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Metsäpirkka

Metsäteollisuus elää vahvaa kasvun ja menestyk-
sen aikaa. Metsäteollisuusyhtiöt ovat takoneet en-
nätystuloksia jo useammalla vuosineljänneksellä ja 
samalla tehty myös investointipäätöksiä niin mas-
sa- kuin sahateollisuuteen. Tämä tietää, että puuta 
tarvitaan jatkossakin uusiutuvana raaka-aineena.  

Kuitenkin samaan aikaan EU:n suunnalta tulee 
metsätaloudelle jatkuvalla syötöllä uhkakuvia, kun 
sieltä pyritään säätelemään meidän metsiemme 
käyttöä ja hakkuutapoja. Keski-Euroopassa met-
sänsä vuosikymmeniä sitten hakanneet maat ha-
luavat museoida Suomen metsät omaksi hiilinie-
lukseen. Ja löytyy vihertävää uhkaa metsien kä-
sittelylle ihan kotimaankin tiedonvälityksessä. Sen 
sijaan todellisen ja oikeasti tutkitun tiedon esiin 
tuonti tuntuu todella haasteelliselta, mutta niinhän 
se on, että tunneperäistä reaktioita et voi faktape-
rustein muuttaa.

Maamme metsistä suuren osan omistavat yksityi-
set metsänomistajat ja metsät ovatkin maassam-
me arvokasta yksityistä omaisuutta. Olemme tot-
tuneet siihen, että metsänomistajalla itsellään on 
valta päättää mitä metsilleen tekee. Metsiä käyte-
täänkin monella tavalla ja osa jopa jättää metsänsä 
käyttämättä. Yleensä metsien käyttö ja hoito ovat 
pääosin tulostavoitteista ja suunnitelmallista, jota 
voidaan ylisukupolviseksi perhemetsätaloudeksi.

Suomen metsätalous on monella tapaa metsäisen 
maailman esikuva ja Suomessa metsiä on hoidet-

EU pyrkii säätelemään  
Suomen metsien käyttöä

Harri Katajamäki 
johtaja, Mhy Pohjois-Pirkka

PÄÄKIRJOITUS

tu aina hyvin sekä käytetty ja hyödynnetty erit-
täin aktiivisesti. Suomen metsien ja luonnon tila 
on erinomainen verrattuna muihin maihin. Ja suu-
ri osa Euroopan luonnontilaisista metsistä on edel-
leen säilynyt Suomessa, ja maassamme on varsin 
suuri osa Euroopan tiukasti suojelluista metsistä. 
Jatkossa ei suojelua mielestäni tulisi lisätä muuta 
kuin omistajan omasta tahdosta ja täyttä korvaus-
ta vastaan.  

Mielestäni hyvin hoidetut suomalaiset kasvatus-
metsät ovat parhaimpia hiilen sitojia. Toivottavas-
ti puurakentaminen ja muu pitkäkestoinen puun 
käyttö lisääntyisi tulevaisuudessa, ettei puuhun 
sitoutunut hiili palaa nopeasti uudelleen kiertoon. 
Kaikkien intressi on käyttää puu mahdollisimman 
pitkälle jalostettuna, mutta eihän sitä harvennuk-
sen pikkupuuta voi sahoilla hyödyntää. 

Suomen metsät ja metsätalous on niin tärkeä meil-
le suomalaisille, että niiden käytöstä pitää päättää 
Suomessa kansallisella tasolla. Pitkäämme kaikin 
keinoin päätösvalta omissa käsissämme.  

Toivotan kaikille metsänomistajille, asiakkaille, 
metsureille, toimihenkilöille, yrittäjille ja yhteistyö-
kumppaneille rauhallista joulun aikaa sekä toimin-
nallista metsävuotta 2023.
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Teksti Harri Katajamäki 

Teollisuuden ostotarpeet tuleval-
le vuodelle ovat korkeat alhaisen 
pystyvarannon ja Venäjän tuonnin 
loppumisen seurauksena. Luon-
nonvarakeskuksen ja Pellervon 
taloustutkimuksen ennusteen mu-
kaan metsäteollisuuden kannatta-
vuus jatkuu positiivisena myös ensi 
vuonna. Etenkin kuitupuun jalostus 
on ollut metsäyhtiöille kannattavaa 
ja sellun kysyntä Suomen päämark-
kinoilla jatkuu edelleen hyvänä. Jos 
pahimmat maailmantaloutta uh-
kaavat riskit eivät toteudu, sellun 
hintaan ei ole odotettavissa suurta 
laskua ensi vuonna. Ennusteen mu-
kaan hinta laskee hieman, mutta 
säilyy laskusta huolimatta korkea-
na. Metsäteollisuuden tärkeimmän 
vientituotteen, paperin, kysyntä 
jatkuu nousevana, mutta hinnoissa 
tullaan alaspäin. 

Sahatavaramarkkinoiden näky-
miä sumentaa poikkeuksellisen 
monta tekijää, kuten korkea in-

flaatio, korkojen nousu ja talouden 
yleinen epävarmuus hyydyttävät 
rakentamista. Toisaalta venäläisen 
ja valkovenäläisen sahatavaran tulo 
Eurooppaan on loppunut Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan, mikä antaa 
muille tuottajille on aiempaa enem-
män tilaa Euroopan markkinoilla.

Kuluvan vuoden puukauppa-
määrät ovat olleet hyvällä tasolla, 
mutta ovat alemmat kuin viime 
vuoden vastaavan ajankohdan ko-
konaismyyntimäärät. Tukin osalta 
hinnat ovat olleet hyvällä tasolla ja 
kuitupuunhinta on ollut nousussa. 
Kuitenkaan kuitupuunhinta ei ole 
noussut samassa suhteessa loppu-
tuotemarkkinoiden hintakehityksen 
kanssa. Tuontikuidusta sen sijaan 
yhtiöt maksavat huimasti korke-
ampia hintoja kotimaan hintoihin 
verrattuna. Muutoinkin Itämeren 
alueen kuitupuunhinnoissa on isoja 
eroja. Marraskuun lopulla havukui-
tupuun tienvarsihinta oli nettipalve-

lu Treebulan mukaan Suomessa 38 
euroa kuutiolta, Etelä-Ruotsissa 42, 
Virossa 71, Liettuassa 80 ja Saksassa 
74. Koivukuidun tienvarsihinta oli 
samaan aikaan Suomessa 39, Sak-
sassa 86, Latviassa ja Liettuassa 110 
euroa kuutiolta.

Metsäalalla viime vuodet jatkunut 
positiivinen vire jatkuu ensi vuon-
nakin. Metsäteollisuuden loppu-
tuotemarkkinat pitävät erityisesti 
kuitupuun kysynnän vahvana ensi 
vuonna ja hakkuut painottuvat tätä 
vuotta enemmän harvennusleimi-
koihin. Metsäyhtiöt yrittävät lisätä 
suoraostoja, mutta metsänomista-
jan kannalta kuitenkin turvallisin ja 
varmin tapa on käyttää oman met-
sänhoitoyhdistyksen metsäasian-
tuntijan palveluita, jotta kilpailutus, 
puiden katkonta, mittauslistojen 
tarkistus, korjuujälkien valvonta ja 
kaikki muukin kauppaan liittyvä 
tulee tehtyä sopimusten mukaisesti 
metsän omistajan parhaaksi.

Metsäteollisuus tarvitsee  
puuta ensi vuonnakin

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) metsäsektorin suhdannekatsauksen mukaiset tuotanto- ja vienti-
määrät 2023 kuvana.
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Onko kuitupuun vuosikym-
menien ylitarjonta helpot-
tumassa? Tätä pitäisi tar-

kastella metsävarojen ja kysynnän 
suhteesta. Suurimpana poikkeuk-
sena aikaisempaan on kotimaisen 
kuitupuun käytön voimakas kasvu 
toisaalta Venäjän tuonnin loppu-
misen ja toisaalta energiakäytön 
vahvistuminen johdosta. Myös kui-
tupuun perinteinen käyttö tulee 
lisääntymään voimakkaasti uusien 
investointien johdosta. 

Kemiallisen metsäteollisuuden 
vientiarvo on syyskuun vientitilas-
tojen ennakkotiedon mukaan kar-
tongilla ja paperilla yli neljäsosan 
ja sellulla kolmasosan korkeampi 
kuin vuosi sitten. Metsäteollisuus 
on ilmoittanut positiivisista tulos-
varoituksistaan tälle vuodelle ja jul-
kistanut osin kaikkien aikojen kor-
keimpia osavuosituloksiaan. Kolme 
suurinta metsäyhtiötä on tehnyt 
vuoden alusta yli 4 miljardin euron 
tuloksen. Vertailun vuoksi puun-
hankinnan kustannus tehtaille on 
vastaavana aikana ollut kutakuin-
kin 2,5 miljardia euroa. 

Kansainväliset metsäyhtiöt ky-
kenevät käyttämään markki-
na-asemaansa toisaalta loppu-
tuotemarkkinoilla ja toisaalta 
puunhankinnassaan tehokkaasti. 
Kuitupuun hinta on laskenut reaali-
sesti vuosikymmeniä. Markkinat ei-
vät ole toimineet metsänomistajien 
näkökulmasta oikeudenmukaisesti. 
Onko kuitupuun hinnan trendi vih-
doin kääntymässä oikeudenmukai-
sempaan suuntaan? 

Metsänomistajien kannalta 
markkinatilanne jatkuu 
poikkeuksellisen hyvänä
Metsänomistajat voivat varautua 
poikkeuksellisen hyvään puun ky-
syntään valmistelemalla etukäteen 
myyntikohteita. Ennen lumen tuloa 
on hyvä käydä kiertelemässä omas-
sa metsässä ja pohtia metsänhoito- 
ja puunmyyntikohteita. Kärkipääs-
sä ovat tietysti metsänhoidollista 
apua tarvitsevat kohteet, kuten ti-
heät harvennuskohteet. Sen sijaan 
myöhemmät harvennukset ja pää-
tehakkuut ovat kohteita, joilla ei ole 
akuuttia kiirettä. 

Puunmyyntien näkymät jatkossa-
kin ovat suotuisat, sillä puumark-
kinoiden poikkeuksellisen vahva 
näkymä tulee jatkumaan ennuste-
laitoksien mukaan ensi vuonna. 

Mikäli puunmyynti on ajankoh-
tainen, tärkeintä on puukaupan kil-
pailuttaminen. Kilpailuttamalla saa 
selville aidosti sen hetkisen puun 
hintatason. Omaa valveutuneisuut-
ta kannattaa aina pyrkiä lisäämään, 
sillä lopullisen puunmyyntipäätök-
sen tekeminen vaatii tietämystä ja 
on aina metsänomistajan oma va-
linta.

Metsänhoitoyhdistykset  
auttavat niin suurta  
kuin pientä puun myyjää
Metsänhoitoyhdistykset ovat niin 
suur- kuin pientilallisten metsän-
omistajien apuna. Niiden puu-
kaupalliset palvelut sopivat kaikille 

PUUMARKKINAKATSAUS

Onko kuitupuun vuosikymmenien 
ylitarjonta helpottumassa? 
Teksti Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

metsänomistajille. Metsänhoitoyh-
distykset seuraavat metsäyhtiöiden 
puunkatkonta- ja hintatietoja, joi-
den avulla puukaupan kilpailutta-
minen onnistuu vaivatta. 

