
Metsänomistajat

HELPPO PUUKAUPPA - 
PARHAAT TULOT



HELPPO 
PUUKAUPPA!

HYÖDYNNÄ PAIKALLINEN ASIANTUNTEMUKSEMME JA 
SAA PUUKAUPASTA PARAS HINTA!

ONNISTUNEEN 
PUUKAUPAN ASKELEET

Puunmyyntisuunnitelma
Suunnitelmassa määritellään, miltä alueelta 

puut myydään eli tehdään leimikko.

1

Puukaupan toimeksianto
Hoidamme toimeksiannolla koko

 puukaupan alusta loppuun.

2

Puukaupan kilpailuttaminen
Metsänhoitoyhdistys pyytää ostotarjoukset 

puunostajilta ja suorittaa tarjousten vertailun.
Hinnan lisäksi huomioidaan puun katkonta. 

Sinä päätät, kenelle puut myydään.

3

Metsänkäyttöilmoitus
Hakkuusta täytyy laatia lain mukaan metsän-

käyttöilmoitus. Teemme ilmoituksen puolestasi.

4

Metsänhakkuusopimus
Puukaupasta tehdään kirjallinen metsänhakkuu-

sopimus. Tarkastamme sopimuksen sisällön 
sovitun mukaisesti tehdyksi.

5

Puunkorjuun ja mittauksen valvonta
Valvomme puunkorjuun ja mittauksen maastossa 
metsänhakkuusopimuksen mukaisesti tehdyksi.

6

Mittaustodistus
Puukauppa hyväksytään ja päätetään 
mittaustodistuksen allekirjoituksella.

7

KILPAILUTETAAN 
PUUKAUPPA

RAHAT 
TILILLESI

TEHDÄÄN 
SOPIMUS

SOITA MEILLE
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Metsänhoitoyhdistyksen tekemä laadukas puunmyynti-
suunnitelma varmistaa parhaat mahdolliset edellytykset 
puun myynnille. Puunmyyntisuunnitelma voidaan tehdä 
myös eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon tavoitteita 
noudattaen. Se sisältää:

•  Metsänomistajan näkemyksen ja 
•  toiveet puunkorjuusta.

•  Puunkorjuulle sopivan vuodenajan 
•  ja korjuumenetelmän. 

Puunmyyntisuunnitelma on 
tärkeä, sillä sen avulla myytävä 
puuerä voidaan kilpailuttaa 
puunostajien kesken. Se on 
pohjana puukaupan teossa.

PUUN MYYNTI KÄYNNISTYY 
PUUNMYYNTISUUNNITELMALLA

•  Arvion hakattavan puuston määrästä
 • sekä puunmyyntitulosta vallitsevassa
 • markkinatilanteessa. 

•  Suunnitelman uuden metsän perustamisesta
•  päätehakkuukohteelle.

PUUKAUPPA OSAAVIIN KÄSIIN!

Anna puukauppa metsänhoitoyhdistyksen ammatti-
laisten hoidettavaksi. Pyydämme tarjoukset ostajilta, 
vertailemme ja suosittelemme sinulle parasta vaihto-
ehtoa. Voit itse päättää, minkä tarjouksen hyväksyt. 
Hoidamme metsänhakkuusopimuksen tekemisen, 
korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät 
asiakirjat. Pidämme sinut ajan tasalla puukaupan ja 
korjuun edistymisestä. Valtakirja-kaupassa sinun ei 
tarvitse huolehtia yksityiskohdista. Omaan harkintaasi 
jää, kuinka aktiivisesti osallistut puukaupan 
eri vaiheisiin.
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1

Keräämme kaadettujen puiden mittaustiedot kaikista 
meidän kauttamme tehdyistä puukaupoista. Puiden 

katkonnassa on eroja eri puunostajien kesken.

2

Aineiston perusteella pystymme vertaamaan kohdet-
tasi muihin hakkuisiin ja laskemaan, mikä 

puunostaja sopisi parhaiten sinulle.

3

Saat rungon tukkiosuudesta yli kolminkertaisen 
hinnan verrattuna kuituosuuteen. Paras lopputulos 

riippuu yksikköhintojen lisäksi rungon  
tukkiosuuden hyödyntämisestä.

4

Päätösvalta on sinulla. Me esitämme vertailu-
laskennan valossa parhaan ostajan, sinä teet  

lopullisen valinnan.

PUUKAUPPA KANNATTAA  
AINA KILPAILUTTAA

Pystykaupan yhteydessä sovitaan myytävän leimikon 
yksikköhinnat sekä puutavaralajien mitta- ja laatuvaa-
timukset. Ostajien tarpeet esimerkiksi sahatukkien 
pituuksien suhteen ovat erilaisia ja tämä vaikuttaa 
metsänomistajan lopulliseen puukauppatiliin. Jos tuk-
kipuun mitat täyttävää puuta päätyy kuitupuukasaan, 
pienentää se kokonaistuloja. Katkonnan merkitys ko-

HYVÄ KATKONTA KASVATTAA 
PUUKAUPPATULOA

rostuu harvennushakkuissa ja pienien runkojen koh-
dalla, jossa huonosti katkottu tyvitukki voi aiheuttaa 
sen, että koko loppuosa päätyy kuitupuukasaan. 

