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Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Metsänomistaja päättää metsänsä harvennuksesta

 Pääkirjoitus

Viime aikoina on keskusteltu kii-
vaastikin siitä, onko metsät har-
vennettu oikein. Metsäkeskuk-
sen selvityksissä harvennuksia on 
todettu tehdyksi liian voimak-
kaina. Puunostajien omissa tar-
kastuksissa tällaista ei ole havaittu 
tapahtuneen. Jatkoselvityksiä on 
luvassa ja niiden perusteella var-
masti selviää kumpi on oikeassa 
vai ovatko kenties molemmat?

Metsänomistaja voi itse päättää 
sen, miten hänen metsiään harven-
netaan. Päätöksen perusteena voi 
olla metsän kunto, leimikon sijainti 
tai vaikkapa rahan tarve. Itse toi-
min etenkin Lapin metsissäni 
niin, että puunostajan kanssa sovi-
taan tehtäväksi intensiiviharven-
nus. Käytännössä tämä merkitsee 
sitä, että harvennus tehdään jonkin 

verran tavanomaista voimakkaam-
pana. Perusteena tälle menettelylle 
on se, että harvennusleimikot voi-
vat sijaita soiden takana talviteiden 
päässä. Hakkuiden valmistelu vaatii 
resursseja ja tällä perusteella taval-
lista voimakkaammat harvennuk-
set ovat perusteltuja. Päätös harven-
nuksen voimakkuudesta on kuiten-
kin aina puun myyjän ja puun osta-
jan yhteinen päätös.

Harvennuksissa ja etenkin ensi-
harvennuksissa puun myyntitulot 
ovat melko pienet. Lisäksi kustan-
nuksia tulee usein muun muassa 
ennakkoraivauksista. Tämä saattaa 
vaikuttaa siihen, että harvennuk-
sessa pyritään saamaan mahdolli-
simman paljon puuta. Tämänkin 
on kuitenkin oltava ensisijaisesti 
metsänomistajan oma päätös. Tär-

keää on kirjata päätös puukauppa-
sopimukseen.

Metsän kunto voi myös olla vai-
kuttamassa siihen, miten metsää 
harvennetaan. Epäonnistuneen 
metsänviljelyn, väärän puulajiva-
linnan tai vaikkapa luonnontu-
hojen vuoksi metsä voi olla sellai-
sessa kunnossa, että harvennuk-
sessa poistettavia runkoja on taval-
lista enemmän.

Edellä on kuvattu niitä syitä, 
miksi metsänomistaja voi ja miksi 
hänen kannattaa valita tavallista 
voimakkaampi harvennus met-
sässään. Intensiiviharvennuksesta 
on vielä pitkä matka sellaisen har-
vennuksen lakirajaan, joka edellyt-
täisi metsän uudistamista.

Harvennuksissa harvennuk-
sen voimakkuus on metsänomis-

tajan päätettävissä. Metsänomis-
tajan pitäisi puukauppaa tehdes-
sään edellyttää puun ostajalta kul-
loiseenkin harvennukseen soveltu-
van moton ja ajokoneen käyttöä. 
Liian järeät koneet etenkin ensi-
harvennuksissa johtavat tarpeet-
toman leveiden ajourien tekoon. 
Myös painumat ja kolhiintuneet 
puut voivat vaikuttaa heikentä-
västi metsän tuottoon.

Aina kun metsässä tehdään 
jotain, niin sen on perustuttava 
molempien osapuolien yhtei-
seen näkemykseen. Puukauppa-
sopimuksessa on tilaa merkin-
nöille pelkkien mottien ja eurojen 
lisäksi. Tätä tilaa kannattaa käyt-
tää. Näin vältytään turhalta sape-
lin kalistetulta hakkuun aikana ja 
sen jälkeen.

Kuvateksti

Tämän lehden metsävisa liittyy  
tähän kuvaan ja löytyy sivulta 11.  

Käy vastaamassa ja  
voita kirjapalkinto.
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Teksti ja kuva: JAAKKO TEMMES

Kuusen kasvatus -seminaari Suonenjoella

ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote. Lehti 
painetaan kotimaiselle Lumiforte 100g paperille. 
Tehdään Oulussa Stora Enson tehtaalla. Paperi on 
90% PEFC sertifioitu.
www.etametsanomistaja.fi
www.etamol.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Numminen
Puh. 0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

LEHTITYÖRYHMÄ
Jaakko Temmes

ILMOITUSAINEISTO
Muoto PDF
Väri CMYK
Resoluutio 300 dpi
Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat posti@savionkirjapaino.fi

TAITTO JA PAINO
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 4000 kpl.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)
1/8 90 x 60 250,00
1/4 90 x 125 400,00
1/2 190 x 125 700,00
1/1 190 x 255 1200,00
* Koko ilman leikkausvaroja

ILMESTYMISAJAT 2023
Etämetsänomistaja ilmestyy 
neljä kertaa vuonna 2023
Lehden ilmestyminen
1/2023  Vko 10
2/2023  Vko 25
3/2023  Vko 38
4/2023  Vko 51

Löydä Metsätieteellisen Seuran klubit
Suomen Metsätieteellinen Seuran yhteydessä toimii joukko klubeja.  
Klubit ovat vapaamuotoisia ja johonkin aihepiiriin erikoistuneita ryhmiä.  
Klubeilla ei ole jäsenmaksua, mutta Metsätieteellisen Seuran jäsenyyttä voi suositella,  
vaikka seuran jäsenyys ei ole pakollinen klubitoimintaan osallistumiseksi.

Klubin jäseneksi voi pyrkiä ilmoittamalla yhteystietonsa klubin sihteerille.  
Klubit järjestävät monenlaisia seminaareja ja retkiä. Ei pidä pelätä liikaa tieteellisyyttä,  
sillä klubien käytännönläheiset keskustelut ovat antoisia myös metsänomistajille ja  
metsänomistaja voi osaltaan tuoda keskusteluun käytönnön kokemuksiaan.

Tässä Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteydessä toimivat klubit:

· Metsäbiologian kerho · Metsäekonomistiklubi

· Metsänhoitoklubi · Metsäsuhdeklubi

· Taksaattoriklubi · Teknologiklubi

Metsätieteellinen Seura järjestää vuosittain metsätieteen päivän.  
Sinne kannattaa mennä katsomaan ja tutustumaan eri klubeihin.

Lisätietoja seuran kotisivuilta: https://metsatiede.org/.

Katso myös https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/ - suomenkielisiä julkaisuja metsäalan tutkimuksista.

Metsätieteellisen Seuran metsänhoitoklubi on 
noin 100 jäsenen ryhmä, jonka erityisenä kiin-
nostusalueena on metsänhoito. Tunnen klubin 
entuudestaan sillä olen osallistunut monille 
klubin retkille. Osallistuin viimeksi 8.2. met-
sänhoitoklubin järjestämään Kuusen kasva-
tus -seminaarin ja tutustumiseen Luonnonva-
rakeskuksen tutkimusasemaan Suonenjoella.

Seminaarissa oli laajasti kuusen kasvatuk-
sen asiaa, aina harvennuksista, sekapuustoi-
suudesta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
asti. Kuten aina, sain hyvää lisätietoa sekä met-
sänhoidosta että tutkimuksesta kahvi- ja lou-
naspöytäkeskusteluissa. Kaupan päälle sain 
vielä uusia tuttavuuksia.

Maksoi siis vaivan matkustaa paikan päälle 
eikä osallistua vain etänä. Monipuolinen ja 
täysipainoinen päivä ja ensimmäinen käyn-
tini Suonenjoen tutkimusasemalla.

Kuvassa seminaarin avaus, edessä oikealla metsänhoitoklubin vuoden 2022 puheenjohtaja Leena Finer ja vasemmalla Suonenjoen tutkimusaseman edustajana klubin jäsen Katri Himanen.

info
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Teksti: KRISTA KIMMO

Metsä Group tarjoaa kevään aikana  
uusia etuja puunmyyjille
Metsä Group maksaa kaikille nykyisten ja uusien omistajajäsenten 1.2.–30.4.2023 
tekemille puukaupoille vähintään euron bonuksen per kuutio. Kyseisille puukaupoille 
annetaan myös hintatakuu, joka voi nostaa puun hintaa takautuvasti.

Metsä Group maksaa kampanja-aikana omistajajäsenten puukaupoille bonusta vähintään euron per kuutio. 
Metsänhoitopalveluiden bonus lasketaan prosentteina laskun loppusummasta.

Kampanjan aikana omistajajäsenille on tarjolla 
etuja, jotka tavanomaisesti edellyttävät aiem-
pia puukauppoja Metsä Groupin kanssa. Sopi-
musasiakkaille on tarjolla lisäetuja myös takau-
tuvasti.

Bonus ja hintatakuu ovat tarjolla sekä 
Metsä Groupin nykyisille omistajajäsenille 
että metsänomistajille, jotka liittyvät Metsä 
Groupin omistajajäseniksi 1.2.–30.4.2023 
ja tekevät puukaupat yhtiön kanssa. Bonusta 
maksetaan 1.2.–30.4.2023 kaikille nykyis-
ten ja uusien omistajajäsenten tekemille puu-
kaupoille vähintään euro per kuutio. Lisäksi 
kyseisenä aikana tehdyille metsänhoitotilauk-
sille kertyy bonusta vähintään 2 % laskun lop-
pusummasta. 

Metsä Group antaa 1.2.–30.4.2023 teh-
dyille nykyisten ja uusien omistajajäsenten 
puukaupoille myös hintatakuun*. Se tarkoit-
taa, että Metsä Group vertaa marraskuussa 
kyseisten kauppojen kuitu- ja tukkipuiden 
hintoja vastaaviin loppuvuonna ostamiinsa 
puukauppoihin saman kunnan sisällä. Jos 
Metsä Groupin maksamat hinnat ovat nous-
seet, maksetaan kaupoille takautuvasti lisähin-
taa, kuitenkin korkeintaan 3 euroa per kuutio.

