitään latvasta lähtien. 
Halutessasi pilkomme puutavaran vaikka 
saunapuiksi asti ja kuljetamme oksat ja risut pois. 

Muistathan, että voit vähentää osan piha-alueen puunkaa-
totyön kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä. 

Kysy lisää Mhy metsäasiantuntijaltasi. 

metsänhoitoyhdistys
SAVOTTA

http://www.keitelegroup.fi/
http://keitelegroup.fi/
http://keitelegroup.fi/
http://keitelegroup.fi/
http://keitelegroup.fi/
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Suomen metsäkeskuksen koordinoimana on vastikään saatu val-
miiksi Alueelliset metsäohjelmat vuosille 2016-2020. Pohjois-

Savon metsäohjelman tavoitteena on ainespuun hakkuukertymän 
nousu noin 1,6 miljoonalla kuutiometrillä noin 7 miljoonaan kuutio-
metriin. Hakkuukertymän lisäyksellä on merkittäviä aluetaloudel-
lisia vaikutuksia. Mikäli metsäohjelmassa esitetyt hakkuutavoitteet 
saavutetaan, maakuntamme bruttokantorahatulot nousisivat arvi-
olta 65 miljoonalla eurolla 220 miljoonaan euroon vuodessa. Myös 
korjuu- ja kuljetusyrittäjien liikevaihto nousisi. 

Vastaavasti metsänhoitotöihin liittyvät panostukset metsänuu-
distaminen mukaan lukien olisivat noin 35 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Verotuloja yksinomaan kantorahatulojen perusteella kertyi-
si lähes 70 miljoonaa euroa. Edelleen on huomattava metsäenergian 
taloudelliset vaikutukset niin kantorahatuloina, korjuu- ja kuljetus-
tuloina kuin tuontipolttoaineisiin kohdistuvana säästöinä.

Puun liikkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan välittömiä ja pit-
käntähtäimen toimenpiteitä. Alempiasteiseen tieverkkoon tulee 
suunnata rahoitusta ja toimenpiteitä. Rataverkon on palveltava en-
tistä paremmin puukuljetuksia ja lastauspaikkoja tulee olla riittä-
västi. Vesikuljetukset ovat edelleen kilpailukykyinen vaihtoehto 
tietyissä tilanteissa. Kaikkia kaukokuljetusmuotoja palvelevia bio-
terminaaleja tulee olla riittävästi.

Metsätilojen omistusjärjes-
telyjä tulee edistää sekä kehit-
tää puukauppaan uusia mene-
telmiä. Kaavoituksessa ja aluei-
den käytön suunnittelussa tulee 
turvata metsien käyttö. Osaavaa 
työvoimaa tulee olla riittävästi 
puunkorjuussa, kuljetuksessa ja 
metsureina. Metsänomistajien 
tietoisuutta metsän hakkuu- ja 
hoitokohteista tulee lisätä.

Lisääntyvä puunkäyttö edellyttää myös panostuksia metsän-
hoitotöihin. Näistä keskeisimpinä metsänuudistaminen ja taimi-
konhoito. Oikea-aikaiset harvennushakkuut pitävät yllä metsien 
hyvää kasvukykyä ja terveyttä.

Hakkuu- ja korjuumäärien kasvu lisää metsäluonnon moni-
muotoisuuteen, vesistöön ja monikäyttöön kohdistuvia paineita. 
Metsäohjelman yhtenä tärkeänä tavoitteena onkin luonnon moni-
muotoisuuden turvaaminen. Lisäksi metsäohjelma sisältää tavoit-
teita myös muihin kuin puuhun perustuvien liiketoimintamahdol-
lisuuksien hyödyntämiseen

Metsäohjelman tavoitteiden totuttamiseen on hyvät mahdolli-
suudet, koska metsäteollisuus on tekemässä merkittäviä investoin-
teja alueelle tai sen lähiympäristöön. Lisäksi alueella on jo ennes-
tään merkittävää ja elinvoimaista metsäteollisuutta.  Pohjois-Savo 
sijoittuu erinomaisesti metsäteollisuuden puunhankinta-alueelle, 
joten mahdollisuudet hyödyntää alueen metsävaroja paranevat mer-
kittävästi. 