Metsänomistaja saa itse tehdä 
kulloisenkin puukaupan lopullisen 
myyntipäätöksen. Mikäli metsän-
omistaja ei ole tyytyväinen tarjo-
uksiin, hänellä on oikeus hylätä 
tai tehdä vastatarjous.. Metsänhoi-
toyhdistyksen kautta kilpailutta-
malla, metsänomistaja voi varmis-
tua siitä, että puukaupassa ollaan 
metsänomistajan puolella alusta 
loppuun. Metsänhoitoyhdistyksen 
puukaupallisten palveluiden suosio 
onkin ollut kasvussa.
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Hakkuukoneyrittäjä Jussi Valkeajoki 
Juupaoelta on aloittanut hakkuutyöt 
reilu parisen kymmentä vuotta sit-
ten, jolloin hän pestautui paikallisen 
korjuuyrittäjän palkkalistoille. Ajan 
myötä tuli ajatus hankkia oma hakkuu-
kone, joka toteutui kolmisen vuotta 
sitten. Ensimmäinen yrittäjäsopimus 
onkin kirjattu Metsänhoitoyhdistyk-
sen kanssa ja jatkuu edelleen. Kesä-
aikoina Jussin urakointirepertuaariin 
kuuluu myös heinänniittourakointia 
lähialueilla, omien maanviljelystöiden 
lisäksi. Tulevaisuudessa mielessä on 
kuitenkin keskittyminen lähinnä hak-
kuu-urakointiin. Tällä hetkellä hak-
kuukoneen perässä puiden ajon hoitaa 
aliurakoitsija. Pääsääntöisesti Jussi te-
kee hakkuita Mhy Pohjois-Pirkan ete-
läisellä korjuualueella eli Juupajoella, 
Längelmäellä Orivedellä ja Kuoreve-
dellä.

Ennakkoraivaus edellytyksenä  
onnistuneelle korjuujäljelle

Ajatuksena Jussilla lisääntyneen ener-
giapuukorjuun osalta on, ettei voi olla 
liikaa arvostamatta hyvin tehtyä en-
nakkoraivausta. Ennakkoraivaukses-
sa on syytä tietää minkälainen hak-
kuu kohteeseen tulossa, otetaanko 
ainespuuta vai pelkkää energiapuuta. 
Tälläkin hetkellä Jussi harventaa en-
siharvennusta, jossa kaikki menee 
karsittuna rankana samaan energia-
puupinoon. Tavaraa lähtee hyvin eikä 
hakkuuta haittaavaa puustoa ole jätet-
ty ennakkoraivauksessa konemiehen 
tielle. Käsiteltävien runkojen määrän 
ollessa suuri, joukkokäsittelykynsien 
käyttö auttaa suuren runkomäärän 
poiminnassa todella paljon.

Vapaalla veri vetää edelleen metsän 
siimekseen touhuilemaan. Näillä ker-
roilla kuitenkin Offroad- maastoautoi-
lun parissa.

Erinomainen korjuujälki 
on hyvä tavaramerkki
Teksti Jere Aalto, korjuuesimies

Jussi pitää 1170E Deerensä hyvässä kunnossa.

Jussi pitää 1170E Deerensä hyvässä kunnossa.
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Ennakkoraivaus helpottaa ja no-
peuttaa korjuutyötä sekä takaa pa-
remman korjuujäljen. Suunnitel-

mallisella ja järkevästi toteutetulla 
ennakkoraivauksella on mahdollis-
ta saavuttaa myös muita hyötyjä.

Ennakkoraivauksella kustannuste-
hokkuutta ja parempaa laatua 

Ennakkoraivausta suositellaan tyy-
pillisesti harvennuskohteisiin, jois-
sa kasvatettavien puiden alla kasvaa 
tiheä kuusi- tai koivualikasvos. Sen 
pääasiallinen tehtävä on taata hak-
kuukoneen kuljettajalle parempi 
näkyvyys kaadettavien puiden osal-
ta. Siten se helpottaa ja nopeuttaa 

korjuutyötä sekä takaa paremman 
korjuujäljen. Suunnitelmallisella ja 
järkevästi toteutetulla ennakkorai-
vauksella on mahdollista saavuttaa 
myös muita hyötyjä. 

Ennakkoraivauksessa poistetaan 
lähtökohtaisesti kaikki korjuussa 
näkyvyyttä haittaavat, ja rinnan-
korkeusläpimitaltaan alle 8 cm ole-
vat puut. Hakkuussa kaadettavien 
puiden tyviltä poistetaan kaikki 
puusto noin metrin säteeltä rungos-
ta. Lisäksi välialueilta poistetaan 
kaikki hakkuuta selvästi haittaavat 
yli metrin pituiset puut. 

Ennakkoraivauksen monet hyödyt 
Teksti Laura Harjunpää, juristi, MTK Metsänomistajat -linja  

Ennakkoraivauksella hakkuukoneenkuljettajan työ helpottuu ja riski korjuuvaurioihin pienenee. Samalla on helpompi valita poistet-
tavat puut siten, että pystyyn jää parhaan tuottokyvyn puut.

Ennakkoraivausta suositel-
laan harvennuskohteisiin, 
joissa kasvatettavien puiden 
alla kasvaa tiheä kuusi- tai 
koivualikasvos. Sen pää-
asiallinen tehtävä on taata 
hakkuukoneen kuljettajalle 
parempi näkyvyys puiden 
juurelle kaatotyössä.

METSÄN HOITO
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Kaikkea pientä puuta  
ei kannata poistaa 

Leimikko, josta kaikki alikasvos-
puut ja pienet puut on raivattu pois, 
saattaa näyttää siistiltä ja siltä, että 
ennakkoraivaus on tehty huolelli-
sesti. Kaikkea ei kuitenkaan kan-
nata raivata kerralla pois. Ennak-
koraivauksenkin voi tehdä liian 
puhtaasti, jolloin menetetään usei-
ta hyötyjä tulevaisuudessa. 

Pienten alikasvoskuusiryppäiden 
jättäminen ennakkoraivauskohteel-
le osoittaa metsurilta ammattitaitoa 
ja hyvää pelisilmää. Tällaiset alikas-
vokset tarjoavat hyviä suojapaikko-
ja riistalinnuille ja muille metsässä 
eläville lajeille. Järkevästi sijoiteltu-

na ne eivät haittaa tulevaa korjuu-
ta, ja voivat toimia tulevaisuudessa 
jopa säästöpuuryhmänä. Lisäksi 
syksyllä voimaanastuva uudistettu 
PEFC kriteeristö edellyttää, että 
monimuotoisuutta ja metsälajistoa 
turvataan säilyttämällä sekapuus-
toisuutta ja tiheikköjä.

Säästöpuita tulisi miettiä jo  
taimikonhoitovaiheessa 

Metsäsertifiointikriteerit edellyttä-
vät säätöpuiden jättämistä kasva-
tus- ja uudistushakkuissa. Säästö-
puuvaatimus tiukkenee nykyisestä 
uusissa syksyllä voimaanastuvissa 
PEFC kriteereissä. Uusien kriteeri-
en mukaan säästöpuita tulee jättää 

aiempaa enemmän, yhteensä vä-
hintään 20 kpl / ha siten, että puo-
let näistä on eläviä puita ja puolet 
kuollutta puuta. Säästöpuiden jät-
tämistä edellytetään jatkossa myös 
energiapuun korjuussa. 

Toisinaan säästöpuiden valitse-
minen uudistushakkuukohteissa 
tuottaa päänvaivaa, jos kohde on 
puustoltaan hyvin homogeeninen ja 
tasalaatuinen. Esimerkiksi tasaikäis-
rakenteisessa kuusikossa säästöpui-
den jättäminen saattaa tarkoittaa 
jopa kymmenen tukkipuukokoisen 
kuusen jättämistä pystyyn jokaista 
hakattua hehtaaria kohden. Tämä 
saattaa ymmärrettävästi närästää 
metsänomistajaa, koska leimikolle 
jätetyt säästöpuut pienentävät hak-
kuukertymää ja siten puukaupasta 
saatavia tuloja. 

Edellä kuvatun tilanteen välttä-
miseksi on erittäin suositeltavaa 
pohtia tulevaisuuden säästöpuita 
jo taimikonhoitovaiheesta lähtien. 
Esimerkiksi ennakkoraivauksessa 
hyvän pelisilmän omaava metsu-
ri osaa jättää raivaamatta sellaiset 
puut, joilla on hyvät edellytykset 
kasvaa tulevaisuuden säästöpuiksi. 
Näin vältytään ainespuun uhraa-
miselta säästöpuiksi tulevaisuuden 
uudistushakkuualalla. 

Metsänomistajan ei  
kannata lähteä paikkomaan  
metsurin työjälkeä 

Vaikka ennakkoraivaus näyttäisi 
metsänomistajan mielestä huoli-
mattomasti tehdyltä, ei tämän kui-
tenkaan kannata tarttua raivaussa-
haan ja lähteä siistimää metsurin 
tekemää työjälkeä. Pahimmillaan 
metsänomistaja tulee näin toimi-
malla raivanneeksi pois tulevaisuu-
den säästöpuut sekä riistalinnuille 
suojaa antavat tiheiköt. Liian siistiä 
jälkeä tekemällä toimitaan paitsi 
vastoin PEFC sertifioinnin vaati-
muksia, menetetään myös metsi-
en monikäyttöhyötyjä, heikenne-
tään eri lajien elinolosuhteita ja 
syödään tulevaisuuden ainespuu- 
kertymää. 

Ennakkoraivauksessa jätetty alikasvoskuusiryhmä antaa suojaa riistalle ja sen ympä-
rille voi metsän kasvaessa muodostua säästäpuuryhmä.
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Metsien hoito on hyvä asia ilmaston 
näkökulmasta. Muutamassa kym-
menessä vuodessa hyvän metsän-
hoidon avulla olemme kasvattaneet 
puustopääomaa noin miljardilla 
kuutiometrillä. Se tarkoittaa noin 
miljardia tonnia ilmakehästä sidot-
tua hiilidioksiditonnia. Vertailun 
vuoksi Suomen vuoden 2020 kas-
vihuonekaasujen kokonaispäästöt 
vastasivat 48,1 hiilidioksiditonnia 
(Tilastokeskus), Metsät ovat hiili-
nielu tänäkin päivänä, sillä niiden 
kasvu ylittää reilusti hakkuiden ja 
luonnonpoistuman määrät.

Kestävästi hoidetuilla ja käyte-
tyillä metsillä on monia myönteisiä 
vaikutuksia ilmastoon. Kasvavat 
metsät toimivat hiilinieluna sito-
en hiilidioksidia metsästä. Metsien 
kasvava puuston määrä toimii hii-
livarastona. Puu on myös uusiutu-
vaa. Puuta käyttämällä korvataan 
uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöä esimerkiksi energian tuo-
tannossa ja rakentamisessa. 

Kestävyydestä puhuttaessa näkö-
kulmat ovat keskeisiä. Niin myös 
ilmaston näkökulmasta. Jos vali-
taan yksi kuvio ja lyhyt, vain muuta-
man vuoden ajanjakso, on hakkuut 
ilmaston kannalta kielteinen toi-
menpide. Metsät ja metsien käyt-
tö muodostavat kuitenkin suuren 
kokonaisuuden niin alueellisessa 
kuin ajallisessa mielessä. Siksi mie-
lekäs tarkastelu tarkoittaa suurem-
pia alueita ja pidempää aikaväliä. 
Kokonaisuus on ilmaston kannalta 
merkitsevä. Tämä kannattaa muis-
taa myös kiihtynyttä julkista kes-
kustelua seuratessa. 