Metsä Groupin sopimusasiakkaat voivat 
luottaa saavansa aina parhaat edut. Jäsenetu-
sopimus- ja metsäomaisuudenhoitosopimus-
asiakkaat saavat kuluvalla hintatakuukaudella 
Metsä Groupille myymilleen kuitupuille sekä 
runkohinta- ja järeysrunkohintakaupoille 
rajattoman hintatakuun takautuvasti. Tukin 
hintatakuussa toimitaan normaalien sopimus-
ehtojen mukaisesti. Sopimusasiakkaiden hin-
tatakuu koskee puukauppoja, jotka on tehty 
2022 lopulla alkaneen hintatakuukauden alun 
ja 31.5.2023 välisenä aikana sopimusehtojen 
mukaisesti.

Investoinnit kasvattavat puunhankintaa
”Kampanjalla haluamme vauhdittaa hyvää 
metsien hoitoa sekä talven puukauppaa ja var-

Näin bonus kertyy 1.2.–30.4.2023

mistaa yrittäjiemme kasvavan työllisyyden 
kesäkaudella. Nyt on hyvä aika tehdä puu-
kauppaa, liittyä Metsä Groupin omistajajäse-
neksi ja olla mukana luomassa kestävää kas-
vua Suomeen”, metsäjohtaja Juha Jumppanen 
kertoo.

Metsä Groupin investoinnit Suomeen kas-
vattavat yhtiön puunhankintaa ja lisääntyvät 
määrät halutaan ostaa omistajajäseniltä. Maa-
ilman modernein saha Raumalla käynnistyi 
viime syyskuussa ja Kemin uusi biotuotetehdas 
käynnistyy kolmannella vuosineljänneksellä. 

Kun Metsä Groupin puunhankinta kasvaa, 
nykyistä useammalla metsänomistajalla on 
mahdollisuus nauttia investointien tuomasta 
hyvästä. ”Osuuskuntaan kuuluminen tarkoit-
taa omistajajäsenille konkreettisia jäsenetuja, 
mistä tämän kampanjan edut ovat hyvä esi-
merkki”, Jumppanen muistuttaa.

”Jalostamme Metsä Groupilla uusiutuvasta 
pohjoisesta puusta tuotteita, joita me kaikki 
käytämme arjessa, ja joilla korvaamme fos-
siilista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. 
Luomme yhdessä omistajajäsentemme kanssa 
hyvinvointia kaikille suomalaisille.”

Kevään edut Metsä Groupin nykyisille ja 
uusille omistajajäsenille

 - Kaikille 1.2.–30.4.2023 tehdyille puu-
kaupoille vähintään 1 € /m3 bonus puun-
hinnan päälle.

 - Kaikille 1.2.–30.4.2023 tehdyille puu-
kaupoille hintatakuu eli sovittujen tukki- 
ja kuitupuuhintojen päälle maksetaan 
enimmillään 3 €/m3 lisää hintaa. Lisä-
hinta perustuu Metsä Groupin loppu-
vuonna maksamiin hintoihin.

 - Sopimusasiakkaiden kuluvan hintatakuu-
kauden aikana myymille kuitupuille ja 
runkohinta- ja järeysrunkohintakaupoille 
rajaton hintatakuu (tukin hintatakuu 
sopimusehtojen mukaisesti).

 - Kaikille 1.2.–30.4.2023 tehdyille met-
sänhoitopalvelutilauksille vähintään 2 % 
bonuksia laskun loppusummasta.

*Tarkemmat ehdot puukauppasopimuksen 
mukaisesti.
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Teksti ja kuva: JAAKKO TEMMES

Metsänomistajan 
ajankohtaisseminaari  
18.3. klo 13–15
Miten tehdä hakkuusopimus viisaasti? 
Liian voimakkaat harvennukset vähentävät kasvua ja syövät päätehak-
kuutuloa. Samalla hiilinielu hupenee. Tämä on kaikki pois meiltä. Tur-
vataan etumme viisaalla sopimisella!

Voiko kirjanpainajatuhoihin varautua? 
Leimikon suunnittelu on avainasemassa, kun varaudutaan kirjanpai-
najatuhoihin. Avohakkuu varttuneen kuusikkosi etelä-länsipuolella 
altistaa sen voimakkaalle tuholle. Omien toimien ohella ota huomioon 
myös naapurin aikeet.

Miten verotus kohtelee ekosysteemipalveluiden tuottoja? 
Verotus seuraa markkinoiden muutosta lyhyellä liealla, mutta markki-
noita tukien. Seminaari voi valaista muutosta. 

Mitä on vahva kestävyys metsäpalveluissa?
Ovatko yhtiöiden ja yhdistysten metsäpalvelut oikeast sitä, mitä niiltä 
odotetaan? Harvennushakkuiden jälki ei todista vahvasta kestävyydestä 
vaan sitä vastaan. Tule kuulemaan tutkijan näkemystä myös stadilaisten 
metsänomistajien erityispiirteistä.

Seminaarin ohjelma:
• Hakkuusopimukset metsänomistajan kannalta: mitä tulee tietää, 

mihin tulee 
 varautua ja mistä tulee sopia eriksiin, OTM Pekka Keloneva

• Kuuseen kohdistuvat tuhoriskit, Tiina Ylioja, Luke
• Metsäverotuksen kehittäminen metsän eri käyttömuotojen edistä-

miseksi, Jussi Leppänen, Luke
• Kohti vahvan kestävyyden metsäpalveluita, FT Tuomo Takala, UEF

Seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Osallistua voi paikan päällä 
Tieteiden talolla Helsingissä tai etänä. Ilmoittautuminen PKMO:n 
kotisivuilla https://pkmo.org/.

PKMO ry:n sääntömääräinen vuosikokous on ajankohtaisseminaa-
rin jälkeen alkaen klo 15.30. Siihen ovat tervetulleita kaikki vuoden 
2022 jäsenmaksunsa maksaneet PKMO:n jäsenet.

Teksti: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry

Metsätalouden uusi  
kannustejärjestelmä tulossa 
Nykyinen kemera-laki 
päättyy vuoden 2023 
lopussa
Kestävän metsätalouden rahoituslaki päättyy 31.12.2023. Uusia 
kemera-rahoitushakemuksia ei enää hyväksytä tämän jälkeen. Hyväk-
syttyjä kemera-hankkeita voi kuitenkin toteuttaa vuoden 2023 jälkeen 
sen mukaan miten niihin on myönnetty toteutusaikaa. Myönnettävien 
toteutusaikojen pituutta rajoittaa se, että tuet on maksettava vuoden 
2026 loppuun mennessä.

Metsäkeskus voi käsitellä ja hyväksyä uusia kemera-rahoitushake-
muksia 31.12.2022 saakka.  Ennen rahoituspäätöstä Metsäkeskuk-
sessa tarkastetaan hakemukset ja tämä vie oman aikansa. Tämän vuoksi 
lähellä vuoden 2023 loppua saapuneita hakemuksia ei välttämättä 
ehditä käsittelemään. Varsinkin uudet suometsän hoidon ja metsätei-
den rahoitushakemukset on syytä toimittaa Metsäkeskukseen viimeis-
tään alkusyksystä 2023. Metsäkeskus tiedottaa hakemusten käsittely-
aikataulusta lisää alkuvuodesta 2023.

Metsäkeskuksen verkkosivuilla olevassa taulukossa on esitetty eri 
kemera-hankkeiden toteutusaikoja sen mukaan, minä vuonna hanke 
on hyväksytty.

Etämetsänomistajien Liiton  
metsäretki Viroon 31.8.–3.9.2023
Valga -Viljandi -Vöry -Tarto
31.8. torstai
9.30 Katajanokan satama, Viking XPRS
 Tallinna, ajo Etelä Eestiin matkalla metsäkohde,  

Kethnan kartano ja Eestin Erämetsäkeskus.
 Majoittuminen Hotelli Grand Viljandissa, kävelykierros ja ruokailu hotellissa 
1.9. perjantai; aamupala hotellilla
 Alan kylässä Alan koulu; Hella Murrikin syntymäkoti (Hella Vuolijoki) 
 Valga, Viron vapaussodan muistomerkki, Valgan kirkko ja suomalaisten 

muistomerkki
 kevyt lounas
 Matkalla nähdään Viron parhaita metsiä ja Luonnonsuojelualue.
 Metsäveljien talo Monisten kylässä ja kertomus metsäveljien  

elämästä Viron miehitysaikana
 Majoittuminen Våryssa Hotelli Tamulassa ja ruokailu.
2.9. lauantai; aamupala hotellilla
 Tutustuminen paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen
 Tarto, Eestin kansallinen museo ja Luonnontieteellinen museo
 kevyt lounas
 Majoittuminen Pallas Hotellissa, ruokailu Ruutikellarissa ja kävelykierros
3.9. Sunnuntai; aamupala hotellilla ja ajo Tallinnaan, matkalla lounas
17.00 Laiva lähtee Helsinkiin
19.30 Laiva saapuu Katajanokan laituriin

Matkan järjestäjä Etämetsänomistajien Liitto. Matkaan lähdetään,  
jos ilmoittautuneita on vähintään 35. Ilmoittaudu 25.7.2023 mennessä:  
nimi, syntymäaika ja huonekaveri. Matkan hinta 2hh huoneessa on 595 euroa 
ja 1hh huoneessa 795 euroa.
Tervetuloa oppimaan metsäasioita hyvässä seurassa.
raunonumminen@hotmail.com
Vastuullinen matkan järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi
y-1736352-9; Valml re: 7473/04/mj
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Teksti ja kuva: EETU PUNKKA, Viestintäasiantuntija

”Nykyään pystytään ennakoimaan paljon, 
ennen kuin pyörät uppoavat maahan. Lisään-
tyneen tiedon myötä tunnistetaan puunkor-
juuseen vaikuttavia seikkoja ja esimerkiksi ajo-
ratoja voidaan suunnitella sen mukaan”, arvioi 
Jori Uusitalo Helsingin yliopiston metsätekno-
logian ja puunhankinnan logistiikan professori.

