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Sekä sellu- että sahateollisuuden vientihinnat 
ovat nousseet viime vuoden aikana. Korona-ai-

ka on lisännyt sahatavaran kysyntää kotimaassa ja 
piristänyt vahvasti puukauppaa.  Suhdanne-ennus-
teet lupaavat alkavasta vuodesta edelleen parem-
paa.   Kunnon pakkaset ovat palauttaneet korjuuke-
lit myös talvileimikoille sopiviksi, joten vaikeammin 
korjattavatkin kohteet saadaan kasvukuntoon. Niitä 
jäi viime talvelta ostajille takataskuun ja uusien tal-
vileimikoiden ostoon ei ole ilmeisesti kiirettä. 

EU:n biodiversiteettiohjelman julkaisu keväällä ja 
Vihreiden uusi metsäohjelma ovat lisänneet kes-
kustelua metsien suojelun tasosta Suomessa. Kes-
kustelu metsien suojelusta kiteytyy kahteen asiaan: 
Metsien kykyyn sitoa ilmastonmuutosta aiheutta-
via hiilipäästöjä sekä luonnon monimuotoisuuteen 
vaikuttavan metsien uhanalaisten lajien suojeluun. 
Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin Petteri 
Taalaksen mukaan metsien kielteiset vaikutukset il-
mastonmuutokseen liittyvät lähinnä laajoihin met-
säpaloihin ja trooppisten metsien hävittämiseen. 
Siksi suomalainen keskustelu metsien hiilinieluista 
on hänestä jopa outoa.

Metsien pitkä kiertoaika varmistaa sen, että muu-
tokset Suomen metsissä ovat hitaita. Uhanalais-
ten lajien suojelua edistävä lahopuun määrää on 
pyritty edistämään metsien sertifiointikriteerien 
avulla. Lahopuun määrä onkin kääntynyt nousuun 
Etelä-Suomessa ja myös täällä meillä. Lahopuun li-
sääminen on nopein tapa lisätä metsien monimuo-

toisuutta ja metsien vastuullista käyttöä. Metsien 
uhanalaisia lajeja ei ole onnistuttu vähentämään 
viimeisen kymmenen vuoden aikana mutta niiden 
osuus ei ole juuri lisääntynytkään.

Metsien suojelussa MTK ja metsänhoitoyhdistyk-
set ovat sitoutuneet vapaaehtoisen suojelun lisää-
miseen. Se onkin täsmäsuojelua arvokkaille luon-
tokohteille ja se kunnioittaa omaisuuden suojaa. 
Päinvastaista toimintaa edustavat ns. luontojär-
jestön lahopuukartoitukset Sallan yhteismetsässä. 
Ne viittaavat huijausyritykseen, jonka avulla py-
ritään pakkosuojelemaan yksityismaita puunos-
tajia uhkaamalla. Miksi ns. luontojärjestö vaikeut-
taa yksityisten metsänomistajien asemaa Lapissa, 
jossa ihmisillä on kaikkein vähiten vaihtoehtoja 
toimeentuloon ja maailmanlaajuisestikin ainutlaa-
tuisen laaja suojelualueverkosto?  Luonnonsuo-
jelun nimissä toimiminen edellyttäisi laittomuuk-
sia Etelä-Suomessa, jossa on enemmän puutteita 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Onko 
muodikkaampaa mennä Lappiin maailmaa pelasta-
maan vai pelätäänkö sitä että etelän metsänomis-
tajat ovat parempia puolustamaan perustuslaillista 
omistusoikeutta?

Mikäli olet kiinnostunut suojelemaan metsässäsi 
olevia erityisiä kohteita, kannattaa ottaa yhteyt-
tä omaan metsäasiantuntijaan yhdistyksellä. He 
auttavat sinua eteenpäin. Vaihtoehtoina ovat mm. 
Metso-ohjelman mukaiset sopimukset valtion 
kanssa tai vain metsänomistajalle tärkeän alueen 

hoitaminen erityisesti monimuotoisuutta ja luon-
toarvoja kunnioittaen. 

Minä ja ilmeisesti kaikki MetsäGroupin jäsenet sai-
vat äskettäin kirjeen, jossa meille tarjottiin FSC-ser-
tifikaatin käyttöönottoa osana palvelusopimusta. 
Sertifikaatin lupailtiin parantavan metsätalouden 
kannattavuutta. Meillä Suomessa on erittäin laa-
jalti käytössä PEFC-ryhmäsertifiointi, joka kuuluu 
mhy-jäsenetuihin. Siinä metsänomistajat voivat 
itse olla vaikuttamassa kriteereihin ja se sopii ryh-
mäsertifiointina suomalaiseen perhemetsätalou-
teen. FSC- järjestelmä on tilakohtainen järjestelmä, 
jota luontojärjestöt hallinnoivat. Tilakohtaisuus 
lisää merkittävästi järjestelmän byrokraattisuu-
ta ja kustannuksia. Ilmeisesti MetsäGroupilla on 
runsaasti rahaa käytettävissään FSC-järjestelmän 
edistämiseen. Metsänomistajapuolella on käytetty 
runsaasti työtä selvittelyyn järjestelmän käyttöön-
otosta, mutta byrokraattisuus ja pelko kriteerien 
mielivaltaisista muutoksista ovat hillinneet yhteis-
työn edellytyksiä.

PÄÄTOIMITTAJA:  

Juha Rautakoski 
0400 383 233
juha.rautakoski@mhy.fi

KUSTANTAJA JA ILMOITUSMYYNTI:  

WWW.Viestimix.fi

PAINO:  

Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 
 

KANSIKUVA:  
Juha Rautakoski 

JÄSENLEHTI:

1/21

PÄÄKIRJOITUS

PYHÄ-KALA

JUHANI KUMPUSALO 
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
MHY PYHÄ-KALA RY

Puukauppaa ja suojelua

Jari Järvenpää
p. 044 723 2566

jari.jarvenpaa@mhy.fi

Jorma Tuura
p. 050 301 6561

jorma.tuura@mhy.fi

Kuntokartoituksessa arvioidaan metsätien tämän hetken kunto, 
kunnostustarpeet sekä niiden kustannukset. Lisäksi arvioidaan 

mahdollisen tien kunnostuksen rahoitusmahdollisuudet kemera-lain tai 
muiden rahoituslähteiden perusteella.

Ota yhteyttä tienrakennuksen asiantuntijoihimme. 
Kuulette samalla myös muista tiepalveluistamme, kuten 

tienrakennuspalvelusta, hallintopalvelusta ja tieyksiköintipalvelusta.

MAKSUTON KUNTOKARTOITUS MAKSUTON KUNTOKARTOITUS 
METSÄTEILLEMETSÄTEILLE

mailto:juha.rautakoski@mhy.fi
mailto:jari.jarvenpaa@mhy.fi
mailto:jorma.tuura@mhy.fi
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METSITYS

Uusi metsityslaki tähtää hiilensidonnan kasvuun

- Metsityslaki on määräaikainen, joten kohteiden etsiminen kannattaa aloittaa heti, metsäasiantuntija Unto Kananen kehottaa.

Tasavallan presidentti vahvisti joulukuun lopulla 
lain joutoalueiden metsityksen määräaikaisesta tu-
esta. Laki tuli voimaan vuoden vaihteessa, ja tukea 
voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta läh-
tien. Metsitystukea myönnetään yksityisille maan-
omistajille esimerkiksi vanhojen peltoheittojen ja 
turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien met-
sittämiseen. 

Metsitykseen soveltuvia joutoalueita on arvioitu 
olevan Suomessa noin 100 000 hehtaaria, pääosin 
entisiä peltomaita (90 000 ha) ja pienemmässä mää-
rin entisiä turvetuotantoalueita. Maakunnista Poh-
jois-Pohjanmaalla joutoalueita on eniten, yli 20 000 
hehtaaria. Tuosta määrästä entisiä turvetuotanto-
alueita on noin 2 700 hehtaaria.

Aktiivisessa viljelyssä olevien peltojen metsitykseen 
tukea ei myönnetä, eli jos maataloustukea on alueelle 
haettu vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei saa myöskään 
maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden alueiden metsitykseen. Metsitettävän alan 
tulee olla vähintään puolen hehtaarin suuruinen 
ja yhtenäinen. Alan tulee olla metsänkasvatukseen 
sopiva. Metsitystukea ei saa, jos alan metsittämi-
seen on jo aiemmin myönnetty metsitysrahoitus. Ei 
myöskään silloin, kun alue on pahoin vesottunut tai 
luontaisesti taimettunut.

Tuen suuruudesta päätetään asetuksessa. Lausun-
noilla olleen asetusluonnoksen mukaan metsitys-
korvaus olisi entisillä maatalousmailla 1500–2000 
euroa hehtaarilta ja entisillä turvetuotantoalueilla 
1000–1500 euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi makset-
taisiin hoitopalkkio kahdessa erässä, yhteensä 900 
euroa hehtaarilta. Tarkemmat tiedot ja tukiperusteet 
omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Metsityksen suunnittelun ja toteutuksen voi tehdä 
itse tai sen voi antaa joko kokonaan tai osittain vaik-
kapa oman metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi. 

-Metsänhoitoyhdistykset avustavat kaikkia maan-
omistajia sekä tukien haussa, että metsityksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa, muistuttaa metsä-
asiantuntija Unto Kananen Metsänhoitoyhdistys 
Pyhä-Kalasta.   

-Mikäli tiedätte tai arvelette teillä olevan vanhoja 
syrjäisiä peltoja, turpeennostoalueen pohjia tai mui-
ta metsitykseen soveltuvia avonaisia alueita, olkaapa 
yhteydessä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoi-
hin.

Laki on määräaikainen, eli tukea voi hakea vuoden 
2023 loppuun saakka.  -Toteutusaikaa on kyllä vie-
lä tuon vuoden jälkeenkin, mutta siitä huolimatta 
kannattaa nyt olla heti liikkeellä. Haku alkaa maa-
liskuun alussa, mutta voimme aloittaa valmistelevat 
toimenpiteet vaikka heti, Unto Kananen lupaa.   -Jo-
kaisen kohteen tukikelpoisuus joudutaan toki erik-
seen selvittämään, sillä kohteille on tarkat kriteerit ja 
tulkintaa joudutaan varmasti tekemään. 

Asetusluonnoksen mukaan metsitystukea maksettaisiin 1 000 –2 000 euroa hehtaarilta. Laki on määräaikainen, 
joten nyt kannattaa pitää kiirettä. Rahahanat aukeavat maaliskuussa.

Metsitystuki 
 
1. Kiinteä kustannuskorvaus:
-1000 €/ha entisille turvetuotantoalueille 
(kylvö)
-1500 €/ha entisille turvetuotantoalueille 
(istutus)
-1500 €/ha entisille kivennäismaapelloille 
(istutus)
-2000 €/ha entisille turvemaapelloille 
(istutus)
2. Hoitopalkkio 900 €/ha
-puolet 2 vuoden päästä metsittämisestä 
-loput 8 vuoden päästä metsittämisestä

Huom! Tuet ovat veronalaisia metsävero-
tuksessa.

Lisätietoja omasta metsänhoitoyhdistyk-
sestä.

Koivulle viljelty vanha pelto tuottaa 30 vuoden Koivulle viljelty vanha pelto tuottaa 30 vuoden 
kuluttua puuta jo yli 6 kuutiometriä vuodessa kuluttua puuta jo yli 6 kuutiometriä vuodessa 
hehtaarilta ja puustopääomaa on liki 150 kuu-hehtaarilta ja puustopääomaa on liki 150 kuu-
tiometriä hehtaarilla.tiometriä hehtaarilla.

Reilut 10 vuotta heitteillä ollut pelto on ollut koko ajan hiilen päästä-Reilut 10 vuotta heitteillä ollut pelto on ollut koko ajan hiilen päästä-
jä. Uuden metsityslain avulla alue on mahdollista muuttaa nopeasti jä. Uuden metsityslain avulla alue on mahdollista muuttaa nopeasti 
hiilinieluksi. Ja ilmasto kiittää.hiilinieluksi. Ja ilmasto kiittää.

JUHA RAUTAKOSKI
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Joissakin kaupoissa pienempiläpimittaiset latvatukit (alle 18 cm) on hinnoiteltu erikseen, ja niissä hinta on 
ollut yleensä 3-6 euroa perustukkia alhaisempi. Hankintakuitupuun tienvarsihinta on vaihdellut keski-
määrin 28 -32 euron välillä kuutiolta lähinnä erän koosta, puutavaralajista ja ostajan tarpeista riippuen.  Li-
sätietoa puukaupasta verkkosivuillamme www.mhy.fi

Alkuvuoden puukaupan keskihintoja

  Avohakkuu Muu harvennus Ensiharvennus
   €/m3    €/m3   €/m3 

Mäntytukki 59,00  50,00  47,00
Kuusitukki 60,00  50,00  46,00
Mäntykuitupuu 21,00  16,70  13,60
Kuusikuitupuu 21,00  15,90  13,40
Koivukuitupuu 19,30  15,70  12,40
Parru/pikkutukki 28,00  24,00  22,00

Alla olevassa hintataulukossa on hintahavaintoja Mhy Pyhä-Kalan alueen yksityismetsien puukaupas-
ta joulukuun 2020 ja tammikuun 2021 ajalta. Hinnat ovat toteutuneiden valtakirjakauppojen keskihin-
toja ja niissä painottuu vuoden 2020 loppuun saakka hyvin käynyt kesäleimikoiden kauppa. Hinto-
ja tarkasteltaessa on huomioitava, että kovimmat hinnat ovat suurilla, tukkivaltaisilla tienvarsileimikoilla. 
Heikoimmat hinnat ovat pienillä, kuitupuuvaltaisilla ja kaukana tiestä sijaitsevilla talvileimikoilla. Vaih-
teluväli noista keskihinnoista on useita euroja molempiin suuntiin. Jokainen leimikko on erilainen tapaus. 
Metsänhoitoyhdistys auttaa puukaupassa.

PUUKAUPPA

AINO HYTTINEN

Puukaupan viime vuosi oli Pyhä-Ka-
lassa muuta maata parempi, ja 
vauhti näyttää jatkuvan myös tänä 
vuonna.

Pohjois-Suomen puukauppa oli viime vuoden al-
kupuolella edellisvuosia vaisumpaa, mutta virisi 
syksyllä hyvään vauhtiin. Kokonaisuutena päästiin 
lähelle edellisvuoden määriä. Pohjois-Suomen yksi-
tyismetsistä ostettiin viime vuonna puuta 6 758 000 
m3 (2019 – 7 468 000). Pohjois-Pohjanmaalla puu-
kauppaa käytiin 3 428 000 m3 (3 764 000), Kainuussa 
1 782 000 m3 (1 931 000) ja Lapissa 1 548 000 m3 (1 
773 000).

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella kävi muu-
ta Pohjois-Suomea paremmin, leimausmäärä nousi 
16 %. Vuoden 2019 leimausmäärä tosin olikin vuo-
sikymmenen heikoin. Puukauppamääräkin nousi 
vuonna 2020 reilut 17 %. Hyviin puukaupan määriin 
löytyy selitys kehnosta korjuutalvesta vuoden 2020 
alkupuolella sekä märästä kesästä, jolloin kesä- ja 
kelirikkoleimikoiden kysyntä oli kovaa läpi vuo-
den ja se näkyi positiivisesti myös hinnoittelussa.  
  -Metsänomistajat olivat meillä hintatietoisempia 
kuin muualla ja tekivät puukauppaa aktiivisesti. 
Metsänomistajat saivat nauttia vakaasta ja kohtuul-
lisen hyvistäkin puunhinnoista koko vuoden, kertoo 
johtaja Maunu Kilpivaara. 

-Hehtaareissa päätehakkuiden leimausmäärä nou-
si reilun viidenneksen edellisvuodesta, mutta har-
vennusten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Tukki-
puuvaltaisten päätehakkuiden kauppa olisi käynyt 
vieläkin paremmin ja siihen olisi tarjontaa kaivattu 
enemmän.

-Jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuiden ja pie-
naukkohakkuiden määrä laski yllättäen edellisvuo-
desta noin prosenttiin koko leimausalasta. Tähän 
varmaan on ollut syynä lisääntyvät negatiiviset ko-
kemukset jatkuvan kasvatuksen hakkuista, arvelee 
Kilpivaara.  

Talvileimikoiden hakkuut 
vauhdittuivat pakkasten myötä

-Poimintahakkuut vaativat erityistaitoa hakkuu-
koneen kuljettajalta ja siinä on osalla puunostajista 
vielä kehittämistä. Asiaan saattoivat vaikuttaa myös 
tutkimustiedot jatkuvan kasvatuksen vaikutuksesta 
puuston keskikasvun taantumiseen ja metsätalou-
den tuoton alenemiseen.

Alkuvuodesta on päästy nauttimaan erinomaisista 
talvikorjuukeleistä, toisin kuin viime talvena. Tämä 
vaikuttaa myös puumarkkinatilanteeseen. Puun ky-
syntä kohdistuu edelleen uudistushakkuiden havu-
tukkivaltaisiin kohteisiin. Korjuussa joudutaankin 
nyt tasapainottelemaan tukkivaltaisten päätehak-
kuiden ja huonommin kantavien maiden kuitupuu-
valtaisten talviharvennusten toteuttamisen välillä. 
Puun kuljetukset heikommin kantavien teiden var-
silta ovat nyt mahdollisia koko maassa. 

Puun hinnat ovat säilyneet kohtuullisen hyvällä ta-
solla myös vuodenvaihteen yli ja puukauppaa on 
käyty tasaiseen tahtiin.   -Puumarkkinat ovat koko-
naisuutena tasapainoisessa tilanteessa. Lisäksi met-
säteollisuuden näkymät ovat koronatilanteen pitkit-
tymisestä huolimatta kohtuullisen hyvät, Kilpivaara 
arvioi.  

 -Puukaupan suunnittelu kannattaa aloittaa ot-
tamalla yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. Yhdis-
tyksen metsäasiantuntija tietää parhaiten, millainen 
kysyntä eri puutavaralajeille korjuukelpoisuuskoh-
teittain on tällä hetkellä ja olisiko metsänomistajan 
tilalla mahdollisuus jatkossa parantaa kohteiden 
korjuu- ja kuljetuskelpoisuutta.
 

JUHA RAUTAKOSKI

Tukkileimikoilla on nyt erittäin hyvin kysyntää ja maasto kestää metsäkoneita, Mau-
nu Kilpivaara kertoo.

Vuoden alku näyttää koronatilanteen pitkittymisestä 
huolimatta metsäteollisuuden näkökulmasta hyvältä. 
Sahatavarakauppa vetää hyvin sekä kotimaassa että 
ulkomailla ja rakentaminen on vahvassa kasvussa ko-
ronan pikkuhiljaa hellittäessä. Myös lankun hintataso 
on korjaantunut lähes pidemmän aikavälin tasolle. 
Tämän takia sahattavalle tukkipuulle on lisääntyvässä 
määrin tarvetta, paikoin on maassamme jopa tuk-
kipulaa. Metsänomistajien näkökulmasta tämä antaa 
hyvät eväät tukkileimikoiden kaupalle. 