Pohjois-Savon metsäohjelmassa esitetään metsäalan yhteinen 
näkemys alan keskeisistä kehittämiskohteista.  Myös metsäohjel-
man toteutusvastuu on yhteinen. Yrityksiä ja yrittäjiä tarvitaan mu-
kaan, jotta puuta jalostetaan ja alan työllistämismahdollisuudet tu-
levat hyödynnettyä. Metsäammattilaisia tarvitaan tarjoamaan pal-
veluja metsänomistajalle. Kouluja tarvitaan kouluttamaan uusia 
ammattilaisia alalla. Tutkimuslaitoksia tarvitaan luomaan uutta tie-
toa ja osaamista. Media tarvitaan alan tiedonvälitykseen. Järjestöjä 
tarvitaan tuomaan edustamansa yhteisön näkökulma esiin. Päättä-
jiä ja viranomaisia tarvitaan luomaan puitteita ja mahdollisuuksia 
kannattavalle metsäalalle. Kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä tarvi-
taan mukaan tuomaan kuluttajan ja kansalaisen näkökulma alaan. 
Ja etenkin tarvitaan metsänomistajaa, jolla on päämäärä oman met-
sän hyödyntämiselle ja halu toimia sen mukaisesti!

Seppo Niskanen
elinkeinopäällikkö

Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue

POHJOIS-SAVON METSÄOHJELMA 
2016-2020 – PUULLA PAREMPIIN 
PÄIVIIN!

Kolumni

Tervetuloa hakkuunäytökseen 
to 10.3. klo 10-15 Kuopiontie 1108, Pajulahti

Tervetuloa seuraamaan hakkuunäytöstä ja keskustelemaan ajankohtaisista 
puukauppa- ja metsänhoitoasioista. Samalla voit tutustua Mhy Savotan puunkorjuu-
palveluun. Hakkuukohteessa esittelyssä Sampo Rosenlew Oy:n HR46x harvesteri ja 
FR28 kuormatraktori.  Nautimme paikan päällä nokipannukahvit ja nuotiomakkarat. 

Lisätietoja tapahtumasta: 
Aki Kärkkäinen, Mhy Savotta, p. 050 599 9823 
Antti-Jussi Väänänen, Mhy Savotta, p. 0400 174025 
Ahti Sormunen, Sampo-Rosenlew Oy,  p. 0400 346650
 
Ajo-ohje: Siilinjärveltä noin 15 km Nurmeksen suuntaan. 
Opastus kantatie 75:ltä. 

Paloa ja valoa EU-varoin

Syksyllä 2014 käynnistyi valtakunnallinen Paah-
de-LIFE hanke. Hankkeessa tehdään töitä 69 Na-
tura-2000 alueilla, ympäri Suomea, paahteisten ja 
aikoinaan tulen synnyttämien elinympäristöjen ja 
niitä vaativien lajien hyväksi. Pohjois-Savosta on 
mukana Hällämön-Valkeisenkangas Vieremältä, 
Sorsasaaren saaristo Leppävirralta, Lintharju-Kir-
josuo-Vakkasuo Suonenjoelta, Tavisuo Sonkajär-
veltä ja Älänne Rautavaaralta.

Paahdeympäristöjen kasvit ja eläimet ovat so-
peutuneet kuivuuteen, korkeisiin lämpötiloihin 
ja jyrkkiin lämpötilojen vaihteluihin sekä niuk-
karavinteisuuteen. Koska metsäpalot torjutaan 
nykyisin tehokkaasti, paahde-elinympäristöjä ei 
pääse syntymään luontaisesti ja ne kasvavat no-
peasti umpeen. Paahdekohteilla viihtyy useita 
vaateliaita kasvi- ja hyönteislajeja, jotka eivät me-
nesty muissa elinympäristöissä. Siksi hankkeessa 

kohteiden puustoa ja pensaita poistetaan ja kiven-
naismaata paljastetaan alkuperäisen valoisuuden 
ja paahteisuuden palauttamiseksi.

Pohjois-Savossa hoitotyöt käynnistyivät vii-
me syksynä Vieremän Hällämönharjulla, missä 
metsäkeskus suunnitteli kolmen yksityismaiden 
paahdekohteiden työt ja hoitotyöt toteutti Met-
sänhoitoyhdistys Savotta. Paahdekohteiden hoi-
to aloitettiin varjostavan pienpuuston poistolla. 
Myöhemmin kivennäismaata paljastettiin kuok-
kalaikutuksella ja kuntta kuljetettiin pois alu-
eelta. Hoitotöillä autetaan kangasajuruohon säi-
lymistä alueella. Myöhemmin hoitotyöt alkavat 
myös Natura-kohteiden suojelualueilla ja niistä 
vastaa Metsähallitus.