Keräämme jatkuvasti tietoa eri ostajien katkonnasta 
ja sen vaikutuksesta myyntituloon. Muista hyödyn-
tää paikallinen tietämyksemme puunkatkonnassa.5

Kilpailuttaminen sisältyy 
Puukauppatoimeksianto-palveluumme.

PUUNKATKONNAN VAIKUTUS PUUKAUPPATILIIN

Hyvä katkonta

tukki kuitutukki tukki

Huono katkonta

tukki tukki kuitu

Katkonnan ero hehtaarilla voi olla yli 1000 €
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PUUNKORJUUPALVELU ON  
VARTEENOTETTAVA 

VAIHTOEHTO 

•  Metsänomistajan omien tavoitteiden
•  huomioiminen 

•  Paikalliset, ammattitaitoiset yrittäjät

•  Tukkipuun tarkka talteenotto

•  Toteutamme eri-ikäisrakenteisen metsän
•  poimintahakkuut

•  Toimitamme metsänomistajalle selvityksen 
•  puunkorjuun myyntituloista ja kustannuksista.

•  Korjuupalvelun kautta myydyn puun myyntitulo on
 • verotuksessa hankintakauppatuloa. Metsävähennys
•  tehdään korjuupalvelun tekemissä hankintakaupoissa
•  koko puunmyyntitulosta. Vasta tämän jälkeen vähen-
•  netään korjuukulut. Pystyt näin hyödyntämään metsä-
•  vähennyksen parhaalla mahdollisella tavalla.

KORJUUPALVELUMME 
VAHVUUKSIA OVAT:

Metsänhoitoyhdistyksen 
puunkorjuupalvelu antaa
sinulle yhden tarjouksen lisää 
puukauppaasi.
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•  Metsien monimuotoisuutta voidaan lisätä

•  muun muassa säästöpuuryhmillä ja säästämäl-

•  lä järeitä puita ja erilaisia lehtipuita. 

•  Mustikka on tärkeä ravintokasvi niin marjasta-

•  jille kuin metsäkanalinnuille. Mustikka ja muut 

•  varpukasvit hyötyvät oikea-aikaisista 

•  harvennuksista. 

Kysy neuvoa puukauppa-asioissa metsänhoitoyhdistykseltä! 

•  Riistaeläimiä voidaan huomioida met-

•  sien hoidossa esimerkiksi säilyttämällä

•  tiheiköitä eläinten suojapaikoiksi.

•  Turvaa puuston kasvun jatkuvuus ja 

•  sijoita osa puukauppatulostasi taimi-

•  konhoitoon.

Tuo metsänhoidolliset tavoitteesi esiin puun myyntiä suunniteltaessa.

MIKÄ SINULLE ON TÄRKEÄÄ METSÄSI HOIDOSSA?

Tekemällä lahjoituksen Metsäsäätiölle puukaupan 
yhteydessä puhut metsänomistajien ja koko metsäalan 
tulevaisuuden puolesta!

Lahjoituksellasi

•  Tarjoat lapsille ja nuorille mahdollisuuden innostua 
•  metsäelinkeinosta koulussa ja vapaa-ajalla.

•  Edistät puurakentamista ja puupohjaisten tuotteiden 
•  käyttöä ja lisäät samalla oman puusi menekkiä.

•  Kerrot metsätaloudesta päättäjille ja vaikuttajille, 
•  jotta metsäelinkeinolla on edellytykset toimia 
•  myös tulevaisuudessa.

•  Rahoitat metsäsektorin tutkimusta.

Metsäsäätiön toimintaan voit osallistua puukaupan 
yhteydessä kerättävällä vapaaehtoisella metsäsää-
tiömaksulla, joka on 0,2 % puukaupan arvosta pys-
tykaupassa ja 0,1 % hankintakaupassa. Kun päätät 
lahjoittaa metsäsäätiömaksun puukaupan yhtey-
dessä, lahjoittaa puuta ostava yhtiö saman summan. 
Maksun voi vähentää metsäverotuksessa.

Metsäsäätiö on sitoutunut toimintansa läpinäkyvyy-
teen ja rahoitetut projektit sekä muu toiminta on
kuvattu verkkosivuilla. Metsäsäätiön ovat perusta-
neet metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsä-
hallitus ja sahateollisuus.

Lue lisää rahoituskohteista www.metsasaatio.fi

METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA 
EDISTÄT PUUSI MENEKKIÄ

www.mhy.fi



Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat
ovat  käytettävissäsi kaikissa
metsään liittyvissä asioissa. 

Tehdään yhdessä metsästäsi tuottava!

www.mhy.fi

Metsänomistajat