Tutkimuksen myötä tiedetään jatkuvasti 
maastosta lisää, ja ns. täsmäpuukorjuun mene-
telmällä päästään metsänhoitotoimenpiteissä 
kuviotasolta puutasolle. Täsmäpuukorjuu on 
professuurin aikana yleistynyt käsite, jolla tar-
koitetaan puunkorjuun suunnittelua puukoh-
taisesti ennakolta maastotiedon avulla. 

Valmistuville opiskelijoille  
töitä ympäri Suomen niemen
Metsäteknologian ja puunkorjuun logistiikan 
maisteriohjelmasta valmistuneille metsänhoi-
tajille on kysyntää työmarkkinoilla kaikkialla 
Suomessa. Ohjelmasta valmistuu jatkuvasti 

Kuviotasolta puutasolle – valmistuvat metsänhoitajat 
opiskelevat tulevaisuuden metsätaloutta
Helsingin yliopistossa tutkitaan ja opiskellaan, kuinka tarkentuvaa metsätietoa tulkitaan paremmin 
ja hyödynnetään käytännöllisemmin. Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan osaamisella 
on suuri merkitys maamme metsätaloudelle, metsäteollisuudelle ja koko yhteiskunnalle. Suomen 
Metsäsäätiö on osallistunut kyseisen professuurin rahoittamiseen neljän vuoden ajan.

uusia ammattilaisia ja tällä hetkellä professuu-
rin alla pro gradu -työn ohjauksessa on vajaat 
15 opiskelijaa.

Professuurin opetus ja tutkimus vastaavat 
ajankohtaiseen metsäkeskusteluun
”Suomalainen metsäelinkeino on muuttunut 
suuresti viimeisen 10 vuoden aikana, mikä 
on kääntänyt katseet tulevaisuuteen. Profes-
suurin aikana on korostunut ennustettavuus. 
Yhä lisääntyvä ja tarkentuva tieto lisää mah-
dollisuuksia huomioida sekä ennustaa metsien 
monimuotoisuus-, ilmasto- ja talousarvoja”, 
Uusitalo kommentoi professuurin opetusta. 
Metsäteknologian ja puunhankinnan profes-
suurin teemat sopivat hyvin yhteen Suomen 
Metsäsäätiön tavoitteiden kanssa.

Jatkossa päivitystyötä oppimateriaaleihin 
ja puunkorjuun menetelmiin
Professuurin työ jatkuu Helsingin yliopiston 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan jat-
korahoituksella. Ajankohtaisia hankkeita ovat 

mm. juuri valmistuva oppimateriaali korkea-
kouluopiskelijoille sekä muut hankkeet liittyen 
opetuksen ja luonnonmukaisen puunkorjuun 
kehitykseen.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa professuuria 
neljättä vuotta. Muita keskeisiä rahoittajia ovat 
muun muassa Marjatta ja Eino Kollin säätiö 
sekä Koneyrittäjät. Yhteisellä panostuksella on 
saatu toivottu lopputulos.

”Kiitos kaikille rahoittajille. Hienoa, että 
lahjoitusprofessuurin takana on laaja joukko, 
joka uskoo aiheeseen”, Uusitalo kiittää.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita, joilla 
edistetään metsäelinkeinon elinvoimaa. Suo-
men Metsäsäätiö kohdistaa vuosittain merkit-
tävän osan puukauppojen yhteydessä makse-
tuista menekinedistämismaksuista metsäelin-
keinoa tukevan tutkimuksen rahoittamiseen. 
Tutustu Metsäsäätiöön tarkemmin:  
metsasaatio.fi.
Lisää professuurin ajankohtaisesta hankkeesta: 
luomuhakkuu.fi.

Professori Jori Uusitalon mukaan metsäalan katse on 
tulevaisuudessa. 

Metsäkoneen työskentelyn tukena on yhä enemmän maastotietoa. Kuva Vilma Issakainen
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Teksti ja kuva: IRMA WELLING

Saimaan Metsänomistajat ry 
jakoi palkintoja

Vasemmalta palkitut Lauri Nevalainen ja Jari Karhu sekä 
Kärkipyörästä Juho Markku

Saimaan Metsänomistajat palkitsi kaksi jäsenkyselyyn 
vastannutta jäsentään. Kärkipyörän lahjoittaman 50 
euron lahjakortin voitti arvonnassa Lauri Nevalainen. 
Seppo Vuokon kirjoittaman kirjan ”Latva pilviä piir-
tää” voitti Jari Karhu. Palkintojen jakoo osallistuivat 
Saimaan Metsänomistajien puheenjohtaja Irma Wel-
ling ja Lappeenrannan Kärkipyörästä Juho Markku.

Palkintojen jaon pyöreässä pöydässä keskusteltiin 
metsätöiden turvallisuudesta. Meistä kahdelle, Lau-
rille ja Irmalle, oli sattunut moottorisahalla tapaturma 
tai vähältä piti tilanne. Lauri oli vuonna 1974 sahan-
nut putkille reikää hirsitalon seinään moottorisahan 
laipan kärjellä. Sen aikaisissa sahoissa ei ollut ketju-
jarrua takapotkujen varalta. Reiän sahauksessa saha 
kimposi ja siinä meni kaksi hammasta ja keskisormen 
jänne poikki. Irman moottorisaha leikkasi vuonna 
2012 turvahousuista villat pihalle ojan pohjalla vai-
keassa asennossa pajuja sahatessa. Yhdessä totesimme, 
että turvavarusteet päälle jo ennen pieneenkin moot-
torisahahommaan ryhtymistä. Hiilinieluihin liittyvä 
keskustelu ja kirjoittaminen puhuttivat ja ihmetytti-
vät myös meitä. Meillä metsien kasvu oli 101,3 mil-
joonaa kuutiota vuonna 2021. Samana vuonna hak-
kuita tehtiin 76,3 miljoonaa kuutiota ja puuston pois-
tuma oli 92 miljoonaa kuutiota. Kasvu ylitti yli 10 
miljoonalla kuutiolla vuotuisen poistuman. Siitä seu-
raa, että metsien hiilinielu kasvoi myös vuonna 2021. 
Miten ihmeessä tästä tosiasiasta on revitty otsikoi-
hin "hiilinielu romahtanut"-päätelmä. Hiilinielu on 
edelleen kasvanut, tosin ei niin paljon kuin vuonna 
2020. Voimme edelleen kasvattaa hiilinielua taimi-
koiden ja nuorten metsien hyvällä hoidolla ja huoleh-
timalla metsien elinvoimaisuudesta esimerkiksi lan-
noittamalla sekä nopeilla uudistamistoimilla ja pyr-
kimällä torjumaan metsätuhoja. Kyllä myös ennal-
listaminen ja metsien elonkirjo (monimuotoisuus) 
puhuttivat meitä. Kyllä täsmäsuojelu ja-ennallistami-
nen olisivat kaikin puolin tehokkaampia kuin pro-
senttisuojelu ja-ennallistaminen.

Teksti: LEENA SARNES

lukijalta

Jo pelkkä metsän laskennallinen  
tuotto voi syödä Kelan tuet

Metsäomistus on Suomessa keskittynyt vanhoille ihmisille. Olisi hyvä, jos nuoret saisivat 
metsää omistukseensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja alkaisivat hoitaa sitä. Nuo-
ret saisivat taloudellista hyötyä tekemästään työstä metsän hyväksi ja se auttaisi ylläpitä-
mään fyysistä kuntoa istumista suosivassa nyky-yhteiskunnassamme. Olisi myös teollisuu-
den ja koko kansantalouden etu, että metsistä huolehdittaisiin mahdollisimman hyvin.

Lähtiessään opiskelemaan nuori voi saada Kelalta kahta etuutta Opinto- ja Asumistu-
kea. Kummankin tuen kohdalla nuoren metsäomistus vaikuttaa tukiin, mutta eri tavoin. 

Asumistuessa huomioidaan kaavamaisesti metsän laskennallinen vuotuinen tuotto 
verohallinnon vahvistaman määrän mukaisesti. Esimerkiksi jo 46 hehtaarin metsäomis-
tus Kärkölässä veisi opiskelijalta mahdollisuuden asumistukeen, riippumatta siitä mil-
laista metsä on? Jos metsä olisi pelkkää taimikkoa opiskelija ei saisi silti mitään tukea. 
Karkeasti laskien 5 vuoden ajalta taimikon omistuksen hinta opiskelijalle olisi 24.000 
euroa asumiestuen menetyksenä!

Opintotuessa metsätalouden tulona otetaan huomioon puun myynnistä saatava tulo, 
joka huomioidaan pääomatulona. Täysi opintotuki opiskelukuukausille on n. 250 euroa. 
Jos ajattelee, että puun myyntituloista saatavat pääomatulot söisivät kaiken opinto-
tuen 9 kuukaudelta viitenä vuonna niin se maksaisi opiskelijalle vielä 11.250 euroa 
lisää! Lisäksi on ymmärrykseni mukaan vielä niin, että Kela huomioi vain ja ainoas-
taan puunmyyntitulot, mutta ei vähennä pääomatuloista tappiollista pääomatuloa tai 
muitakaan pääomatulojen tappioita esim. osakemyynneistä.

Jos metsä sitä vastoin olisi jakamattoman kuolinpesän nimissä niin silloin siitä saatavaa 
tuloa ei katsota Kelassa tuloksi, joka vaikuttaa tukiin. Tästä voitaneen tehdä se johtopää-
tös, että kuolinpesiä ei kannata jakaa, jos siihen kuuluu nuoria, mutta kuinka hyvä tällai-
nen asia on metsien hoidon kannalta? Samoin metsää omistavaa kuolinpesää ei kannata 
jakaa, jos siihen kuuluu ketä tahansa, jolla on mahdollisuus saada ylipäätään asumistukea?

Monesti on helposti niin, että yhteisomistajuus ei houkuttele osakkaita tekemään 
työtä niin helposti yhteiseksi hyväksi. Lisäksi kuolinpesän jättäminen jakamatta voi 
aiheuttaa paljon muita hankaluuksia eikä kuolinpesissä ole mahdollisuutta vähentää 
tappioita ymmärtääkseni muista kuin kuolinpesän voitoista.