Myös sellun ja kartongin kysyntä ja hintataso 
ovat olleet maailmalla nousussa. Hintapainetta lisää 
kuitenkin konttirahtien hurja kallistuminen, joka 
johtuu Kiinan kaupan nopeasta elpymisestä. Kont-
teja on saatavissa rajallinen määrä nopeaan mark-
kinatilanteen muutokseen nähden. Paperiteollisuus 
kärsii edelleen heikosta kysynnästä koronatilanteen 
jatkuessa. Lisäksi papereiden hinnat ovat edelleen 
laskeneet. Tämä ennakoi sitä, että paperinjalos-
tuskapasiteettia tullaan kohta taas vähentämään joko 
Suomessa tai muualla maailmassa. 

Sahoille paistaa taas aurinko

http://www.mhy.fi
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Hyvä tukkipuun talteenotto saattaa 
olla merkittävästi muutaman euron 
yksikköhinnan eroa tärkeämpi.

Hakkuukoneella puutavaralajien katkontaa ohjataan 
apti-tiedoston sisältämällä tiedolla. Uudemmissa ko-
neissa aptin sijaan puhutaan pin-tiedostoista. Kysei-
set tiedostot sisältävät arvomatriisitaulukon, jossa 
erilaisille tukkipituuksille ja läpimitoille on annettu 
arvot. Tällä arvolla ohjataan mittalaitteen toimintaa.  
  -Mitä suurempi arvo on sitä suuremmalla paino-
arvolla mittalaitteen apteerausohjelma ehdottaa ky-
seistä mittaa katkottavaksi, kertoo kenttäpäällikkö 
Jussi Rissanen Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalasta.   

-Kun runko on kaadettu ja mittalaite on mitannut 
rungon tyviläpimitan, niin mittalaite ennustaa ty-
vimitan ja mittalaitteelle tallentuneiden edellisten 
runkojen perusteella rungosta saatavia puutavarala-
jikappaleita. Tähän ennustukseen vaikuttaa merkit-
tävästi edellä mainittu arvomatriisi taulukko.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun sopimusu-
rakoitsijat siirtyivät viime syksyn aikana käyttämään 
Woodforce - ohjelmistoa. Tässä yhteydessä myös 
katkontaa ohjaavien matriisi taulukoiden luominen 
ja muokkaaminen tuli mhy:n toimihenkilöiden hal-
lintaan. 

-Ohjaamme katkontaa maksimoidaksemme ar-
vokkaamman tukkiosan määrän. Hyvin rakennettu 
ja toimiva katkonnan ohjaus on erityisen tärkeää 
vähemmän kokemusta omaavilla hakkuukoneen 
kuljettajille. Kokenut kuljettaja kyllä havaitsee, mi-
käli mittalaitteen katkonnan ohjaus ei johda parhaa-
seen lopputulokseen ja osaa tehdä omia valintojaan, 
mutta vähemmän kokemusta omaavalla kuljettajalla 
tällaista kykyä ei välttämättä vielä ole, Rissanen ko-
rostaa. 

Aptit, eli katkonnan ohjaus on syytä laatia hakatta-
vien metsien mukaan. Metsänhoitoyhdistyksen kor-
juupalvelu toimii pääasiassa harvennushakkuilla, 
joissa kaadettavien runkojen koko on huomattavasti 
pienempi kuin avohakkuulla. Tämä otetaan huo-
mioon katkonnanohjaukseen käytettävien matriisien 
laadinnassa. Järeällä avohakkuulla hyvin toimiva 
apti ei välttämättä toimi hyvin pienempirunkoisella 
harvennuksella ja päinvastoin.

Valvomme ja seuraamme korjuupalvelun urakoitsi-
joiden toimintaa säännöllisesti, Rissanen toteaa.   -Tai 
ehkä valvonta on väärä ilmaisu. Enemmänkin kysy-
mys on ohjauksesta ja asioiden kehittämisestä yh-
dessä, tähän ainakin nykyisin pyrimme. Työmaalla 
käydessä kiinnitämme erityisesti huomiota kohteen 
mukaiseen harvennusvoimakkuuteen ja korjuuvau-
rioihin. Korjuuvaurioita voidaan välttää hakkuu 
ajankohdan valinnalla, kaluston valinnalla ja hyvin 
toteutetulla urasuunnittelulla maastossa. Tietysti 
ammattitaitoiset kuljettajat ovat aina avainasemassa. 

Kuvan kohde on Ylivieskassa sijainnut siemenpui-
den poistohakkuu. Urakoitsijana kohteella toimi Ilk-
ka Kolppanen.  

-Kohteella tarkastelimme aptin ja sen sisältämien 
arvomatriisien toimintaa tukin katkonnassa. Kysei-
nen katkonnanohjaus oli aiemmin todettu toimivaksi 
harvennuksella, Jussi Rissanen selvittää. 

-Suurempien siemenpuurunkojen katkonnan osal-
ta havaitsimme tarvetta säätää arvomatriisia. Joissa-

Tukin katkontaan voidaan vaikuttaa

kin kahden tukin rungoissa mittalaite ehdotti toisen 
tukin tehtäväksi hieman liian lyhyenä, jolloin seuraa-
vaksi tehtävän pikkutukin tyvelle jäisi arvokkaam-
paa tukkiosiota. Korottamalla matriisista pidempien 
tukkimittojen arvoa, saatiin mittalaite paremmin 
maksimoimaan arvokas rungonosa.

Kohteella mäntyjen tyvet olivat lähes poikkeuksetta 
lenkoja (pituussuuntainen, sahatavaran valmista-
misen estävä käyryys). Usein lengoista tyvistä kat-
kaistaan ensin kuitupuupölli, jotta lenkoutta ei jäisi 
sahatukkiin. Tämä voi kuitenkin Rissasen mukaan 
aiheuttaa sen, että kolmimetrisen kuidun katkaise-
misen jälkeen ei tukkiosa riittäkään tukkipituuteen 
tai ainakin toinen tukki jää rungosta tekemättä. 
Tämä voi jo vaikuttaa tukkisaantoon negatiivisesti 
kymmeniä prosentteja.

Toinen mahdollinen ratkaisu on katkaista len-
gosta tyvestä noin metrin mittainen ”lumppi” ja 

JUHA RAUTAKOSKI

Runkojen katkontaa pohtimassa urakoitsija Ilkka Kolppanen (vas.) sekä metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt Tuomas 
Suvanto, Marko Järviluoma, Erkki Tölli ja Lotta Pasma.

ENERGIAPUUTA! 
Tarvitsemme hyvälaatuista karsittua rankaa 

energiapuuksi alueemme energialaitosten tarpeisiin. Ota yhteyttä!

Lisätietoja toimihenkilöiltämme 
tai puh 050 566 1779/ Timo Tuominen  
timo.tuominen@mhy.fi

metsänhoitoyhdistys
PYHÄ-KALA

tämän jälkeen hyvälaatuinen tukki tai useampi.  
  -Tämä lyhyt kappale ei kelpaa kuitupuuksi ja se 
jääkin metsään. Lumpin tekeminen on metsänomis-
tajan kannalta kuitenkin kannattavaa, jos tällä pysty-
tään pelastamaan muuten tekemättä jäävä tukkikap-
pale, sanoo Rissanen. 

-Mitä järeämpiä lumpin sahaamisella saatavat tuk-
kikappaleet ovat, niin sitä kannattavampaa rahalli-
sesti sen tekeminen on, vaikka siinä hieman puuta-
varaa jääkin hyödyntämättä metsään. Tai eihän se 
kokonaan hyödyntämättä jää. Lumpeista saa hyvää 
polttopuuta tai ainakin niistä muodostuu monimuo-
toisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Arvomat-
riisin säätämällä ja ”lumppausta” hyödyntämällä 
kohteen mäntyrungoista Ilkka Kolppanen katkoi 89 
prosenttisesti arvokkainta tukkiosaa.

JUSSI RISSANEN

mailto:timo.tuominen@mhy.fi
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METSÄVEROTUS

Metsätalouden veroilmoituksen antavat kaikki met-
sätaloutta harjoittavat luonnolliset henkilöt, kuo-
linpesät ja näiden muodostamat verotusyhtymät. 
Veroilmoituksen tekemisessä on edelleen kaksi vaih-
toehtoa, eli sähköisesti OmaVerossa tai, jos se ei ole 
mahdollista, paperilomakkeella perinteiseen tapaan. 
Paperilomake 2C löytyy verottajan nettisivuilta, ellei 
verottaja sitä kirjeessä lähetä. Metsänhoitoyhdistys 
voi laatia puolestasi metsäveroilmoituksen, jossa 
otetaan huomioon kaikki ilmoituksen teossa ja ve-
rosuunnittelussa tarvittavat asiat.

Metsätalouden veroilmoituksen määräpäivät ovat 
seuraavat:

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, palauta metsä-
talouden veroilmoitus viimeistään 1.3.2021.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoi-
mintaa, palauta metsätalouden veroilmoitus vii-
meistään 1.4.2021.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, palauta met-
sätalouden veroilmoitus viimeistään 18.5.2021.

Ilmoitettavien tietojen tulee perustua kirjallisiin 
muistiinpanoihin. Niinpä jokaisen metsänomistajan 
on pidettävä muistiinpanokirjaa oman metsätalo-
utensa tuloista ja menoista. Tositteet pitää tallettaa 
mappiin mahdollista verotarkastusta varten. Myös 
metsätalouden matkakuluista kannattaa pitää mat-
kapäiväkirjaa, jolla voi osoittaa matkoista aiheutu-
neet kulut. Sekä muistiinpanokirjan että matkapäi-
väkirjan jokainen metsänhoitoyhdistyksen jäsen saa 
omasta yhdistyksestään.

Puun myynnistä saatu tulo on metsätalouden pää-
omatuloa, joka voi olla pystykauppatuloa, hankin-
ta- ja käteiskaupoista saatua tuloa tai suoraan koti-
talouksille myydyistä polttopuista, rakennuspuista 
tai esim joulukuusten myynnistä saatua tuloa. Puun 

Omaan käyttöön 
otettu puu
Merkitse omasta metsästä omaan käyttöön otetun 
puutavaran arvo 2C - metsäveroilmoitukseen käyt-
tökohteen mukaisesti. Liitä omiin muistiinpanoihin selv-
itys puutavaran käytöstä ja arvosta. Elinkeinokäyttöön 
otetun puutavaran arvo määritellään käyvän arvon eli 
hankintakauppahinnan mukaan. 

Maatalouteen tai yksityiskäyttöön otetun puutavaran 
arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan. HUOM! Omas-
ta metsästä asuinrakennuksen lämmitykseen otetun 
polttopuun ja muun tarvepuun arvo on verovapaata, 
eikä sitä ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella.

Kun omasta metsästä otetaan puutavaraa maatalouden 
tai elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten raken-
tamiseen ja korjaamiseen, verotuksessa sovelletaan ns. 
hiljaista kuittausta. Tällä tarkoitetaan, että puutavaran 
arvoa ei merkitä tuloksi metsätaloudessa, mutta sitä ei 
myöskään voi vähentää maatalouden tai elinkeinoto-
iminnan verotuksessa.

myyntituloa ovat myös kaikki puukauppaan liitty-
vät hintalisät ja bonukset, jotka olet saanut rahana tai 
rahanarvoisena etuutena.

HUOM! Jos olet sopinut puuta ostavan yhtiön kans-
sa sellaisesta puukaupan rahoituspalvelusta, jossa 
puunmyyntisaatava siirtyy pankille, pankin tilille-
si maksama puunmyyntisaatavan kauppahinta on 
pystykauppatuloa. Ilmoita myyntitulot aina ilman 
arvonlisäveron osuutta. Älä vähennä myyntituloista 
puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä.

Esimerkki: Metsänomistaja on tehnyt 
20.12.2019 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuus-
opimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on 
maksanut kauppasumman tammikuussa 2020. 
Maksutositteessa summa on eritelty seuraavasti:

Puukauppatulo   10 000 e
Arvonlisävero  + 2 400 e
Ennakonpidätys   - 1 900 e
Maksetaan    10 500 e

Kohtaan 1.1 merkitään pystykauppatuloksi 
10 000 euroa. Arvonlisäveron osuus 2 400 euroa 
merkitään muistiinpanoihin erikseen. Arvonlisä-
vero lasketaan mukaan kalenterivuoden 2020 
arvonlisäverollisiin myynteihin ja ilmoitetaan 
erillisessä arvonlisäveroilmoituksessa.

Pääomatuloksi merkitään myös metsätuhon perus-
teella saadut vakuutuskorvaukset, hirvivahingoista 
saadut korvaukset ja muut mahdolliset metsätalou-
teen kohdistuvat vahingonkorvaukset sekä vuoden 
aikana tilillesi maksetut metsätalouden Kemera-tuet.

Lähde: Vero.fi

Menovaraus saattaa olla 
järkevää verosuunnittelua
Menovaraus saattaa olla hyvinkin järkevää veronmak-
sun siirtoa, jos on tiedossa vaikkapa merkittävä määrä 
metsänviljelytöitä tai muita investointeja muutaman 
seuraavan vuoden aikana. 

Varaus voidaan tehdä vasta tiettyjen vähennysten 
jälkeen: Laske yhteen metsätalouden pääomatulot 
veroilmoituksen kohdista 1, 3 ja 4 ja vähennä summas-
ta hankintatyön arvo (kohta 2) sekä metsävähennys 
(kohta 5.1). Jäljelle jäävästä metsätalouden pääomatu-
lon määrästä voit tehdä korkeintaan 15 %:n suuruisen 
menovarauksen.

Tuhovarauksen voit tehdä metsätuhon perusteella 
saamastasi vakuutus- tai vahingonkorvauksesta. Tuho-
varaus voi olla enintään tuhoutuneen metsän uudista-
mismenon suuruinen. Liitä muistiinpanoihin luotettava 
selvitys näiden uudistamismenojen määrästä. 

Kaikki varaukset on tuloutettava Etelä – ja Keskipohj-
anmaalla neljän vuoden kuluessa ja Pohjois-Suomessa 
kuuden seuraavan vuoden aikana.

Metsätalouden vero-
ilmoituksen jättöaika 
lähestyy

Metsänomistajat ovat tottuneet siihen, että verot-
taja lähettää tammikuun alkupuolella metsävero-
tuksen 2C – lomakkeen ja metsävero-ohjeet 
verovelvollisille. Tästä jokainen tietää, että nyt pitää 
aloittaa metsäveroilmoituksen laatiminen. Näin 
tapahtuu edelleenkin, eli verottaja lähettää sen 
tutun 2C-lomakkeen ja vero-ohjeet.

Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeus, joka 
on syytä huomioida: Mikäli metsänomistaja on 
ilmoittanut verottajalle siirtyvänsä sähköiseen asi-
ointiin ja ottanut käyttöön Suomi.fi - viestit, silloin 
hän ei saa paperipostia Verohallinnolta. Eli sitä 
2C-lomaketta ja vero-ohjeita ei tule paperipostina, 
vaan ilmoitus pitää tehdä itse sähköisenä verot-
tajan sivuille. Sieltä löytyy lomakkeet ja ohjeet. 
Verottaja laittaa muistutuksen Suomi.fi-viestien 
kautta, kun sähköinen ilmoittaminen on mahdollis-
ta OmaVerossa.

Metsäverolomakkeita 
tulee ja ei tule

JUHA RAUTAKOSKI

Puukauppatulot, kemera-tuet, tuhokorvaukset ja muut metsätalouden tulot ovat kaikki pääomatuloa.
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Pääosa metsätalouden menoista vähennetään vero-
tuksessa normaaleina vuosimenoina. Poikkeuksena 
ovat ns pitkävaikutteiset menot, jotka vähennetään 
poistoina. Poistoina voit vähentää pääsääntöisesti 
arvonlisäverottomat hankintamenot sellaisista met-
sätalouden hyödykkeistä, joiden todennäköinen ta-
loudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta. Poistoja ale-
taan tehdä kunkin hyödykkeen käyttöönottovuonna. 
Jos hyödykkeen hankintameno tai menojäännös on 
enintään 200 euroa, poista se kerralla.

Vuosittaisten poistojen enimmäismäärät ovat:
* koneet ja laitteet 25 %
* rakennukset 10 %
* metsäteiden rakentamis- ja perusparannusmenot 

sekä metsäojituksen, metsäojien perkauksen ja täy-
dennysojituksen menot 15 %.

Metsätalouden poistot tehdään 
pitkävaikutteisista menoista

Muiden muassa kunnostusojitusmenot ovat poistoina vähennettäviä pitkävaikutteisia kuluja.

JUHA RAUTAKOSKI

Varaa aika metsäveropalveluumme. 
Täytämme metsäveroilmoitukset ja alv-ilmoitukset puolestasi 

asiantuntemuksella ja edullisesti.

Kaikki metsäasiantuntijamme toimivat veroasiantuntijoina, joten voit 
kääntyä lähimmän metsäasiantuntijan puoleen. Me palvelemme.

Nähdään metsänhoitoyhdistyksessä!

Älä kanna huolta 
metsäveroilmoituksesta!

Esimerkki:  Verovuonna metsätalouden tarpeisiin 
hankittu kone maksoi 1 240 euroa, jossa on arvonlisä-
veroa 240 euroa. Arvonlisävero vähennetään alv-il-
moituksessa. Verovuoden muistiinpanoissa koneen 
verottomasta 1 000 euron hinnasta voi tehdä 25 %:n 
eli 250 euron poiston. Jäljelle jäävä 750 euroa on me-
nojäännös, josta seuraavan verovuoden poisto laske-
taan.

Jos olet luovuttanut hyödykkeen verovuoden aika-
na, et voi tehdä siitä enää poistoa. Merkitse luovute-
tun hyödykkeen menojäännös kohtaan 8.3 ja ilmoita 
luovutusvoitto tai -tappio lomakkeella 9 Luovutus-
voitto tai tappio.

Verohallitus teki joulukuussa päätöksen jatkaa Katso - 
palvelun käyttöaikaa huhtikuun loppuun saakka. Tämä 
sen takia, että likikään kaikki yhtymät ehtineet vaihtaa 
asiointiaan Suomi.fi – palveluun. Niinpä yhtymien ja vas-
taavien veroilmoituksen voi jättää huhtikuun loppuun 
mennessä vanhaan malliin Katso-tunnusten avulla.

Katso - palvelulle lisäaikaa

Tulojen ja menojen
ajoituksella veroetua
Metsätalouden ja muiden pääomatulojen verotettavan 
tulon määrään voidaan vaikuttaa sillä, milloin puukau-
pat tehdään ja milloin rahat saadaan tilille. Mikäli kyse 
on isommasta puukaupasta, olisi pääomatuloverotuk-
sen progressiivisuuden vuoksi kannattavaa tehdä kau-
pat useamman vuoden aikana yhden sijasta. Tai ainakin 
ajoittaa puukaupan maksupostit useammalle vuodelle.

Mikäli verotettavia pääomatuloja kertyy vuodessa yht-
eensä yli 30 000 euroa, on ylittävältä osalta maksettava 
34 prosenttia veroa. Jos taas kaupat saadaan jaettua 
useammalle vuodelle, voidaan parhaimmillaan välttyä 
maksamasta korkeampaa pääomatuloveroa ja maksaa 
vero 30 prosentin mukaan. Verosuunnittelu on siis 
tärkeää myös metsätaloudessa.