Ilmastonmuutos  
vaikuttaa metsiin

Keskilämpötilan nousu ja lisään-
tynyt hiilidioksidin määrä ilmake-
hässä kiihdyttävät puiden yhteyt-
tämistä ja näin todennäköisesti 
myös kasvua. Kasvun kiihtyminen 
voi heijastua nopeampaan kiertoai-
kaan ja hakkuukertymän kasvuun. 
Toisaalta ilmastonmuutos aiheut-
tanee myös yhä enemmän metsiin 
kohdistuvia vahinkoja voimistunei-
den myrskytuulien ja roudan vä-
hentymisen myötä. Korjuuolosuh-
teet heikentyvät varsinkin talvella. 
Uhkana on myös sienten, kasvitau-
tien ja hyönteisten aiheuttamien 
vahinkojen yleistyminen.

Eteläisessä Suomessa lämpenevät 
kesät ja mahdollisesti pitkittyvät 
kuivuusjaksot koettelevat varsin-
kin kuusta. Jo nyt parin kuivan ja 
kuuman kesän jäljiltä on nähtävis-
sä merkkejä kuusikoiden elinvoi-
maisuuden heikkenemisestä. Tästä 
seuraa helposti kirjanpainajatuho-
ja. Erityisessä vaarassa on tuoreen 
kankaan ja sitä kuivemmilla kasvu-
paikalla kasvavat kuuset. 

Metsänomistajalla  
ratkaisunavaimet käsissään

Metsien käytöstä päättää metsän-
omistaja. Siksi hän on pitää ratkai-
sun avaimia käsissään. Huolehti-
malla omasta metsästään ja sen 
kasvukunnosta metsänomistaja 
tekee oman arvokkaan osansa il-
mastonmuutoksen torjumiseksi. 
Osa tätä kokonaisuutta on hyväl-

lä metsänhoidolla varmistaa, että 
metsät ovat valmiita vastaamaan 
ilmastonmuutoksen tuomiin ris-
keihin ja haasteisiin, joista edellä jo 
kerrottiin. 

Mitä siis tehdä  
käytännössä?

Suosi sekametsää! Metsätuhoja ai-
heuttavat hyönteiset ja sienet ovat 
pääsääntöisesti erikoistuneet tiet-
tyyn puulajiin, kuten esimerkiksi 
kirjanpainaja kuuselle. Sekametsä, 
jossa kasvaa montaa eri puulajia on 
siksi kestävämpi näitä tuhonaiheut-
tajia vastaan. Sekametsäisyys myös 
hidastaa tuhon etenemistä ja jopa 
estää sen. 

Lisää luonnon monimuotoisuutta! 
Monimuotoisuuden lisääminen on 
osa nykyaikaista, kokonaiskestävää 
metsänhoitoa ja siis myös taloudel-
lisesti kannattavaa. Yksi tärkeimpiä 

Ilmastoviisas 
metsätalous
Teksti Mikko Kriikku, kenttäpäällikkö, MTK metsänomistajat

LUONNONHOITO
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tapoja monimuotoisuuden lisäämi-
seksi sekametsäisyyden lisäksi on 
lahopuun määrän kasvattaminen. 
Lahopuu tarjoaa elinpaikan lukui-
sille metsän lajeille - myös metsä-
tuhoja aiheuttavien lajien, kuten 
kirjanpainajan, luontaisille kilpai-
lijoille ja vihollisille. Lajistollinen 
monimuotoisuus siis edistää met-
sien terveyttä ja on oleellinen osa 
ilmasto- ja muutenkin viisasta met-
sätaloutta.

Hoida taimikot ajallaan ja hyvin! 
Peruslähtökohta on, että hoidettu 
metsä kasvaa ja sitoo hiilidioksidia 
ilmasta. Hoidetun taimikon puut 
ovat elinvoimaisia ja ne järeytyvät 
vauhdilla. Näin ne kestävät parem-
min myrskyjä, lumikuormaa sekä 
erilaisia muita tuhonaiheuttajia. 
Muista, että taimikonhoidossa jä-
tetyt puut ovat niitä puita, jotka 
kasvavat ja joiden tulee selviytyä 
kymmenien vuosien päästä jo läm-
menneessä ilmastossa. Siksi on tär-

keää huolehtia sekapuustoisuudes-
ta jo taimikonhoitovaiheessa.

Harvenna ajoissa! Puuston elin-
voimaisuutta ja kasvua ylläpide-
tään harvennuksin. Harvennuksia 
ei kannata lykätä liiaksi, sillä riu-
kuuntuneet metsät ovat alttiimpia 
tuuli- ja lumituhoille harvennuksen 
jälkeen. Harvennetut metsät tuotta-
vat enemmän ja nopeammin järe-
ää tukkia, joista tehdään edelleen 
pitkäikäisiä tuotteita, kuten taloja. 
Ne varastoivat puuhun sitoutuneen 
hiilen vuosikymmeniksi ja jopa 
vuosisadoiksi! Huolehdi harven-
nuksissakin sekapuustoisuuden ja 
monimuotoisuuden säilymisestä. 

Lannoita metsäsi! Kasvatusmet-
sien lannoitukset ovat nopein ta-
pa lisätä puuston hiilensidontaa. 
Tuhkalannoitukset sopivat yleen-
sä turvemaille ja typpilannoitus 
kivennäismaiden männiköihin ja 
kuusikoihin. Hivenlannoituksista 

boori on tavallisin. Boorinpuutok-
sesta kertoo tavallisesti tyrehtynyt 
pituuskasvu. 

Uudistushakkuusta ei pidä potea 
huonoa omaatuntoa! Kun met-
sän uudistamisen aika tulee, yhä 
useampi metsänomistaja mietti 
toimenpiteen ilmastovaikutuksia. 
Uudistushakkuu ei ole ilmastosyn-
ti. Kasvun ehtymisen myötä ehtyy 
myös hiilen sitominen. Uudistus-
hakkuissa valtaosa on tukkia, joi-
den puu päätyy taloiksi ja muiksi 
pitkäikäisiksi hiilivarastoiksi. Sa-
hauksen sivutuotteilla tuotetaan 
paljon uusiutuvaa energiaa, jolla 
korvataan mm. kivihiiltä ja öljyä. 
Uudistushakkuulla tehdään tilaa 
uuden puusukupolven hiilensidon-
nalle. 

Huolehdi laadukkaasta uudista-
misesta! Uudistustyöt hoidettava 
viivyttelemättä, jotta uusi puusu-
kupolvi pääsee nopeasti kasvuun. 
Käytä uudistamisessa laadukkaita 
jalostettuja taimia. Ne kasvavat ja 
sitovat hiilidioksidia noin 20% no-
peammin luontaisin taimiin verrat-
tuna. Älä istuta kuusta liian kuivalle 
kasvupaikalle tai lahon vaivaamaan 
maahan. Voit istuttaa myös esimer-
kiksi kuusta ja mäntyä sekaisin tai 
kylvää männynsiementä kuusen is-
tuttamisen yhteydessä sekapuuston 
saamiseksi. Muista vaihtoehtoina 
myös lehtikuusi ja rauduskoivu. 
Ilmastoviisas metsätalous on siis 
aktiivista, nykyaikaista metsien 
hoitoa. Sillä turvataan niin ilmas-
tohyödyt kuin taloudellinen kan-
nattavuus nyt ja varsinkin tulevai-
suudessa. Metsänhoitoyhdistyksen 
metsäasiantuntijaltasi on tässä 
työssä korvaamaton apu.
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EU:n komissio julkaisi luonnon 
ennallistamista koskevan lainsää-
däntöehdotuksen ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin kesäkuus-
sa 2022. Lainsäädäntöehdotuksen 
tausta on EU:n biodiversiteettistra-
tegiassa. 

Komissio ehdottaa asetusta, jo-
ta sovellettaisiin jäsenmaissa heti 
sellaisenaan sen tultua voimaan. 
Tavoitteena on ennallistamisella 
elvyttää luonnon monimuotoisuut-
ta ja hillitä ilmastonmuutosta sekä 
edistää ilmastomuutokseen sopeu-
tumista. Ennallistamistoimien pi-
täisi olla käynnissä vähintään 20 
prosentilla EU:n maa- ja meripinta-
alasta vuoteen 2030 mennessä ja 
kaikilla ennallistamista tarvitsevilla 
ekosysteemeillä vuoteen 2050 men-
nessä. 

Yleisen ennallistamistavoitteen 
lisäksi sääntelyn pääosia olisivat 
elinympäristökohtaiset ennallista-
mistavoitteet. Toimia vaadittaisiin 
myös tavanomaisessa maa- ja met-
sätalouskäytössä olevilla alueilla. 
Siellä olisi saatava aikaan monien 
indikaattoreiden myönteistä kehi-
tystä. Indikaattoreita olisivat esim. 
perhoset, linnut, lahopuu, eri-ikäis-
rakenteisten metsien osuus. Lisäksi 
vaadittaisiin maatalouden käytössä 
olevien turvemaiden ennallistamis-
ta ja vettämistä.

Tavoitteet valtaisia  
ja kalliita

Komission tekemät vaikutustenar-
vioinnit ovat puutteellisia, mutta 
niiden mukaan Suomelle aiheu-

tuvat kustannukset olisivat yli 900 
miljoonaa euroa vuodessa. Jäsen-
maista Suomen osuus olisi euroissa 
kolmanneksi suurin ja BKT:een ja 
kansalaisten määrään suhteutettu-
na suurin. On myös huomattava, et-
tä ennallistamistoimien piiriin kuu-
luvilla maa- ja metsätalousalueilla 
ei nykyistä toimintaa voitaisi jatkaa 
lainkaan tai toimintaa olisi ainakin 
muutettava.

Tehtyjen esiselvitysten mukaan 
ennallistamistavoite vuoteen 2030 
mennessä olisi 1,2 miljoonaa heh-
taaria. Yhtä suuri ala kuin metsiä 
on Varsinais-Suomessa ja Satakun-
nassa yhteensä (VMI12/13). Vuoden 
2050 tavoitteeksi on mainittu 3,6 
milj. hehtaaria. On huomattavaa, 
että komission asetusehdotus on ta-
voitteiltaan tätäkin kunnianhimoi-
sempi.  

Maa- ja metsätalouden  
toimintaedellytykset ja  
metsäasioiden kansallinen  
päätösvalta säilytettävä 
MTK pitää ennallistamista ja muuta 
luonnon tilan parantamista tarpeel-
lisena, mutta komission ehdottama 
EU-asetus on väärä tapa edistää 
asiaa. Ehdotuksessa on unohdettu 
maa- ja metsätalouden ratkaiseva 
merkitys yhteiskunnalle, eri tavoit-
teiden tasapaino sekä taloudellinen 
realismi. Metsäasioissa Suomen on 
puolustettava tinkimättömästi kan-
sallista päätösvaltaa, minkä vuoksi 
indikaattoreihin liittyviä vaatimuk-
sia ei pidä hyväksyä, vaatii MTK:n 
lakimies Anna-Rosa Asikainen.

Suomen otettava  
vahvasti kriittinen kanta

Valtioneuvoston kanta tuli julki 
syyskuussa. Valitettavasti se on mo-
nitulkintainen.  Erikoisen kuvan 
antaa, että samaan aikaan kaksi eri 
ministeriä kommentoivat asiaa lä-
hes päinvastaisilla tiedotteilla, tote-
aa blogissaan metsäjohtaja Marko 
Mäki-Hakola MTK:sta. 

Komission ehdotusta käsitellään 
eduskunnassa, joka lopulta päättää 
Suomen suhtautumisesta. Julkisen 
keskustelun perusteella MTK on 
toiveikas sen suhteen, että edus-
kunta terävöittää Suomen otetta. 

Komission ehdottama lainsää-
däntö tulee hyväksytyksi, mikäli 
parlamentti ja neuvosto pääsevät 
asiasta yhteisymmärrykseen. Pro-
sessi kestänee vähintään loppuvuo-
teen 2023 saakka.