Helsinki lämpiää metsästä
Ensimmäistä kertaa sitten edellisen maailmanso-
dan on Helsinki alkanut lämmitä puulla. Viime 
vuodenvaiheessa otettiin käyttöön Vuosaaren 
lämpökeskus. Sinne kaartaa talvipäivän aikana 
60 hakerekkaa. Se korvaa Hanasaaren voimalai-
toksessa käytetyn kivihiilen kaukolämmön tuo-
tannossa vuodesta 2023 alkaen ja puupelletti 
Salmisaaren voimalaitoksessa kivihiilen vuo-
desta 2024 alkaen. Stadilainen metsänomistaja 
saa tulevina talvina nauttia torpassaan oman met-
sänsä lämmöstä. 

Metsänomistajan kannalta tämä vihreä "Irti 
Hiilestä" -siirtymä tapahtuu kreivin aikaan. Kil-
pailu energiapuusta lisää hakkeen hintaa ja nos-
taa kuidun hintaa. Kuoriaispuu lisää tarjontaa, 
mutta kasvavan markkinan imu nielee sen hyvin.

Teksti: OLAVI LYLY

Energiapuun kysyntä kauppaa kuoriaispuun.
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Paljon vartioina metsiemme tulevaisuudessa
EU-parlamentaarikot ja kansanedustajat

”Kun politiikkaa ja biologiaa yritetään sovittaa yhteen, 
niin siitä ei koskaan seuraa hyvää”, totesi EU-
parlamentaarikko Elsi Katainen.

”On erinomainen asia, että ilmasto- ja luontopaneelien 
rinnalle on saatu myös metsäpaneeli”, totesi 
kansanedustaja Hilkka Kemppi.

Etämetsänomistajien Liitto oli mukana järjes-
tämässä ”Metsäpolitiikan suunta”- iltaa Vääk-
syssä. Illan teemana oli se, miten EU-pyrkii vai-
kuttamaan jäsenmaidensa metsäpolitiikkaan eli 
käytännössä siihen miten me täällä Suomessa 
saamme metsiämme hoitaa ja käyttää.

 Tilaisuudessa puhunut EU-parlamentaa-
rikko Elsi Katainen totesi, että kun Euroopan 
Unioniin kuuluu 27 maata, niin on itsestään 
selvää, että kaikkiin maihin ei voida soveltaa 
samaa metsien käsittelymallia. ”Kun politiik-
kaa ja biologiaa yritetään sovittaa yhteen, niin 
siitä ei koskaan seuraa hyvää”, muotoili Elsi 
Katainen osuvasti. Paljon puhetta aiheuttanee-
seen ennallistamisasetukseen liittyen Katainen 
totesi, että Suomen hallitus on hoitanut lei-
viskänsä yhtä hyvin kuin muidenkin maiden 
hallitukset. Ennallistamiseen liittyen on huo-
mioitava Suomen erityinen ominaisuus eli se, 
että meillä on yli 600 000 tuhatta yksityistä 
metsänomistajaa. Ennallistamisvaatimusten 
on oltava joustavia ja niistä ei saa aiheutua 
kohtuuttomia kustannuksia jäsenmaille ja 
jäsenmaiden metsänomistajille. Elsi Kataisen 
mielestä on käsittämätöntä miten EU:ssa aja-
tellaan, että Suomessa ei osata hoitaa metsiä, 
vaikka monilla mittareilla mitattuna Suomi 
on maailman parhaiten metsäomaisuuttaan 
ja metsätalouttaan hoitava maa. Koko illan 
yhteisenä kantavana näkemyksenä oli se, että 
EU:n jäsenmaiden tulee voida pitää metsien 
hoitoon ja käyttöön liittyvät asiat omassa pää-
tösvallassaan. Metsänomistajan omaisuuden-
suojan tulee olla ehdoton. Esityksensä lopuksi 
Elsi Katainen totesi, että Suomessa meidän on 
pidettävä huolta vahvasta metsäosaamisesta 
sen kaikilla osa-alueilla. 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi piti tär-
keänä myös ehdotonta metsänomistajan omai-
suudensuojaa kaikissa tilanteissa. Hän piti 
myös hyvänä sitä, että Suomeen on saatu luo-
duksi vuoteen 2035 asti ulottuva metsästra-
tegia. Hilkka Kemppi peräänkuulutti uuden-
laista viestintää metsäasioihin liittyen. On 
hyvä, että asioista puhutaan, mutta sen, mitä 
puhutaan, pitäisi perustua nykyistä enemmän 
tutkittuun tietoon. Suomessa on jo pidem-
män aikaa toiminut ilmastopaneeli ja luonto-
paneeli. ”On erinomaisen hyvä asia, että maa-
hamme on nyt perustettu uusi metsäpaneeli”, 
totesi Hilkka Kemppi. Uusi metsäpaneeli alkaa 

tuottamaan riippumatonta tieteellistä tietoa 
päätöksenteon tueksi. Se selvittää esimerkiksi 
sen, miten EU:n kaavailemat päätökset vai-
kuttavat Suomeen.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi totesi 
lisäksi omassa puheenvuorossaan, että ilman 
metsiä, metsäteollisuutta ja sen tuomaa vau-
rautta, Suomi olisi köyhä maa. Metsätalous 
tulee luomaan sellaisia uusia tuotteita ja sel-
laista taloudellista lisäarvoa, joita emme vielä 
edes tunnista. ”Suomalaisesta metsästä löy-
tyy kotimaisia ratkaisuja korvaamaan fossii-
lisia raaka-aineita, olipa kyse sitten akkuihin 
käytettävistä materiaaleista tai muovin korvik-
keista”, muistutti Hilkka Kemppi.

Hilkka Kemppi muistutti myös hiilensidon-
nan merkityksestä. Siihen voidaan vaikuttaa 
nopeuttamalla ja parantamalla metsien kas-
vua. Keinoina tähän ovat muun muassa metsän 
ajallaan tehty harvennus ja lannoitus sekä jou-
toalueiden metsitys. Tärkeää olisi myös hyö-
dyntää metsänomistajille myönnetyt valtion 
tuet täysimääräisesti. ”Mitä enemmän meillä 
on metsää, niin sitä parempi”, totesi Hilkka 
Kemppi esityksensä lopuksi.
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Puumarkkinatyöryhmän yhteisenä  
tavoitteena hyväkasvuiset ja terveet metsät
Metsäalan toimijat pitävät tärkeänä, että ensiharvennukset hoidetaan suositusten mukaisesti.  
Maa- ja metsätalousministeriön asettama puumarkkinatyöryhmä korostaa laadunseurannan merkitystä  
osana hyvää ja oikea-aikaista metsänhoitoa ja toivoo lisäselvitystä harvennushakkuiden laadusta.

Suomen Metsästäjäliitto koostuu piireistä 
ja piirit metsästysseurojen ja henkilöjäsen-
ten jäsenyyksistä. Valtaosa on metsästysseu-
roja, joiden kautta jäsenpalveluiden piirissä 
on noin 2700 seuraa ja niiden 140 000 hen-
kilöä ja muutama tuhat henkilöjäsentä. Seu-
ran kautta jäsenpalvelut saa edullisimmin, jol-
loin liitto perii seuralta henkilöä kohden 12,50 
euroa ja piiri muutaman euron.

Seuran piirin jäsenyydestä seuran omat 
jäsenet ovat kaikkien henkilökohtaisten etu-
jen piirissä, kuten Jahti -lehti, kumppanialen-
nukset, osallistumisoikeudet jne. Seura saa 
jäsenyydestään käyttöönsä sähköisen jäsenre-
kisterin, joka on seurojen sihteerien kovasti 

Metsästäjäliitto vahva vaikuttaja
Suomen Metsästäjäliiton jäsenyhdistykseksi?

kiittelemä, sillä sen kautta seura voi lähettää 
myös jäsenkirjeensä ja jäsenmaksut sekä niiden 
muistutukset. Hieman enemmän jäseneduista 
irti ottavat seurat hyödyntävät OmaMetson 
ilmoitustoimintoja, jossa jäsen voi raportoida 
toimintaansa ja josta seura saa jäsenkuntansa 
ilmoitusten perusteella suoraan koosteet toi-
mintakertomustaan varten. Seuran hyödyn-
nettävissä on lisäksi alennus yhteistyökump-
pani Reviirin metsästysvuokrasopimusten hal-
linnointipalveluun jäsenhinnalla.

Seura saa ilman eri maksua talkoovakuu-
tuksen, seuratoiminnan vastuuvakuutuksen ja 
nuorisovakuutuksen. Vakuutusten avulla voi-
daan keskittyä tekemiseen, jolloin niin tal-

Suomen metsäkeskuksen MMM:lle toimitta-
man erillisselvityksen mukaan metsien ensihar-
vennukset eivät ole olleet Keski-Suomessa met-
sänhoitosuositusten mukaisia. Keski-Suomessa 
tarkastetuilla kohteilla puusto oli mittausten 
mukaan hakkuun jälkeen liian harvaa tai ajou-
rat liian leveitä. Suosituksia voimakkaampi har-
vennus uhkaa pienentää metsän kasvua ja siten 
myös hiilensidontaa. Valtakunnallinen korjuu-
jäljen seurantaraportti valmistuu alkuvuodesta. 
Myös valtakunnan metsien inventoinnissa seu-
rataan harvennushakkuiden toteuttamista.

Puunmyyjä- ja puunostajatahoja, puunkor-
juu- ja kuljetusyrittäjiä sekä hallintoa laajasti 
edustava puumarkkinatyöryhmä piti erillis-
selvityksen tarkastustuloksia huolestuttavina 
kokouksessaan 18. tammikuuta. Kansallisen 
metsästrategian ja koko metsäsektorin keskei-
senä tavoitteena on huolehtia metsistä ja nii-
den kasvukyvystä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisäselvitystä harvennushakkuiden  
laadusta tarvitaan
Puumarkkinatyöryhmä pitää tärkeänä, että 
ensiharvennukset hoidetaan suositusten 
mukaisesti. Työryhmä korostaa koko metsä-
sektorin sitoutumista yhteiseen laatutyöhön. 

