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Metsänhoitoyhdistyksen
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Ajankohtaista

•
•
•

Jo viides vuosi kääntymässä lopuilleen
metsänhoitoyhdistyslain muutoksen jälkeen.
Jäsenpito on ollut hyvä ja asiat sujuneet
kaikkinensa hyvin myös muuttuneessa
toimintaympäristössä.
Vaikka aivan kaikki metsänomistajat eivät ole
jatkaneet jäseninämme, olemme silti säilyttäneet
hyvin vaikuttavuutemme ja palveluvalikoimamme
on viime vuosina myös laajentunut.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Ajankohtaista

•

•
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Vuosi 2018 oli puukaupan huippuvuosi myös
meidän toiminta-alueella (sitten vuoden 2007) ja
toimialueemme yksityismetsien puukaupoista kertyi
kantorahatuloja jopa 26-28 miljoonaa euroa.
Valtakunnallisesti puukauppavuosi oli kaikkien
aikojen vilkkain puukauppavuosi ja puuta myös
hakattiin enemmän kuin koskaan aiemmin.
Myös päätehakkuita tehtiin enemmän kuin koskaan
aiemmin > tarve vesiensuojelun huomioimiseen
poikkeuksellisen suuri.
Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Ajankohtaista
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Yhdistyksellä on kaksi metsävaravastaavaa, jotka
vastaavat metsäsuunnittelusta, arvioinneista ja
metsävaratiedon hallinnasta ja ylläpidosta

•
•
•

•

Haminan toimistolla Suvi Suurnäkki (Suvi sijaistaa
vanhempainlomalla olevaa Heli Tullaa)
Luumäen toimistolla Jenna Kallinen
Miehikkälän toimistolla on metsänhoitoyhdistyksen
metsänparannusasiantuntija Teppo Oksanen, joka vastaa koko
yhdistyksen toimialueella kunnostusojituksista ja uusien
metsäteiden suunnittelusta ja olemassa olevien teiden
perusparannushankkeista. Teppo on toimenkuvansa vuoksi
myös mhy:n vesiensuojeluasioiden erityisosaaja.
Ilkka Koivu aloitti Luumäen länsialueen aluevastaavana
metsäasiantuntijana huhtikuussa 2019
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Metsänhoitoyhdistyksistä tuli MTK:n
jäsenyhdistyksiä vuonna 2015 > metsänomistajien
edunvalvonta on entistäkin korostuneempaa.
Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuperusteet ja
jäsenmaksu edelleen vuosien 2015 - 2018 tasolla
Lakimuutoksen jälkeisten jäsenyydestä eroamisten
jälkeen ovat monet palveluamme tarvinneet
metsänomistajat liittyneet takaisin jäseniksemme ja
edelleen valtaosa uusista metsänomistajista on
liittynyt jäseniksemme
Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK
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Puulla on edelleen kohtalaisen hyvä kysyntä, vaikka
raakapuun käyttömäärät ovat jonkin verran
laskeneet.
Pidemmällä aikajänteellä varsinkin sellupohjaisten
tuotteiden markkinan uskotaan edelleen kasvavan.
Havupuiden sahatavaramarkkina on heikentynyt.
Jälkituotemarkkinoiden tilannetta peilaten ovat
myös hakkuiden painopiste siirtynyt
tukkipuuvaltaisista päätehakkuista merkittävästi
kasvatushakkuisiin.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Kiitos kutsusta
vesiensuojeluiltaan
ne ja …

•
•

•
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Meitä metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöitä saa ja
pitääkin ”häiritä” kaikissa metsiänne koskevissa
palvelutarpeissa.
Mikä tahansa metsiänne ja metsänomistajuuttanne
koskeva asia on meille tärkeä asia.
Tavoitteemme on edelleen metsien tuoton mahdollisimman
täysimääräinen hyödyntäminen ja hoitorästien
purkaminen, mutta ympäristöä ja vesistöä turmelematta.
Ja nyt lopuksi hieman PEFC metsäsertifioinnin
vesiensuojelua koskevista kriteereistä …