EU-tasolla MTK:n edunvalvon-
ta alkoi jo kauan ennen ehdotuk-
sen julkaisua. Järjestö on pyrkinyt 
vaikuttamaan komissioon ja eh-
dotuksen sisältöön monin tavoin. 
Vaikuttamista tehdään esimerkiksi 
tapaamalla europarlamentaarikko-
ja ja tekemällä yhteistyötä EU-ta-
soisten maanomistajien järjestöjen 
(Copa-Cogeca ja CEPF) kanssa.

EU:n ennallistamisasetus  
olisi kallis Suomelle ja haitallinen 
maaseudun elinkeinoille
Teksti Heli Mutkala
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MT Metsä Digi -tilauksella luet kaikki Maaseudun Tulevaisuuden  
ja Aarteen metsäsisällöt ja -palvelut verkossa. Voit lisätä tilaukseesi myös  

ajankohtaislehti MT Metsän kotiinkannettuna 10 kertaa vuodessa.

Tilaa MT Metsä nyt ja ole oman metsäsi asiantuntija.

Tarjous on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Paperisiin laskuihin lisätään 2,90 € paperilaskulisä. Tilaus 
jatkuu vaivattomana kestotilauksena kulloinkin voimassa olevaan edulliseen kestotilaushintaan. Viestimedia 
Oy / Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, puh 020 413 2277 (ark 8-21). Puhelun hinta on 8,35 senttiä/puhelu + 
16,69 senttiä/min. Asiakastietoja koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta viestimedia.fi.

Lehti + Digi 
 nyt vain

Kestotilauksena

1290
€/kk

MT Metsä Digi 
nyt vain

Kestotilauksena
1090

€/kk

Tilaa soittamalla!
020 413 2277

Tilaa netissä!
MT.FI/MHYjasen 

Mainitse tilaustunnus TAM2038tai käytä oheista QR-koodia

LEHTI METSÄSTÄ

Kemera on jatkumassa 
vuoden 2023 loppuun
Valtioneuvosto antoi syyskuussa 
eduskunnalle esityksen uutta met-
sätalouden kannustejärjestelmää 
koskevaksi laiksi, jolla korvataan 
nykyinen kemeratukijärjestelmä 
1.1.2024 alkaen. 

Byrokratiaa kevennetään 

Uusi tukijärjestelmä pyrkii keven-
tämään hallintoa ja työmäärää. Jat-
kossa taimikon ja nuoren metsän 
hoitohankkeissa riittää, että tukiha-
kemus jätetään vasta työn tekemi-
sen jälkeen eikä ennakkoilmoitusta 
tarvitsisi tehdä. 

Tukea tiehankkeisiin jatkossakin 

Metsätieverkoston osalta uutta oli-
si, että tuki myönnettäisiin tiekun-

nalle. Tuen saannin edellytyksenä 
olisi, että tieyksitöistä on yksityis-
ten maanomistajien omistuksessa 
vähintään 30 prosenttia. Tukea voi-
taisiin myöntää myös maanomista-
jalle yhdellä tilalla tehtäviin perus-
parannushankkeeseen.

Suurin muutos  
suometsän hoitoon 

Suometsän hoidon tuki korvattai-
siin suometsän hoitosuunnitelman 
tuella sekä suometsän vesiensuoje-
lutoimenpiteiden ja piennarteiden 
tekemisen tuella. Tavoitteena tässä 
on edistää ja lisätä suometsien ko-
konaisvaltaista ja monitavoitteista 
hoidon suunnittelua. Ojien kunnos-
tukseen ei jatkossa myönnettäisi 
tukea. 

Nykyisen Kemeran  
toteutusajoista 

Kemerahakemuksia voi toimittaa 
Metsäkeskukseen 1.10.2023 saakka. 
Nuoren metsänhoitotöillä on to-
teuttamisaikaa 12 kuukautta. Muis-
sa kemera-töissä toteutusaikaa on 
enimmillään 31.3.2026 asti. 

– Metsänomistajien ja toimijoi-
den kannalta on erittäin hyvä, että 
kemera on voimassa vuoden 2023 
loppuun saakka. Metsänhoidon 
kemera-tukia voi hakea tuttuun ta-
paan ensi vuonna ja uuteen tukijär-
jestelmään siirrytään vuoden 2024 
alussa. Metsissä riittää hoitotöitä ja 
kemera-tukea on hyvin käytettävis-
sä, kannustaa metsäjohtaja Anna 
Rakemaa Suomen metsäkeskuk-
sesta.

Teksti Suomen metsäkeskus
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Verosuunnittelu – oikeilla 
valinnoilla voi säästää euroja

Metsätilan sukupolvenvaihdokses-
sa on useita verotukseen vaikutta-
via seikkoja. Luovutusvoiton veron 
kannalta kannattaa huomioida, et-
tä luovutukset lähisukulaisille ovat 
monissa tapauksissa verovapaita. 
Perintö- ja lahjaverotukseen voi saa-
da merkittäviä huojennuksia, kun 
kyseessä on maatila, jonka jatkaja 
ryhtyy maatalouden harjoittajaksi. 
Kun metsätila luovutetaan kaupalla 
tai muutoin vastikkeellisesti, muo-
dostuu uudelle omistajalle metsä-
vähennyspohjaa. Metsävähennys 
on merkittävä etu puustoisten ti-
lojen luovutuksissa ja silloin, kun 
tilalla on tarkoitus tehdä hakkuita. 

Erilaisia luovutustapoja mietit-
täessä kannattaa huomioida myös 
metsälahjavähennyksen vaikutus. 
Sen ansiosta lahjalla tai lahjanluon-
teisella kaupalla metsää saanut 
henkilö voi tiettyjen edellytysten 
täyttyessä vähentää jo maksamaan-
sa lahjaveroa metsätalouden vero-
tettavasta tulosta. 

Metsän luovutuksessa on mah-
dollista pidättää tilan hallintaoike-
us luopujalle ja siirtää omistusoi-
keus uudelle omistajalle. Tällöin 
hallintaoikeuden arvo vähennetään 
luovutetun omaisuuden arvosta ja 
näin veron määrä alenee. Hallinta-
oikeuden pidätyksen seurauksena 
metsävähennystä tai metsälahjavä-
hennystä ei kuitenkaan voida hyö-
dyntää täysimääräisesti. Oikeustoi-
mia tehdessään henkilön on lain 
mukaan oltava oikeustoimikelpoi-
nen. Oikeustoimikelpoisuuteen liit-
tyvät riskit ovatkin muodostuneet 
ongelmaksi erityisesti eliniäksi pi-
dätetyn hallintaoikeuden yhteydes-
sä.

Edunvalvontavaltuutus  
– ennakoi kuka päättää  
asioistasi, jos et itse pysty
Henkilön ikääntyessä hänen fyy-
sinen, psyykkinen tai sosiaalinen 
toimintakykynsä todennäköisesti 
heikentyy. Metsänomistaja saat-
taa tulla syystä tai toisesta kykene-
mättömäksi hoitamaan asioitaan. 

Suomessa ikääntyneiden oikeuksia 
turvaa laki edunvalvontavaltuutuk-
sesta. Edunvalvontavaltuutuksen 
avulla riittävän terveellä henkilöllä 
on mahdollisuus kertoa, kuka huo-
lehtii hänen asioistaan, jos hän ei 
itse siihen enää kykene. 

Kun metsänomistaja tekee edun-
valvontavaltuutuksen ajoissa, hol-
houstoimilain mukaista edunvalvo-
jaa ei tarvitse hakea. Valtuutuksella 
on mahdollista sopia esimerkiksi 
aloitetun sukupolvenvaihdoksen 
jatkamisesta metsänomistajan 
suunnittelemalla tavalla, ottamalla 
valtuutukseen määräykset kiinte-
än omaisuuden lahjoittamisesta ja 
myymisestä. 

Sitä vastoin holhoustoimilain 
antamin valtuuksin toimiva edun-
valvoja ei saa lahjoittaa tai myydä 
päämiehensä omaisuutta muutoin 
kuin käyvästä hinnasta. Valtuutuk-
sella on mahdollista määrätä myös 
valtuutetun kevyemmästä rapor-
tointivelvollisuudesta Digi- ja väes-
tötietovirastolle kuin mitä holhous-
toimilain mukaisesti määrättävällä 
edunvalvojalla on.

Teksti Ulla Pakarinen, metsäjuristi, OTM, kaupanvahvistaja

Metsänomistajan 
aktiivisuus palkitaan 

sukupolvenvaihdoksessa

EDUNVALVONTA

Sukupolvenvaihdosta suunnittelevan 
metsänomistajan kannattaa punnita laaja-
alaisesti vaihdoksen erilaisia seurauksia. 

Erityisesti on syytä huomioida metsätalouden 
tuloksentekomahdollisuudet vaihdoksen jälkeen.
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Lainmukainen  
perimysjärjestys 

Metsänomistajan kuollessa met-
sätila siirtyy jatkajalle perintökaa-
ren säännösten mukaisesti, ellei 
omaisuudesta ole määrätty kuo-
leman varalta testamentilla. Pe-
rinnön jakautuessa lain mukaan 
seurauksena on usein ongelmalli-
siksi muodostuvia yhteisomistusti-
lanteita. Metsänomistajan kannal-
ta parhaimpaan lopputulokseen 
päästään silloin, kun hän tekee vie-
lä toimintakykyisenä ollessaan riit-
tävään tietoon perustuvan harkitun 
ratkaisun. 

Sukupolvenvaihdosta suunnitel-
taessa metsänomistajan on pää-
tettävä metsätalouden jatkajasta 
sekä omista tavoitteistaan. Metsän 
arvon määrittelyssä, erilaisten 
luovutustapojen vertailussa ja tar-
vittaessa asiakirjojen laadinnassa 
kannattaa kääntyä ammattilaisten 
puoleen.

METSÄTILAN OMISTUKSEN 
VAIHDOKSEN TÄRKEÄT TERMIT:

Metsävähennys – Metsävähennyksenä voi vähentää osan metsän 
hankintamenosta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa. 
Metsävähennyspohja on 60 % metsän hankintamenosta. Verovuo-
den aikana on mahdollista vähentää 60 % veronalaisen metsätalo-
uden pääomatulosta, jonka on saanut metsävähennykseen oikeut-
tavasta metsästä. Vähennykseen oikeutetun metsän vastikkeetto-
missa saannoissa metsävähennysoikeus siirtyy jatkajalle.

Metsälahjavähennys – Metsän omistamalle luonnolliselle henki-
lölle voi muodostua oikeus metsälahjavähennykseen, jos hän on 
saanut metsäomaisuuden lahjana. Metsälahjavähennyksen voi 
tehdä lahjoituksen jälkeisten 15 vuoden kuluessa vähennyksinä 
metsätalouden pääomatulosta.

Hallintaoikeus – Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on mahdol-
lista erottaa metsätilan hallinta- ja omistusoikeus toisistaan. Hal-
lintaoikeuden haltija saa käyttää omaisuutta ja nauttia siitä saata-
van tuoton. Hän saa hakata metsää vuotuisen kasvun verran.

Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiset käyvät läpi eri vaihtoehto-
jen veroseuraamuksia. Etsimme juuri teille käytännössä parhaiten 
toimivan tavan toteuttaa omistuksen vaihdos ja laadimme vaadit-
tavat asiakirjat. Kun päätös lopputuloksesta on tehty, on aika ottaa 
yhteyttä ammattilaiseen.
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PEFC Suomi vahvisti helmikuussa 
2022 uudet metsien hoitoa ja käyt-
töä koskevat vaatimukset. Standar-
diluonnoksen kansainvälinen arvi-
ointiprosessi on nyt loppusuoralla 
ja uudet kriteerit saataneen käyt-
töön marraskuussa. Toimenpiteet 
PEFC-sertifioiduissa metsissä on 
toteutettava uusien kriteerien mu-
kaisesti 1.1.2023 alkaen. 