Veronalaiset ja verovapaat 
metsätulot
Kannattaa jo muistiinpanoissa eritellä omiin sarakkeis-
iinsa verovuoden tulot puukauppamuodoittain. Se 
helpottaa veroilmoituksen tekemistä. Muistathan, että 
myös saamasi puukauppabonukset ovat sinulle verotet-
tavaa puukauppatuloa.
Kaiken puuaineksen, sisältäen myös hakkeen, koris-
tehavut, polttopuut ja joulupuut, myyntitulot ovat 
veronalaista metsätalouden pääomatuloa. Jos olet 
arvonlisäverorekisterissä, myyt kaikki nämä tuotteet 
arvonlisäverollisina.

Huomaa tehty ennakonpidätys
Puunostajat ja vakuutuskorvausten maksajat pidättävät 
maksettavasta summasta aina veroennakon, jonka he 
tilittävät valtiolle. Tämä katsotaan sinun ennalta suorit-
tamaksesi pääomatulojen veroksi. Muistiinpanoihisi ja 
veroilmoitukseesi sinun on kuitenkin kirjattava saamasi 
tulot täysimääräisinä, vähentämättä niistä tehtyä enna-
konpidätystä.
Tarkista oikeat summat saamistasi maksutositteista, ei 
pankin tiliotteelta.
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PUUNJALOSTUS

JUHA RAUTAKOSKI

Oulaistelaisen Raimo Jokelan navet-
ta sai viime vuonna uuden elämän, 
kun neljän miehen iskuporukka val-
misti siellä oman seurakunnan kir-
kon kattoon 27 000 mäntypaanua. 
Pyhän tekijät olivat asialla.

Noin 160 vuotta kasvaneet ikipetäjät ovat elinaika-
naan sitoneet suuren määrän hiiltä runkoonsa ja juu-
riinsa. Nyt ne on kaadettu kattotarpeiksi ja vaihtavat 
olomuotoa. Hiilivarasto sitoutuu ensi kesänä jälleen 
vuosikymmeniksi Oulaisten kirkon kattoon, kun 
noin kolme neljännestä kirkon paanukatosta uusi-
taan.

Oulaisten Perikankaalla kaukana kaikesta sijaitseva 
Raimo Jokelan tilan navetta jäi tyhjilleen reilu vuosi 
sitten karjapidon päätyttyä. Seurakunta oli samoihin 
aikoihin selvittänyt 1960-luvulla uusitun ja parikin 
kertaa korjatun kirkon katon laajempaa remontointia. 
Kun kirkon mäntypaanuista rakennettua kattoa tut-
kittiin, päädyttiin siihen, että kolme neljäsosaa katosta 
vaatii uusimista. Se tietäisi 27 000 puupaanun tarvetta.   
  -Kun paanujen tekoon ei oikein alkanut löytyä so-
pivaa paikkaa, minä tarjosin tätä sinänsä aivan hyvä-
kuntoista navettarakennusta paanutehtaaksi. Ja se-
hän lopulta sopi seurakunnalle hyvin, Jokela tuumii.

Kirkon katon paanuprojektia vetämään seurakunta 
palkkasi restaurointimestari Timo Hammarin Kem-
peleestä ja seurakunnan edustajiksi Raimo Jokelan ja 
rakennustoimikunnan puheenjohtajan Eino Nurk-
kalan. Sopivaa, vanhaa ja lähes oksatonta petäjää 
paanun raaka-aineeksi löytyi pääosin Oulaisista, 

Oulaisten kirkon paanukatto valmistuu 
paikallisesta petäjästä

Kesällä Oulaisten kirkon paanutus 
uusitaan suurelta osalta.

vähän täydennystä haettiin Piippolasta. Rungot kaa-
dettiin ja tukit kuljetettiin Oulaisten matkahuollon 
takapihalle, jossa 4,2 – metriset tukit sahattiin kuu-
den tuuman levyisiksi ja 32 millimetrin paksuisik-
si lankuiksi ja varastoitiin katokseen kuivumaan. 
  -Melko pian selvisi, että isolla talkooporukalla paa-
nusavotta ei yksistään turvallisuussyistä onnistu. 
Niinpä valittiin tämmöinen neljän miehen iskupo-
rukka, joka sitten ryhtyi paanuja työstämään. Työhön 
olisi päästy heti kesän jälkeen, mutta seurakunnan 
päätöksenteko vei sen verran aikaa, että pääsimme 
aloittamaan vasta lokakuussa, Raimo Jokela kertoo.

Kattopaanuaihiot leikataan sirkkelillä 45 sentin 
pätkiksi ja toisella sirkkelillä paanun pää viistetään 
ikään kuin kolmion muotoon. Vannesahalla paanu 
leikataan niin, että sen ehyt pää ohenee. Lopuksi 
paanun näkyviin jäävä osa tervataan. Lopullinen ter-
vaus tapahtuu vasta valmiissa katossa.

Joulukuun alkupuolen hämärässä paanutehtaassa 
työskentelevät Raimo Jokelan lisäksi Simo Matin-
lauri, Setogbe Togbenou ja Sauli Rautionaho.

  -Tämä urakka on mennyt selvästi arvioitua vauh-
dikkaammin, sillä alamme olla jo loppusuoralla vain 
reilu pari kuukautta aloituksesta. Valtaosa paanuista 
on valmiita ja pakattuna lavoihin tuolla takavaras-
tossa, Matinlauri kertoo ja näyttää samalla, miten 

paanut asetellaan limittäin katolle.   -Jokainen paanu 
laitetaan yhdellä kuumasinkityllä tummalla naulalla 
kattoon kiinni. Paanujen alle tulee kaksinkertainen 
pärekatto ja jiireihin tuohiset aluskatteet. Puuta käy-
tetään siis monessa muodossa.

Kattoprojekti on Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan 
hallituksen varapuheenjohtajanakin toimivan Raimo 
Jokelan mukaan ollut nelikolle monella tapaa opetta-
vainen juttu, vaikka kokemusta puun käsittelystä on 
entuudestaankin. 

-Tukit piti valita tarkkaan vähäoksaisesta järeäs-
tä männystä. Ne sahattiin pinnanmyötäisesti, jotta 
puun syitä ei turhaan katkottaisi. Paanut pitää val-
mistaa ja asetella kattoon niin, että puun latvapuoli 
tulee alaspäin, eli samaan suuntaan kuin nestevir-
taukset puussa kulkee. Näin sadevedet eivät kul-
keudu puun sisälle, vaan valuvat maahan. Lisäksi 
paanun sydänpuun puoli käännetään aina aurinkoa 
kohti, Jokela selvittää.

Kun kesä koittaa, siirretään paanulavat kirkon vie-
reen ja varsinainen katon teko alkaa.  

-Se on sitten kattoammattilaisten hommaa, sinne 
ei meitä enää päästetä. Me olemme osuutemme teh-
neet, paanutehtaan miehet pohtivat. Pyhän tekijät.

 

Sauli Rautionaho, Simo Matinlauri,
Raimo Jokela, Setoqbe Togbenou ja

kirkon paanut.

Paanun ehyt pää ohennetaan vannesahalla, 
Raimo Jokela ja Simo Matinlauri näyttävät.
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Metsä-Groupin jätti - investointi li-
sää puun menekkiä myös Kala- ja 
Pyhäjokilaaksossa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi joulu-
kuussa ympäristöluvan Kemiin rakennetavalle Met-
sä Fibren biotuotetahtaalle. Ympäristöluvan varmis-
tuttua Metsä Fibren odotetaan tekevän lopullisen 
investointipäätöksen lähiviikkoina. Investoinnin 
arvo on 1,5 miljardia euroa, mikä tekee valtavan pi-
ristysruiskeen varsinkin Pohjois-Suomen ja Pohjan-
maan elinkeinoelämälle.

Vaikka lopullista investointipäätöstä vielä odotel-
laan, ovat rakentamisen valmistelutyöt jo pitkällä Ke-
missä. Kemin tehtaan lasketaan tuottavan vuosittain 
noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä 
valmistavan lukuisia muita biotuotteita. Kyseessä 
olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalosta-
va laitos. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen sel-
lutehtaan. Uusi tehdas tulee käyttämään kuitupuuta 
kaikkiaan reilut 7,5 miljoonaa kuutiometriä, eli 4,5 
miljoonaa kuutiota vanhaa tehdasta enemmän.

Investoinnin vaikutukset puun menekin osalta yltä-
vät Kala- ja Pyhäjokilaaksoon saakka. 

-Uutinen Kemin hankkeen etenemisestä on met-
sänomistajien ja metsätalouden näkökulmasta tärkeä 
ja positiivinen. Etenkin havukuitupuulle tarvitaan 
paljon lisää käyttöä koko Pohjois-Suomeen, arvioi 

Kemin biotuotetehdas sai ympäristöluvan
METSÄ-FIBRE

tilannetta johtaja Maunu Kilpivaara Metsänhoitoyh-
distys Pyhä-Kalasta.   

-Meillä on runsaasti harvennushakkuurästejä, joi-
ta emme voi hyödyntää ilman jalostuskapasiteetin 
lisäystä. Tälläkin talvikaudella havukuitupuun me-
nekkiongelmat ovat tulleet tutuiksi. Asialla on tärkeä 
vaikutus myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Jos 
harvennukset jäävät tekemättä, tulee kasvutappioita 
ja hiilensidonta heikkenee.

Maunu Kilpivaara näkee asiassa myös puun hinnalle 
tärkeitä elementtejä, jotka kiinnostavat metsänomis-
tajia.

-Kun puun kysyntä lisääntyy, se ei voi olla vai-
kuttamatta myös puun hintaan. Kasvava kysyntä ja 
myönteinen hintakehitys lisäävät varmuudella puun 
myyntejä ja hakkuita. Tällä kehityksellä laajat vaiku-
tukset työllisyyteen ja talouteen koko Pohjois-Suo-
messa, myös metsäsektorin ulkopuolella.

- Meillä on runsaasti harvennushakkuurästejä, joita ei voi 
hyödyntää ilman jalostuskapasiteetin lisäystä, johtaja 
Maunu Kilpivaara sanoo.

Vihreiden metsäohjelma vaatii 
hakkuita vähennettäväksi. 

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi marras-
kuun lopulla uuden metsäpoliittisen ohjelman. 
Ohjelmassa esitetään muun muassa hakkuumää-
rien vähentämistä, kolmannesta Suomen metsistä 
suojeltaviksi joko kokonaan tai osittain. Lisäksi 
vihreät esittävät polttoaineveroa voimalaitoksissa 
poltettavalle puubiomassalle. 

Vihreät vaativat ohjelmassaan nykyisiä metsä-
talouden kemera-tukia lakkautettavaksi ja niiden 
ohjaamista ympäristön tilaa parantaviin toimiin, 
kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokkaiden alueiden suojeluun. 

  -Tarvitsemme ilmastotavoitteiden saavuttami-
seen metsiä. Suurimmassa osassa talousmetsiä on 
hyödynnettävä jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden 
sijaan, toteaa työryhmän puheenjohtaja Jenni Pit-
ko.

Vihreät laskevat, että 76 prosenttia metsien luon-
totyypeistä on uhanalaisia ja yli 700 lajia uhkaa 
kuolla sukupuuttoon ensisijaisesti metsätalouden 
vuoksi. Lisäksi he väittävät, että metsätalouden ve-
sistöhaitat ovat nykyisellään mittavat ja että maam-
me nykyinen metsäpolitiikka vaatii täyskäännöstä.

Metsänomistajien edusmies on eri mieltä
Museointi ja paluu menneeseen eivät ratkaise huo-
misen ongelmia, sanoo Metsänhoitoyhdistys Py-
hä-Kalan hallituksen puheenjohtaja Juhani Kum-
pusalo.   

-Puu ja metsätalous ovat tulevaisuuden ratkaisuja 
sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa että uusiutu-
mattomien luonnonvarojen käytön vähentämisessä.

Vihreiden metsäohjelman silmiinpistävin tavoite 
on suojella 30 % Suomen metsistä. Se johtaisi Kum-
pusalon mukaan suomalaisen metsäteollisuuden 
supistamiskierteeseen, jonka vaikutukset olisivat 
kauaskantoiset.   -Edellytykset luoda uutta ja kestä-
vää hyvinvointia fossiilisia raaka-aineita korvaavilla 
uusiutuvilla materiaaleilla heikkenisivät merkittä-
västi. Puukuiduilla voidaan tulevaisuudessa korva-
ta esimerkiksi ympäristöä kuormittavaa puuvillan 
tuotantoa. Hakkuumahdollisuuksien väheneminen 
johtaisi myös tuotannon siirtymisen maihin, joissa 
metsätalous ja luonnonhoito eivät ole vastuullista. 

Suomessa on laaja yksimielisyys siitä, että hyvin 
hoidetut metsät sitovat parhaiten hiiltä ja hiilen sito-
miskykyä on edelleen mahdollisuus parantaa tehos-
tamalla metsien hoitoa.   -Meillä on näyttö siitä, että 
metsiin sitoutuva hiili on kasvanut yli 50 % viimei-
sen viidenkymmenen vuoden aikana, vaikka puun 
käyttö on lisääntynyt aivan viime vuosiin saakka, 
Kumpusalo muistuttaa.

Polttoainevero puubiomassalle kuulostaa kovin 
lyhytnäköiseltä ajattelulta, Kumpusalo ihmettelee.  
  -Jos vähäarvoisen puun poltto tehdään kannatta-
mattomaksi, ei se jatka metsässä kasvuaan vaan jä-
tetään maahan lahoamaan metsiä hoidettaessa. Eikä 
metsäteollisuusyritysten kuoren ja muun jalostuk-

seen kelpaamattoman puun polton estäminen ve-
rotuksella kuulosta kuin hölmöläisten hommalta.

Metsänhoidon Kemera-tuet ovat määräaikaisia 
ja lakkaavat aikanaan. Kestäviä rahoitusmalleja 
kansantalouden kannalta ja ympäristön kannalta 
erittäin tärkeän metsätalouden tulevaisuuden tur-
vaamiseksi mietitään parasta aikaa.  -Ympäristön 
tilaa parantaviin toimiin kuten vesistöhaittojen tor-
jumiseen minäkin haluan lisää panostuksia. Met-
sien kasvua lisäävät toimet lisäävät metsien hiilen-
sitomiskykyä ja ne kannattaa pitää metsätalouden 
rahoitusmalleissa mukana, Kumpusalo opastaa.

Metsien uhanalaisten lajien ja luontotyyppien vä-
heneminen ei ole pelkästään metsätalouden syytä, 
puheenjohtaja Kumpusalo sanoo. -Uhanalaisista 
lajeista useimmat elävät Etelä-Suomessa kaikkein 
rehevimmillä luontotyypeillä. Ne on muutettu 
teiksi, asuntoalueiksi ja pelloiksi. On vastuun pa-
koilua syyttää vain metsätaloutta lajien uhanalai-
suudesta.

Jatkuva kasvatus ei ainoana hakkuumenetelmänä 
ole ratkaisu vaan tuo paljon lisäongelmia, Kum-
pusalo pohtii.   -Sen sijaan yhtenä mahdollisena 
keinona sopivalla kohteella se voi parantaa kier-
toajan tulosta ja hyvin toteutettuna se sopii myös 
maisemahakkuisiin. Jatkuvan kasvatuksen suure-
na uhkakuvana on kuitenkin kuusettuminen myös 
karummilla metsäpohjilla. Sen seurauksena kasvu 
hidastuu ja tuhoriskit kasvavat.

  -Metsäohjelma sisältää runsaasti keppiä, kieltoja 
ja rajoituksia metsänomistajille. Kannustavat ele-
mentit loistavat vähäisyydellään. Olisin odottanut 
rakentavampaa metsäohjelmaa, koska metsät ovat 
erittäin tärkeitä myös vihreille, Kumpusalo miettii.

Metsät museoksi ja tehtaat ulkomaille?

JUHA RAUTAKOSKI
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METSÄSUUNNITTELU

Annika Multala tuli Pohjois-Savosta 
Pyhäsalmelle metsäsuunnittelijaksi 
- isän suvun kotiseudulle.

Kuopiosta kotoisin oleva Annika Multala muutti 
tutulle paikkakunnalle vuosi sitten joulukuussa ja 
aloitti työt Pyhäsalmella Järvitiimin metsäsuunnitte-
lijana. Annikan isän suku on Pyhäjärveltä ja paikka-
kunta on ollut tärkeä lapsuudesta lähtien.   

-Isän lapsuudenkodissa Kuusenmäellä käytiin 
usein viikonloppuisin ja lomilla, Annika kertoo. 

Annika asuu kahdeksan kuukauden ikäisen Ree-
ka – labradorinnoutajan kanssa kahdestaan. Met-
sätalousinsinööriksi 2019 valmistumisen jälkeen 
hän oli töissä Mhy Pohjois-Savossa Siilinjärvellä 
metsäsuunnittelijana, eli teki samaa työtä mitä nyt.  
  -Metsässä olen kulkenut pienestä pitäen. Isän lap-
suudenkodin ympärillä olivat suvun metsät. Sitä 
kautta varmaan kipinä metsäalaankin on lähtenyt, 
Annika pohtii.

Metsäsuunnittelijan työstä suurin osa on maastossa 
kuviotietojen keräämistä ja tarkastamista sekä hak-
kuiden ja hoitotöiden ajoittamista kuvioille, Annika 
kertoo.  

-Metsäsuunnitelma laaditaan metsänomistajan 
toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti joko talouspai-
notteiseksi tai vaikkapa riistapainotteiseksi. Suunni-
telma kuvioidaan ensin koneella joko aikaisemman 
suunnitelman pohjalta tai ilmakuvien perusteella. 
Lisäksi tarkistetaan tehdyt hakkuut ja hoitotoimen-
piteet metsänhoitoyhdistyksen järjestelmästä ja met-
sänkäyttöilmoituksista, hän selvittää. 

Ennakkokuvioinnin jälkeen Annika suuntaa maas-
toon - usein koiran kanssa. Jos tiedossa on, että 
alueella on tuore susihavainto, ei Reeka pääse mu-
kaan turvallisuutensa vuoksi. Kuvioilta kerätään 
puustotiedot, tarkistetaan kuviorajat ja mahdollises-
ti muokataan niitä ja määritellään jokaiselle kuviolle 
hoitotoimenpiteet ja hakkuut seuraavalle 10 vuodel-
le.   

-Maastossa näkee puuston laatua, sairaudet, ravin-
nepuutokset, tuholaistilanteen ja vesitalouden tilan 
paljon paremmin kuin pelkästään kaukokartoituk-
sen avulla, Annika Multala painottaa.

Toimistotyönä Annika tarkistaa vielä jokaisen ku-
vion, tarkentaa kuviokohtaisia tietoja sekä hakkui-
den ja hoitotöiden ajoituksia. Metsäsuunnitelma 
tulostetaan kansioon ja siirretään Metsäselaimeen, 
josta metsänomistaja voi tarkastella suunnitelmaa 
tietokoneella ja puhelimella. Metsänomistajan oma 
metsäasiantuntija tai Annika käyvät valmiin metsä-

Metsäsuunnitelma laaditaan omistajan toiveiden mukaan

-Relaskooppi ja maasto-
tallennin ovat metsä-
suunnittelijan perustyö-
kaluja, Annika Multala 
kertoo. -Relaskoopilla 
mitataan puuston kuu-
tiomäärää ja tiheyttä.