Jarmo Laitinen
luonnonhoidon asiantuntija, Metsäkeskus 

Paahdekohteiden hoito Vieremän Hällämönharjulla aloitettiin varjostavan pienpuuston poiston suunnittelul-
la. Kohteeseen tutustumassa Metsänhoitoyhdistys Savotan metsäasiantuntija Vesa Ahola sekä metsurit Jorma 
Tarvainen ja Erkki Tarvainen. 

Tavoitteena:
- vuotuisen 
hakkuukertymän 
nousu noin 1,6 
miljoonalla kuutiolla
- kantorahatuloja lisää 
65 miljoonaa euroa 

1. Enemmän puuta seuraavassa hakkuussa
Metsään levitetty typin ja boorin vaikutusaika on 6-8 
vuotta. Puuston lisäkasvu on tyypillisesti 15-20 mottia 
hehtaarille. Tämä tarkoittaa noin 15 prosentin vuotuista 
sisäistä korkoa lannoitusinvestoinnille.
2. Lyhyempi kiertoaika ja harvennusväli
Kun kasvu paranee, lyhenee kiertoaika ja harvennus-
väli. Tämä korostuu oikeaan aikaan harvennetuissa 
havupuustoissa. Harvennukset kannattaa siis tehdä ajal-
laan niin, että puuston ja latvusten kunto pysyy hyvänä. 

3. Enemmän ja laadukkaampaa tukkia päätehakkuussa
Lannoitus lisää puuston järeyttä. Vähäoksaisen tyvitukin
ja terveoksaisen latvatukin osuus tukin kertymästä 
lisääntyy.
4. Metsä sitoo enemmän hiilidioksidia
Lannoituksen aiheuttama kasvunlisäys sitoo jopa 
10 tonnia hiilidioksidia hehtaarille. 
5. Marja ja sienisato kasvaa
Lannoitus pääsääntöisesti lisää marja- ja sienisatoja. 
Marjoja ja sieniä voi kerätä huoletta vaikka heti 
lannoitteen levityksen jälkeen. 

  5 HYVÄÄ SYYTÄ KASVATUSLANNOITTAA
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Lannoituksella lisää tuottoa
Kasvatuslannoitus helikopterilla 
pystykaupan tai korjuupalveluleimikon 
hakkuun jälkeen, sopii talvikorjuukel-
poisille kuusikoille ja männiköille 
Hinnat alkaen 360 €/ha 

Kasvatuslannoitus maalevityksenä 
pystykaupan tai korjuupalveluleimikon 
hakkuun jälkeen, sopii kesäkorjuukelpoisille 
männiköille. Hinnat alkaen 290 €/ha 

Kysy tarjous omalta metsäasiantuntijaltasi 
huhtikuun puoleen väliin mennessä. Näin 
varmistat metsällesi lannoituksen 
ensi kesän yhteishankkeissa. 

Terveyslannoituksen hankkeet kannattaa 
suunnitella jo 1.4. mennessä muuttuvan ke-
meran takia. Terveyslannoitteena meillä on 
tarjota tutut Ecolanin PK3000-, T-4000- tuh-
kalannoitteet ja B-300 boorituhka. Lisäksi 
Yaran Metsän NP-lannoite ja nestemäinen 
boori Bortrac ovat kemera-kelpoisia.

metsänhoitoyhdistys
SAVOTTA

KIURUVESI, Jälsineva 7:16 ja 4:11 22,68 ha
Kaksi metsätilaa, jotka sijaitsevat Konnunsuon 
turvetuotantoalueiden läheisyydessä Kiuruveden 
pohjoisosalla. Uudistuskypsiä metsiä tiloilla on 
kaikkiaan 7,3 ha, joten hakkuumahdollisuuksia siis 
on. Metsästystä harrastaville henkilölle kiinteistöt 
soveltuvat hyvin. Tutustu tiloihin ja tee tarjous. 
Hintapyyntö 39.000 €/tarjous. Tarjoukset 7.3. men-
nessä.