Lisää panostuksia  
ekologiseen kestävyyteen

Säästöpuiden määrä ja järeys kas-
vavat nykyisin toteutuvasta tasosta. 
Lisäksi puunkorjuussa säästetään 
kuollutta puustoa ja sen muodos-
tumista edistetään tekemällä te-
kopökkelöitä. Jatkossa säästöpuita 
jätetään nykyisen 10 kpl/ha sijaan 
yhteensä km. 20 kpl/ha siten että 
puolet on eläviä ja puolet kuollei-
ta puita. Elävien puiden läpimit-
tavaatimus on 15 cm ja kuolleiden 
20 cm. Mikäli leimikolta ei löydy 
kuollutta puuta, tehdään vähintään 
2 tekopökkelöä/ha. Säästöpuut on 
edelleen sallittua keskittää leimik-
kotasolla ja ne voidaan sijoittaa ve-
sistöjen ja avosoiden reunoille jä-
tettäville suojakaistoille. On tärkeää 
muistaa, että säästöpuut ovat pysy-
västi kohteelle jätettäväksi tarkoi-
tettuja, eikä niitä tule hakkuun jäl-
keen poistaa kenenkään toimesta. 
Metsänomistajan rooli vaatimuk-
sen toteutumisessa on näin ollen 
keskeinen.

Avosoiden ja vesistöjen reunoille 
jätettävät suojakaistat levenevät ja 
niillä sallitaan vain poimintahak-
kuut. Nykyisen 5 m suojakaista-
vaatimuksen sijaan suojakaista on 
jatkossa vesistöjen ja lähteiden var-

silla keskimäärin 10 m leveä. Suoja-
kaistan leveyttä saa sovittaa maas-
tonmuotojen mukaan kunhan 5 m 
vähimmäisleveyttä ei aliteta. Alle 
10 m leveät osuudet on kompensoi-
tava yli 10 m leveällä osuudella, jot-
ta keskimääräinen leveysvaatimus 
täyttyy. Avosuon ja kivennäismaan 
väliin jäävälle vaihettumisvyöhyk-
keelle jätettävän suojakaistan leve-
ys on vähintään 10 m.  

Suojakaistavaatimus koskee jat-
kossa myös uomaltaan alle 2 m 
leveitä ojamaisia, suoristettuja ja 
perattuja puroja. Niiden varsille 
jätetään vähintään 5 m leveä suoja-
kaista, jolta runkopuut saa poistaa. 
Jos peratussa purossa kuitenkin 
elää lohikalakanta, on suojakaista-
vaatimus sama kuin vesistöillä ja 
lähteillä. 

Luontaisia tiheikköjä ja sekapuus-
toisuutta on säilytettävä kaikissa 
metsänkäsittelyn vaiheissa silloin, 
kun niitä esiintyy luontaisesti, eikä 
sekapuustoisuus vaaranna kasva-

tettavia puulajeja. Hyvä tiheikkö on 
puustoltaan monilajinen, sisältää 
kuusia ja on kooltaan vähintään 10 
m2. Säästöpuuryhmät muodostavat 
hyviä tiheikköjä silloin, kun niiden 
alustoja ei raivata. Parhaimmillaan 
taimikonhoitovaiheessa jätetyt tih-
eiköt kehittyvät tulevaisuuden sääs-
töpuuryhmiksi.

Vaatimusten mukaisuuden  
todentaminen

Uusi vaatimus sertifiointiin sitou-
tuneille toimijoille on entistä kat-
tavampi vaatimusten mukaisuuden 
todentaminen. Tämä toteutetaan 
toimijoiden vuosittain suorittamil-
la työlajikohtaisilla maastotarkas-
tuksilla, jotka ne raportoivat kes-
kitetysti Kestävän Metsätalouden 
yhdistykselle. Kattavalla sisäisellä 
seurannalla kyetään osoittamaan 
luotettavammin sertifioinnin vaa-
timusten toteutuminen käytännön 
toiminnassa. 

Oletko jo tutustunut uusiin PEFC 
metsäsertifioinnin vaatimuksiin?
Teksti Laura Harjunpää, juristi, MTK Metsänomistajat -linja

OTA UUDET  
VAATIMUKSET HALTUUN!

Kestävän Metsätalouden Yhdistys on tuottanut yhteistyössä  
Tapion kanssa työkalun uusien vaatimusten opiskeluun. Sertise-
riffi -niminen työkalu löytyy Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen 
verkkosivuilta (www.kestavametsa.fi) ja on vapaasti niin toimijoi-
den kuin metsänomistajienkin käytettävissä. On muistettava, että 
metsänomistaja on vastuussa sertifioidussa metsässä itse toteut-
tamiensa toimien vaatimusten mukaisuudesta. Siksi metsänomis-
tajankin on syytä perehtyä uusiin kriteereihin.
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Metsänhoitoyhdistys on metsäsi lähellä, 
nyt myös verkossa. 
Omametsä.fi
mhy.fi 

Metsäasiantuntemus vain  
muutaman klikkauksen päässä 
Näet OmaMetsä-palvelussa ajantasaisen tie-
don metsistäsi, mikä helpottaa yhteydenpitoa 
omaan metsäasiantuntijaasi. Aloita seuraavan 
puukaupan suunnittelu tai tilaa taimikonhoito 
vaikka heti!

Ota palvelu käyttöön osoitteessa 

Omametsä.fi

OmaMetsä-palvelusta löydät:

Kysyttävää palvelusta tai sen käytöstä? 
Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi!

• Metsätilan tiedot

• Puustotiedot

• Arvio puuston arvosta

• Peruskartta, ilmakuva  ja teemakartat

• Omat karttamerkinnät

• Digitaaliset metsänhoidon suositukset

• Puun hintatiedot

• Tarjoukset ja sopimukset

• Ajankohtaisia metsäaiheisia blogeja

OmaMetsä – uusi verkkopalvelu 
metsänomistajille
OmaMetsä on metsänhoitoyhdistysten uusi 
sähköinen palvelu. Palvelussa hallinnoit vai-
vattomasti metsäomaisuuttasi ja suunnittelet 
metsänhoitotöitä yhdessä oman metsäasian-
tuntijasi kanssa – vaikka suoraan kotisohvaltasi.
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Metsänomistajien tavoitteet muut-
tuvat ajassa. Yhdistyksissä kuun-
nellaan metsänomistajaa herkällä 
korvalla ja muutoksiin vastataan 
palvelukehityksellä. Uusin avaus 
monitavoitteisille metsänomista-
jille on Hiilipalvelut. Kaupallisen 
hiilensidontakonseptin kautta met-
sänomistaja saa korvausta lannoi-
tuksella aikaansaadusta puuston 
lisäkasvusta. 

OmaMetsä-verkkopalvelun kehitys 
lähtee metsänomistajan tarpeista
Nykymetsänomistajan tiedon tarve 
on suurta ja arjen kiireisiin on toi-
sinaan hankala sovittaa metsistä 
huolehtimista. Metsäomaisuuden 
hallintaan kehitetty OmaMetsä-
verkkopalvelu helpottaa metsän-
omistajan arkea ja päätöksentekoa. 

Oman talouden pito helpottuu, 
kun metsän arvon ja myyntimah-
dollisuudet voi kurkata ajasta tai 
paikasta riippumatta älypuhelimes-
ta. Palvelutilauksen voi tehdä vaik-
ka heti ja oma metsäasiantuntija on 
muutaman klikkauksen päässä val-
miina auttamaan.

 
Metsäjuristi auttaa  
metsänomistajia lakiasioissa 

Joskus metsänomistaja saattaa jou-
tua soittamaan juristille apua saa-
dakseen. Metsähoitoyhdistysten 
oma metsäjuristi Ulla Pakarinen 
auttaa metsänomistajia jäsenetuhin-
taan. Palvelun oltua hetken katkolla 
aiemman juristin jäätyä eläkkeelle, 
tarve on kuitenkin ollut olemassa ja 
metsäjuristin apu taas käytössä. Ulla 
neuvoo ja auttaa pääkaupunkiseu-

dulla asuvia metsänomistajia myös 
sukupolven vaihdoksissa. Hän on 
tavattavissa Metsänomistajien Pal-
velutoimistolla Helsingissä. 

Hyvien IT-työkalujen avulla 
metsänomistajia voidaan palvella 
entistä paremmin
IT-ohjelmistot ja älypuhelin ovat 
nykypäivän metsäasiantuntijan 
työkalu siinä missä leimauskirves, 
kynä ja paperi olivat aikanaan. 
Metsänhoitoyhdistyksissä uuden 
toiminnanohjausjärjestelmän käyt-
töönotot ovat parhaillaan käynnis-
sä. Uusi järjestelmä on yhdistysten 
toimihenkilöiden työkalu päivittäi-
sessä työssä. Uusi järjestelmä kes-
kustelee metsänomistajan käytössä 
olevan OmaMetsä-palvelun kanssa 
aiempaa sujuvammin.

Teksti Tiina Salminen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

Metsänomistajien toiveet  
edellä – Metsänhoitoyhdistykset 
kehittävät palveluitaan

JÄSENYYS
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Palveluita kehitetään  
oman yhtiön voimin

Metsänhoitoyhdistyksissä tuote-
taan palvelut ja päätökset tehdään 
paikallisesti metsänomistajaa lä-
hellä. Yhdistysten hallituksessa ja 
valtuustossa istuvat yhdistyksen 
jäsenistöstä vaaleilla valitut met-
sänomistajat. Jotta yhdistyksissä 
voitaisiin palvella metsänomistajia 
paremmin, on kehitystoiminnan 
vetovastuu siirretty yhdistysten yh-
teisesti omistamalle yhtiölle Met-
sänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP 
Oy:lle. Yhtiö huolehtii yhdistysten 
IT- ja palvelukehityksessä, henki-
löstön koulutuksesta viimeisin tie-
doin ja markkinointipalveluista.

Faktaa

Metsänomistajien ja metsien 
lähellä Metsänhoitoyhdistykset 
palvelevat koko maassa:

•	 250	toimipistettä	

•	 1000	toimihenkilöä

•	 +	1000	metsuria,	työntekijää	
ja urakoitsijaa

•	 56	Metsänhoitoyhdistystä

•	 Lue	lisää	Hiilipalveluista:	
hiilipalvelut.fi

•	 OmaMetsä-verkkopalvelu	
metsänomistajien käytössä 
kellon ympäri osoitteessa: 
omametsä.fi

•	 Metsäjuristin	palvelut:	 
ajanvaraus sähköpostilla 
ulla.pakarinen@mhy.fi tai 
Palvelutoimistolta  
puh.	040	720	3160.

•	 Metsätilojen	kauppapaikka	
osoitteessa: Metsätilat.fi 
Metsänhoitoyhdistysten 
omistaman Metsätilat.fi 
-kiinteistönvälitysketjun	
välittäjät palvelevat sekä 
metsätilan myyjiä että 
tulevia metsänomistajia.

Uudella sivustolla Metsänhoitoyhdistykset haluavat 
tarjota metsänomistajille monipuolista ja parasta 
palvelua. Sivuston rakennetta on selkeytetty ja il-
mettä raikastettu, tavoitteena helppokäyttöinen ja 
kävijäystävällinen sivusto. Uusilta sivuilta löydät 
ajankohtaisen metsätiedon ja Metsänhoitoyhdistys-
ten palvelut entistä helpommin.