LEENA SIKKILÄ

suunnitelman läpi metsänomistajan kanssa.  
 -Metsäsuunnitelmasta näet tulevien vuosien mah-

dolliset puunmyyntitulot ja paljonko metsänhoito-
töihin pitää panostaa, jotta metsäsi tuottaa hyvin, 
Annika muistuttaa.

  -Työssäni parasta on luonnossa kulkeminen, itsenäi-
syys ja vaihtelevat päivät, Annika listaa.  

 -Hyvin hoidetut taimikot ilahduttavat aina. Vali-
tettavasti taimikonhoitorästejä on täälläkin ihan lii-
kaa. Silloin kun aurinko kimmeltää lunta vasten hy-
vään ikään ehtineessä männikössä, mikä voisikaan 
olla parempi paikka tehdä töitä! Vastaavasti sadepäi-
vät ja ryteikköiset taimikot eivät aina mieltä ylennä.  

Annikan vapaa-aika kuluu harrastamalla koiran 
kanssa tavoitteellisesti eri koiraurheilulajeja (nome, 
toko, rally-toko, nosework jne).   

-Tarkoitus on myös kilpailla näissä lajeissa, kun-
han Reeka saa ikää ja taitoa tarpeeksi. Lisäksi vapaat 
ja lomat kuluvat retkeilyn, luonnossa liikkumisen, 
Lapin reissujen ja suvun metsissä tehtävien raivaus-
sahatöiden parissa.  Pyhäjärvellä asuessa parasta on-
kin luonnon läheisyys, Annika toteaa. 

Tulevaisuudelta Annika odottaa ensimmäisenä, 
että pääsee koiran kanssa taas Lapin maisemiin ret-
keilemään. - Mielenkiinnolla odotan sitäkin, millai-
nen metsäinen urapolku minulla on tulevaisuudessa 
edessä, kun vasta ensiaskeleita olen päässyt otta-
maan.-

Labradorinnoutaja Reeka on päässyt Annikan mukana metsäsuunnitelman tekoon.

Metsäsuunnitelma

• laaditaan 10 vuodeksi 

• maapohjat ja puuston kehitysluokat

• puumäärä puutavaralajeineen

• hakkuuesitykset ja hakkuumäärät

• esitykset metsänhoitotöistä

• tuloarviot ja menoarviot

• arvokkaat elinympäristöt

• Metsäselain jäsenetuna
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Markku Kiljala
• Maatalousyrittäjä, metsänomistaja

• Perheeseen kuuluu opettaja-vaimo ja neljä lasta

• Ensimmäisen kauden metsävaltuutettu

• Aloitti tilanpidon vuonna 1995

• Reilut 300 ha metsäomaisuutta

• Luottamustehtäviä MTK Reisjärvi, MTK 
K-P johtokunta, MTK valtuuskunta, maito-
valiokunta, Raision hallintoneuvosto

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan valtuustoon ensi 
kertaa valitulla reisjärvisellä Markku Kiljalalla on 
taustalla vahva kokemus MTK:n järjestötyöstä. Met-
sänhoitoyhdistyksen hallinnossa hän haluaa olla 
mukana vaikuttamassa siihen, että metsänomistajien 
oikeuksista ja metsien aktiivisesta käytöstä pidetään 
huolta joka tasolla. 

-Paras tapa ennaltaehkäistä metsätuhojen syn-
tymistä ja kasvattaa hiilensidontaa on pitää metsät 
hyvässä kasvukunnossa. Tähän tarvitaan aktiivista 
metsänhoitotyötä, Kiljala linjaa.  

 -Viime vuonna suuri osa työajastani kuluikin met-
sänhoitotöiden parissa. 

Markku Kiljala on monialayrittäjä ja on toinen osa-
kas Navettayhtiö Maitokartanossa, jossa on tällä het-
kellä vajaa sata lehmää. Hän kasvattaa myös hevosia. 
Asuminen metsän lähellä tuo joskus yllätyksiä.   

-Syksyllä hevoset saivat eräänä päivänä hirven 
laitumelle kaverikseen. Olemmekin sopineet, että 
paikallinen hirviporukka ilmoittaa, jos ovat tulossa 
pyyntiin lähialueelle. Silloin hevoset jäävät sisälle. 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on onnistunut toi-
minnassaan kiitettävästi. Paikallisen metsäasian-
tuntijan rooli on tärkeä. Varsinkin puukaupan ja 
korjuunvalvonnan valtuutus kannattaa antaa omalle 
yhdistykselle, jos itse ei ehdi tai osaa, Kiljala pohtii.   
-Erityisesti uudistushakkuualueilla oikea runkojen 
katkonta vaikuttaa merkittävästi saatavaan tuloon. 
Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu toimii täällä 
hyvin. Valinnan korjuupalvelun hyväksi ratkaisee 
herkästi tuttu hakkuun tekijä. Motokuski lopulta rat-
kaisee, millainen jälki hakkuusta tulee. 

Metsävaltuutettu Markku Kiljala:Metsävaltuutettu Markku Kiljala:

Metsäedunvalvonnasta on Metsäedunvalvonnasta on 
huolehdittava joka tasollahuolehdittava joka tasolla

Suomen metsiä museoimalla maailman ilmasto-
kysymyksiä ei Markku Kiljalan mukaan ratkaista.  
  -Suojelun sijasta teollisuuden ja liikenteen päästöt 
on saatava alas, eikä siihen tarvita avohakkuista luo-
pumista ja turvemaahakkuiden rajoittamista. Avo-
hakkuukieltoesitys on yksityisomistukseen puut-
tumista. Toisaalta vanhojen metsien suojelupuheet 
ovat omiaan aiheuttamaan turhia ”ylihakkuita”. 
Hyvän metsänhoidon kautta metsämme ovat vuosi-
kymmenten aikana lisänneet merkittävästi puusto-
pääomaa, kasvua ja hiilensidontaa. Suometsiä ei ole 
kansantaloudellisestikaan varaa jättää hoitamatta. 

Kiljalaa huolettaa metsien nopea siirtyminen sijoi-
tusrahastoille. -Yksityiset metsänomistajat hoitavat 
metsiään hyvin. Sijoitusrahastoilla saattaa olla hy-
vinkin erilainen suhtautuminen metsään. Valtion 
tulee huolehtia, ettei rahastoilla ole veroetuja, joiden 
avulla ne olisivat muita paremmassa asemassa. Ra-
hastojen toimikaudet ovat lyhyitä, kun taas metsän-
kierto on pitkä. Rahastojen omistuksen kasvu on 
sekä aluepoliittisesti että metsänhoidollisesti arve-
luttavaa, Kiljala miettii.

Kuolinpesien tilanne askarruttaa myös uutta val-
tuutettua. Hänen näkemyksensä mukaan tarvittai-
siin määräaika, jonka aikana kuolinpesän on oltava 
jaettu, muutettu yhtymäksi tai myyty. Kuolinpesien 
metsiä jää nyt turhan paljon hoitamatta.

Metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa läheisyysperi-
aate on uuden valtuutetun mielestä vahva kilpailu-
kykytekijä.  

-Läheisyysperiaatteesta kannattaa pitää kiinni. On 
todella hienoa, että metsänhoitoyhdistyksen palve-
lupisteet ovat lähellä metsänomistajaa. Siellä on aina 
asiantunteva henkilö palvelemassa ja vastaamassa 
yhä erilaistuvien metsänomistajien tarpeisiin, Mark-
ku Kiljala kommentoi lopuksi.

LEENA SIKKILÄ

-Vain hyvin hoidetut metsät toimi--Vain hyvin hoidetut metsät toimi-
vat vahvana hiilinieluna, metsiään vat vahvana hiilinieluna, metsiään 
aktiivisesti hoitava Markku Kiljala aktiivisesti hoitava Markku Kiljala 
muistuttaa.muistuttaa.

Markku Kiljala on ollut 
mukana järjestön toiminnas-
sa pitkään. Nyt ensi kertaa 
metsänhoitoyhdistyksen 
hallinnossa.

15metsänomistajat
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SOLOSAHA FARMERS 
M8, Stihl MS661, 
sis. laippa ja ketju.

LOGOSOL FARMERS SAHALAITOS

2550 €
Hintaan lisätään 
alv. ja rahti

SOITA JA TILAA 075-3251103 & 0400-293341

TILAA ILMAINEN TUOTELUETTELO! 
100-SIVUA SAHOJA JA PUUNTYÖSTÖKONEITA 

TEE NÄIN: SOITA:075-3251103, SÄHKÖPOSTITSE: INFO@LOGOSOL.FI

www.logosol.� 
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www.poppankki.fi /sievi

Lähellä ihmistä
POP Pankin vahvuus on aina ollut paikallisissa juurissa

ja suorassa yhteydessä omiin asiakkaisiin.
Siinäpä se – taitomme ja tahtomme palvella

suomalaista maa- ja metsätalousyrittäjää erityisen hyvin.

Sievi | Ylivieska | Oulainen 
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www.konehuoltokivioja.fi
hannu.kivioja@konehuoltokivioja.fi

Ruutihaantie 11, YLIVIESKA

 P.(08) 424 005, 020 455 1303, fax (08) 424 258, päivystys 0400 279 970

Ruutihaantie 11, Ylivieska. Puh. 010 326 2090, 020 455 1303
www.konehuoltokivioja.fi

Huollot, varaosat ja korjaukset

Jäähdytin- ja lauhdutinkorjaukset

HUOLTOJA

Metsävähennys on kuulunut metsäverotuksen 
keinovalikoimaan vuodesta 1993, jolloin Suo-
messa siirryttiin puunmyyntitulojen verotuk-
seen. Metsävähennyksen enimmäismääräksi on 
säädetty laissa 60 prosenttia metsämaan ja puus-
ton hankintahinnasta. Jos luonnollinen henkilö, 
yhtymä, kuolinpesä tai luonnollisten henkilöi-
den muodostama yhteismetsä myy metsätilan, 
kaikki käytetyt metsävähennykset tuloutuvat 
verotettavaksi tuloksi, niin kuin oikein on. 

Lainsäätäjä halusi rajata metsävähennyksen 
käytön vain yksityisille metsänomistajille ja yh-
teismetsille. Yhtiömuotoinen metsänomistus on 
rajattu selkeästi metsävähennyksen käytön ulko-
puolelle. Voimassa oleva laki sanoo näin:

”Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja 
näiden muodostamalla verotusyhtymällä sekä 
yhteisetuudella on oikeus tehdä metsävähennys 
maatilana pidettävältä kiinteistöltä saamastaan 
metsätalouden pääomatulosta ennen 56 §:ssä tar-
koitettujen vähennysten tekemistä.”

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana sijoi-
tusrahastot ovat tulleet uutena toimijana metsäti-
lamarkkinoille. Niiden metsänomistus on nous-
sut jo reiluun 400 000 hehtaariin. Rahastoyhtiöt 
ovat löytäneet porsaanreiän lainsäädännöstä. Ne 
perustavat rahastoyhtiön hallitseman muodolli-
sen yhteismetsän, jonka omistukseen hankkivat 
metsätiloja.  

Ongelmaksi rahastomuotoisen metsänomis-
tuksen tekee se, että niiden sijoitushorisontti on 
kovin lyhyt verrattuna ylisukupolviseen per-
hemetsänomistajuuteen. Yhdellä kaupalla voi 
rahastoyhtiön metsäomaisuus siirtyä ulkomaa-
laiseen omistukseen, kuten nyt jo joissakin ta-
pauksissa on käynyt. Näissä kaupoissa käytetty 
metsävähennys ei tuloudukaan verotettavaksi 
tuloksi, koska rahaston sisälle rakennettu näen-
näinen yhteismetsä säilyy metsätilojen omis-
tajana. Näin metsävähennyksen alkuperäinen 
tarkoitus on vesitetty ja veroetu voidaan siirtää 
vaikka Keyman-saarille.

Jotta asia korjaantuisi, tarvitaan lainsäädännön 
muutos, joka estää metsävähennyspohjan muo-
dostumisen muilta kuin luonnollisilta henki-
löiltä, luonnollisten henkilöiden muodostamilta 
yhtymiltä, kuolinpesiltä ja yhteismetsiltä, niin 
kuin oli lain alkuperäinen tarkoitus. Poliitikoil-
le asiasta on puhuttu ja kirjelmöity niin MTK:n 
kuin metsänhoitoyhdistystenkin toimesta, joten 
nyt odotellaan tuloksia.

Metsäverotuksessa 
metsärahastojen 
porsaanreikä

JUHA RAUTAKOSKI

http://www.konehuoltokivioja.fi
mailto:hannu.kivioja@konehuoltokivioja.fi
http://www.konehuoltokivioja.fi
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Taimikonhoitokampanjan sahapalkinnot 
Pyhäjärvelle ja Kalajoelle

Tervetuloa mukaan Pyhä-Kalan yhteismetsään
Viimekeväisen osakaskunnan laa-
jentumispäätöksen jälkeen on yh-
teismetsään mahdollista liittyä uu-
silla osakastiloilla. Yhteismetsä on 
tavattoman helppo ja tuottava tapa 
omistaa metsää.

Pyhä-Kalan Yhteismetsä on mukana Suomen metsä-
keskuksen ja Maanmittauslaitoksen hallinnoimassa 
”Tiedostava metsätilan omistus” hankkeessa. Han-
keen yhtenä tavoitteena avustaa olemassa olevien 
yhteismetsien laajentumista. Yhteismetsään liittymi-
sestä aiheutuvat toimitus ja arviointikustannukset 

JUSSI RISSANEN

maksetaan hankkeen varoista. Hankkeen puitteissa 
liittymisen voi hoitaa vielä 2021 aikana.

Viime syksyn aikana kolmelle mahdolliselle uudelle 
osakastilalle laadittiin metsäsuunnitelmat. Nyt al-
kuvuoden aikana tiloille suoritetaan arvonmääritys, 
jonka jälkeen omistajilla on mahdollista halutessaan 
liittää tilat yhteismetsään. Uusille kiinnostuneil-
le osakkaille laaditaan metsäsuunnitelmat tulevan 
maastokauden aikana ja loppuvuoden aikana myös 
tämä ryhmä etenee arvioinnin kautta liittymistoimi-
tukseen. Eli hyvin ehtii mukaan vielä. 

Pyhä-Kalan Yhteismetsä hakee uusia osakastiloja var-
sin väljillä kriteereillä. Liitettävän kiinteistön puus-
ton ei suinkaan tarvitse olla uudistuskypsää metsää. 
Normaalilla kehitysluokkarakenteen omaavat tilat 
käyvät hyvin. Olennaista on tilan lähitulevaisuuden 
tulojen ja kulujen tasapaino. Jos lähitulevaisuudessa 

tilalla on kuluja huomattavasti enemmän kuin tuloja, 
niin tämä tietysti heikentää pienehkön yhteismetsän 
kassavirtaa.

Yhteismetsä on toiminut nyt kaksi tilivuotta ja kol-
mas on käynnissä. Toiminta on lähtenyt käyntiin 
ripeästi ja hakkuita ja hoitotöitä on toteutettu met-
säsuunnitelman mukaisesti. Myös talous on toteutu-
nut suunnitellun positiivisena ja talouden ylijäämää 
jaettu osakkaille.

Mikäli kiinnostuit yhteismetsään liittymisestä, niin 
otathan yhteyttä Jussi Rissaseen, jussi.rissanen@mhy.fi 
tai 0503219480. 
Lisätietoa löytyy yhteismetsän sivuilta osoitteesta 
http://www.pyha-kalanyhteismetsa.fi/

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan ja alueen 
POP-pankkien yhteisen taimikonhoitokampanjan 
viime vuoden osuus on ratkennut. Arvontahan suo-
ritettiin kaikkien vuonna 2020 taimikonhoitoa tiluk-
sillaan tehneiden tai teettäneiden metsänomistajien 
kesken. Palkintoina olleet kaksi ammattiluokan rai-
vaussahaa menivät tällä kertaa melko lailla ääripäi-
hin aluetta, eli Pyhäjärvelle ja Kalajoelle.

Pyhäjärvellä sahapalkinnon nappasi nuori metsän-
omistaja Ville Vesamäki, joka oli varsin tyytyväinen 
tuuriinsa. Ville on käynyt Haapajärvellä metsäopin-
toja ja hän valmistui metsuri-metsäpalveluiden tuot-
tajaksi vuonna 2016. 

-Minä ostin ensimmäisen oman metsäpalstani 18 – 
vuotiaana ja nyt metsää on kertynyt jo noin 60 heh-
taaria, Ville Vesamäki kertoo. 

-Palkintosahalle löytyy taatusti käyttöä sekä omis-
ta että isän metsistä. Minulla on tarkoitus työllistää 
itseäni jatkossa myös vieraiden metsissä. Minusta 
metsäalalla on nyt varsin valoisat näkymät.

Reisjärven POP-pankin puolesta palkintoa luovutta-
nut rahoitusasiantuntija Teemu Kinnunen korosti 
metsätalouden yhteiskunnallista merkitystä, jonka 
takia pankilla on vahva intressi olla mukana palkin-
non kustannuksissa.  -Sopia toivoo, että poliittisilla 
päätöksillä ei heikennetä metsätalouden kilpailuky-
kyä, vaan vaalitaan kansallisomaisuuttamme. Suomi 
on mallimaa metsien hoidossa, jonka tulisi näkyä 
asenteissa alaa kohtaan. 

Taimikonhoitokampanja kannustaa metsänomista-
jia aktivoitumaan nuorien metsien hoidossa. Metsä-
talous on pitkäjänteistä, ylisukupolvista työtä, jossa 
pikavoittoja ei ole saatavissa, Kinnunen muistuttaa.   

-Ville Vesamäki on ollut aktiivinen hoitamaan omia 
ja vanhempiensa metsiä ja hän on nähnyt työnsä 
merkityksen pitkälle tulevaisuuteen. Nyt tehdyn 
työn hedelmiä metsätaloudessa korjataan usein vas-
ta vuosikymmenten kuluttua. 

Seija ja Erkki Roimela Kalajoelta voittivat Poh-
janmaan POP-pankin lahjoittaman raivaussahan 
metsänhoitoyhdistyksen arvonnassa. Sahan vas-
taanotti Erkki Roimela mhy:n Kalajoen toimistolla. 
Erkki teki viime vuonna 5,7 hehtaaria nuorenmet-
sänhoitoa ja pääsi työmaallaan kilpailuun mukaan.  
  -Uudelle raivaussahalle riittää käyttöä, taimikon-
hoitoa ei ole lähivuosina tehtävänä, mutta ennakko-
raivauksia on tehtävänä useassa paikassa, Roimela 
kertoo.   -Vanha raivaussahani oli myös Stihl, niin on 
mukava jatkaa metsähommia tutulla merkillä. Stih-
lin raivaussahassa on minulle käyttäjäystävällisem-
pi tuo kaasukahva, sitä ei tarvitse painaa peukalolla 
niin kuin muissa merkeissä.