KIURUVESI, Kultala 20:267 16,94 ha
Pieni metsäpalsta, joka sijaitsee Kiuruveden kau-
pungin kupeessa. Hakkuumahdollisuuksia ei tällä 
hetkellä tilalla ole. Tieyhteydet ovat hyvät. Kuviolla 
16 on mullan ottoalue. Laskennallinen multamäärä 
on noin 580 m3 ktr, 730 m3 itr ja, joka vastaa noin 
750 tn. Arvio on tehty Kiuruveden kaupungin 
teknisen viraston tekemien mittaustulosten perus-
teella. Tila sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. 
Tutustu ja tarjoa 7.3 mennessä. 
Hintapyyntö 40.000 €/ tarjous.

KIURUVESI, Rantalehto 26:55 20,16 ha
Tila on suhteellisen hyväpuustoinen. Varttuneita 
kasvatusmetsiä on 8,7 ha ja uudistuskypsiä metsiä 
5 ha. Hakkuumahdollisuudet (järkevät) sijoittuvat 
8-10 vuoden päähän ja ovat noin 1500-2000 m3. 
Tilalle johtavat tieyhteydet ovat kunnossa. Metsän-
hoitotöitä (taimikonhoito) on noin 3 ha ja kun-
nostusojitusta lähinnä kuviolla 1. Käy katsomassa 
ja tarjoa! Hintapyyntö 70.000 €/tarjous. Tarjoukset 
7.3. mennessä.

KIURUVESI, Heponotko 263-410-13-42 ja Kuistila 
263-410-13-74 29,03 ha
Tilojen kehitysluokkia ovat: T2-taimikot 2,9 ha, 
nuoret kasvatusmetsät 3,7 ha, varttuneet kasvatus-
metsät 7,2 ha, uudistuskypsät metsät 0,8 ha ja kitu- 
ja joutomaata 14,5 ha. Tiloille johtavat tieyhteydet 
ovat kunnossa. Tilat ovat hyviä metsästysmaita 
henkilöille, jotka harrastavat metsästystä. Hintapy-
yntö 40.000 €/tarjous. Tutustu tiloihin ja tarjoa 
viimeistään 7.3.

KIURUVESI; Vasarinkoski 29:20 ma n. 10,8 ha
Myynninkohteena oleva määräala on hyväpuus-
toinen. Tilan kehitysluokkia ovat: nuoret kasvatus-
metsät 5 ha, varttuneet kasvatusmetsät 5,2 ha ja 
tie- ja sähkölinjoja noin 0,6 ha. Hintapyyntö 
40.000 €/tarjous. Tarjoa viimeistään 18.3.

KIURUVESI, Korpela 263-414-2-9 ma n.16,2 ha
Määräala on suhteellisen hyväpuustoinen, jossa 
puuston kehitysluokkia ovat: T1 taimikot 1,0 ha, 
Nuoret kasvatusmetsät 2,6 ha, Varttuneet kasvatus-
metsät 5,4 ha ja Uudistuskypsät metsät 7,2 ha.
Hakkuumahdollisuuksia on 2016-2023 välisenä ai-
kana noin 1400 m3. Tilalle johtavat tieyhteydet ovat 
kunnossa. Metsänhoitotöitä (taimikonhoito) on 4-5 
vuoden päästä noin 1 ha. Hintapyyntö 62.000 €/
tarjous. Tarjoa viimeistään 18.3.

KIURUVESI, Päivärinne 263-414-13-6 ja Raja-aho 
263-414-12-33 n. 29,0 ha
Metsäpalstat ovat hyväpuustoisia. Uudistuskypsiä 
metsiä on 7,3 ha, joten hakkaamaan pääse vaikka 
heti. Tiloille johtavat tieyhteydet ovat kunnossa. 
Hintapyyntö metsäpalstojen osalta on 87 000 eu-
roa. Palstat voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena 

tai yksittäisinä palstoina. Maatalousmaita on 7,4 
ha ja niiden metsällisiä reunakuvioita 1,3 ha sekä 
omakotitalo noin 0,5 ha:n tontilla, jotka rajataan 
pois. Tarjoa viimeistään 7.3.

KIURUVESI, Sikakangas 263-410-31-00 48,91 ha
Tilan kehitysluokkia ovat: T1 taimikot 2,0 ha, T2 
taimikot 6,1 ha, nuoret kasvatusmetsät 2,8 ha ja 
varttuneet kasvatusmetsät 11,9 ha. Tilalla on noin 
0,9 ha sähkö- ja vesilinjaa. Hakkuumahdollisuuksia 
2016-2026 välisenä aikana on noin 800 m3. Tilalle 
johtavat tieyhteydet ovat kunnossa. Metsänhoi-
totöitä on (taimikonhoito ja nuoren metsän kun-
nostus) noin 9,2 ha 5-10 vuoden aikana. Hintapy-
yntö 58.000 €/tarjous. Tarjoa viimeistään 18.3.