Tutustu sinua kiinnostaviin teemoihin

Metsäpalveluista löydät helposti kattavan palveluvalikoimamme 
avuksi oman metsäsi hoitoon. Uuden sivuston myötä palvelun 
hyödyt ja lisätieto aiheesta on koottu samalle sivulle helposti löy-
dettäväksesi. Kehitämme sivustoa myös jatkossa, jotta käytössä-
si on mahdollisimman ajankohtainen metsätietopankki. 

Jäsenet ovat meille tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Jäsenedut 
ja tapahtumamme löydät Meistä-valikosta. Käy ilmoittautumassa 
tapahtumiin ja ota edut käyttöösi vaikka heti.

Uudistimme sähköiset palvelukanavamme, jotta voit valita si-
nulle parhaimman tavan ottaa yhteyttä, sinulle sopivalla hetkel-
lä. Oman metsäasiantuntijasi löydät uusilta sivuilta uutta hakuo-
minaisuutta käyttäen. Tai voit ottaa yhteyttä päivitettyjen yhtey-
denottolomakkeiden kautta tai OmaMetsä-palvelussa. 

"Sivuston uudistuksen tavoitteena on tarjota metsänomistajil-
le entistäkin parempi asiakaskokemus sivustojen käytössä ja tie-
don hakemisessa,” kertoo sivustoprojektissa mukana ollut johtaja 
Petri Pajunen Etelä-Savosta. Myös oman metsäasiantuntijan yh-
teystietojen hakuun on panostettu, Petri jatkaa.

Teksti Tiina Salminen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu

Uusi Mhy.fi-sivusto julkaistu

"Sivuston uudistuksen tavoitteena 
on tarjota metsänomistajille 

entistäkin parempi 
asiakaskokemus sivustojen 

käytössä ja tiedon hakemisessa.”
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Suomen maapinta-alasta 26,3 mil-
joonaa hehtaaria eli 86 prosenttia 
luetaan metsätalousmaaksi. Reilu 
kolme neljäsosaa metsätalousmaas-
ta on puuntuotospotentiaaliltaan hy-
väkasvuista metsämaata, kymmenys 
heikkokasvuisempaa kitumaata ja 12 
prosenttia lähes tai täysin puutonta 
joutomaata. Lisäksi metsätalousmaa 
sisältää prosentin verran metsäteitä, 
varastoja sekä muuta. metsätalou-
den tarvitsemaa huoltoalaa.

– Suurin metsätalousmaan osuus 
löytyy Lapin maakunnasta, 98 pro-
senttia maapinta-alasta. Lapin met-
sätalousmaasta reilu puolet on met-
sämaata, viidennes kitumaata ja 
reilu neljännes joutomaata. Metsäta-
lousmaan osuus on pienin Uudella-
maalla eli 60 prosenttia. Uudenmaan 
metsätalousmaasta 91 prosenttia 
luokittuu metsämaaksi, kertoo johta-
va tutkija Kari T. Korhonen Lukesta.

Reilu kolmannes  
metsätalousmaasta on suota

Metsätalousmaasta suota on noin 
kolmannes eli 9,1 miljoonaa heh-
taaria. Soisin maakunta on Pohjois-
Pohjanmaa, jossa 55 prosenttia met-
sätalousmaan pinta-alasta on suota. 
Vähiten soita on Ahvenanmaalla, 
vain kahdeksan prosenttia metsä-

talousmaan pinta-alasta. Suomen 
soista yli puolet on ojitettu. Soiksi 
luokitellaan maat, joilla on yhtenäi-
nen turvekerros tai aluskasvillisuus 
on suokasvillisuutta – ohutkin tur-
vekerros tekee luokituksessa kasvu-
paikasta suon.

Puuston tilavuus metsä- ja ki-
tumaalla on 2 529 miljoonaa kuu-
tiometriä, josta 89 prosenttia on 
puuntuotannon maalla. Neljännes 
puustosta on suolla ja kolme neljän-
nestä kankaalla.

Puuston biomassa metsä- ja kitu-
maalla yltää 1 687 miljoonaan ton-
niin. Siitä suurin osa (58 prosenttia) 
muodostuu runkopuusta ja vajaa 
viidennes oksista sekä lehvästöstä. 
Kantoja ja juuria on reilu viidennes. 
Biomassasta 45 prosenttia on män-
tyä, kolmannes kuusta ja neljännes 
lehtipuuta.

Kanta-Hämeessä suurin  
puuston keskitilavuus

– Puuston keskitilavuus metsämaal-
la on 122 kuutiometriä hehtaarilla. 
Suurin keskitilavuus löytyy Kanta-
Hämeestä, 174 kuutiometriä heh-
taarilla, ja pienin Lapista, missä 
keskitilavuus on vain 78 kuutiomet-
riä hehtaarilla, kertoo yliaktuaari 
Eeva Vaahtera.

Puuston keskitilavuus on Pirkan-
maalla 159 ja Keski-Suomessa 144 
kuutiometriä hehtaarilla.

Puusto kasvaa metsä- ja kitumaal-
la vuodessa 103 miljoonaa kuu-
tiomeriä (keskimäärin 4,5 kuutio-
metriä hehtaarilla). Maakunnista 
Lapissa puuston vuotuinen koko-
naiskasvu on suurin, 11,7 miljoonaa 
kuutiometriä, vaikka keskikasvu 
onkin pienin, 1,8 kuutiometriä heh-
taarilla. Suurin keskikasvu on Kan-
ta-Hämeessä, 8,2 kuutiota hehtaa-
rilla, mutta maakunnan pienehkön 
pinta-alan vuoksi kokonaiskasvu 
jää 2,9 miljoonaan kuutiometriin. 
Pirkanmaan keskikasvu on 7,4 kuu-
tiota hehtaarilla ja kokonaiskasvu 
7,2 miljoonaa kuutiomeriä. Keski-
Suomen keskikasvu on 6,8 kuutiota 
hehtaarilla ja kokonaiskasvu 9 mil-
joonaa kuutiometriä.

Suomen metsissä on puuta 
2,5 miljardia kuutiometriä 

– neljännes siitä löytyy soilta
Puusto kasvaa vuodessa metsä- ja kitumaalla 103 miljoonaa 

kuutiometriä ja sen tilavuus yltää yli 2,5 miljardiin kuutiometriin. 
Puuston keskitilavuus on 122 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla. 

Uusimmat metsävaratiedot perustuvat vuosina 2019–2021 
mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon.

"Puuston 
keskitilavuus on 
Pirkanmaalla 159 

ja Keski-Suomessa 
144 kuutiometriä 

hehtaarilla."

ARTIKKELI

Teksti Luonnonvarakeskus
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Lähde: VMI13 (2019-2021)

SUOMEN METSÄVARAT

Metsätalousmaa

26,3 milj. ha

Puuston tilavuus 
metsä- ja kitumaalla

2 529 milj. m³

Suomen maapinta-ala

30,4 milj. ha

Puuston kasvu vuodessa
metsä- ja kitumaalla

Puuston biomassa
metsä- ja kitumaalla

Kuollut puu
metsämaalla

6,4 m³/ha

Puuston poistuma vuonna 2021

92 milj. m³

Metsätalousmaa

86 %

Muu maa

14 %

Muu metsätalousmaa 1 % Joutomaa

12 %
Kitumaa

10 %

Metsämaa

77 %

Mänty 50 % Kuusi 30 % Lehtipuut 20 %

Puuston keskitilavuus 
metsämaalla

122 m³/ha

103 milj. m³

4,5 m³/ha
1 687 
milj. t
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Iloista kuusijuhlaa!

2

1

Joulupuuviljelmältä juuri katkaistun puun painosta noin puolet 
on vettä. Huolellinen hoito säilyttää puun laadukkaana.

Joulukuusen hoito-ohje
KAATOAJANKOHTA  Aikaisintaan neljä viikkoa ennen 
joulua. Kaadettua kuusta säilytetään tuulelta suojattuna 
ulkotiloissa, esimerkiksi autotallissa tai parvekkeella.

KULJETUS  Kuusta voidaan kuljettaa auton katolla suojaamattomana 
ainoastaan lyhyitä matkoja. Yli kymmenen kilometrin matkoilla kuusi 
tulee pakata muoviin, pressuun tai pussiin. Peräkärryssä kuusta kulje-

tetaan pressun taikuomun alla.

3
SULATUS  Jos kuusi on jäässä, pitää se aina sulattaa hitaasti ennen jalkaan 
asettamista kapillaarisen virtauksen aikaan saamiseksi. Hyvä sulatuspaikka 
on viileä tila, jossa on muutama lämpöaste. Puun annetaan sulaa hitaasti 1-2 
vuorokautta, tyvi koko ajan kylmässä vesiämpärissä. Ellei viileää tilaa ole, voi 
puun tuoda pesuhuoneeseen. Tyvi pidetään kylmässä vesiämpärissä ja runkoa 
ja neulastoa suihkutetaan kylmällä vedellä niin että ne pysyvät kosteina koko 
sulatuksen ajan. Parin tunnin kuluttua puu on valmis jalkaan asetettavaksi. 
Mikäli puu on pakattu verkkoon poistetaan se vasta sulatuksen jälkeen.

4
JALKAAN ASETUS  Ravistele roskat ja kuolleet neulaset pois. Mittaa huoneen korkeus. 

Lyhennä kuusta riittävästi tai sahaa tyvestä pois ainakin muutama sentti runkoon nähden 
vaakasuorasti uuden imupinnan aikaan saamiseksi. Älä poista kuorta: ehjä kuori on tärkeä 

puun vedensaannin kannalta. Tyven pitää mahtua kuusenjalkaan ohentamattomana.

5
HOITO SISÄTILOISSA  Tyven leikkauspinnan on oltava vedessä koko ajan. Jos vesi pääsee lop-
pumaan, tyven solukko kuivuu eikä pysty enää imemään vettä, mistä on seurauksena neulasten 
ennenaikainen variseminen. Veden kulutus on suurinta ensimmäisen vuorokauden aikana, 
jolloin veden riittävyys tulisi tarkistaa useasti. Aseta puu mahdollisimman etäälle lämpöpat-
tereista, takoista tai muista lämmönlähteistä.

KÄYTÖN JÄLKEEN  Kuusi riisutaan koristeista ja oksat katkaistaan joko kokonaan tai osittain pois 
niin että kuusi ja oksat sopivat pussiin eikä neulasia karise muualle kuin oksien leikkauspaikalle.Mitä 

lämpimämmässä ja kuivemmassa tilassa kuusi on, sitä herkemmin neulaset karisevat. Hyvästä hoidos-
ta huolimatta neulasten karisemisessa on luontaista puukohtaista vaihtelua, jota ei voida välttää.

6
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p o l k u  o m a a n  m e t s ä ä n

 

Metsänomistaminen on vuosikymmenten mittainen projekti, josta 
saa parhaimmillaan taloudellista hyötyä ja mielen täyteen iloa. 
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

taitavan 
oppaan kanssa
on turvallista 
kulkea. Tilausmaksu  

on vähennys- 
kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500

(norm. 159 €)
Etusi 74 €

Tiesitkö, että palvelemme sinua metsäasioissa myös Helsingin  
keskustassa Simonkadulla? Varaa aika metsäasiantuntijallemme.  
Yhteystiedot: puh. 040 720 3160 • 040 580 3981 
palvelutoimisto@mhy.fi • www.mhy.fi/palvelutoimisto

Metsänomistajat
PALVELUTOIMISTO

Pääkaupunkiseudulla asuva  
jäsenemme!