Maataloustuotantoa harjoittavat Roimelat saivat 
joulukuussa Kalajoen tämänvuotisen maaseutuyri-
tyspalkinnon. Palkinnon saaneet saivat kiitosta vah-
vasta osaamisesta luonnonmukaisessa peltoviljelys-
sä sekä luomuviljelyn imagon kohottamisesta. Nyt 
oli sitten metsän vuoro.

Kuvassa oikealla sahan voittanut Ville Vesamäki sekä 
palkinnon luovuttajat metsänhoitoyhdistyksen metsä-
asiantuntija Kari Finnilä sekä Reisjärven POP - pankin ra-
hoitusasiantuntija Teemu Kinnunen, joka vastaa pankin 
maa- ja metsätalousasiakkaista.

Kalajoen toimistolla palkinto-
sahaa oli vastaanottamassa 

Erkki Roimela (oik). Palkinnon 
luovutti metsäasiantuntija 

Petri Kauppinen.

JUHA RAUTAKOSKI

mailto:jussi.rissanen@mhy.fi
http://www.pyha-kalanyhteismetsa.fi/
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Onko metsässänne 
viljelemättömiä 
avohakkuualueita?  

Jo nyt kannattaa varmistaa metsänhoitoyh-
distyksestä, että taimet tulevan kevään met-
sänviljelyyn on varattuna. Metsänhoitoyh-
distys on hankkinut taimet yhteishankintana 
talven aikana ja ne ovat metsänomistajien 
käytössä sovittuna aikana. 

Metsänhoitoyhdistykseltä jäsenmetsän-
omistaja saa taimien mukana myös kaikki 
metsänviljelyssä tarvittavat työvälineet 
veloituksetta käyttöön. Omaksi niitä ei kan-
nata kenenkään hankkia - sen verran harvoin 
niitä yksityinen metsänomistaja tarvitsee.

Varaa kevään viljelytaimet ajoissa!

Viljelytaimien ensimmäisten vuosien kehitys on hy-
vin usein tiukkaa kilpailussa maan ravinteista ja kas-
vutilasta heinän ja vesakon kanssa. 

  -Näemme monta kertaa havupuun taimia, jotka 
ovat istutuksen jälkeen vuosien ajan hieman hailakan 
värisiä ja ehkä myös vähän raukan näköisiä.  Kasvu 
ei ole oikein lähtenyt käyntiin, kuten olisimme toi-
voneet, kuvailee tilannetta metsäasiantuntija ja lan-
noitusvastaava Markku Mämmelä Mhy Pyhä-Ka-
lasta.     -Istutusalueelle ilmestyy lehtipuun vesakkoa 
ja heinää, jotka ovat hyvin nopeita hyödyntämään 
maassa olevaa vapaata typpeä. Pieni taimi on suu-
rissa ongelmissa hennon juuristonsa kanssa. Kilpailu 
on julmaa. 

Mämmelän mukaan metsänhoitoyhdistyksessä on 
tähänkin saakka pyritty tekemään kaikki metsän 
uudistamiseen liittyvät toimet parhaan tietämyksen 
mukaan. Ensi keväästä lähtien yhdistyksellä on kui-
tenkin tarjolla kokonaan uusi palvelu, joka korjaa 
edellä kuvattua taimien alkukehitysongelmaa. 

  -Tarjoamme uutena palveluna, apuna avuttomil-
le taimille, täsmälannoitusta istutuksen yhteydessä. 
Lannoitus tapahtuu pottiputkeen asennetun lannoi-
tuslaitteen avulla. Jokaisen taimen juuristolle tipah-
taa sopiva määrä lannoitetta, joka antaa taimelle hui-
kean lähtökasvun.

Viereisessä kuvassa on maasta kaivettuja mallitai-
mia, joille lannoiterakeet on annettu ja vieressä on 
vertailukohteena lannoittamattomia taimia. Kuvat 
on otettu mustikkatyypin kankaan istutustaimista 
ensimmäisen kasvukauden jälkeen. 

  -Lannoitustaimilla pituuskasvu yhden kesän jäl-
keen on reilusti lannoittamattomia parempi, taimien 
runko on vahvempi ja juuristo on kehittynyt erittäin 
hyvin yhtä jalkaa muun taimen kanssa. Myös neu-
lasten väristä näkee selvästi muutoksen. Tällainen 
taimi pääsee vesakolta ja heinältä karkuun nopeas-
ti. Se vähentää heinäämisen ja täydennysistutuksen 
tarvetta ja siirtää varmasti myös vesakontorjuntaa 
tuonnemmaksi, Mämmelä pohtii.

Istutustaimelle kasvuvauhtia 
täsmälannoituksella

METSÄNHOITO

Mitä lannoittaminen sitten maksaa? Lannoitera-
keet pitää saada maan sisään, joten operaatio pitää 
toteuttaa istutuksen yhteydessä. Pottitaimilaati-
kon lannoittaminen ennen istutusta ei tulosta tuo. 
  -Istutuksen yhteydessä työ tehdään pottiputken 
lisälaitteen avulla. Työn ja ArGrow-lannoitteen yh-
teishinnaksi tulee ilman arvonlisäveroa 7 senttiä 
tainta kohti, eli 126 euroa hehtaarille, Markku Mäm-
melä laskee.  -Varsin edullinen operaatio, kun kus-
tannuksen saa tietysti verovähennyksiin mukaan.

Kuvassa vasemmalla täsmälannoitettuja taimia ja oikeal-
la lannoittamattomia taimia yhden kasvukauden jälkeen. 
Ero on järisyttävän suuri.

Tutkimuksen mukaan taimet, joita on käsitelty arGrow 
-lannoitteella, ovat kasvaneet yli puolet lannoittamatto-

mia paremmin kolmessa kasvukaudessa (Skottvikt- verson 
paino ja Rotvikt- juurten paino)

JUHA RAUTAKOSKI Omatoimiselle istuttajalle työn osuus jää luonnol-
lisesti kustannuksista pois. ArGrow – lannoitepur-
kin hinta on 20 euroa ja alv, ja se riittää 450 taimelle. 
Hehtaarihinnaksi tulee pelkällä lannoitteella noin 80 
euroa + alv. 

  -Jos asia kiinnostaa, olkaapa pikaisesti yhteydes-
sä oman alueenne metsäasiantuntijoihin. Tilaamme 
lannat ja varusteet yhteishankintana hyvissä ajoin 
ennen kevättä, Mämmelä vinkkaa.

TIMO LEIRIMAA
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LYHYESTI METSÄSTÄ

Kemijärven biojalostamo 
otti uuden loikan
Kemijärvelle kaavaillun Boreal Bioreff- biojalostamon 
omistusjärjestelyihin tulee yllättäen mukaan kotimain-
en uusi toimija. Vataset Teollisuus Oy vastaa loppu-
vuodesta tehdyn sopimuksen perusteella sekä alueen 
vuokrasopimuksesta että rahoituksen hankinnasta. 
Vuoden lopulla tehdashankkeen ympäristöluvasta 
tehdyt valitukset myös hylättiin. Toimitusjohtaja Heikki 
Nivalan mukaan omistusjärjestely ja ympäristölupa 
turvaavat nyt hankkeen jatkon ja tehdyt investoinnit. 

Kemeran käyttö kasvoi
Kemera-tukea maksettiin viime vuonna yli 50 miljoonaa 
euroa. Se on runsaat 500 000 euroa enemmän kuin 
vuonna 2019. Tukea oli varattu viime vuodelle kuiten-
kin 56 miljoonaa, joten käyttämättä jäi liki 6 miljoonaa 
euroa. Noin 40 miljoonaa euroa, eli suurin osa, makset-
tiin nuoren metsän hoitoon. Metsäteiden tekoon tukea 
meni 5 miljoonaa, terveyslannoituksiin 1,6 miljoonaa 
sekä ympäristötukiin 7,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 
miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Jättirekat tulevat 
maanteille
Kaksi isoa puuta kuljettavaa ajoneuvoyhdistelmää on 
saanut käyttökokeiluluvat Lapissa. Metsähallitus nimi-
ttää näitä yli 80 tonnin painoisia ajoneuvoyhdistelmiä 
”pikkujäteiksi”. Ensimmäinen Metsähallituksen puuta 
kuljettava 84-tonninen yhdistelmä aloitti käyttökokei-
luluvalla kuljetukset joulukuussa. peräti 85 tonnia pain-
ava auto aloittaa maaliskuussa. Normaali puutavara-au-
ton enimmäispaino on 76 tonnia.
Sähköiset metsänomistajapalvelut etenevät hitaasti
Metsänomistajat ovat toistaiseksi ottaneet metsäalan 
uusia sähköisiä asiointipalveluita vain vähäisessä 
määrin käyttöönsä. Monet metsäyhtiöiden ja metsän-
hoitoyhdistyksen asiointipalveluista kyllä tunnetaan 
nimeltä, mutta niiden käyttö on vähäistä. Suomen 
metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelua on ainakin kokeil-
lut noin puolet metsänomistajista. Toiseksi suosituin oli 
mhy-kentän Metsäselain. Muut palvelut olivat vähem-
män käytettyjä.

NordFuel – jalostamon 
investointipäätöstä 
odotellaan
Haapavedelle suunnitellun NordFuel – biojalostamon 
suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että investoin-
tipäätöstä odotellaan mahdollisesti jo alkuvuoden ai-
kana. Tehdas tuottaisi bioetanolia ja biokaasua lähinnä 
liikennekäyttöön. Tehdas tulisi nielemään arviolta noin 
700 000 kuutiometriä energiapuuta, purua ja haket-
ta vuodessa, eli sillä olisi merkittävä vaikutus myös 
metsänomistajille Pohjois-Pohjanmaan lisäksi aina 
Keski-Pohjanmaata ja Kainuuta myöten.

Hirviä lasketaan ilmasta
Luonnonvarakeskus (Luke) aloitti hirvien lentolaskennat 
Pohjois-Suomessa ja Kainuussa 11.1.2021.
Laskennat tehdään Länsi-Lapin (Hirvitalousalue Lappi 
5), Oulun (Hirvitalousalue Oulu 4) ja Kainuun alueilla 
(Hirvitalousalue Kainuu 4). Lentolaskenta kestää arviolta 
kuukauden riippuen laskentaolosuhteista. Laskennat 
lennetään helikopterilla. Lentokorkeus on noin 100 
metriä ja laskentalinjojen väli on kaksi kilometriä. 

Lähteet: Luke, MT, Metsälehti, NordFuel

Monien metsänomistajien metsät sijaitsevat koko-
naan turvemailla ja alueiden puunkorjuupotentiaali 
on erittäin merkittävä. Metsäojitusta on tutkittu pal-
jon, mutta usein rajatusta näkökulmasta. Ojitettujen 
soiden kestävä käyttö -tutkimushankkeen tavoite oli 
luoda kokoava katsaus ojitusten ilmasto-, vesistö- ja 
monimuotoisuusvaikutuksista ja näin pohjustaa kes-
kustelua turvemaiden kestävästä metsätalouskäy-
töstä. Hankkeen päätoteutuksesta vastasi Helsingin 
yliopiston metsätieteiden osasto ja yliopistotutkija 
Paavo Ojanen yhdessä laajan suotutkijajoukon kans-
sa.  

-Metsäsäätiön rahoituksella laaja tutkimustieto oli 
mahdollista koota synteesiksi yhteen, kiittää Ojanen.

Ilmaston kannalta metsäojitusten vaikutukset ovat 
tähän mennessä olleet varsin myönteisiä. Puuston 
kasvun parantuessa hiilen sidonta on tehostunut ja 
suon kuivuessa metaanin, voimakkaan kasvihuone-
kaasun, päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Toi-
saalta kuivuminen kiihdyttää turpeen hajoamista, 
mikä vapauttaa muita kasvihuonekaasuja. Ojanen 
arvioi, että karuilla soilla puun kasvatus on mahdol-
lista niin, että metsäojitus voi olla pitkälläkin aikavä-
lillä ilmaston kannalta kestävää. 

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen kan-
nalta ojitettujen turvemaiden vaikutukset ovat mo-
nitahoisia. Suoluonnon monimuotoisuus on tutki-
musten mukaan vähentynyt metsäojitusten laskiessa 
pohjaveden pintaa.   

-Jäljellä olevat arvokkaat luonnontilaiset suot on 
tutkimuksen perusteella aiheellista jättää pois met-
sätalouskäytöstä, toteaa Ojanen.  

 -Soiden vesien muuttunut liike lisää ravinnekuor-
mitusta. Kevyemmät metsänhoidon menetelmät, 
kuten jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, ovat turve-
mailla perusteltuja. Erityisesti Pohjois-Suomessa ve-
siensuojelua ja ojittamattomien soiden luonnontilaa 
voidaan edistää yhdellä kertaa ohjaamalla ojitettujen 
suonosien vesiä vesistöjen sijaan ojittamattomille 
suonosille.

Ojitettujen soiden metsätalouskäyttö ja ekologinen 
kestävyys ovat monesti yhteensovitettavissa. Yhtä 
toimenpidesapluunaa kaikille suotyypeille koko 
Suomessa ei ole ja lisää tutkimusta ja yhdessä kehi-
tettyjä turvemaiden käsittelytapoja tarvitaan.   -Maa-
ilma on harvoin mustavalkoinen ja ojitettuja soita 
on monenlaisia. Niinpä käytännönläheinen lähesty-
mistapa voisi olla luokittelu siihen, millaisilla soilla 
intensiivinen metsätalous on kannattavaa, millaisil-
la soilla kevyempi metsätalous voi toimia, millaiset 
suot kannattaa jättää metsätalouden ulkopuolelle ja 
millaiset suot olisi syytä ennallistaa ojittamattomaan 
tilaan, Ojanen päättää.

Metsäsäätiötekoja

Synteesi ojitettujen turvemaiden 
tutkimuksesta

EETU PUNKKA

METSÄSÄÄTIÖ TIEDOTTAA

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuo-
sittain merkittävän osan puukauppojen 
yhteydessä kerätyistä lahjoitusvaroista 
metsäelinkeinoa tukevaan tutkimuk-
seen. Metsäojituksen ilmasto- moni-
muotoisuus-, ja vesistövaikutuksista on 
koottu laaja-alainen katsaus alkuvuodes-
ta 2021. Hankkeen kirjallisiin tuotoksiin 
voi tutustua Suoseuran verkkosivuilla.

-Metsäsäätiön rahoituksella laaja tutkimustieto 
oli mahdollista koota synteesiksi yhteen, kiittää 
Paavo Ojanen.

PAAVO OJANEN

Vuoden 2020 kemera-varojen käyttötilaston 
mukaan Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala oli metsän-
hoitoyhdistysten joukossa Suomen numero yksi. 
Yhdistys oli hakenut kemera-varoja alueensa 
metsänomistajille viime vuonna enemmän kuin 
mikään muu yhdistys koko maassa.  

  -Luonnonhoidon kemera-tukia Mhy Pyhä-Kala 
oli hakenut eniten koko maassa, mutta suometsien 
hoidossa olimme todella kirkkaasti ykkönen, johtaja 
Maunu Kilpivaara iloitsee.   -Taimikon varhaishoidos-
sa olemme sijalla kaksi, samoin nuorten metsien 
hoidossa.
Tilasto kertoo tietysti yhdistyksen suuresta koosta 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ahkerin 
kemera-varojen hakija

ja jäsenmäärästä, mutta se ei ole Kilpivaaran mukaan 
koko totuus.  -Mehän olemme toimihenkilömäärällä, 
jäsenmäärällä tai metsäpinta-alalla mitattuna 6-10 
suurimman yhdistyksen joukossa valtakunnassa, eli 
olemme kuitenkin kemera-varojen käytössä selvästi 
kokoamme suurempi.

Kilpivaaran mukaan kemera-varojen käytön vahva 
osuus kertoo yhdestä metsäedunvalvonnan osa-al-
ueesta, jossa yhdistys on onnistunut kansallisesti 
hyvin. -Varsinkin täällä pohjoisessa kemera-varoilla 
on metsänomistajille suuri merkitys ja siksi se on 
myös yhdistyksen toiminnassa tärkeässä roolissa. 
Tässäkin olemme metsänomistajan asialla.
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Vanhan kuusen tarinaa

Noin 130 vuotta elänyt ja kasvanut kuusivanhus on nähnyt 
monenlaista aikaa. Metsänomistaja Heikki Hanhineva kävi 
tutkailemassa kuusen kokemuksia.

1890 - vuosikymmen
Tämä kuusi sai alkunsa vuonna 1890. Silloin Aleksanteri III 
oli Venäjän keisari ja Suomen suuriruhtinas. Keisari kuoli 
1894 ja uudeksi keisariksi tuli Nikolai II, joka oli Venäjän 
viimeinen keisari ja Suomen suuriruhtinas. Nikolai II:n hal-
litsijakauden aikana Suomen erityisasema ja autonomia jou-
tuivat monien sortotoimenpiteiden kohteeksi. 
Paavo Nurmi syntyi 13.6.1897. Samana vuotena, kun kuusi 
sai alkunsa, syntyi Molotov, joka toimi talvi- ja jatkosodan 
aikana Venäjän ulkoministerinä ja vaikutti siten paljon Suo-
men kohtaloon. Molotov muistetaan mm. Molotov - Rib-
bentrop -sopimuksesta ja ”molotofin koktailista”. Edelli-
sessä nämä herrat allekirjoittivat elokuussa 1939 Stalinin ja 
Hitlerin tekemän sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan, jos-
sa sovittiin Puolan, Suomen ja Baltian maiden jakamisesta 
Neuvostoliiton ja Saksan kesken. Molotovinkoktailiksi taas 
kutsuttiin polttoainepulloa, jolla suomalaiset tuhosivat vi-
hollisen panssareita.  
Kuusen alkua edeltäneenä vuonna olivat syntyneet Adolf 
Hitler ja Risto Ryti. Vuonna 1898 Suomen kenraalikuver-
nööriksi tuli Nikolai Bobrikof ja seuraavana vuonna alkoi-
vat ns. sortovuodet. Eugen Shauman ampui Bobrikovin ja 
itsensä 16.6.1904.

1900 - vuosikymmen
Urho Kekkonen syntyi vuonna 1900 ja Adolf Ehrnrooth 
vuonna 1905. Tähän saakka kuusi oli kasvaa kituuttanut 
aluskasvistona suurten puiden varjossa ja saavuttanut vasta 
pienen joulukuusen mittasuhteet.

1910 - vuosikymmen
Vuonna 1917 Suomen saavutti itsenäisen valtion aseman al-
koi vapaussota. 

1930 - ja 1940 - vuosikymmenet.
Lama ja ankara pulakausi alkoi 1929 ja kesti vuoteen 1933. 
Konikapina ajoittuu myös tuohon aikaan- Konikapina oli 
vuonna 1932 Nivalassa tapahtunut viranomaisten ja pai-
kallisten maanviljelijöiden välinen yhteenotto. Adolf Hitler 
siirtyi vuonna 1933 valtaan Saksassa. Talvisota syttyi 1939. 
Jatko- ja Lapinsota käytiin 1941-45.

Myöhäisemmät vaiheet
Tämän kuusen elinkaaren aikana Suomen vuosikeskiläm-
pötila kasvoi n. 2,4 astetta. Ilmastollisesti 1930-luvun vuo-
det olivat poikkeuksellisen lämpimiä, joka näkyy tämänkin 
kuusen vuosirenkaissa. 