KIURUVESI, Akonrinne 263-411-29-20, Syrjälä 
263-411-29-18 ja Ranta-Syrjälä 263-411-29-19
Akonrinteen tila on runsaspuustoinen, jossa 
varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien 
metsien osuus on 70 % pinta-alasta. Hakkaamaan 
pääsee vaikka heti. Tilalle johtavat tieyhteydet 
ovat kunnossa. Akonrinteen tilasta voi tarjota 
erikseenkin, jolloin hintapyyntö on 95.000 euroa. 
Syrjälä ja Ranta-Syrjälä soveltuvat hyvin vapaa-
ajanviettopaikaksi. Syrjälän tilalla (osoite Mur-
rontie 290, 74680 MYLLYNIEMI) on vuonna 1955 
rakennettu talo. Talon pinta-ala on 71 m2 ja siinä on 
kolme huonetta ja keittiö. Talossa on sähköt ja vesi 
omasta kaivosta. Lisäksi tilalla on vanha hirsisauna 
ja purkukuntoinen navetta. Ranta-Syrjälä rajoittuu 
Akonlampeen. Tilalla on osuus yhteisiin maa- ja 
vesialueisiin. Hintapyyntö näistä kahdesta tilasta 
erikseen tarjottuna on 21.000 euroa. Tutustu 
kohteisiin ja tarjoa viimeistään 11.3.!

PIELAVESI, KESÄ-AHO 595-429-2-26 23,51 ha
Tila on hyväpuustoinen. Kehitysluokat: A0 0,7 ha, 
nuoret kasvatusmetsät 3,1 ha ja varttuneet kas-
vatusmetsät 19,6 ha. Tieyhteydet ovat kunnossa. 
Hintapyyntö 89.000 €/tarjous. Tarjoukset 18.3. 
mennessä.

PIELAVESI, Keski- Ahola 595-429-7-18 14,1 ha 
Kehitysluokat: T2 taimikot 8,1 ha, varttuneet 
kasvatusmetsät 5,3 ha ja vajaatuottoiset metsät 
0,9 ha. Tilalle johtavat tieyhteydet ovat kunnossa. 
Hintapyyntö 37.000 €/tarjous. Tarjoukset 18.3. 
mennessä.

KIURUVESI, Vonkkaanpohja 263-415-4-35 27,24 
ha
Kehitysluokat: A0 4,4 ha, T2 1,8 ha, ylispuustoiset 
taimikot 2,2 ha, nuoret kasvatusmetsät 3,2 ha ja 
varttuneet kasvatusmetsät 6,3 ha. Maatalousmaata 
tilalla on 9,8 ha. Tilalle johtavat tieyhteydet ovat 
kunnossa. Hintapyyntö metsämailla on 47.000 € 
ja maatalousmailla 64.000 €. Tarjota voi myös erik-
seen kummastakin. Tarjoukset 18.3. mennessä.

Lisätietoja osoitteessa www.metsatilat.fi ja 
 Jouni Peltonen 0400 371 106 
 Rauno Karppinen 044 721 3117

Esitiedot: www.metsatilat.fi/jarvisuomi

Parasta asiantuntemusta mutta valtakunnalliset markkinat

Savilahdenkatu 5-7, 50100 Mikkeli • etunimi.sukunimi@metsatilat.fi

Yhteistyössä metsänhoitoyhdistysten kanssa

Nestemäinen boori palvelupakettina   
Nyt on mahdollisuus saada pienempiin boorinlevityskohteisiin (al-
le 10 ha) nestemäisen bortracin levitys metsurityönä. Levitys tapah-
tuu moottoriruiskulla ja työhön on erikseen koulutettu siihen eri-
koistuneet metsurit. Näin työ on mahdollisimman tehokasta. Yli 
10 hehtaarin kohteille kannattaa jo kysellä mahdollisuutta päästä 
mukaan kesän helikopteri yhteishankkeisiin. Yli 2 ha kohteisiin saa 
tukea 40 % kokonaiskustannuksista, kunhan muistaa tehdä hake-
mukset maaliskuun loppuun mennessä.