Laatuseurannan tulee jatkossakin olla kiinteä 
osa puukauppaa, toimenpiteiden suunnittelua 
ja metsässä tehtävää työtä. Puumarkkinatyö-
ryhmä haluaa selvittää valtakunnallisesti vielä 
tarkemmin puunkorjuun laatua ja laadunval-
vonnan eroja, minkä pohjalta päästään tarkas-
telemaan aiempaa heikompaan korjuujälkeen 
mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Ensiharvennusten laadun parantaminen ja 
laadunvalvonnan kehittäminen ovat osa met-
säsektorin jatkuvaa kehitystyötä. Tätä tukee 
metsänhoidonsuosituksien ilmastokestävyy-
den jatkohanke, jossa pureudutaan osaamisen 
kehittämiseen ja tiedonvälitykseen sekä erityi-
sesti puunkorjuun laatuteemaan.

Metsäsektorin toimijat tekevät yhteistyötä 
yli 600 000 metsänomistajan kanssa. Metsä-
talous on ylisukupolvista ja monitavoitteista 
toimintaa. Se edellyttää aktiivista ja oikeaan 
aikaan toteutettua metsien hoitoa, joka huo-
mioi metsikkökohtaiset erot. 

- Metsänhoidon suositukset antavat erin-
omaisen pohjan hyvän metsänhoidon laadun 
tavoitteluun niin metsänuudistamisessa, taimi-
konhoidossa kuin kasvatushakkuissa. Laadun-
hallintaa läpi koko metsäsektorin pitää edel-
leen vahvistaa ja tuoda tämän työn tärkeyttä 

vahvasti esille koko puunkorjuun ketjussa, pai-
nottaa puumarkkinatyöryhmän puheenjohtaja, 
maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Lisätietoja: metsäneuvos Erno Järvinen, 
maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 
2150, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Puumarkkinatyöryhmä pyrkii toiminnal-
laan edistämään puumarkkinoiden tasapai-
noista toimintaa. Maa- ja metsätalousministe-
riön asettaman ja ministeri Antti Kurvisen joh-
taman puumarkkinatyöryhmän jäsenet edus-
tavat laaja-alaisesti sekä puunmyyjä- että puu-
nostajatahoja sekä hallintoa. Työryhmän teh-
tävänä on toimia keskustelufoorumina puu-
markkinoihin liittyvissä ajankohtaisissa kysy-
myksissä, seurata ja edistää Suomen puumark-
kinoiden vakautta ja ennustettavuutta ja kan-
sainvälistä kilpailukykyä sekä tehdä tarvittaessa 
tähän tähtääviä aloitteita valtiolle ja alan toi-
mijoille, toimia neuvoa-antavana elimenä puu-
markkinoiden toiminnan edistämiseen tähtää-
vissä kysymyksissä sekä seurata käynnissä ole-
via kehityshankkeita. Puumarkkinatyöryh-
mässä tuodaan esille ja keskusteluun eri taho-
jen näkökantoja puumarkkinoiden toimintaa 
koskeviin selvityksiin puumarkkinoiden toi-
mintaympäristön kehittämiseksi.

Teksti: TEEMU SIMENIUS

Teksti: ERNO JÄRVINEN, metsäneuvos, maa- ja metsätalousministeriö

koissa tehty haaveri kuin hirvitornista tipah-
tanut vieras ovat vakuutusten piirissä, kuten 
myös toimintaan osallistuva nuori. 

Liitosta saa myös materiaalia ja koulutusta 
sekä neuvontaa seuratoiminnan avuksi. Ajan-
kohtainen tiedonsaanti metsästykseen ja seura-
toimintaan liittyvissä lakimuutoksissa ja edun-
valvonnassa pitää jäsenet ajan hermolla. Mer-
kittävin liiton toimintatarkoitus onkin metsäs-
täjien edunvalvonta, jota tehdään laajalla rin-
tamalla. Yhä useammin joudumme puolusta-
maan kestävää ja luontoa hyödyttävää pyynti-
tapaa ehdotuksilta, jotka kenties hyvää tarkoit-
taen aiheuttaisivat asiantuntemattomuuttaan 
paljon haittaa jopa lajien suojelulle.
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TOIMI NÄIN

·  Maksa Metsälehden jäsenetuhintainen tilauksesi  
suoraan ETAMOL:in tilille: FI68 5711 1320 1409 54.

·  TÄRKEÄÄ! Laita maksun viestikenttään nimi  
ja postiosoite lehden toimittamista varten.

· Maksettuasi tilauksen, alkaa tilausjaksosi 26.5.2023  
ja tilaus on voimassa 12kk.

Jos sinulla on voimassa Metsälehden tilaus muuten,
kuin Etamolin kautta, ole yhteydessä Metsälehden
asiakaspalveluun. Mikäli Metsälehden vanha tilauksesi
on vielä voimassa uuden alkaessa 26.5.2023, korvaamme
lopun tilauskauden 40,00 € arvoisella lahjakortilla
Metsäkauppaan osoitteessa www.metsakauppa.fi.

· Mikäli et halua tehdä uutta Metsälehden tilausta  
Etämetsänomistajien Liiton jäsenhinnalla, voimassa oleva 
tilauksesi jatkuu olemassa olevien tilausehtojen mukaisesti.

HUOM!
 
Toimi nopeasti, maksa jäsenetuhintainen Metsälehden
tilaus viimeistään 30.4.2023. Näin tilauksesi alkaa
Metsälehden 26.5.2023 ilmestyvästä numerosta.
Seuraava mahdollisuus tilata Metsälehti jäsenetuhintaan
on keväällä 2024.

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä
Metsälehden asiakaspalveluun puhelimitse
09 315 498 40 (klo 9-15) tai sähköpostitse
asiakaspalvelu@metsalehti.fi

Terveisin
Metsälehden asiakaspalvelu

Vuoden 2023 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € 
(norm. 163,00 €, etusi 73 €).

Tilaus sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €).
Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen.

Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu. 

Tervaloiden metsätilalla Kuhmoisissa kokeillaan  
rohkeasti eri tapoja saada metsästä euroja.

Sivut 22–23

YRITYSTÄ  
PITÄÄ OLLA

TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2021  ●  NRO 22   ●  PERUSTETTU VUONNA 1933

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

Tunnelma  
metsässä  
sähköistyy.

Kestotilaajan  
eDUT paranevat.
Liitimme tilaukseeN  
uuden Metsälehti Digin ja  
saat käyttöösi kaikki nämä  
(etu 142,80 €):
• verkkolehti  
• näköislehti  
• maksulliset verkon sisällöt  
• lehtiarkisto

Rekisteröidy ja ota palvelu 
käyttöön osoitteessa  
metsalehti.fi/rekisteroidy
(Rekisteröintiin tarvitset asiakas-
numerosi lehden osoitekentästä).

8980_.indd   3 26.11.2021   15.03

SADE EI 
RAIVAAJAA  
HAITTAA

METSÄRAHASTO

”Rahan tuloa 
on jouduttu 

hillitsemään”

MAANMUOKKAUS

UUSIA 
RATKAISUJA  
TARVITAAN

Koeajossa 
Volkswagen

ID.4

Kysymyksiä uudelle metsänomistajalle 

LUOVUTUS- 
VOITON 
VEROTUS

SAHA 
EI KÄY, 
MISSÄ 
VIKA?

AKKU- 
TRIMMERILLÄ 
VESAKKOON 

›› Suvi Tasanko haluaa metsäyrittäjäksi

3. KESÄKUUTA • NUMERO 4/2021 • 11,50 €   WWW.METSALEHTI.FI
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Etämetsänomistajien Liitto järjestää SM-metsätaitokilpailut Evolla 
lauantaina 13.5.2023. Kilpailusarjoina ovat 4 hengen joukkuekilpailu, 
missä kolmen parhaan tulos lasketaan sekä miesten ja naisten yksilö-
kisa. Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset kokoavat joukkueet 
ja ilmoittavat ne kisaan.

Kisapaikalle Evon metsäopistolle (16970 EVO, Saarelantie 1) saavu-
taan kello 10.30. Silloin jaetaan kisakortit. Omakustanteinen lounas-
mahdollisuus on kello 11. Kilpailun avaus on kello 12 ja ensimmäiset 
kilpailijat lähtevät radalle kello 12.30. Tarkempi ohjelma ja kisaohjeet 
lähetetään ilmoittautuneille kaksi viikkoa ennen kilpailua. Tuloslasken-
nan aikana on metsäaiheista ohjelmaa. Kisat päättyvät noin kello 16.

Osallistumismaksu on 50 euroa.

Voita Suomen mestaruus
SM-metsätaitokilpailut Evolla

Ilmoittautumiset:
• Joukkuekisa: Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistys
• Yksilökisa: sähköpostilla raunonumminen@hotmail.com

Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja kisaamaan metsätaidon Suomen mes-
taruudesta.

Rauno Numminen, kilpailun johtaja
0500 328 333 

Metsänomistajat voivat halutessaan maksaa 
puukupan yhteydessä Suomen Metsäsäätiölle 
tilitettävää menekinedistämismaksua. Meneki-
nedistämismaksu on 0.2 prosenttia pystykau-
pan euromäärästä ja 0.1 prosenttia hankinta-
kaupassa. Esimerkiksi 20 000 euron pystykau-
passa menekinedistämismaksu on 40 euroa. 
Merkillepantavaa menekinedistämismaksussa  
on se, että se, että jos puunmyyjä maksaa maksun  
puun ostaja maksaa saman summan. Meneki-
nedistämismaksu on metsäverotuksessa vähen-
nyskelpoinen meno.

Suomen Metsäsäätiön tavoite on metsätalo-
uden ja metsäteollisuuden toimintaedellytys-
ten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuot-
teiden käytön edistäminen sekä alan sosiaali-
sen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittami-
nen. Sitä Metsäsäätiö onkin tehnyt oli neljän-
nesvuosisadan ajan eli 27 vuotta. Suomen Met-
säsäätiö jakaa vuosittain menekinedistämismak-
suista kertyneistä varoista noin 75 prosenttia 
erilaisiin kotimaisen puunkäytön edistämiseen 
vaikuttaviin hankkeisiin. Esimerkiksi viime 
vuonna Metsäsäätiö rahoitti hankkeita 1.36 
miljoonalla eurolla. Koko toiminta-aikanaan 
Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut 2100 han-
ketta ja tukenut tuhansien koululaisten mah-
dollisuuksia päästä tutustumaan metsäasioihin 
aidossa ympäristössä eli metsässä.