Metsätaloussuunnitelman mukaan vuonna 1976 tämän 
kuusen kasvukuviolla oli puustoa hehtaarilla 130 k-m3. Nyt 
44 vuotta myöhemmin päätehakkuussa hehtaarilta lähti 
puuta 280 m3, josta lahopuuksi meni noin 1 %. Mitäpä tästä 
voi päätellä?

HEIKKI HANHINEVA

Kuusen elinkaaren aikana 
Suomen vuosikeskilämpötila 
kasvoi 2,4 astetta.

6 lehteä  + digitilaus  jäsenetu hintaan

59,00
VAIN

Aarteen tilausmaksu 

on vähennyskelpoinen 

metsä verotuksessa!
Psst..

.

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Tilaa Aarre ja tiedät 
enemmän metsäsi tuotosta 

ja hyvinvoinnista.

Katso kesto tilaajan monet 
edut ja tilaa lehti osoitteesta 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETUTarjoushinta voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.
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Valtakunnalliset jäsenedut uudistuivat – löydät ne osoitteesta www.mtkhankinnat.fi

METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENYYDESSÄ ON 

VOIMAA!
Metsänhoitoyhdistyksessä on osaamista ja asiantuntemusta, jota jokainen metsänomistaja tarvitsee. 

Metsänhoitoyhdistyksessä on voimaa ja vaikutusvaltaa ajaa metsänomistajan asiaa paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen päätöksentekijät ovat alueen metsänomistajia. 

Yhdessä olemme paljon. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden arvo on aina suurempi kuin sen hinta.

Liity jäseneksi osoitteessa: 
www.mhy.fi/pyha-kala/jasenedut/liity-jaseneksi

1 Oma metsäasiantuntija
Mikä tahansa metsäasia
askarruttaa,
metsäasiantuntijasi auttaa. 2 Maksuton 

puunmyyntisuunnitelma 
Turvallinen ja tuottava puukauppa alkaa 
puunmyyntisuunnitelmalla, jonka saat 
metsänhoitoyhdistyksestä 
maksuttomana.

3 4Maksuton metsäkäynti
Metsäkäynti yhdessä metsä-
asiantuntijan kanssa selvittää,
mitä metsällesi kuuluu. Mietitään
metsänhoitoa ja puhutaan puukaupasta. 

PEFC-metsäsertifiointi 
Kun olet metsänhoitoyhdistyksen jäsen, 
kaikki metsäsi ovat automaattisesti 
PEFC-sertifioituja. Sertifiointi osoittaa, 
että metsiäsi hoidetaan kestävästi.

Lisää jäsenetuja:
Jäsenlehdet ja tiedotteet
Metsäselain
Tuki maankäyttöasioissa

Tapahtumat ja kurssit
Jäsenhintaiset palvelut 
Aarre-lehti etuhintaan

Metsälehti etuhintaan 
LähiTapiolan edut vakuutuksista 
www.lahitapiola.fi/mhy 

http://www.mtkhankinnat.fi
http://www.mhy.fi/pyha-kala/jasenedut/liity-jaseneksi
http://www.lahitapiola.fi/mhy
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Oiva-jäsenrekisteri on yhteinen koko MTK-Metsän-
omistajat-järjestössä, joten jos kuulut sekä metsän-
hoitoyhdistykseen että MTK-yhdistykseen, saat mo-
lempien yhdistysten jäsenmaksut samalla laskulla. 
Laskut saapuvat helmikuun loppupuolella ja eräpäi-
vä on 15.3.

”Huomaa uusi tilinumero”
Jos olet aiemmin tallentanut jäsenmaksun tili- ja vii-
tenumeron laskupohjaksi, ne eivät enää toimi, sillä 
jäsenmaksujen tili- ja viitenumerot muuttuvat myös.

”Muuta jäsenmaksusi e-laskuksi”
Vuonna 2021 lähetämme vielä jäsenmaksut kaikille 
paperisina, mutta suosittelemme siirtymään e-las-
kuun. Se on paljon halvempaa. Ohjeet e-laskun tilaa-
miseksi löydät jäsenmaksulaskustasi ja Oiva-jäsen-
portaalista.
Oiva-jäsenportaaliin pääset kirjautumaan jäsen-
maksun maksettuasi osoitteessa www.mtk.fi . Sieltä 
löydät mm. sähköisen jäsenkorttisi, jäsenmaksusi pe-
rusteet ja tietoa MTK:n järjestämistä koulutuksista. 
Oivan kautta voit myös esimerkiksi tilata järjestön 
uutiskirjeitä sinua kiinnostavista aiheista.

”Tutustu jäsenetuihisi ja hyödynnä”
Jäsenmaksun maksamalla saat käyttöösi oman yh-
distyksesi arvokkaiden palveluiden ja jäsenetujen 
lisäksi myös koko järjestön laajat jäsenedut, jotka 
löydät osoitteesta www.mtkhankinnat.fi . 

Jäsenmaksut vuodelle 2021 
Metsäala,        Edun-     mhy:n     kok.jäsen-
ha   valvonta-   osuus maksu  
 maksu
0-9,99 15 €   39 €   54 €
10-19,99 15 €   49 €   64 €
20–49,99 15 €   63 €   78 €
50–99,99 15 € 114 € 129 €
100–199,99 15 € 164 € 179 €
200-999,99 15 € 215 € 230 €
1000-4999,99  15 € 245 € 260 €
yli 5000 ha 15 € 245 € 260 €

1. Mikäli puolisot omistavat metsää erikseen ja myös 
yhtymänä, voidaan jäsenpinta-alat jäsenen vaa-
timuksesta laskea yhteen.

2. Kuolinpesät, yhteismetsät ja sisarusten metsäy-
htymät käsitellään omina jäsenyyksinä, eikä niitä voi 
yhdistää yhden osakkaan muuhun jäsenyyteen. 
 
3. Yhteismetsän, kuolinpesän, yhtymän tai muun 
yhteisomistuksen osakas voi liittyä erikseen jäsenek-
si, ellei hänellä muutoin ole omistuksessaan metsää. 
Osakkaan jäsenmaksu on 30 euroa.

4. Kannattajajäsenmaksu on 30 euroa.

Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenmaksu uuden 
Oiva-jäsenrekisterin kautta

Miksi kannattaa olla Miksi kannattaa olla 
metsänhoitoyhdistyksen jäsen?metsänhoitoyhdistyksen jäsen?

metsänhoitoyhdistys
PYHÄ-KALA

JÄSENILLE

Mikä on edunvalvontamaksu 
ja mihin sitä käytetään?

Metsänhoitoyhdistysten jäsenmak-
su-uudistus eriyttää nyt varsinaisen 
jäsenmaksun ja yhteisen edunval-
vontaosion.

Metsänhoitoyhdistykset ovat olleet jo pitkään MT-
K:n jäseniä ja maksaneet jäsenmaksun yhdistyskoh-
taisesti. Vuoden vaihteessa käyttöön otettu järjes-
töuudistus erottaa nyt yhdistyksen jäsenmaksun ja 
edunvalvontamaksun, vaikka varsinainen kokonais-
maksutaso ei juurikaan muutu. 

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksun ja edunval-
vontamaksun yhdistelmällä metsänomistajajärjestö 
puolustaa metsänomistajien oikeuksia niin paikalli-
sesti, maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvä-
lisestikin. Tätä erityispalvelua ei muilta metsäpalve-
lujen tarjoajilta luonnollisestikaan saa. 

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK tekevät metsän-
omistajien hyväksi monenlaista vaikuttajaviestintää 
ja metsäasiantuntijoiden koulutusta.  Ne tarjoavat 
erityisosaamisen niin puukaupallisiin asioihin kuin 
luonnonhoitoon, metsälainsäädäntöön ja kaavoitus-
asioihinkin.

Lisätietoa metsänomistajan hyväksi tehtävästä työs-
tä löytyy osoitteista www.mhy.fi ja  www.mtk.fi .

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo metsänomista-
jalle turvaa niin puukaupassa kuin metsäomaisuuden 
hallinnassa, korostaa Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Ka-
lan hallituksen puheenjohtaja Juhani Kumpusalo. 
  -Kannattaa muistaa, että vain metsänhoitoyhdistys 
ajaa oikeasti metsänomistajan asiaa, etua ja oikeus-
turvaa. Sitä eivät tee enempää puutavarayhtiöt kuin 
metsäpalveluyrittäjätkään. Pelkästään siksi kannat-
taa jo olla metsänhoitoyhdistyksen jäsen.

Kumpusalo jatkaa, että koko metsänomistajajärjestö 
MTK mukaan lukien on jäsenyyden kautta tukemas-
sa metsänomistajaa. 

  -Järjestökoneisto edustaa metsänomistajaa lakien 
valmisteluissa, kemera-ehtojen puolustamisessa, 
kaavoitusasioissa sekä metsien suojelua koskevissa 

kysymyksissä, Kumpusalo listaa.   
-Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen kautta jokainen 

jäsen saa maksuttoman metsäsertifioinnin omaan 
metsäänsä. Näin kenenkään ei tarvitse sertifikaatin 
takia sitoutua vain yhteen ostajaan.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden myötä metsän-
omistaja saa käyttöönsä edulliset paikalliset metsäpal-
velut, valtakunnalliset jäsenedut, mhy-jäsenlehden, 
Maaseudun Tulevaisuuden metsänumeron kuusi 
kertaa vuodessa, sähköisen Metsäselain-metsäsuun-
nitelman, maksuttoman metsäkäynnin ja maksutto-
man lainhuudon hakemisen tilakaupan yhteydessä.  
  -Jos et ole vielä metsänhoitoyhdistyksen jäsen, kan-
nattaa hoitaa asia nyt kuntoon, Juhani Kumpusalo 
painottaa.

Pyhä-Kalan jäsentietoja 
päivitettiin
Syksyn aikana Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan 
jäsenten tietoja on päivitetty ajan tasalle yhdis-
tyksen asiakasrekisterissä, jotta metsänomistajien 
palvelu olisi entistä parempaa ja täsmällisempää. 
Jäsenrekisterissä on kuitenkin aina puutteita, jo-
ten niistä kannattaa olla yhdistykseen yhteydessä. 
  -Metsänomistajien kannattaa ilmoittaa sähköpos-
tiosoitteensa ja osoitetietojensa muutokset metsän-
hoitoyhdistykseen, se helpottaa asiointia ja vähentää 
virheitä, sanoo johtaja Maunu Kilpivaara.   -Asioin-
nin yhteydessä sinulta saatetaan kysyä myös henki-
lötunnusta tai y-tunnusta, joita tietoja saatetaan tar-
vita erilaisissa metsähankkeiden valmistelussa. 

Jäsenmaksujen perusteena olevia tiloittaisia metsä-
pinta-aloja on myös päivitetty vastaamaan tämän het-
ken todellista tilannetta. Metsänhoitomaksun aikaan, 
eli vuoteen 2014 saakka, jäsenpinta-alana oli käytetty 
yleisesti juuri verotuksen pinta-alaa, mutta nykyään 
jäsenmaksun perustana on todellinen metsäpinta-ala.  
  -Pinta-alapäivitysten johdosta Mhy Pyhä-Kalan jä-
senten metsäpinta-ala nousi noin 300 500 hehtaarista 
354 400 hehtaariin. Tämä saattaa vaikuttaa joissakin 
tapauksissa yksittäisen jäsenen jäsenmaksuluok-
kaan. Kyseessä on virheellisten tietojen korjaaminen, 
ja vaikutukset ovat kohtuullisen pieniä. Jäsenten ta-
sapuolisen kohtelun takia aika ajoin tapahtuva päi-
vitys on kuitenkin välttämätön, Kilpivaara korostaa.

Metsänomistajajärjestö pitää metsänomistajan puolia kaikissa asioissa, vaikka kemera -rahoituksen turvaamisessa.

JUHA RAUTAKOSKI

http://www.mtk.fi
http://www.mtkhankinnat.fi
http://www.mhy.fi
http://www.mtk.fi
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METSÄNLANNOITUS

Tavanomaisesti sijoittamisella tarkoitetaan jon-
kin ”rahoitusinstrumentin” ostoa, hallussapitoa tai 
myyntiä tavoitellen voittoa. Sijoittamisessa keskeistä 
on sopivalla riskitasolla toimiminen, sillä sijoitus voi 
tuottaa myös tappiota. Metsänlannoitus sijoituksena 
poikkeaa muusta sijoittamisesta muun muassa alhai-
sen riskitasonsa vuoksi. 

-Sijoittamalla metsänlannoitukseen on hankala 
tehdä tappiota, eikä tuotto-odotuksetkaan yleensä 
aiheuta pettymystä. Lisäksi kustannusten verovä-
hennyskelpoisuus saa sijoituksen kasvamaan hyvää 
korkoa investointivaiheesta lähtien, korostaa metsä-
asiantuntija Jenni Palola. 

Euro metsään - kolme takaisin
Lannoittamalla lisätään ja nopeutetaan puuston 
kasvua. Palolan mukaan puuston nopeampi kasvu 
aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta. Sa-
malla aikaistuvat ja lisääntyvät hakkuista saatavat 
tulot. Lannoitus vauhdittaa puuston kasvua keski-
määrin 6-10 vuoden ajan ja tuo 15-20 m³ lisää puuta 
hehtaarille. Lisäbonuksena vauhdittuu metsän hii-
lensidonta, joka on ilmaston kannalta huikea juttu. 
  -Osa harvennushakkuiden tuloista kannattaakin 
sijoittaa takaisin harvennetulle palstalle metsää lan-
noittamalla. Investoinnin takaisinmaksuaika on suh-
teellisen lyhyt, sillä suurin osa tuotosta realisoituu jo 
seuraavassa hakkuussa.

-Metsänlannoitukseen sijoitettu euro tulee kolminkertaisena takaisin lisääntyneen kasvun kautta, metsäasiantuntija 
Jenni Palola sanoo.

Metsänlannoitus on 
huippusijoitus

JUHA RAUTAKOSKI

MARKKU WIIK

-Metsänlannoituksia tehdään kahdessa erässä 
tämän vuoden aikana, niihin ehtii vielä hyvin 
mukaan,  Markku Mämmelä kertoo.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan uuden valtuus-
ton ensimmäinen kokous pidettiin joulun alla, eli 
22.12.2020. Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaan 
valtuustolle valittiin kaksivuotiskaudeksi puheen-
johtaja, joka osallistuu puheoikeudella myös hal-
lituksen työskentelyyn. Aikaisemmin valtuuston 
puheenjohtaja on valittu jokaiseen metsävaltuuston 
kokoukseen erikseen.

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin aikaisemmin 
hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Raimo Jo-
kela Oulaisista. Uuteen hallitukseen kaudelle 2021-
22 valtuusto valitsi Juhani Kumpusalon Nivalasta, 
Jari Nikusen Kalajoelta, Veijo Mannisen Pyhäjär-
veltä, Eija Hiitolan Merijärveltä, Jarmo Someron 
Sievistä ja Jarmo Koistilan Haapajärveltä. Valtuus-
ton hyväksymien uusien sääntöjen mukaan hallituk-
sessa on nyt kuusi jäsentä aikaisemman yhdeksän 
jäsenen sijaan.

Mhy Pyhä-Kalan hallitus piti järjestäytymiskokouk-
sensa tammikuun alussa. Hallitus valitsi keskuu-
destaan puheenjohtajaksi kokeneen Juhani Kumpu-
salon, joka on heiluttanut puheenjohtajan nuijaa jo 
parikymmentä vuotta. Hallituksen varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Jari Nikunen Kalajoelta.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Metsätilalle arvonnousua
Lannoitus lisää metsän kasvua ja elinvoimaisuutta, 
joilla molemmilla on suora vaikutus metsätilan ar-
voon. Paitsi puukaupassa, myös metsätilan arvon 
määrityksessä puun määrällä, laadulla ja tukki-
osuudella on merkittävät roolinsa arvoa nostavina 
tekijöinä, vinkkaa metsäasiantuntija Jenni Palola.  
  -Lannoitus on oivallinen keino esimerkiksi suku-
polvenvaihdostilanteessa, jossa metsätilan luovut-
taja ei halua suuria puukauppatuloja enää itselleen. 
Luovuttaja voi vähentää lannoituksesta tulleet kus-
tannukset verotuksessa muista pääomatuloista tai 
alijäämähyvityksenä. Samalla uusi metsänomistaja-
sukupolvi saa arvokkaamman ja elinvoimaisemman 
metsätilan hoitaakseen.

Pyhä-Kalan lannoitusten suunnittelu 
meneillään
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella met-
sänlannoitus on ollut aktiivista vuosikymmenten 
ajan ja se näkyy myös puustoissa. Viime vuonna yk-
sityismetsiä lannoitettiin Pyhä-Kalan alueella jälleen 
liki 2 000 hehtaaria yli 300 metsänomistajan metsissä. 
Määrä oli hitusen suurempi kuin vuonna 2019, ker-
too lannoituksia koordinoiva Markku Mämmelä.

-Lannoitusten suunnittelu tulevaa kesäkautta sil-
mällä pitäen on meneillään. Toteutamme jälleen 
kaksi helikopterityönä tehtävää yhteishanketta, 
ensimmäisen kesäkuussa ja toisen elo-syyskuussa. 
Lannoitteita on varattu tähän kesäkuun ajankohtaan 
rajallinen määrä, joten kannattaa olla asian tiimoilta 
yhteydessä metsäasiantuntijoihin.

Raimo Jokela 
metsävaltuuston 
puheenjohtajaksi

Juhani Kumpusalo valittiin jatkamaan hallituksen johdos-
sa

Metsänlannoitukseen sijoitettu euro tulee kolmin-
kertaisena takaisin lisääntyneen kasvun kautta.