 Pakettihinta 250 €/ha + alv sisältää levityksen, nestemäisen 
boorin, matkat ja suunnittelun. Mikäli saat kohteelle kemera-tuen, 
maksettavaa jää vain 150 €/ha ja tämänkin saat vielä vähentää vero-
tuksessa! Pienenkin kohteen boorilannoitus kannattaa ilman tukia-
kin, sillä saat varmasti hyödyn takaisin parantuneena puuston kas-
vuna, ja tällöin koko summan saa vähentää verotuksessa. 

Jos levität boorin itse, katso työohje kotisivultamme mhy.fi/sa-
votta. Boorin ja ruiskun löydät savotanpuoti.fi 

Tutustu heti www.savotanpuoti.fi

Kaikki tarvikkeet omatoimiseen  
metsänhoitoon.

Savotan puoti
METSÄNOMISTAJAN VERKKOKAUPPA

Metsänomistajat Metsänomistajat

TUOTTEET:
Rouherukkaset 25,50 €
Pinotavarasakset 44,90 €
Vipukirves 199,00 €

Kevään 
halkosavotalle!

http://www.metsatilat.fi/
http://www.metsatilat.fi/jarvisuomi
mailto:etunimi.sukunimi@metsatilat.fi
http://mhy.fi/sa-
http://savotanpuoti.fi/
http://www.savotanpuoti.fi/
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SAVOTAN PUOTI

METSÄNOMISTAJAN 
MAALISLAUANTAI 12.3.
klo 10–15 Lapinlahdella, Humpintie 16, Matin ja Liisan asemaa vastapäätä

“Kevyet koneet metsänhoidossa”

Tule poikkeamaan ja viihtymään muiden metsänomistajien kanssa.

TEE TAIMITILAUS!

Metsänomistajat
Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

Yhteistyössä:
KIURUVEDEN METSOLA OY
HT-TUOTE
ECOLAN
KONEKYMPPI
MOTOKUOPIO
YARA

MÖNKIJÄT 
JA LAITTEET 

METSÄTÖIHIN

HERNEROKKAA

TYÖNÄYTÖSkoeajomahdollisuus

Oman yhdistyksesi tuttu porukka on paikalla.

Kysy, kyseenalaista, keskustele! 

TERVETULOA!

MAKKARANPAISTOA

LAPSILLE 
PULKKAMÄKI

metsänhoitoyhdistys
SAVOTTA

LANNOITUS REPPURUISKULLA

Koillis-Savossa Mhy Savotan 
hankkeiden toteuttajana toimi-
va Aki Kärkkäinen kertoo, et-
tä suunnitelmat saarisavotasta 
saivat alkunsa noin kaksi vuot-
ta sitten. Pääasiassa harven-
nushakkuista koostuvat neljän 
maanomistajan leimikot pitä-
vät sisällään noin 2500 kuutiota 
puuta.

”Jäätien jäädytys saatiin 
käyntiin tammikuun kovan 
pakkasjakson alussa heti lop-
piaisen jälkeen. Kolmen viikon 
kuluttua teräsjäätä oli vaaditut 
80 cm. Puut ajetaan mantereel-
le ajokoneella, sillä rekkaa var-
ten jäätä olisi pitänyt olla 30 cm 
enemmän.”, Kärkkäinen sanoo. 

Hakkuut käynnistyivät hel-
mikuun ensimmäisellä viikol-

la ja niiden arvioidaan kestävän 
3-4 viikkoa.

SAARISAVOTTA KÄYNTIIN JUANKOSKEN SÄYNEISISSÄ

Nopeammin puuta
Metsänlannoituksella vauhditat laatupuun 
kasvua. Pääset seuraavaan hakkuuseen 
jopa kuusi vuotta aikaisemmin.

Enemmän puuta
Voit parhaimmillaan tuplata kasvun 
ravinteiden vaikutus ajaksi ja kasvattaa yli 
20 kuutiota hehtaarilta lisää puuta.

Kuitupuusta tukkipuuta
Tahdotko isomman tilin seuraavassa puu
kaupassa? Metsänlannoitus lisää erityi sesti 
järeytymistä tukeiksi eli kiihdyttää puuston 
arvokasvua.

Tutustu verkossa yara.fi/metsa 
Ota yhteyttä  
metsänhoito yhdistykseesi  
ja kerro tavoitteistasi!