Olet myös tervetullut Metsänomistajien Palvelutoimiston  
järjestämiin tapahtumiin. 

www.mhy.fi
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Länsi-SuomenMetsätilat Oy LKV
etunimi.sukunimi@metsatilat.fi | www.metsatilat.fi
Palkkio 4,5 %, minimi 2 800 € (sis. alv.) tai sopimuksen mukaan.

Metsänomistajien oma ja Suomen suurin välityspalvelu
hoitaa maaseudun kiinteistöjen välitystehtävät. Myös
perheen tai lähisuvun sisäiset omistajanvaihdokset ja
muut omaisuudenhoitotehtävät ammattitaidolla ja
kokemuksella.

Metsätilat-ketju on Suomen kymmenen suurimman
kiinteistönvälitystoimĳan joukossa. Teimme viime vuonna
2200 kiinteistökauppaa ja Länsi-Suomessakin reilusti
yli 600 kauppaa. Tunnemme markkinat ja meidät
tunnetaan.

Poimintoja kohteistamme:
Virrat, remonttitaitoisen mummonmökki 5 km taajamasta.
Tontti 2500 m². Hp. 12 000 €
Virrat, Kurjenkylä, metsää ja peltoa 38 ha. Peltoala 4,9 ha,
korvauskelpoinen, metsä 30 ha/5440 m³, harvennettavia
kasvatusmetsiä. Vanhoja, huonokuntoisia rakennuksia.
Asuinrakennus on ollut vuosia asumattomana ja talvisin
kylmänä. Tilalla on sähköliittymä. Tarj. 20.12.
Janne Savilahti, 044 760 7788
Jämsä, Kuorevesi, hyväpuustoinen metsätila 19,9 ha/
2760 m³. Hyviä kasvatusmetsiä, metsätie tilan läpi. Tarj. 12.12.
Miika Bucktman, 040 557 3947
Parkano, metsämääräala rajoittuen Pirttĳärven rantaan, hyvä
tieyhteys. 4,5 ha/420 m³. Hp. 23 000 €
Sauli Kallio, 044 739 3110
Kangasala, suurempi maatilakokonaisuus Kaarina
Maununtyttären tien varrella, yht. 85 ha. Peltoa 16 ha,
metsää 66 ha, talouskeskus rakennuksineen sekä
lomarakennuspaikka Roineen rannassa. Yhteensä 12 eri
tilaa, myydään yhdessä tai erikseen. Tutustu tarkemmin.
Tarj. 4.12.
Oiva Vierikka, 040 580 3144

Me välitämme alueellasi

Janne Savilahti
044 760 7788
LKV, kaupanvahvistaja

Miika Bucktman
040 557 3947
LKV, KiAT, AKA, kaupanvahvistaja

Oiva Vierikka
040 580 3144
LKV, AKA

Sauli Kallio
044 739 3110
LKV, kaupanvahvistaja

UUDISTA METSÄSI TUOTTAMAAN

METSÄNUUDISTAMISPAKETTI

Tilaa huoleton pakettiratkaisu!

Kokonaisuus sovitaan kirjallisesti. 

Pakettihinta, alk. xx e. 

• Metsänuudistamissuunnitelman laatiminen

• Maanmuokkaus

• Siementen ja taimien toimitus

• Kylvö ja istutus

• Metsänuudistamisen laadunvarmistus

• Ehdotus taimikon jatkohoitotöistä

MetsänuudistaminenLISÄPAKETTI
Lisäpaketti antaa vauhtia tuottavuuteen!
Kokonaisuus sovitaan kirjallisesti. 
Pakettihinta, alk. xx e. • Uudistusalan raivaus • Kulotus

• Säästöpuuryhmien poltto• Uudistusalan seuranta ja raportointi 
• Heinäntorjunta tai taimikon varhaisperkaus

JÄSENENÄ

VARMISTAT

EDULLISEMMAT

HINNAT!

Sovi pakettien tarkka sisältö ja tee sopimus metsänhoitoyhdistyksesi kanssa.

Metsänhoidon tärkein toimenpide on metsänuudistaminen.
Luota Mhy:n kokemukseen ja jätä meille tehtäväksi vaikka koko uudistamisketju! 
Toki voit tehdä osan itsekin ja jättää meille loput. Sovitaan yhdessä sinulle paras ratkaisu!

Valtakirjakaupassa sinun ei tarvitse
huolehtia yksityiskohdista.

 Puunmyyntisuunnitelma.

 Puukaupan kilpailutus ja tarjousten 
 vertailu. Hyödynnämme vertailutie- 
 toamme eri ostajien puun katkonnasta.

 Suosittelemme parasta tarjousta.  
Lopullinen päätösvalta on sinulla.

 I lmoitus puunkorjuun alkamisesta.

 Puunkorjuun valvonta.

 Puukaupan päättäminen. Hyväksymme 
 mittaustodistuksen ja toimitamme sen 
 sinulle.

Teemme suunnitelman sinun metsän- 
hoidollisten tavoitteidesi mukaisesti.

 Arvio myytävästä puumäärästä.

 Arvio puunmyyntitulosta.

 Metsänkäyttöilmoituksen teko  
 viranomaisille.

Suunnitelma metsän uudistamisesta.

Puunmyyntisuunnitelma voidaan  
tehdä myös eri-ikäisrakenteisen  
metsänhoidon eli jatkuvan  
kasvatuksen tavoitteita noudattaen.

Puunmyyntisuunnitelma Puukaupan toimeksianto

PARAS PUUKAUPPA
Metsänhoitoyhdistys on luotettava ja asiantunteva kumppanisi, 
kun harkitset puun myyntiä. Valvomme etujasi ja teemme työtä 
sen eteen, että saat puustasi reilun hinnan vallitsevassa 
markkinatilanteessa.

Luota kokemukseen

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja tilaa!
Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden sivulta 24.

PUUKAUPPA  
AVAIMET KÄTEEN 
-PERIAATTEELLA

www.mhy.fi/pohjois-pirkka
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Mhy Pohjois-Pirkassa tapahtui syk-
syllä toimihenkilömuutos, kun met-
säasiantuntija Sami Heikkilä siirtyi 
Mhy Roineen toiminnanjohtajaksi 
ja hänen paikalleen Längelmäelle 
valittiin metsäasiantuntijaksi Mika 
Heikkilä.

Kerro hieman itsestäsi?
Olen Mika Heikkilä. Kotoisin olen 
Kangasalta. Metsäalan ammattikor-
keakoulua olen käynyt Mikkelissä. 
Viimeiset kolme kesää olen toimi-
nut Mhy Pohjois-Pirkan harjoitteli-
jana ja olen voinut sitä kautta osalle 
tullut tutuksi. Vapaa-ajan harrastuk-
siini tällä hetkellä kuuluu lenkkeily, 
sulkapallo ja frisbeegolf. Pidem-
pi ampumaurheilutausta minulta 
myös löytyy. Muutenkin urheilun 
seuraaminen vapaa-ajalla on lähellä 
sydäntä.

Mikä on metsäalassa parasta?
Metsäalassa parasta on ehdottomas-
ti työn monipuolisuus. Työpäivä ei 
oikeastaan ole koskaan samanlai-

nen. Lisäksi asiantuntijatehtävissä 
on mukavaa tehdä toimistotyön li-
säksi maastotyötä metsissä. Pidän 
luonnossa liikkumisesta, joten ny-
kyiset työtehtävät sopivat minulle. 
Metsäasiantuntijana pääsen myös-
kin tekemään paljon yhteistyötä 
metsänomistajien kanssa erilaisissa 
asioissa, joka on mielestäni mukava 
juttu.

Kuinka onnistua puukaupassa?
Huolellinen puukaupan suunnittelu 
antaa paremmat lähtökohdat puu-
kaupan toteutumiselle. Asiantun-
tijamme pystyvät olemaan avuksi 
metsänomistajalle leimikon suun-
nittelusta aina puukaupan läpivie-
miseen saakka. 

Terveisesi alueesi metsänomista-
jille: 
Odotan innolla yhteistyötämme eri-
laisissa metsäasioissa. Olettehan 
rohkeasti yhteydessä minuun met-
säasioihinne liittyen niin voimme 
yhdessä katsoa millaisia toimen-

piteitä lähtisimme viemään eteen-
päin.

Yhteystiedot:
Metsäasiantuntija Mika Heikkilä
Puhelinnumero: 0400 361 723 
Sähköposti: mika.heikkila@mhy.fi 
Toimialue: Aakkola, Eväjärvi, 
Hämepohja, Jämsä, Kokkila, 
Korvenkylä, Länkipohja, 
Leppähammas, Ouninpohja, 
Petääjärvi, Pitkäjärvi, Ristijärvi, 
Solttila, Talviainen, Uuhiniemi

Toimihenkilömuutos  
Mhy Pohjois-Pirkassa

Kunkin yrityksen tarjoaman 
edun saat näyttämällä 

jäsenkorttia

   

VK-Motors Oy  
Kuruntie 15, 34600 Ruovesi • www.vk-motors.fi
-5% alennus moottorisahatarvikkeista,  
-10% alennus normaalihintaisista Stihl moottori-  
  ja raivaussahoista 
-10% alennus alkuperäisistä normaalihintaisista
  Stihl metsuritarvikkeista

Virtain Varaosa Oy  
Keskustie 7, 34800 Virrat • www.virtainvaraosa.fi
-15% alennus normaalihintaisista Bosch pyyhkijän-
sulista , -15% alennus normaalihintaisista AmPro 
käsityö-kaluista,-15% alennus normaalihintaisista 
Sonax autonhuoltotuotteista 

Hyvinvointiverstas Relevo
Virtaintie 36, 34800 Virrat • www.relevo.fi
-5% alennus kaikista normaalihintaisista hieronnoista 
-10% alennus viiden kerran hierontasarjakorteista
-15% alennus kymmenen kerran  
   hierontasarjakorteista

Virhydro Oy
Pirkantie 22, 34800 Virrat • www.virhydro.fi
-10% alennus normaalihintaisista Husqvarna
   moottori- ja raivaussahoista 
-15% alennus normaalihintaisista muista   
  metsurintarvikkeista ja välineistä

Apupapu
Kääjäntie 3, 35300 Orivesi • www.apupapu.fi
-10% alennus Stihl ja Husqvarna sahoista,  
tarvikkeista ja varusteista

Cafe Virtainportti 
Vaskivedentie 1415, 34710 Vaskivesi
- 10% alennus normaalihintaisista  
    kahvilatuotteista
- 10% alennus normaalihintaisista 
   ruoka-annoksista

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan 
yhteistyökumppaneiden edut vuonna 2022: 
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Oma metsäasiantuntija apunasi
METSÄASIANTUNTIJAT 

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA- JA SUUNNITTELUPALVELUT

METSÄTIE- JA 
OJAPALVELUT

Jere Leppämäki
puh. 0400 159 153

1

Pauliina Salin 
puh. 044 580 1042

2

Timo Voimala
puh. 044 580 1031

3

Saara Hietala
puh. 044 776 4557

4

6

12

5

11

Antti Sarvana
puh. 044 776 4555

Jani Mäkinen
puh. 0400 745 715

Pete Törmä
puh. 044 776 4554

Pinja Juurakko 
puh. 044 776 4550 

Antti Heikkilä
puh. 044 776 4560

Aleksi Kulmala
puh. 044 776 4552

Mika Heikkilä
puh. 0400  361 723

7 9

13

Viivi Järvinen
puh. 044 776 4556

Juha Ruuska 
puh. 0400 131 337

Tomi-Pekka Heikkilä
puh. 0400 238 590

8 10

14

Kiinteistöasiantuntija
Janne Savilahti, LKV 
puh. 044 760 7788

Kiinteistöasiantuntija
Miika Bucktman, LKV
puh. 040 557 3947

Metsäasiantuntija 
Tero Puolitaival 
puh. 044 776 4558

Metsäasiantuntija
Juhani Luumi
puh. 044 580 1037

Metsäasiantuntija
Hannu Kivi-Mannila
puh. 0400 159 151

Metsänparannusesimies
Jari Hemminki
puh. 044 776 4549

sähköposti etunimi.sukunimi@mhy.fi    nettisivut www.mhy.fi/pohjois-pirkka

OTA KAIKISSA METSÄASIOISSA 
YHTEYTTÄ METSÄASIANTUNTIJAAN

• Puukauppa- ja metsäpalvelut
• Neuvontapalvelut • Asiantuntijapalvelut
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Toimistosihteeri
Minna Kuivaniemi
puh. 03 486 4551