MARKKU WIIK
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Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan valtuusto 2021-2024 
   
Järjestys Etunimi Sukunimi Kotikunta Äänet
1  Juhani Kumpusalo Nivala 209
2 Mikko Koskela Pyhäjoki 175
3 Risto Anias Alavieska 140
4 Jari Nikunen Kalajoki 126
5 Veijo Manninen Pyhäjärvi 110
6 Tuomas Saari Ylivieska 97
7 Raimo Jokela Oulainen 94
8 Eija Hiitola Merijärvi 90
9 Jarmo Koistila Haapajärvi 90
10 Markku Kiljala Reisjärvi 86
11 Sirpa Pasanen Pyhäjärvi 82
12 Timo Päivärinta Nivala 78
13 Rinna Santavuori Kalajoki 77
14 Kimmo Niemimäki Nivala 77
15 Mika Hussa Oulainen 74
16 Jarmo Kokkoniemi Reisjärvi 74
17 Pasi Asumaa Kalajoki 73
18 Mauno Juola Kalajoki 71
19 Arvo Petäjäniemi Oulainen 67
20 Jarmo Somero Sievi 65
21 Panu Jaakonaho Haapajärvi 64
22 Joonas Yliluoma Ylivieska 64
23 Timo Mikkelä Vihanti 62
24 Kauko Pyörälä Vihanti 61
25 Sakari Rahkala Ylivieska 59
26 Timo Kangas Pyhäjärvi 57
27 Heikki Niemelä Haapajärvi 57
28 Riitta Kotilainen Sievi 56
29 Mikael Myllylä Sievi 55
30 Markku Hosio Nivala 55
31 Keijo Tuoriniemi Pyhäjärvi 54
32 Merja Liuska Pyhäjärvi 52
Varavaltuutetut:
33 Matti Poutiainen Oulainen 51
34 Matti Soini Vihanti 49
35 Erkki Sorvoja Ylivieska 48
36 Juha Alaverronen Kalajoki 46
37 Jukka Raappana Haapajärvi 43
38 Veikko Jokitalo Sievi 43

Kumpusalo ja 
Koskela metsävaalin 
ääniharavia
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:lle va-
littiin uusi valtuusto kaudelle 2021-2024 
marraskuussa järjestetyssä postivaalissa. 
Ääntään käytti 3443 yhdistyksen jäsen-
tä, ja äänestysprosentiksi muodostui liki 
47 %. Edellisissä vaaleissa neljä vuotta 
sitten äänestysprosentti oli samaa tasoa. 
  -Olemme tyytyväisiä äänestysvilkkau-
teen, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara 
Mhy Pyhä-Kalasta.   -Tällä kertaa oli mah-
dollista äänestää myös sähköisesti, ja tätä 
mahdollisuutta hyödynsi noin neljännes 
äänensä antaneista.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon va-
littiin 32 jäsentä ja 6 varajäsentä. Vaalin 
ääniharavia olivat Juhani Kumpusalo 
Nivalasta 209 äänellä ja Mikko Koskela 
Pyhäjoelta 175 ääntä äänellä. Yli sadan 
äänen porukkaan pääsivät myös Risto 
Anias Alavieskasta (140), Jari Nikunen 
Kalajoelta (126) ja Veijo Manninen Pyhä-
järveltä (110). Uuteen valtuustoon valittiin 
5 naista ja 27 miestä. Valtuutetuista uusia 
oli 14. Valtuutettujen keski-ikä on reilut 53 
vuotta. Valtuusto käyttää jäsenten päätös-
valtaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin 
päättävä elin.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on ollut mukana 
käpykeräyksessä kuluvan talven aikana. Yhdistys 
on organisoinut käpykeräyksen ja toimittanut kävyt 
Siemen Tapiolle karistettavaksi. Syksyn ja alkutalven 
aikana käpyjä kerättiin noin 12 000 litraa.

Käpyjen keräys ja vastaanotto on toistaiseksi tauolla, 
kertoo kenttäpäällikkö Jussi Rissanen.   -Viime vuo-
sina sääolosuhteet ovat olleet tammi-helmikuussa 
usein vaihtelevat. Välillä on satanut vettä ja perään 
on tullut pakkasia. Tällöin märät kävyt ja siemenet 
ovat jäätyneet ja sen seurauksena siemen teknisesti 
hajoaa ja itävyys romahtaa. Tästä syystä käpyjä ei ke-
rätä tammi-helmikuussa.

Helmi-maaliskuun vaihteessa siementen itävyys tes-
tataan Rissasen mukaan uudelleen ja jos itävyys on 
säilynyt hyvänä, niin keräystä jatketaan keväällä en-
nen käpyjen aukeamista.   -Käpyjä kerätään hyvälaa-
tuisista männiköistä. Käpyjä voi kerätä varttuneiden 
metsien lisäksi myös taimikoista ja nuorista metsistä. 
Halukkaat kerääjät voivat jo kevättä varten katsella 
sopivia kohteita.

Jos keräystä jatketaan, niin keräyskohde tulee puun-
laadun osalta hyväksyttää metsänhoitoyhdistyksen 
asiantuntijoilla ja tietysti käpyjen keräys vaatii aina 
metsänomistajan luvan. Mahdollisia keräyskohteita 
voi kysellä myös metsänhoitoyhdistyksen toimihen-
kilöiltä.

Käpykeräyksessä 
erätauko

JUHA RAUTAKOSKI

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

9 numeroa vain

3990
norm. 65 €

METSÄ TIETÄÄ, MITEN SYNTYY  
PARHAAT PUUKAUPAT.

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.
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METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

Metsänomistajan kuoleman jälkeen on vuorossa pe-
rukirjan teko, jossa luetteloidaan ja arvotetaan vai-
najan varallisuus ja omistukset myös metsän osalta. 
Mikäli jälkeläiset tai joku heistä aikoo jatkaa metsän-
omistajana, metsätilan arvo merkitään perukirjaan 
yleensä varovaisuusperiaatetta noudattaen. Näin 
vältytään turhalta perintöveron maksulta.

Mutta entäpä sitten, jos mieli muuttuu ja tila lai-
tetaankin myyntiin? Siinä tapauksessa kannattaa 
muistaa, että perukirjaan merkitty metsäkiinteistön 
arvo on mahdollista oikaista ja välttyä maksamas-
ta liikaa veroja. Aikaisemmin muutosaikaa oli vain 
vuosi, mutta verottaja on nyttemmin jatkanut oikai-
suaikaa kolmeen vuoteen perittävän kuolinvuoden 
päättymisestä lukien, kun perittävä on kuollut vuon-
na 2017 tai sen jälkeen.

Jos tila myydään ja myyntihinta nousee perukir-
ja-arvoa korkeammaksi, arvon voi oikaista vastaa-
maan myyntihintaa ja välttyä näin myyntivoitosta 
maksettavasta luovutusvoittoverosta. Jos metsätilan 
myyntihinta on perukirja-arvoa alempi, se vähentää 
maksettavaa perintöveroa. 

Oikaisun taloudellinen merkitys saattaa olla todella 
suurikin, sillä luovutusvoittoveron suuruus on 30-
34 prosenttia myyntivoitosta.  Kun perukirja-arvoa 
nostetaan, maksettavaksi tulee luovutusvoittoveron 
sijasta perintöveroa, joka on lähisukulaiselle vain 
7-19 prosenttia, perinnön arvosta riippuen. 

Mikäli sinulla ei ole metsänomistajana työllesi jatka-
jaa, jälkipolvea tai perillisiä, sinun on mahdollista 
lahjoittaa metsäomaisuus tai osa siitä Metsämiesten 
Säätiölle. Lahjoitus voi tapahtua jo elinaikana tai sen 
jälkeen Metsätestamenttina. Elinaikainen lahjoitus 
on vaivattomin, sillä kuuntelemme herkällä korval-
la mitä toiveita sinulla on metsien hoitoon liittyen ja 
jatkamme hoitoa tutun metsänhoidon kumppanisi 
kanssa. Näet työsi ja huolenpitosi metsässä jatkuvan. 

Perukirja-arvon voi oikaista jälkikäteen

Metsä jää jälkeesi

Metsätilasi tuotto käytetään lyhentämättömänä va-
litsemaasi kohteeseen metsäalalla. Sinä päätät, onko 
se metsäalasta kertomista lapsille, metsäkulttuurin 
esillepanoa tai metsäsektorin tulevaisuustutkimusta. 

Metsäsektori tuottaa työtä ja hyvinvointia kautta 
Suomen. Metsä on Suomen uusiutuva luonnonvara 
ja talouden sekä sivistyksemme perusta. Metsistä 
saatavalla tuotolla Säätiö tukee sääntöjensä mukai-
sesti yleishyödyllisesti sekä metsäalan, että sillä töitä 
tekevien ihmisten tulevaisuutta. 

Metsämiesten Säätiö

• yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö

• tehtävänä metsäalan kehittäminen ja alalla 
toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen

• perustettu 1948 Metsätyömaiden Muonitus-
toimiston lopettamisen pääomaa hoitamaan

• lisätietoja: www.mmsaatio.fi

Metsämiesten säätiön kautta lah-
joitettu tai testamentattu metsä voi 
tuottaa paljon iloa, tietoa ja työtä 
tuleville sukupolville. Sinä päätät.

Metsätestamentista tai lahjoituksesta kannattaa 
keskustella ennen päätöksen tekoa. Voit keskustella 
tutun metsäammattilaisesi kanssa vaihtoehdosta ja 
sen pohjalta päättää, otatko itse yhteyttä meihin, vai 
välittääkö hän kiinnostuksesi. Kun saamme tiedon, 
otamme yhteyttä ja sovitaan, miten jatkamme kes-
kustelua ja mitkä ovat toiveesi. 

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiö, kehityspäällikkö 
Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771, veikko.iittai-
nen@mmsaatio.fi

JUHA RAUTAKOSKI

http://www.mmsaatio.fi
mailto:veikko.iittai-nen@mmsaatio.fi
mailto:veikko.iittai-nen@mmsaatio.fi
mailto:veikko.iittai-nen@mmsaatio.fi
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Kiinteistönvälityspalvelut, 
kauppa-, lahja- ja jakokirjat, 

kaupanvahvistukset, 
omistusjärjestelyt, AKA-arvioinnit.

Olemme johtava maaseutukiinteistöjen
välittäjä Mhy Pyhä-Kalan alueella.

Turvallinen metsän ammattilainen välittää!

Mhy Pyhä-Kala
Nivalan toimisto
p. 0400 218 732    
www.metsatilat.fi

LKV, AKA Arto Taskinen
julkinen kaupanvahvistaja
0400 218 732
arto.taskinen@mhy.fi

LKV, Tarja Manninen
julkinen kaupanvahvistaja
0400 807 229
tarja.manninen@mhy.fi

LKV, Kaisa Rautio 
metsäasiantuntija
044 743 8674
kaisa.rautio@mhy.fi

LKV, Jussi Rissanen
julkinen kaupanvahvistaja
050 321 9480
jussi.rissanen@mhy.fi

Metsätilat.�

Metsätilat.�

Myyntikohteiden 
kartat ja arviot - 

katso www.metsatilat.fi/
pohjoissuomi 

Uusia kohteita tulossa 
lähiaikana myyntiin, 

kannattaa seurata nettisivujamme

Etsitkö metsätilaa, 
rantatonttia tai maatilaa? 

Tilavahti valvoo puolestasi 
osoitteessa www.metsatilat.fi

KIINTEISTÖJÄ MYYTÄVÄNÄ

YLIVIESKA Niemelänkylä. Rakennuspaikka / pieni metsätila 3,5 ha Lampintien 
varressa. Hintapyyntö 50 000 €.

SIEVI Kortejärvi. Metsätila 11,7 ha. Puustoarvio 1644 m3. Hyvät hakkuumahdol-
lisuudet. Hintapyyntö 42 000 €.

SIEVI Karjulanmäki Metsätila 29,1 ha, josta joutomaata 10,7 ha. Puustoarvio 
897 m3. Hintapyyntö 30 000 €.

SIEVI Karjulanmäki. Metsätila 2,2 ha. Puustoarvio 121 m3. Hintapyyntö 5 000 €.

Lisätietoja em. kohteista Arto Taskinen p. 0400 218 732

HAAPAJÄRVI Kiurunperä määräala n. 21,4 ha. Puustoarvio 2743 m3. Hintapyyn-
tö 97 000 €. 

REISJÄRVI Onkilammentie määräala n. 6,2 ha. Puustoarvio 484 m3. Hintapyyn-
tö 13 000 €.

LESTIJÄRVI Riutanrämeentie, metsätila 24,64 ha. Puustoarvio 2155 m3. Hinta-
pyyntö 55 000 €. 

Lisätietoja em. kohteista Tarja Manninen p. 0400 807 229

MERIJÄRVI, Kopakka metsäkiinteistö n. 29,1 ha. Puustoa 2 918 m3. Hintapyyntö 
88 000 €. Tarjoukset viimeistään 22.2.2021.

Lisätietoja em. kohteesta Kaisa Rautio p. 044 7438674

VAPAA-AJANKOHTEET

PYHÄJÄRVI Puronperä Komujärven rannalla 6000 m2 hehtaarin tontilla näyttä-
vä pyöröhirsinen 97 k- m2 mökki, tontilla myös erillinen rantasauna ja 
varasto sekä muita piharakennuksia. Sähkö- ja vesiliittymät.  
Myyntihinta 135.000 euroa / tarjous. 

PYHÄJÄRVI Kätkytniemi: Itkonlahti, Mustalahdentie ja 
Maunusenniemi, useita rantatontteja Pyhäjärven rannalla, 
pinta-alat n. 0,5 -1,0 ha. 
Myyntihinnat 20.000 – 32.500 euroa / tarjous.

Lisätietoja em. kohteista 
Tarja Manninen 
p. 0400 807 229

ARVOA
TUULESTA

www.prokonfinland.fi/fi

http://www.metsatilat.fi
mailto:arto.taskinen@mhy.fi
mailto:tarja.manninen@mhy.fi
mailto:kaisa.rautio@mhy.fi
mailto:jussi.rissanen@mhy.fi
http://www.metsatilat.fi/
http://www.metsatilat.fi
http://www.prokonfinland.fi/fi
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IN MEMORIAM
Eero Lundström 
Reisjärven metsänhoitoyhdistysten toiminnanjoh-
tajana vuosina 1961-91 toiminut Eero Lundström 
nukkui pois joulukuun alkupuolella 91-vuotiaana. 
Lundström hoiti 1990-luvun lopulla oman toimen-
sa ohella myös Sievin metsänhoitoyhdistyksen joh-
tajuutta. Hän oli vahvasti vaikuttamassa koko joki-
laakson metsänhoitoyhdistyskentän kehittämiseen 
ja rakennemuutokseen. 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan Nivalan toimiston 
uudeksi metsäasiantuntijaksi on valittu metsätalo-
usinsinööri Teemu Jussilainen (32), joka on viimei-
set kuusi vuotta toiminut Mhy Keski-Suomen met-
säasiantuntijana Kivijärvellä. Nivalassa syntynyt 
Jussilainen on valmistunut metsätalousinsinööriksi 
Rovaniemeltä vuonna 2014.

Teemu Jussilainen tulee toimimaan aluevastuul-
lisena metsäasiantuntijana lähinnä Nivalan etelä-
puolisella alueella. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös 
metsäsuunnittelutyöt koko Nivalan alueella ja tarvit-
taessa laajemminkin. Työt alkavat maaliskuun alus-
sa.

Harrastuksikseen uusi metsäasiantuntija nimeää ur-
heilun joukkuelajit, lähinnä lentopallon, jääkiekon ja 
jalkapallon sekä metsästyksen ja kalastuksen. Omaa 
perhettä Teemulla ei ole, mutta vanhemmat ja veli-
pojat asuvat Nivalassa.

  -Hyvillä mielin aloitan työt täällä tutuissa maise-
missa. Tässä on oltu reilut kymmenen vuotta muual-
la, niin onpa mukava palata takaisin kotikonnuille, 
Teemu Jussilainen hehkuttaa.

HENKILÖSTÖKouluttaudu
metsäalalle

jedu.fi

KOULUTUSKESKUS

Tutustu koko koulutus- 
tarjontaan ja hae verkossa  
 jedu.fi

Metsänomistajan metsäkoulu 
Metsäalan perustutkinto

• Nivala, joustava aloitus
• Koulutuksessa metsänomistaja saa 

tietoa oman metsän hoitamiseen, 
käyttöön sekä työmenetelmiin.

• Lähiopetusta 1 ilta/viikossa 
• Koulutus on maksuton

Metsäkoneenkuljettaja 
Metsäalan ammattitutkinto

• Pyhäjärvi, joustava aloitus
• Opi hallitsemaan metsäkoneita ja 

työskentelemään metsäalan toimi-
joiden kanssa ammattimaisesti.

• Toteutus monimuotoisesti
• Koulutuksen hinta 300 €  

tai oppisopimuksella maksuton

Kysy lisää
Seppälä Timo, koulutusjohtaja 
p. 040 590 3101 
timo.seppala@jedu.fi

Hae jatkuvassa 
haussa ja aloita 
joustavasti !

Teemu Jussilainen 
metsäasiantuntijaksi Nivalaan

Eläkkeelle Lundström siirtyi Reisjärven ja Sievin 
metsänhoitoyhdistysten sulauduttua alueelliseen 
Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistykseen vuonna 
1992. Eero Lundström tunnettiin laajalti ennen muu-
ta metsänhoitomiehenä ja metsäalan huippuammat-
tilaisena, jonka persoonaa sävytti värikäs esiinty-
minen ja huumori. Yksi metsäalan legenda on nyt 
poissa.

Kylvä 
      hyvää!

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön ja taimitarhalle

Siemenkeskus / puh. 0294 32 6000 siemenkeskus@tapio.�

Voit tilata siemeniä suoraan Tapion kaupasta: www.tapio.�
Lisää tietoa siemenistä: www.tapio.�/metsapuiden-siemenet/

Flexi työkaluvyö
219 €

550 XP Mark II
899 €
• SylinteritilavuuS 50.1 cm3

• teho 3.0 kW 
• SuoSiteltu teränlevyn pituuS makS. 50 cm 
• paino (ilman liSävaruSteita) 5.3 kg

Koskelankatu 2, 86300 Oulainen
Puh. 0400 400 150, 08 473 457
teemu.viirela@kotinet.com

myynti@teemunregasjakone.fi

Teemun 
Rengas ja Kone Oy

FS 460 CEMK 
sis. X-Treem
valjaat

959,-959,-

699,-699,-

FS 260 C-E
Tehokas 
yhdistelmäraivuri

MS194C-E

359,-359,-
MS 231

399,-399,-
MS 201C-M

699,-699,-
MS 241C-M

599,-599,-

Tehokas yleissaha

‘‘KUNKKU ‘‘

Kevyt ammattisaha

Tehokas 

ammattisaha

Pikkujätin paluu

sis. Raivaus- ja ruohoterä,
siimapää sekä valjaat

Ammattilaisen 

suosikki

Moottorisahat
metsätöihin
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Husqvarna X-Cut

Husqvarna XP® 
Power 2

UUTUUS

Husqvarna 545FX/ FXT AUTOTUNE™ Nyt varusteena AUTOTUNE™

JÄLLEENMYYJÄ

Pysyy terävänä   Venyy vähemmän   Leikkaa tehokkaasti

Säädettävä ja 
ergonomisesti 
muotoiltu kahva 
takaa parhaan 
käyttömukavuuden

AUTOTUNE™ 
Aina 
optimaalinen 
moottorin 
suorituskyky

Rikastinvipu on korvattu 
käynnistinpainikkeella

TAKUU JA 
KÄYTTÖTURVA 

JOPA 3 
VUOTTA!*

*Tankkaamalla Husqvarnan 
alkylaattipolttoainetta saat uudelle 
Husqvarnan bensiinikäyttöiselle koneelle 
ylimääräisen 12 kk:n käyttöturvan.

Magneettinen 
lukkotapin pidike 
helpottaa terän vaihtoa

TESTATTUA HUSQVARNA-
SUORITUSKYKYÄ

Laatua ja 
mukavuutta 

ammattimaiseen 
metsätyöhön.

Husqvarna  
Technical Robust  
-turvahousut

Husqvarna 543XP®G

300 €

ALKAEN  669 €

JÄLLEENMYYJÄ

LÄMPÖKAHVAT 
KAUPAN  
PÄÄLLE!