Sinultakin saattaa 
puuttua puuta

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

Liity Mhy Savotan 
facebook
-yhteisöön
Klikkaa itsesi sivujen tykkää-
jäksi. Pysyt ajan tasalla siitä, mi-
tä Savotan alueella 
tapahtuu ja mikä kiinnostaa 
paikallisesti ja pistää keskuste-
lemaan. 
facebook.com/MhySavotta

Ajankohtaista 
metsäasiaa 
nettisivuillamme
Mhy Savotan kotisivuilla mhy.
fi/savotta kerromme paikallises-
ti kiinnostavimmat metsäuuti-
set. Sieltä löydät myös yhteystie-
tomme ja palvelukuvauksemme 
sekä runsaasti tietoa metsistä ja 
metsänhoidosta. 
mhy.fi/savotta

Liity sähköisen 
uutiskirjeen 
jakeluun
Uutiskirjeessä kerromme met-
sätapahtumista ja ajankohtai-
sista metsäasioista. Postitamme 
uutiskirjeen suoraan sähköpos-
tiisi noin kerran kuukaudes-
sa. Löydät uutiskirjeen tilaus-
lomakkeen klikkaamalla auki 
jonkun uutisen kotisivullamme 
mhy.fi/savotta.  

LUKIJAKYSYMYS
”Kevät on tulossa ja viimeistään toukokuussa alkaa kuusenkerkki-
en ”satokausi”. Voiko kerkkiä kerätä vapaasti mistä vaan?”

Vastaus: Kuusenkerkkien ja esimerkiksi käpyjen keräämiseen 
tarvitaan aina maanomistajan lupa! Jokamiehenoikeuksiin EI kuu-
lu myöskään puiden vahingoittaminen, eikä sammalten, jäkälän, 
maa-ainesten ja puun kerääminen. Myös lintujen pesinnän ja riis-
taeläinten häirintä, roskaaminen ja moottoriajoneuvolla ajaminen 
maastossa ilman maanomistajan lupaa on kiellettyä.

MUISTA!
Kausiveroilmoitus arvonlisäveroista on annettava 29.2. mennessä. 
Verohallinto ei enää postita lomaketta  metsänomistajalle. Ilmoituk-
sen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelun kautta. Toki ilmoituksen 
voi edelleen lähettää myös postitse paperisena. Lomakkeen voi tu-
lostaa itselleen verohallinnon nettisivuilta.

Arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan on palautettava kau-
siveroilmoitus, vaikka vuodelta 2015 ei olisikaan arvonlisäverollista 
tuloa tai menoa.

http://yara.fi/metsa
http://facebook.com/MhySavotta
http://mhy.fi/savotta
http://mhy.fi/savotta


Parempaa hoitoa metsällesi

Metsänhoitoyhdistys Savotta palveluksessasi

Paula Ruotsalainen 
toimistonhoitaja
Iisalmi 
p. 044 721 3111

Rauno Karppinen 
toiminnanjohtaja 
Iisalmi 
p. 044 721 3117
SPV Iisalmi, 
Sonkajärvi, Vieremä
ja Pielavesi