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Metsäteollisuuden sivuvirroilla hillitään viljelyn
vesistövaikutuksia - puukuitulietteen hyötyjä selvitetään
Tuusulanjärven valuma-alueella
Tiedote. Julkaistu: 30.09.2019, 10:00
Luonnonvarakeskus
Kompostoidun maanparannuskuidun vesistövaikutuksia ja sen hyötyjä peltoviljelylle selvitetään
Tuusulanjärven osavaluma-alueilla. Luonnonvarakeskuksen koordinoiman Kuitulietteet
maatalouden vesiensuojelukeinona (KUITU) -hankkeen tavoitteena on tuottaa
maanparannuskuidun vesiensuojeluvaikutuksista tutkimukseen perustuvaa tietoa laajempaa
jatkokäyttöä varten.
Peltojen orgaanisen aineen määrä on laskussa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.
Metsäteollisuudessa syntyy hiiltä ja ravinteita sisältäviä sivuvirtoja, joita voidaan levittää pelloille
maanparannusaineeksi. ”Näillä voitaisiin korvata keinolannoitteita ja tallettaa hiiltä maaperään.
Parantamalla maan kasvukuntoa voitaneen myös vähentää ravinteiden huuhtoutumista”,
projektipäällikkö Jaana Uusi-Kämppä Lukesta sanoo. Orgaanisen aineksen määrän kasvattaminen ja
sen aikaansaama maan vedenpidätyskyvyn parantuminen pienentävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia
haittoja kasvintuotannolle.
Maanparannuskuituja on tutkittu Lukessa jo usean vuoden ajan. Niiden on todettu alentavan viljelyn
vesistövaikutuksia maan eroosioherkkyyden vähentyessä ja mahdollisesti vaikuttavan suotuisasti
satotasoihin. Lukella on Tuusulanjärven KUITU-hankkeen lisäksi käynnissä Jokioisten toimipaikalla
ruutukokeita, joista saadaan tarkempaa tietoa kuitulietteen kemiallisista ja biologisista vaikutuksista
maaperään, hiilen sitoutumisesta maahan sekä mahdollisista satovaikutuksista. ”Maanparannuskuitujen
vesistövaikutusten todentamiseksi tarvitaan nyt erityisesti valuma-aluetason tutkimusta”, Uusi-Kämppä
sanoo.
Vuoden 2021 loppuun jatkuvassa KUITU-hankkeessa selvitetään kuitujen vesistövaikutuksia
Tuusulanjärven valuma-alueella (Noormarkinojan ja Flinkinojan valuma-alueet). Samalla kysellään
viljelijäkokemuksia ja hyödynnetään Jokioisten kenttäkokeiden tuloksia mahdollisimman kattavan
käsityksen saamiseksi kuitujen käytön vesistövaikutuksista. Päätuloksena on tutkimukseen perustuva
arvio maanparannuskuiduilla saavutettavasta alueellisesta ja valtakunnallisesta vesiensuojeluhyödystä.
Tavoitteena on myös parantaa Tuusulanjärven tilaa. Hankkeen taustalla on ympäristöministeriön
käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma, joka suuntaa huomion ja toimenpiteitä Itämeren ja
sisävesien tilaan.
Valuma-alueiden ravinne- ja kiintoainepitoisuudet seurannassa
Uudellamaalla sijaitsevaa Tuusulanjärveä on kunnostettu pari vuosikymmentä, ja järven tila on
parantunut. Valuma-alueelta tuleva kuormitus ei ole kuitenkaan samaan aikaan vähentynyt
merkittävästi, vaikka valuma-alueella on tehty vesiensuojelutoimia. Jotta järven tila saadaan jatkossakin
paranemaan, tarvitaan valuma-alueelle kohdennettuja entistä tehokkaampia vesiensuojelutoimia.
KUITU-hankkeessa levitetään kompostoitua ja lannoitevalmisteeksi hyväksyttyä maanparannuskuitua
noin 100 hehtaarin alalle Noormarkinojan valuma-alueella. ”Alueen viljelijöillä on tärkeä rooli
hankkeessa. Kuituja vastaanottavien viljelijöiden kanssa laaditaan viljelijäsopimukset”, Uusi-Kämppä
sanoo. Kuitulietteen levitys on tarkoitus toteuttaa puinnin jälkeen syksyllä 2020. Vertailualueena on
läheinen Flinkinojan valuma-alue, johon kuitua ei levitetä. Levityksen jälkeen seurataan, eroavatko
Noormarkinojan valuma-alueen ojavesien ravinne- ja kiintoainepitoisuudet Flinkinojan vastaavista
pitoisuuksista sekä sitä, muuttuuko Noormarkinojan veden laatu kuidun vaikutuksesta.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys vastaa hankkeeseen liittyvistä
vesistöseurannoista. Vielä tänä syksynä asennetaan Flinkinojan ja Noormarkinojan alaosiin
jatkuvatoimiset vedenlaatua seuraavat mittalaitteet. Yhdistyksessä on käynnissä myös kalkkistabiloidun
maanparannuskuidun vaikutuksia pellon salaojahuuhtoumiin tutkiva ympäristöministeriön Rakiohjelmasta rahoitusta saava RAKUVE-hanke, jonka tuloksia voidaan hyödyntää myös KUITUhankkeessa mahdollisimman kattavan näkemyksen saamiseksi.
KUITU-hankkeen ja viljelijöiden välisenä yhdyshenkilönä toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
VILKKU Plus -hankkeen hankevastaava Janne Heikkinen.
Hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskuksen lisäksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä
panostus vesien suojeluun: Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden
ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä
vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