OLKAIMET 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

TESTATTUA 
HUSQVARNA-
SUORITUSKYKYÄ

TESTATTUA HUSQVARNA
SUORITUSKYKYÄ

UUTUUS
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MONIPUOLINEN
LVI  JA RAUTAKAUPPA

AVOINNA
MA-PE 7.00-17.00

LA 9.00-13.00
Puh. 044-555 9994

Alavieskan
LVI Oy
Puurakenteentie 2
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TESTATTUA HUSQVARNA
SUORITUSKYKYÄ

UUTUUS
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MONIPUOLINEN
LVI  JA RAUTAKAUPPA

AVOINNA
MA-PE 7.00-17.00

LA 9.00-13.00
Puh. 044-555 9994

Alavieskan
LVI Oy
Puurakenteentie 2

KALAJOKI p. (08) 460 085
www.rautio.fi

540 iXP
749 €
• Akun jännite 36 V
• Suositeltu teränlevyn pituus maks. 40 cm 
• Paino (ilman lisävarusteita) 2.9 kg

www.mhy.fi

mailto:timo.seppala@jedu.fi
http://www.tapio
http://www.tapio.�/metsapuiden-siemenet/
mailto:teemu.viirela@kotinet.com
mailto:myynti@teemunregasjakone.fi
http://www.rautio.fi
http://www.mhy.fi
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TAPAHTUMAT

Ke 17.2.2021 klo 17.00
Metsänomistajan ajankohtaiskatsaus
Tule kuulemaan viimeiset tiedot metsäpolitiikan, 

puumarkkinoiden ja metsänomistajan edunvalvonnan 
saralla. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta 

tapahtuman nettisivulla. 
 

Ke 17.3.2021 klo 17.00 
Metsänomistajan sähköiset palvelut ja 

ajankohtaiskatsaus
Metsänomistajien sähköisiä palveluja kehitetään 

vastaamaan metsäomistajien tarpeita hallita 
metsäomaisuuttaan ajasta ja paikasta riippumatta. 

Tule tutustumaan uusiin palveluihimme ja kuulemaan 
ajankohtaisista teemoista!

To 15.4.2021 klo 17.00 
Metsänomistajan ajankohtaiskatsaus

Tule kuulemaan viimeiset tiedot metsäpolitiikan,
 puumarkkinoiden ja metsänomistajan edunvalvonnan 

saralla. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta 
tapahtuman nettisivulla. Pysy ajassa mukana!

Klikkaa itsesi mukaan 
Metsänomistajat-webinaareihin!

 Ilmoittaudu verkkoluennoille vaikka heti osoitteessa    
www.mhy.fi/palvelutoimisto

Saat verkkoluennon linkin sähköpostiisi ennen tilaisuutta, jota klikkaamalla luentoa 
pääsee seuraamaan. Webinaarit ovat metsänhoitoyhdistysten jäsenille ja 

heidän perheenjäsenilleen maksuttomia. 
Lisätiedot tapahtumista netistä: www.mhy.fi/palvelutoimisto

Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa linkkisi ajoissa!
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sis. Raivaus- ja ruohoterä,
siimapää sekä valjaat

FS 460 CEMK 
sis. X-Treem
valjaat
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699,-699,-

FS 260 C-E
Tehokas 
yhdistelmäraivuri

MS194C-E

359,-359,-
MS 231

399,-399,-
MS 201C-M

699,-699,-
MS 241C-M
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Tehokas yleissaha

‘‘KUNKKU ‘‘

Kevyt ammattisaha
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Pikkujätin paluu

sis. Raivaus- ja ruohoterä,
siimapää sekä valjaat
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Husqvarna X-Cut

Husqvarna XP® 
Power 2

UUTUUS

Husqvarna 545FX/ FXT AUTOTUNE™ Nyt varusteena AUTOTUNE™

JÄLLEENMYYJÄ

Pysyy terävänä   Venyy vähemmän   Leikkaa tehokkaasti

Säädettävä ja 
ergonomisesti 
muotoiltu kahva 
takaa parhaan 
käyttömukavuuden

AUTOTUNE™ 
Aina 
optimaalinen 
moottorin 
suorituskyky

Rikastinvipu on korvattu 
käynnistinpainikkeella

TAKUU JA 
KÄYTTÖTURVA 

JOPA 3 
VUOTTA!*

*Tankkaamalla Husqvarnan 
alkylaattipolttoainetta saat uudelle 
Husqvarnan bensiinikäyttöiselle koneelle 
ylimääräisen 12 kk:n käyttöturvan.

Magneettinen 
lukkotapin pidike 
helpottaa terän vaihtoa

TESTATTUA HUSQVARNA-
SUORITUSKYKYÄ

Laatua ja 
mukavuutta 

ammattimaiseen 
metsätyöhön.

Husqvarna  
Technical Robust  
-turvahousut

Husqvarna 543XP®G

300 €

ALKAEN  669 €

JÄLLEENMYYJÄ

LÄMPÖKAHVAT 
KAUPAN  
PÄÄLLE!

OLKAIMET 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

TESTATTUA 
HUSQVARNA-
SUORITUSKYKYÄ

TESTATTUA HUSQVARNA
SUORITUSKYKYÄ

UUTUUS
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MONIPUOLINEN
LVI  JA RAUTAKAUPPA

AVOINNA
MA-PE 7.00-17.00

LA 9.00-13.00
Puh. 044-555 9994

Alavieskan
LVI Oy
Puurakenteentie 2
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Otso Metsäpalvelut Oy käynnistää 
uudet yhteistoimintaneuvottelut, kertoo 
Metsälehti. Tällä kertaa kohteena ovat jo 
lomautetut toimihenkilöt, joiden työsu-
hteet saatetaan lopettaa pysyvästi.

Taustalla on Otson yrityssaneerausohjel-

ma, joka edellyttää yrityksen kiinteiden 
kustannusten leikkaamista. Alkavilla 
yt-neuvotteluilla tavoitellaan noin 1,4 
miljoonan euron vuotuista säästöä. 
Otso aikoo jättää saneerausohjelmaeh-
dotuksensa Pirkanmaan käräjäoikeuteen 
helmikuussa.

Otsossa alkavat taas yt-neuvottelut

http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
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Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala palveluksessasi

HALLINTOTIIMI

Maunu
Kilpivaara
johtaja
p. 044 243 8275

Jussi
Rissanen
kenttäpäällikkö,
LKV, kaupanvahv.
p. 050 321 9480

Eija
Malinen
toimistopäällikkö
p. 044 578 0329

Tarja
Luomajoki
toimistoassistentti
p. 0440 281 024

PUUNKORJUU-  JA ENERGIATIIMI

Timo Tuominen
korjuupäällikkö,
energiapuuasiat
p. 050 566 1779

Marko Järviluoma
hankintaesimies
p. 0400 295 619

Erkki Tölli
korjuuesimies
p. 044 211 0160

Jari Järvenpää
metsäesimies
p. 044 723 2566

(johto, talous, tiedotus, hankkeet)

sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi
kotisivut: www.mhy.fi/pyhakala Olemme myös facebookissa

TOIMIPAIKAT
Ylivieska
Savarinväylä 2
84100 Ylivieska

Oulainen
Kehäkatu 4
86300 Oulainen

Pyhäjärvi
Ollintie 16
86800 Pyhäsalmi

Pyhäjoki
Vanhatie 48
86100 Pyhäjoki

Vihanti
Vanha Raahentie 2
86400 Vihanti

Sievi
Haikolantie 22
85410 Sievi

Reisjärvi
Kirkkotie 5
85900 Reisjärvi

Kalajoki
Pohjankyläntie 1
85100 Kalajoki

METSÄTIE-  JA OJATIIMI

Jorma Tuura
metsäesimies
p. 050 301 6561

Erkki Matilainen
metsäesimies
p. 0400 244 559

Arto Ahola
ojasuunnittelija
p. 050 522 1368

Merijärvi
Vanhatie 10
86220 Merijärvi

Haapajärvi
Puistokatu 53
85800 Haapajärvi

Nivala
Kalliontie 18
85500 Nivala

Leena
Sikkilä
projektipäällikkö
p. 050 4642 900

mailto:etunimi.sukunimi@mhy.fi
http://www.mhy.fi/pyhakala
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Arto Taskinen
LKV, AKA, kaupanvahvistaja
Kalajokilaakso, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Nivala
p. 0400 218 732

Juha Korpi
metsäsuunnittelija,
suunnittelupäällikkö
p. 044 348 0059

Annika Multala
metsäsuunnittelija,
metsäasiantuntija
p. 0400 212 137

Ylivieskan toimisto                             Oulaisten toimisto                Vihannin toimisto

Markku Mämmelä
Alavieska
p. 040 563 8397

Metsäasiantuntijamme toimistoittain

Kaisa Rautio
LKV, metsäasiantuntija
Pyhäjokilaakso
p. 044 743 8674

Pyhäjärven toimisto

Haapajärven toimisto                             Merijärven toimisto Kalajoen toimisto

Nivalan toimisto                                           Pyhäjoen toimisto

Jooseppi Haasala
Ylivieska pohjoisp.
p. 0400 982 567

Markus Niskanen
Ylivieska eteläp.
p. 040 536 2203

Jorma Vikki
Oulaisten pohjoinen
p. 050 364 3708

Jari Penttilä
Oulaisten etelä
p. 050 567 1076

Raimo Kovalainen
Vihanti
p. 0500 180 143

Tarja Manninen
LKV, arviot, 
kiinteistökaupat
p. 0400 807 229

Kari Finnilä
Pyhäjärvi itäinen
p. 0400 789 822

Janne Paananen
Pyhäjärvi läntinen
p. 040 548 5017

Petri Kauranen
metsäesimies,
energiapuuasiat
p. 044 211 0170

Juha Koskela
Sievi itäinen
p. 040 566 2247

Pasi Peltokorpi
Sievi läntinen
p. 0400 218 754

Marko Ahola
Reisjärvi läntinen
p. 0400 154 420

Kimmo Parkkila
Reisjärvi itäinen ja 
Antinkallio, Kainuu, 
Tuomiperä, Kalkkup.
p. 044 575 7368

Unto Kananen
Kuusaa, Parkkila,
Veivarinperä
p. 044 593 0083

Tapio Vuoti
Haapajärvi, keskiosa
p. 0400 388 522

Risto Rönkkö
metsäesimies,
Haapajärvi, Reisjärvi
p. 0400 388 625

Timo Siipilehto
Merijärvi ja Yppäri
p. 0500 281 033

Petri Kauppinen
Tynkä, Rautio, Kääntä
p. 044 346 0184

Samuel Nikula
muu Kalajoki
p. 040 536 7041

Keijo Koski
Nivala
p. 040 701 4463

Tuomas Suvanto
metsäesimies
Kalajokilaakson tiimi 
p. 044 342 0047

Olli Suorsa
Pyhäjoki (paitsi Yppäri)
p. 0500 281 942

Lotta Pasma
metsäesimies
Pyhäjokilaakson tiimi
p. 044 7700 748

Sievin toimisto                                  Reisjärven toimisto 

Teemu Jussilainen
Nivala 
Ei vielä puhelinnumeroa
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JEDUn Haapajärven toimipisteessä katsotaan metsää 
laajasti ja avoimin silmin. Metsäalan perustutkin-
nossa opitaan ensin, miten metsämaa muokataan ja 
puu lähtee kasvamaan joko siemenestä tai taimesta. 
Puun kasvaessa harjoitellaan taimikon hoitoa, jonka 
jälkeen tulevat harvennukset ja päätehakkuut.

Nuorta metsäalan opiskelijaa kiinnostaa poikkeukset-
ta metsäkoneet. Koneitakin opiskelujen aikana pääsee 
käyttämään, vaikka metsuri-metsäpalvelujen tuotta-
jasta puhutaan kansankielellä usein jalkametsurina. 
  - Me käsitellään kolmisen vuotta, mitä metsässä teh-
dään tiettynä aikana. Tähän kaikkeen sisällytetään 
se, että metsässä on metsäkone. Jos haluat ajaa ko-
netta työksesi, niin meillä kyllä saat siihen koulutuk-
sen. Työssäoppimisessa voit painottaa haluamaasi 
osaamisalaa ja mennä esimerkiksi konetyöpaikalle, 
kertoo JEDU Haapajärven metsäalan lehtori Jarmo 
Junttila.

Haapajärvellä ajatellaan elämää metsäalan perustut-
kinnon jälkeen. Opiskeluun kuuluu yhtenä oleelli-
sena osana muun muassa taimikonhoito- ja kasvin-
suojelututkinnon sekä työturva-, tieturva-, EA1- ja 
tulityökortin hankkiminen.   - Perustutkinnossa me 
opetetaan kaikki tarvittava ja pakollinen. Sitten, kun 
lähtee työelämään tai jatko-opiskelemaan, niin näillä 
eväillä pärjää ja pystyy keskittymään täysin olennai-
seen, Junttila lupaa.

Jarmo Junttila nostaa esille metsäalan koulutuk-
sesta erityisesti työelämälähtöisyyden. Opiske-
lija valmistetaan opintojen aikana suoraan työ-
paikalle, mikä helpottaa yrittäjien elämää ja lisää 

Jalkametsuri pääsee metsäkoneen puikkoihin
ARI-PEKKA OJALA

yhteydenottoja Junttilalle.  -- Sen voi suoraan sa-
noa, että kaikki osaavat kaverit viedään käsistä. 
Perustutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija pys-
tyy halutessaan syventämään osaamistaan opiskele-
malla metsäkoneenkuljettajaksi eli hankkimaan met-
säalan ammattitutkinnon.

Ammattikorkeakoulun väyläopinnot ovat myös 
Haapajärvellä mahdollisia kaikille perustutkinnon 
ja ammattitutkinnon suorittajille. Esimerkiksi Lapin 
ammattikorkeakouluun pääsee opiskelemaan suo-
raan ilman pääsykokeita, jos väyläopinnot suorittaa 
hyvin. 

Jalkametsurikin pääsee välillä nykyaikaisen hakkuukoneen hyttiin.

Kalajoen Lämpö Oy  |  Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki 
044 469 1887  |  www.kalajoenlampo.fi

T U N N E  L Ä M M I N .
Y M P Ä R I S T Ö -
Y S T Ä V Ä L L I S T Ä  J A 
L Ä H E L L Ä  T U O T E T T U A 
L Ä M P Ö E N E R G I A A .

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt Koneen Säätiön 4,2 miljoonan euron tarjouk-
sen runsaan 1 400 hehtaarin metsäalueesta, kertoo Yle-uutiset. Ouluun on kaupan 
myötä syntymässä yhteensä lähes 2 600 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue.

Säätiö aikoo lahjoittaa alueen valtiolle, joka on ilmoittanut suojelevansa sen. Oulun 
kaupunki puolestaan on jo suojellut kyseisestä Sanginjoen metsäalueesta osan.

Koneen Säätiö on riippumaton organisaatio, joka tukee tieteellistä tutkimustyötä, 
kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista. Sen on perustanut Kone-hissi-
yhtiön omistajasuku.

Koneen Säätiö osti Oulun kaupungilta 
1 400 hehtaaria luonnonsuojelualueeksi

Ostamme aina koko puun ja järkevästi katkomalla maksimoimme siitä saatavan tuk-
kipuun määrän – ja samalla myyjän puustaan saaman tuoton.
Sahamme ovat jo kuuden vuosikymmenen ajan luoneet hyvinvointia maakuntaamme 
ja sitä ne tekevät tälläkin hetkellä. Pidetään siis yhdessä pyörät pyörimässä – ja teh-
dään samalla ympäristöteko; myymällä paikalliselle sahalle ohjautuu puusi pitkään 
hiiltä sitoviin tuotteisiin. 
Otahan siis heti yhteyttä metsäasiantuntijoihimme.  www.junnikkala.com

Nyt on aika tehdä 
puukauppaa 
– ja samalla ympäristöteko

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@junnikkala.com

MARKUS VUOLLET
Metsäasiantuntija

0440 639 359
 Pyhäjoki, Merijärvi, 

Kalajoki, Lohtaja

JOONAS PELTOSAARI
Metsäasiantuntija

045 871 9666
Ylivieska, Alavieska, Sievi, 

Nivala, Reisjärvi

RISTO HÄRÖ
Metsäasiantuntija

050 360 8200
Oulainen

http://www.kalajoenlampo.fi
http://www.junnikkala.com
mailto:etunimi.sukunimi@junnikkala.com
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URAKOINTIPALVELUT

SIEVI

YLIVIESKAALAVIESKA

NIVALA

OULAINEN VIHANTI

KALAJOKI

PYHÄJÄRVI

KANNUS

MetsäkoneurakointiaMetsäkoneurakointia

p.0400-381 016p.0400-381 016

AY

METSÄKONETYÖT

asylikoski.fi            Kannus
P. 050 3311 170 / 050 5966 320

• Harvennushakkuut
• Pihapuiden kaatotyöt
• Puun ajoa traktorilla
• Monipuoliset 
 metsäalan palvelut
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Metsäkoneurakointi

T. Pihlajamaa
Kangaskatu 3, 86300 Oulainen

p. 040 570 2374

Tuliko tämä lehti väärään osoitteeseen?
Tai ovatko muut yhteystietosi muuttuneet?

Ilmoita muutos metsänhoitoyhdistykseen
p. 0440 281 024 / Tarja Luomajoki
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Tuliko tämä lehti väärään osoitteeseen?
Tai ovatko muut yhteystietosi muuttuneet?

Ilmoita muutos metsänhoitoyhdistykseen
p. 0440 281 024 / Tarja Luomajoki

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies
Toni Komu
Puh. 0400 193 472
toni.komu@keitelegroup.fi 

Hankinta-alue: Kiuruvesi ja Pyhäjärvi

Hankintaesimies
Tomi Luonua
Puh. 040 572 5732
tomi.luonua@keitelegroup.fi 

Hankinta-alue: Haapajärvi, Haapavesi, 
Kärsämäki, Nivala, Pyhäntä ja Siikalatva

Hankintaesimies
Antti Puurula
Puh. 040 675 1320
antti.puurula@keitelegroup.fi 

Hankinta-alue: Halsua, Kinnula, 
Lestijärvi, Pihtipudas ja Reisjärvi

PUULLE ON NYT KYSYNTÄÄ!

Metsäsi arvoinen kumppani

Tehtaamme pyörivät täydellä teholla kahdessa 
vuorossa ja tukkipuulle on menekkiä. Olemme 
juuri nyt erityisen kiinnostuneita ostamaan mänty- ja 
kuusitukkia sisältäviä uudistushakkuita ja kesä-
harvennuksia.

Tee puukauppa, jossa jokainen voittaa!

Jos sinulla on sopiva leimikko mielessäsi, niin
ota yhteyttä alueesi hankintaesimieheen:

Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja 
sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy.

Puun kaatumisesta 
alkaa uusi kasvu.

Niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu, 
on myös sijoitettu. LähiTapiolan kokeneista 

varainhoitajista saat luotettavan ja vastuullisen
 kumppanin puukauppatulojen sijoittamiseen.

Tutustu lahitapiola.fi/metsa

Paikallinen säästämisen ja 
sijoittamisen asiantuntijamme 

apunasi:

Paula Leppänen 
puh. 040 124 6885

paula.leppanen@lahitapiola.fi

http://www.keitelegroup.fi
mailto:toni.komu@keitelegroup.fi
mailto:tomi.luonua@keitelegroup.fi
mailto:antti.puurula@keitelegroup.fi
mailto:paula.leppanen@lahitapiola.fi