  HALLINTO

Hanna Makkonen 
toimistonhoitaja
Vieremä 
p. 044 721 3161

Alue 2. 
Juha Kiiskinen
metsäasiantuntija
p. 044 721 3115

Alue 3.
Jarkko Ronkainen 
metsäasiantuntija
p. 044 721 3113

IISALMI 

Alue 10. 
Pekka Launonen 
metsäasiantuntija 
p. 040 727 4617 

NILSIÄ

Alue 9. 
Veli Matti Komu 
metsäasiantuntija
p. 0400 174 027 

Alue 16. 
Antti Bovellan 
metsäasiantuntija
p. 040 519 3937

VARPAISJÄRVI

Alue 12. 
Jukka Hintikka 
metsäasiantuntija
p. 0400 208 472 

KAAVI

Alue 13. 
Kirsi Tahvanainen
metsäasiantuntija
p. 0400 190 214

Alue 5.
Veijo Pursiainen 
metsäasiantuntija 
p. 044 721 3146

Alue 4. 
Marko Mustonen 
metsäasiantuntija
METSO-hankkeet 
p. 044 721 3145

SONKAJÄRVI

Alue 8.
Vesa Ahola 
metsäasiantuntija 
p. 044 721 3163

Alue 7. 
Antti Komulainen
metsäasiantuntija
p.  044 721 3116

VIEREMÄ

Alue 15. 
Juha Kekäläinen 
metsäasiantuntija
p. 040 567 9035

Alue 14. 
Pekka Varis 
metsäasiantuntija
METSO-hankkeet
p. 0400 174 028 

JUANKOSKI

Alue 11. 
Aripekka Kärnä
metsäasiantuntija  
p. 0400 378 814

Alue 1. 
Leena Kukkonen
metsäasiantuntija
p. 044 721 3165

Alue 6. 
Jaakko Heikkinen
metsäasiantuntija
p. 044 721 3148

Alue 22.
Antti-Jussi Väänänen
metsäasiantuntija
p. 0400 174 025

Alue 18. 
Saara Koskinen 
metsäasiantuntija
p. 0400 378 819

Alue 17. 
Eero Pääkkö
metsäasiantuntija
p. 0400 299 855

PIELAVESI

Alue 19. 
Kirsti Koukkari 
metsäasiantuntija 
p. 0400 123 459 

Alue 20. 
Mikko Heikkinen
metsäasiantuntija  
p. 044 582 2520
mikkoj.heikkinen
@mhy.fi

Alue 21. 
Toni Haapakorpi 
metsäasiantuntija 
p. 0400 330 678

LAPINLAHTI

Sinikka Voutilainen
kiinteistövälittäjä, 
LKV, 
kaupanvahvistaja
p. 040 720 1114
    0400 265 579

  METSÄTILA- 
  VÄLITYS JA 
  SPV

sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
kotisivut: www.mhy.fi/savotta 
facebook: MhySavotta

Metsänomistajat • Savotta

Ota talteen!

Henri Väänänen 
metsäasiantuntija
Koillis-Savo
p. 0400 203 363 

Jaakko Heikkinen
metsäasiantuntija
p. 044 721 3148

 METSÄSUUNNITTELU

Anna Nousiainen 
metsäasiantuntija
Pielavesi
p. 050 4011 411

 TILA-ARVIOT                   OJAT JA TIET

Antti Komulainen
metsäasiantuntija
Ylä-Savo
p. 044 721 3116

IISALMEN TOIMISTO  
Päiviönkatu 22, 
74100 IISALMI 
p. 044 721 3111

JUANKOSKEN TOIMISTO 
Lapinpaadentie 8
73500 JUANKOSKI 

KAAVIN TOIMISTO
Liiketie 2
73600 KAAVI 

LAPINLAHDEN TOIMISTO
Juustolantie 7
73100 LAPINLAHTI 

NILSIÄN TOIMISTO
Laitisenmäentie 11
73300 NILSIÄ
p. 0400 265 579

PIELAVEDEN TOIMISTO
Puistotie 23
72400 PIELAVESI

SONKAJÄRVEN TOIMISTO
Käyntios. Koulutie 7
Postios. Kyröntie 4
74300 SONKAJÄRVI 

VARPAISJÄRVEN TOIMISTO 
Kauppatie 26
73200 VARPAISJÄRVI

VIEREMÄN TOIMISTO 
Ponssentie  
74200 VIEREMÄ

Minna Karppinen
korjuupalvelu- ja 
toteutusvastaava
Iisalmi 
p. 044 582 2510

Aki Kärkkäinen 
metsäasiantuntija
Koillis-Savo
p. 050 599 9823

Sami Hoffren
metsäasiantuntija
Pielavesi
p. 040 1798 004

Jarmo Nousiainen
metsäasiantuntija
Lapinlahti ja 
Varpaisjärvi
p. 040 525 5726

Janne Makkonen
metsäasiantuntija
Ylä-Savo
p. 044 721 3144

  METSÄNHOITO- JA KORJUUPALVELUN TOTEUTUS

Tuomo Pesälä
metsälakimies
p. 020 413 2920
tuomo.pesala@mhy.fi

 METSÄNHOITOYHDISTYSTEN PALVELUTOIMISTO, HELSINKI

Annamari Rajoo
metsäneuvoja
p. 040 580 3981
annamari.rajoo@
mhy.fi

Jukka Haataja
metsäasiantuntija 
p. 040 720 3160
jukka.haataja@
mhy.fi

    METSÄASIANTUNTIJAT

Lakimies vastaa metsään 
liittyviin lakikysymyksiin 
maanantaisin klo 9-16 
p. 0600 393 959 
(4,01 €/min + pvm/mpm). 

Jouni Peltonen jää eläkkeelle 1.3. Jatkossa 
kaikki metsätilojen välitys Sinikka Voutilainen.

http://mhy.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@mhy.fi
http://www.mhy.fi/savotta
mailto:tuomo.pesala@mhy.fi
http://mhy.fi/
http://mhy.fi/