Sähköinen puukauppa
Sähköisessä puukaupassa metsänomistaja voi 

kätevästi pyytää tarjouksen omasta leimikos-
taan kaikilta alueen puunostajilta. Kun kaikki 
ostajat saavat samat leimikkotiedot, niin tarjo-
ukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Etenkin 
vanhemmat metsänomistajat ovat tottuneet sii-
hen, että puukaupat ”hierotaan” pirtin pöydän 
ääressä. Sähköinen puukauppa ei sulje pois tätä 
vaihtoehtoa. Kun metsänomistaja on tutkinut 
saamansa tarjoukset, niin hän voi halutessaan 
käydä lopulliset puukauppaneuvottelut valitse-
mansa puunostajan kanssa.

Suomen Puukauppa eli Kuutio on toiminut 

viitisen vuotta ja sinä aikana metsänomistajat 
ovat kilpailuttaneet noin 30 miljoonan kiinto-
kuution verran puuta. Tämä kilpailutettu puu-
määrä on kertynyt noin 50 000 metsänomista-
jan leimikoista. Näiden puukauppojen arvo on 
yhteensä 1500 miljoonaa euroa.

Sähköisessä puukaupassa on tärkeää huo-
mata, että se on metsänomistajalle ilmainen 
tapa kilpailuttaa puukauppansa. Sähköinen 
puukauppa ei myöskään velvoita puukaupan 
tekoon, jos metsänomistaja päättää olla hyväk-
symättä mitään hänelle tulleista tarjouksista.

Kaksi hyvää tapaa edistää metsäomaisuuden hoitoa
Menekinedistämismaksu ja sähköinen puukauppa

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Kuvassa Aku Mäkelä. Kuvassa Matti Mäkelä.
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SaiMen metsäretki nuoren metsän hoito- ja 
pienpuun keruukohteeseen Imatralla

Teksti ja kuva: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry

Monnon Kari näyttää miten relaskoopilla mi-
tataan pohjapinta-alaa. Relaskooppi on Karin 
suunnittelema SaiMen näytekappale, joka on 
tehty 3D-tulostimella.

Roope Tonteri (istumassa) odottamassa makkaroiden kypsymistä.

SaiMen metsäretki  suuntautui Imatralle Ollinmajan maastoon Wellin-
gin Irman metsään, jossa Roope Tonteri Metsätyöt Tonterista teki kas-
vatushakkuuta ja pienpuun keruuta. Meitä retkeläisiä oli 10. Mukana 
olivat myös englantilainen Francis Prior ja skottilainen Frazer Hutchi-
son Taiga Forest Oy:stä.

Irma oli jo kertaalleen päättänyt odottaa 20- vuotiaiden nuorten kas-
vatusmetsien harvennusten kanssa 3–5 vuotta. Metsään.fi (kaukokar-
toitettu 2020) ehdotti seuraavaksi hoitovuodeksi vuotta 2027. Keski-
pituudeksi metsään.fi ilmoitti työn alla olevalla kuviolla 10 metriä ja 
paksuudeksi 12 senttiä sekä pohjapinta-alaksi 17 m2/ha ja runkolu-
vuksi vain 2040. Istutus oli onnistunut hyvin ja runkoluku oli Irman 
omien mittausten mukaan istutetulla alueella 2000–2600 ja pohja-
pinta-ala 20–23 m2/ha ja tilavuus 50 l/runko. Kallioisella reuna-alu-
eella oli myös siemenpuualue. Roopen mittausten mukaan istutetulla 
ja siemenpuualueilla poistettujen runkojen koko vaihteli 35–50 litran 
välillä, ja oli keskimäärin noin 40 litraa. Istutusmännikössä oli paljon 
paksuoksaisuutta ja kaksilatvaisuutta sekä tyvimutkia. Kasvupaikka oli 
paikoin liiankin rehevä männylle.

Kemeran nuoren metsän ehtoja muutettiin väliaikaisesti 1.6.2022 
niin, että poistettavan puuston runkoluku laski 1500 rungosta 1000 
runkoon. Tämä muutos teki mahdolliseksi Kemera-tuen saannin 
ainakin vuoden 2023 loppuun. Kemera-tuki (1.6.2022 alkaen 450 €/
ha pienpuun keruulla) parantaa oleellisesti korjuun kannattavuutta. 
Tämä oli ratkaisevaa nuoren metsän hoidon ajoittamisen kannalta, kun 
Kemera-taulukot edellyttivät jäävän puuston runkoluvuksi minimissään 
800 ja maksimissaan 1800 runkoa hehtaarille 8–10 metrin pituuksilla.

Roopen kanssa päädyttiin korjuun nopeuttamiseksi karsittuun ener-
giapuurankaan. Energiapuun hankintahinta alkaa olla samaa luokkaa 
kuitupuun hinnan kanssa. Karsitun rangan korjuussa oksat jäävät met-
sään lannoitteeksi ja tilavuutta saadaan kasvatettua latvaosalla.

Kävimme tutustumassa ja mittailemassa sekä arvioimassa lopputu-
losta. Roopella on metsävarusteltu Valtran traktori. Valtralla ajo-uran 
leveydeksi tulee noin 3 metriä. Ajourien välimatkana Roope pyrkii pitä-
mään 20 metrinä. Roope ei tykkää liian voimakkaista harvennuksista. 
Roope piti hyvänä työtapana sitä, että ajourilta kuljetetaan puut kasoille 
ennen välien harvennusta.

Retkeläisten arviot puiden 
pituuksista vaihtelivat 8–12 
metriin. Harvennetun alu-
een pohjapinta-alaksi mitat-
tiin 14–24 m2/ha ja runko-
luvuksi 800–1200.

Kohteen jälkipuintia jat-
kettiin Ollinmajalla. Jälki-
puinnin aiheena oli, miten 
toimisit, jos tämä kohde-
metsä olisi oma metsäsi. 
Roope laittaisi liikkeelle, jos 
ei olisi muita töitä ja olisi 
aikaa rutkasti, metsurin mön-
kijän kanssa tekemään laatu-

harvennusta. Roope esitti myös hybridiharvennusajatuksen, jossa run-
got poistetaan vain ajo-urilta. Kaikki muut odottaisivat kohteen kas-
vatushakkuun kanssa vielä 3–10 vuotta ja siistisivät raivaussahalla nyt 
vain roippeet pois. Myös loppuun asti kasvatettavien runkojen pysty-
karsintaa ehdotettiin. Hyvänä pidettiin sitä, että ylimalkaan metsiä hoi-
detaan ja laitetaan kuntoon mielummin aikaisin kuin liian myöhään.

Retken aikana kuulimme monia sutkautuksia ja tässä muutamia 
hauskuuksia:

”Rungot näyttävät ihan joriinin juurilta.”

”Ei ole montaa, jonka itse laskisin metsääni.”

Metsänomistajan vaimon toteamus: ”Kummaa, kun vieras ei saa tulla,  
vaikka työt olisivat rästissä.”

”Metsänhoidossa kaikki käy paitsi kansantanssi.”

Kevättalven metsävisa
Tämä hieno puiden muodostama avenue löytyy Joutsasta Pertun-
maalle menevän tien varresta eli Keski-Suomen maakunnasta. Mistä-
hän puulajista on kysymys. Vinkkinä vielä, että puulaji liittyy kautta 
rantain siihen aikaan mitä elämme.  Tartu tilaisuuteen ja lähetä vas-
tauksesi minulle sähköpostilla rauno.numminen@etamol.fi maalis-
kuun 2023 loppuun mennessä.
Oiken vastanneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa.
Menestystä kisaan.

Rauno Numminen
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Teksti: RAUNO NUMMINEN, Ollin ystävä neljännesvuosisadan ajalta

Muistokirjoitus

Olli Grönqvist
1964–2023

Olli Grönqvist syntyi Lahdessa 1.6.1964 ja kuoli pitkään kestäneen 
sairauden uuvuttamana 8.1.2023. Olli oli ensimmäiseltä ammatil-
taan hieroja. Tähän toimintaan hän perusti myös oman yrityksen. 
Hänellä oli myös oma kuntokeskus Orimattilassa. Sitä hän pyöritti 
menestyksekkäästi useita vuosia. Viime vuosina hän ei ollut enää toi-
minnassa aktiivisesti mukana, mutta omistajana yrityksessä hän pysyi 
kuolemaansa saakka.

Veren perintönä isältään Olli sai kiinnostuksen metsäasioihin. 
Olli opiskeli metsäpuolen eri tasoja ja metsätalousinsinööriksi hän 
valmistui Kurusta englanninkieliseltä linjalta. Työharjoittelun hän 
suoritti Liettuassa.

Juuri Liettuaan liittyvät syvästi minunkin ja Ollin yhteiset teke-
misemme.  Me suunnittelimme ja toteutimme yhdessä kymmen-
kunta metsäretkeä Liettuaan. Matkamme pääkohteena oli Kau-
nas, koska juuri siellä Olli oli metsällisen harjoittelunsa suorit-
tanut. Olli tunsi paikalliset metsämiehet. Tämä helpotti metsä-
retkien suunnittelua. Näiltä matkoilta jäi minulle lukemattomia 
hyviä muistoja.  Ja varmaan niitä jäi myös monelle muulle. Bussi 
oli aina täynnä etämetsänomistajia, kun matkaan lähdettiin.

Olli oli aktiivinen myös metsäpuolen yhdistystoiminnassa sekä 

paikallisesti että valtakunnallisesti. Hän oli pitkään mukana muun 
muassa Päijät-Hämeen Metsänomistajissa sekä hallituksen jäse-
nenä että puheenjohtajana. Valtakunnallisesti Olli toimi usean 
vuoden ajan Etämetsänomistajien Liiton hallituksessa jäsenenä ja 
myös varapuheenjohtajana. Myös näiltä ajoilta on paljon yhteisiä 
muistoja kokousmatkoilta.