JOHTO JA HALLINTO

HANKKEIDEN TOTEUTUS

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN 
PALVELUTOIMITO, pääkaupunkisetu
Simonkatu 6 (PL 510), 00101 Helsinki

Johtaja
Harri Katajamäki
puh. 044 776 4553

Metsäpäällikkö
Sari Kaleva
puh. 044 557 8589

Taloussihteeri
Katri Moskari
puh. 03 486 4552

Kuljetus- ja  
korjuuesimies 
Kerkko Koro 
puh. 044 580 1043
Pohjoinen alue

Korjuuesimies 
Jere Aalto 
puh. 044 580 1032 
Eteläinen alue

Metsänhoitoesimies  
Antti Kujala 
puh. 044 580 1046 
Eteläinen alue

Toimitusjohtaja 
Jouni Tiainen  LKV, 
kaupanvahvistaja, 
metsälakiasiantuntija 
puh. 0400 158 369 
palvelutoimisto@mhy.fi

Metsäasiantuntija 
Tiina Salminen 
puh. 040 720 3160 
palvelutoimisto@mhy.fi

Metsäjuristi
Ulla Pakarinen 
Omistuksenvaihdospalvelut
Ajanvaraus: sähköposti:  
ulla.pakarinen@mhy.fi
puh. 040 720 3160/
Tiina Salminen
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Suurempia muutoksia ei ole metsä-
taloudenverotukseen tulossa. Met-
sätalouden matkakulujen vähennys-
oikeus oman auton käytöstä nousee 
25:stä 30 senttiin kilometriltä ve-
rovuodelle 2022. Metsänomistajan 
kannattaa tarkistaa matkakuluvä-
hennyksen määrä Verohallinnon 
verkkosivuilta aina kunkin verovuo-
den veroilmoitusta tehdessään. 

Toinen muutos on paperisten ve-
roilmoituslomakkeiden postitukses-
ta luopuminen henkilöasiakkaiden 
osalta. Kuolinpesät ja verotusyhty-
mät saavat kuitenkin Verohallinnol-
ta metsätalouden veroilmoituslo-
makkeen postitse.

Tammikuu on metsänomistajalle 
se hetki, kun on otettava metsätalo-
uden kuitit esiin ja muisteltava kulu-
nutta vuotta. Muutamalla oheisella 
vinkillä veroilmoituksen teko sujuu: 

1. Tositteet talteen. Talleta kaikki 
vuoden aikana kertyvät kuitit sa-
maan paikkaan aikajärjestykses-
sä. Tallennustapoja on monia. 
Valitse itsellesi mieluisin, olipa se 
sitten sähköinen tallennus tai ma-
pitus. Perinteinen tapa on säilöä 
tositteet mappiin. Jos sähköinen 
tallennus on mieluisampi vaih-
toehto, ota kuiteista valokuvat tai 
skannaa ne talteen. Muista, että 
tositteita on velvollisuus säilyttää 
kuusi vuotta. Tallennuspaikaksi 
kannattaa valita ulkoinen tallen-
nustila tai pilvipalvelu, etteivät 
tositteet katoa, mikäli tietokone 
sanoo työsopimuksen irti.

2. Täytä ajopäiväkirja heti. Kävitkö 
heinäämässä taimikkoa tai met-
sänhoitoyhdistyksen asiantun-
tijan kanssa suunnittelemassa 
puun myyntiä? Kirjaa metsäta-
louden matkat heti muistiin pa-
lattuasi, kun yksityiskohdat ovat 
vielä kirkkaana mielessä. Mer-
kitse ylös: päivämäärä, reitti, ki-

lometrit, matkan tarkoitus sekä 
mahdolliset päivärahat. 

3. Luota ammattilaisen apuun. Jos 
et ehdi perehtymään metsäve-
rotuksen kiemuroihin tai jonkin 
asia mietityttää, ota yhteyttä met-
sänhoitoyhdistykseen. Meiltä löy-
tyvät ammattilaiset, jotka voivat 
tehdä ilmoituksen puolestasi. 

4. Muista maksaa arvonlisäverot.  
Kun metsävero- ja arvonlisäve-
roilmoitukset on jätetty vero-
hallintoon, muista vielä maksaa 
mahdolliset arvonlisäverot erä-
päivään mennessä. Puukaupan 
jälkeen arvonlisä on maksettava 
helmikuun loppuun mennessä.

Tulojen ilmoittamatta jättämises-
tä seuraa verovelvolliselle sanktioita 
ja metsätalouden menot voivat jää-
dä vähentämättä. Verohallinto saa 
metsänomistajalle maksetut puu-
kauppatulot tiedoksi metsäyhtiöiltä, 
mutta vähennykset on ilmoitettava 
aina itse.

Kannattaa muista, että vähennyk-
siä voi tehdä, vaikka verovuonna ei 

olisikaan metsätuloja. Vähennettä-
viä metsätalouden kuluja ovat esi-
merkiksi matkakulut, metsävakuu-
tusten maksut, tienhoitomaksut ja 
alle 600 euron arvoiset pienhankin-
nat vähennetään vuosimenoina. Sa-
hojen osalta hieman kalliimmatkin 
hankintakulut voidaan vähentää 
kerralla. Sen sijaan isommat kone-
hankinnat vähennetään poistome-
nettelyssä. 

Vinkkejä metsäverotukseen

Webinaari
Metsäverowebinaarit  
ke	25.1.2023	klo	18	ja	to	2.2.2023	
Mhy Pohjois-Pirkan metsänhoitoesi-
mies Antti Kujala neuvoo metsävero-
tuksen kiemuroissa ja antaa vinkkejä 
metsäveroilmoituksen täyttöön. 
Ilmoittaudu webinaariin lähettämällä 
nimesi ja sähköpostiosoitteesi osoit-
teeseen pohjois-pirkka@mhy.fi ja 
ilmoita samalla kumpaan webinaariin 
osallistut. 

Pi
rr

os
 A

nn
a 

H
äy

ry
ne

n

Teksti Harri Katajamäki
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Oikea ratkaisu julkaistaan Mhy Pohjois-Pirkan nettisvulla www.mhy.fi/pohjois-pirkka viikolla 1/2023.

Metsäomistajat Jouluristikko

          M U S K  P L U S

          E  K U R O A  O

          T H A I  S A T O

          S A A L I S T U S

         J O U L U K U U S I

        M U S T A T A   K

  A H O T  R E T U  T  R E K A T

  R Ä S Y M A T T O  A T O M I  E

  O L A V  O S U J A  O S I N K O

  T Y T I S T Ä  E K A T  T A U S

   T   I  S E L U S T A   I

  T Ä Y S I  E T U U S  A K A N A

  U  K Y P Ä R Ä  T I I V I S  S

  K U S K I  T I L I  T E R K U T

  E R I E   I S I T  Ä  V I R E

   P   M A F I A  V Ä R E  U

  K U L M A  I N T T I  I S O T A

  U  A A T T O   U L O S  P  V

  T O H T O R I  P U U K A U P P A

  O R J A  I N H O T  A T R A I N

  V A A L E A T  R I M A  H A I T

  A S T A  L I I A T  T U O T T O

" "

NEU-
VOVIA

+

JÄRVI

ROT-
KOJA

1

-hinnoittelu

UKK

kui-
via

blondit

TÄMÄN AVULLA
OSOITAN OMAN

TOIMINTANI
VASTUULLISUUDEN!

MONI-
MUOTOI-
SUUDEN
VAALI-
MISEEN

MUUTTAA
KUVAA

SUHTEET
SÄILYTTÄEN

UPPO-
RIKAS
ELON

POIMUT-
TAA

ETSIN-
TÖJÄ

NYRK-
KEI-
LYYN-
KIN

YHDIS-
TETTY -KAUSI

LENSI
VAHA-
SIIVIN

KASKU

ME-
LUTA

NOETA

VÄ-
LEISSÄ

RIITA

KIVI-
NEN

KULJE-
TUKSIIN

ÅKE

KUTEISTA ÄKIL-
LISIÄ

VER-
TAI-

LUSSA
HARALDIN

ISÄ
AMPUU
TAR-
KASTI
-RIKKO

-TULO
-1.

KÄR-
JISSÄ
ULOIM-
PANA

SELKÄ

TUR-
VAT-
TAVA-
KIN

TYÖ-
KALU

VERO-
TET-
TAVA

KEHIT-
TYÄ

SUO-
JAKSI
KU-

KINTO

AUKO-
TON
TAH-
ROJA

ENNEN
PUS-
SISSA

LÄHE-
TET-
TYJÄ

LAPSU-
KAI-
SILLA

INSPI-
RAATIO

VER-
KON

PARISSA

RIKOL-
LISJÄR-
JESTÖ
BASSO

PIENI
AALTO

"AR-
MEIJA"
TAITO-
AJOA

PAISUA

LASTEN
ODOT-
TAMA
HANA

KAA-
DETTA-
VISTA
KÄYTY

HARA-
VASSA

" "

RIISTON
KOHTEENA

VAS-
TEN-
MIELI-

SYYKSIÄ

PII-
KIKÄS

-1. METSÄ-
KAU-
PAS-
TAKIN

www.sanaris.�/ laadinta Teemu Pallonen, toteutus Heli Kärkkäinen



Puukauppapalvelut
Puunmyyntisuunnitelman
laadinta
Valtakirjakauppa
Puunkorjuun, katkonnan
ja puutavaran mittauksen
valvonta
Ennakkoraivaus
Puunkorjuupalvelu
Energiapuun korjuu ja välitys

Arviointipalvelut
Metsäsuunnitelman laadinta
ja päivitys
Metsäarviot
Metsätuhojen arviointi
OmaMetsä

Koulutus ja neuvonta
Henkilökohtainen neuvonta
ja opastus
Metsänomistajien koulutus
Metsätyönäytökset
Nuorten metsäosaamisen
edistäminen

Metsän hoitopalvelut
Metsänuudistaminen
Muokkaus
Taimet ja istutus
Siemenet ja kylvö
Taimikon ja nuoren metsän hoito
Lannoitus

Omistuksenvaihdospalvelut  
Metsätilojen
sukupolvenvaihdokset
Kauppa- ja lahjakirjat
Perikunta yhtymäksi
Metsäveropalvelut

Tie- ja ojapalvelut
Metsätien rakennus ja
perusparannus
Kunnostusojitus
Suometsien hoito

Täyden palvelun 

METSÄTALO
Mitä metsässäsi tarvitsekaan, niin ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi. 

Yhteystiedot löydät tästä lehdestä sivuilta 24–25 tai osoitteesta www.mhy.fi

Metsänomistajan palvelusopimus
Kokonaisvaltainen palvelu 
metsäasioiden hoidossa

Sertifiointi ja luonto
Metsien PEFC-sertifiointi
METSO- ja luontohankkeet