Etämetsänomistajien Liitolla on ollut tapana järjestää Etämet-
sänomistajien SM-metsätaitokilpailut Evolla. Usean vuoden ajan 
Olli koki tärkeäksi hankkia kisoihin kisa-auton, jolla kilpailun 
johto ja tuomaristo kiersi metsätaitorataa kisan kestäessä.

Olli oli monella mittarilla herrasmies. Eräs erityinen piirre oli 
Ollin kohteliaisuus. Se oli silmiinpistävää ja se kohdistui aina ja 
kaikkiin Ollin tapaamiin henkilöihin. Viime vuodet Olli viihtyi 
kotioloissaan ja kanssaihmiset eivät enää päässeet tätä Ollin koh-
teliaisuutta kokemaan.

Tapasimme Ollin kanssa viimeisen vuoden aikana useita kertoja. 
Aina muistelimme sitä, mitä olimme yhdessä kokeneet. Yhteistä 
Liettuan matkaakin suunnittelimme vielä kuukausi pari sitten 
tälle vuodelle. Jo matkaa suunnitellessamme epäilin, että mah-
tavatkohan Ollin voimat enää riittää. Eivät riittäneet. Aina kun 
soitin hänelle ja kysyin, että miten menee, niin hän vastasi, että 
ihan hyvin. Kun edellisenä iltana ennen Ollin kuolemaa esitin 
saman kysymyksen, niin Olli vastasi, että nyt on vähän haasteita. 

Olli oli oman tiensä kulkija ja päätti itse miten elää. Läheis-
ten apu ei auttanut.

Teksti: JARI PIIRAINEN, PKMO:n hallituksen jäsen

Hiilikaupalla uusia mahdollisuuksia  
saada tuloja metsänkasvusta
Tammikuun 24. päivä noin 40 Pääkaupunkiseudun metsänomistajien 
jäsentä kokoontui Espooseen kuulemaan uudenlaisesta mahdollisuu-
desta metsänomistajille ansaita tuloja omista metsistään perinteisten 
puunmyyntitulojen lisäksi.

Illan isäntänä toimi suomalainen ZertiForest Oy, joka esitteli illan 
aikana kehittämäänsä metsien hiilinielujen taloudellista hyödyntämistä. 
He tarjoavat luotettavan alustan, analytiikan ja seurannan hyvin hoi-
dettujen metsien hiilinielujen määrän lisääntymisen kaupallistamiseen. 
Metsiä saa ja pitää hoitaa mm. maltillisesti harventamalla ja siten met-
sän kasvua kiihdyttämällä. Ja samalla kasvaa metsän kyky sitoa hiilidiok-
sidia ilmasta. Tuota lisääntynyttä metsän kasvua ja samalla lisääntynyttä 
hiilensidontakykyä Zertiforestin luoma menetelmä pystyy myymään 
päästöoikeusmarkkinoilla ja siten lisäämään metsänomistajan tuloja.

Esitys aikaansai vilkkaan keskustelun ja kysymyksistä ei meinan-
nut tulla loppua illan päätteeksi. On hyvä, että uusia mahdollisuuk-
sia löydetään ja kehitetään ja samalla mahdollistetaan metsänomista-
jille lisätuloja metsistään.

Asiasta kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä zertiforest.com ja 
siellä Eeva-Liisa Heinaroon.

Hiilikauppa kiinnosti kuulijoita.
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Kuinka tunnistat kuusen tyvilahoa  
aiheuttavan kuusenjuurikäävän?

Teksti: LAURI LAPPALAINEN, Lallemand Finland Oy

Kuusen tyvilahoa aiheuttava juurikääpä havaitaan yleensä vasta kuusi-
kon hakkuun yhteydessä tyveltään lahonneista rungoista (Kuva 1 ja 2). 
Juurikääpä lahottaa enimmäkseen kuollutta sydänpuuta, joten kuusi voi 
säilyä vuosista vuosikymmeniin ulkoisesti hyväkuntoisena. Puu alkaa 
oireilla ulkoisesti, kun laho etenee sydänpuusta elävään mantopuuhun.

Metsänhoidon suositusten mukaan kuusenjuurikäävän tavanomai-
sia oireita ovat:

• pituuskasvun tyrehtyminen
• latvuksen harsuuntuminen ja neulasten värin haalistuminen
• mahdolliset pihkavuodot rungossa
• rungon tyviosan paksuuntuminen
• Näille oireille voi kuitenkin olla myös muita syitä kuin juurikääpä.

Usein juurikääpätartunnan huomaa metsikön sisältä löytyvistä lahojuu-
risista tuulenkaadoista, joiden juurakoihin kehittyy usein myös juuri-
käävän itiöemiä (Kuva 3). Vanhoista kannoista voi myös löytää juu-
rikääpää, jolloin lahon lisäksi niissä voi näkyä myös juurikäävän itiö-
emiä. Itiöemät voivat kehittyvät kosteissa olosuhteissa, joten niitä voi 
löytää kasvillisuuden suojasta tai karikekerroksen peitosta. Juurikäävän 
itiöemät eli käävät ovat yläpuolelta kanelinruskeita ja alapuolen pillistö 
on hohtavan valkoinen.

Mesisienet ovat myös yleisiä kuusikon lahottajia, joten niiden lahoa 
voi luulla juurikääväksi (Kuva 5). Juurikääpälaho on vaaleanruskeaa ja 
mesisienilaho taas tummanruskeaa. Myös mesisieni lahottaa kannon 
usein ontoksi, mutta laho ei nouse ylös runkoon. Mesisienilahossa raja 
terveen ja lahon puun välillä on jyrkkä toisin kuin juurikääpälaholla. 
Molemmat voivat esiintyä myös samassa puussa yhtä aikaa.

Lähde: Metsänhoidon suositukset, Tapio 2023

Juurikäävän aiheuttamaa alkavaa lahoa kuusen kannolla. Kuva Päivi Heino

Juurikäävän aiheuttamaa lahoa kuusen kannolla. Kuva Päivi Heino

Juurikäävän itiöemiä varastoidussa kuusen kannossa. Kuva Tuula Piri, Luke

Tuulen kaatama juurikääpäinen kuusi. Kuva Jarkko Hantula, Luke

Vasemmalla näkyvissä juurikääpälahoa ja oikealla mesisienilahoa. Kuva Tuula Piri, Luke
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Metsä sijoitusomaisuutena
Metsää on Suomessa aina arvostettu hyvänä sijoituksena ja turvallisena omistaa. 
Se tuo inflaatiosuojaa, kohtuullista tuottoa ja käy vakuutena.

Yhteistyökumppanin artikkeli

Teksti ja kuvat: JUKKA PUSA, toimitusjohtaja, kiinteistövälittäjä LKV, auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA

Nykyisessä epävakaassa talousympäristössä 
– itse asiassa kaikin puolin epävakaassa 
ympäristössä - vanha totuus korostuu.
Ehkä suurin ero takavuosiin on, että metsää on 
nykyisin jonkin verran enemmän myynnissä ja 
ennen kaikkea jokaisella on tasapuolinen mah-
dollisuus sitä ostaa. Tasapuolinen ja kaikille 
avoin markkina on varsin tuore asia, syntynyt 
vasta tällä vuosituhannella Metsätilat-ketjun 
luotua toimivan markkinapaikan.

Metsän ominaisuudet sijoituksena ovat 
monelle tuttuja, mutta toisaalta useimmille vain 
hyvin yleisellä tasolla ja ilman vertailukohtaa. 
Käydään läpi muutamia keskeisiä tekijöitä.

1. Inflaatiosuoja
Kiinteää omaisuutta on totuttu pitämään inflaa-
tiolta suojaavana omaisuuslajina. Perinteisesti on 
silloin pääasiassa ajateltu rakennettuja kiinteis-
töjä, tyypillisesti asuntoja, toimitiloja ehkä tont-
tejakin. Metsää myös, mutta metsän saatavuu-
den vaikeus ei ole voinut tehdä siitä ”jokamie-
hen” (naisen) sijoituskohdetta. Sitä se ei var-
masti ole tänäänkään, mutta kuitenkin avoimilta 
markkinoilta hankkiminen on mahdollista.

Rakennetut kiinteistöt ovat varsin kalliita 
ylläpitää ja niistä kustannuksista ei voi mää-
räänsä enempää säästää. Lämmitys, ylläpitokor-
jaukset, ajoittaiset peruskorjaukset sekä verotus. 
Verotushan on iso kustannustekijä, sillä paitsi 
kiinteistöverorasite sisältyy myös kaikkiin han-
kintoihin merkittävä vero-osuus. Kaikesta yllä-
pidosta huolimatta rakennetut kiinteistöt van-
henevat, käyttötarpeet kehittyvät ja vanha jää 
epäkäytännölliseksi ja tehottomaksi.

Metsäomaisuuden hoito ja ylläpito on var-
sin edullista. Perinteisesti on laskettu metsän 
puuntuotannon tuloista noin 15 % kuluvan 
metsänhoitoon. Tähän toki voi jossakin mää-
rin vaikuttaa oman työn osuudella, kuten toki 
talonmiehen työllä rakennustenkin osalta. Joka 
tapauksessa hoitoon kuluu pieni osa puuntuot-
tajan tuloista eikä tuotantokoneisto vanhene 
käsiin. Ylimääräistä verorasitustakaan ei ole.

Metsän tuoton toinen puoli muodostuu met-
säkiinteistöjen arvon kehityksestä. Nyt inflaa-
tion lähdettyä laukalle näkyy se myös metsä-
omaisuuden arvossa. Vuoden 2021 mediaani-
hinta Suomessa myydyille metsätiloille oli 3611 
€/ha ja vuonna 2022 4141 €/ha, nousua 14,1 
%. Kahdenkymmenen vuoden muutos on ollut 
135 % (1536 €/ha – 3611 €/ha), joka ylittää 

moninkertaisesti saman ajan inflaatiokehityk-
sen. Tähän ajanjaksoon osuu toki metsämaa-
kaupan tasa-arvoistuminen ja kasvu sekä nol-
lakorkoaika, joka ei ole normaalia taloutta. Silti 
luvut ovat vakuuttavia.

Myös puun hinta on ollut viime ajat vahvassa 
nousussa ja puuraaka-aineella onkin hyvä tule-
vaisuus korvaamassa fossiilisia raaka-aineita pit-
källe tulevaisuuteen. Tähän eivät suhdannevaih-
telut ja sen vaikutukset puun hintaan lyhyellä 
tähtäimellä vaikuta.

Myös pelot metsien käytön rajoituksista niin 
hiilensidonnan kuin luonnon monimuotoisuu-
den ylläpidonkin vuoksi askarruttavat monia. 
Huono puoli asiassa on, että kyse on pitkälti 
poliittisista päätöksistä. Aidot tosiasiat eivät 
yksin ole silloin vaikuttamassa päätöksente-
koon. Ajatellaan näistä asioista miten tahansa 
niin metsä on osa ratkaisua eikä ongelma. Mah-
dolliset rajoitteet metsän ja sen tuotteiden talo-
udelliselle hyödyntämiselle vaikuttavat tuot-
teiden hintaan. Niillä on vahva kysyntä, joka 
on edelleen kasvamassa. Hinta siis kompensoi 
mahdollisesti käyttämättä jäävän osuuden.

2. Kohtuullinen tuotto ja alhainen riskitaso
Metsän tuotto on ollut aina kohtuullinen, par-
haimmillaan hyväkin. Aina reaalituotto on 
positiivinen. Yhdistettynä alhaiseen riskitasoon 
yhdistelmä on todella hyvä. Riskitasoon vaikut-
taa esimerkiksi ajallinen joustavuus. Puuta ei ole 
pakko myydä hintojen ollessa huonoimmillaan, 
mutta sekin on mahdollista, jos tarkoitus on 
sijoittaa erittäin kannattavasti muualle. Hinnat 
ovat siis osin suhteellisia. Samoin kustannusten 
muodostumisessa on joustoa. Hyvääkin met-
sätaloutta harjoitettaessa monien hoitotöiden 
ajoittamisessa on pelivaraa. Taloudellisesti tiuk-

kana vuonna voi taimikonhoidon lykätä vuo-
della, kahdellakin ja siten syntyy joustoa talou-
teen tuoton vielä kärsimättä.

3. Vakuusarvo
Ainakin tällä hetkellä asuinkiinteistön osta-
minen maaseudulta tai pienestä taajamasta-
kin saattaa olla rahoituksen kannalta vaikeaa. 
Mikäli esimerkiksi nuorella ei vielä ole muuta 
omaisuutta tulee vakuuksista helposti ongelma. 
Ostettava talo ei tällä hetkellä välttämättä käy 
lainkaan vakuudeksi. Tarvitaan siis merkittäviä 
muita vakuuksia. Mikäli perhepiirissä on met-
säomaisuutta saattaa sen käyttö vakuudeksi olla 
helppo ja muuta taloutta rasittamaton keino.

Myös jo nuorella iällä hankittu metsäomai-
suus turvaa tässäkin mielessä tulevaisuutta. Usein 
nuorella iällä ei vielä ole selvää minne sijoittuu 
asumaan eikä siksi asunnon osto ole vielä ajan-
kohtaista. Siinä tilanteessa hankittu metsäomai-
suus on sitten turvana, kun sen aika tulee.

4. Oma tekeminen
Oman työn hyödyntäminen ei monessakaan 
sijoituksessa ole käytännössä mahdollista. Met-
sänhoidossa se tuottaa merkittäviä säästöjä, 
omaa työtähän ei esimerkiksi veroteta. Toki 
se antaa samalla mahdollisuuden hyötyliikun-
taan ja oma polttopuuntarve tulee tyydytettyä 
hyvin pienillä kustannuksilla.

Perheen yhteisenä tekemisenä se voi olla 
todella arvokasta. Siinä syntyy nuoremmalle-
kin polvelle käsitys työn tekemisestä ja yhteiset 
kokemukset kantavat loppuelämän. Työn tulos 
näkyy toisin kuin työpöydän ääressä tietoko-
netta naputellessa. Mieli lepää ja palautuu.

Metsä on hieno sijoitus. Siitä muodostuu 
omistajalleen osa hyvää elämää.
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Teksti: RISTO JUNTUSEN

AARI Metsä Oy

Yhteistyökumppanin artikkeli

AARI Metsä Oy uskoo vahvasti metsänomista-
miseen Suomessa. Toiminnalla tavoitellaan asi-
akkaille kestävää taloudellista tuottoa huomioi-
den kaikki metsän osa-alueet; luonnon moni-
muotoisuus, hiilensidonta ja virkistysarvot. 
Yritys toimii aktiivisesti metsätilamarkkinoilla 
hankkien tiloja asiakkailleen vuotuisesti noin 
70 miljoonalla eurolla. Jokainen ostettava tila 
arvioidaan systemaattisilla menetelmillä, näin 
ollen myyjä saa varmasti reilun markkinahin-
nan metsästään ilman välityspalkkioita. “Olen 
itsekin tehnyt metsätilakauppaa AARI:n kanssa 
ja kaupat hoituivat erittäin ammattimaisesti”, 
kertoo puheenjohtajamme Rauno Numminen.

Asiakkaille kertyneitä metsäkiinteistöjä löy-
tyy ympäri maata jo reilu 100 000 hehtaaria. 
Lisäksi AARI Metsä on panostanut merkittä-
västi modernisoidakseen yhteismetsästä edis-
tyksellisen omistusmuodon. “Yhteismetsä tar-
joaa aivan loistavia mahdollisuuksia yksityiseen 
metsänomistukseen. Se on osakkailleen huoleton 
tapa omistaa metsää ja veroedut ovat huomatta-
vat”, sanoo AARI Metsä Oy:n toimitusjohtaja 
Mikael Beck. AARI Metsä Oy hallinnoi noin 
5000 hehtaarin AARI Yhteismetsää ja LähiTapi-

olan yhteismetsää, jossa jo ensimmäisenä toimin-
tavuonna oli lukuisia liittymisiä ja tavoitteet yli-
tettiin reippaasti. Yhtiö näkee, että yhteismetsien 
läpinäkyvässä hallinnossa ja osakasraportoinnissa 
on perinteisesti ollut kehittämisvaraa. “Olemme 
rakentaneet osakkaillemme sähköisen portaa-
lin, josta he näkevät reaaliaikaisesti yhteismet-
sään kuuluvat metsätilat, niiden erityispiirteet ja 
omistuksiensa arvon. Lisäksi portaalissa on vies-
tintään ja yhteiseen kommunikaatioon liittyviä 
mahdollisuuksi” Beck jatkaa.

Yhteismetsäportaalin lisäksi AARI Metsä Oy 
on panostanut merkittävästi laajamittaisessa 
metsänomistamisessa tarvittavien laskenta- ja 
suunnittelutyökalujen käyttöön. Näillä pysty-
tään suunnittelemaan toteutettavat hakkuut 
siten, että puuston kehittyminen tulevaisuu-
dessa ja sitä kautta hiilensidonnan lisääminen 
tulee huomioiduksi. Hakkuupäätöksiä tarkastel-
laan myös aina käytännössä: “Haluamme päät-
tää kohdekohtaisesti onko esimerkiksi jatku-
valle kasvatukselle edellytyksiä, emme ole kate-
gorisesti sitoutuneet mihinkään hakkuutapaan”.

Luontoarvojen huomioiminen on jatku-
vasti läsnä; nämä tulee huomioida sekä perus-

tekemisessä että aktiivisessa luonnonhoidossa. 
Mikäli asiakkaan tilalla on edellytyksiä osallis-
tua vapaaehtoisiin suojeluohjelmiin, mahdolli-
suudet hyödynnetään aktiivisesti. Esimerkkinä 
tästä käy helsinkiläisen Kaisa Salakan metsäti-
lan hankinta suojelutarkoituksessa ja sen liittä-
minen osaksi AARI Yhteismetsää: “Suojellun 
metsän omistamisessa yhdistyy vahvasti luon-
toarvot ja biodiversiteetin säilyttäminen. Oli 
halu suojella Pohjois-Karjalan metsiä. Nykyi-
nen kehitys ei tunnu hyvältä ja sen takia oli 
helppo päätös hankkia METSO-ohjelmalla 
suojeltu metsätila ja liittää se AARI Yhteismet-
sään, kun pystyi tekemään itse jotain konkreet-
tista.”, sanoo Kaisa ja lisää että AARI Metsässä 
vakuutti paitsi ammattitaito mutta myös val-
mius investoida luonnon monimuotoisuuteen.

Miltä sitten näyttää vuosi 2023 metsäta-
louden kannalta AARI Metsä Oy:n silmin.   
“Uskomme, että metsätilamarkkina jatkuu 
hyvässä vireessä, mutta ehkä hieman rauhoit-
tuen. Varsinkin kuitupuulla tulee olemaan 
hyvä kysyntä, koska käyttö pysyy vähintään-
kin nykyisellään ja itäraja on kiinni.”

”Metsäveroilmoitus ja arvonlisäveroilmoitus 
on syytä tehdä ajoissa, niin välttyy veronkoro-
tuksilta” neuvoi Suomen Metsäkeskuksen joh-
tava asiantuntija Antti Pajula veroillassa. Met-
sänomistajan pitää jättää veroilmoitukset hel-
mikuun loppuun mennessä. Ilmoitukset on 
kätevintä tehdä omaverossa, mutta perintei-
nen paperiselle 2C-lomakkeelle tehty metsäve-
roilmoituskin toki käy. ”Itselläni on sellainen 
tapa, että teen kirjaukset ensin paperiselle vero-
lomakkeelle ja sitten siirrän ne omaveroon”, 
kertoi Antti Pajula. Näin minulle jää doku-
mentit siitä, mitä olen verottajalle ilmoittanut.

Metsäverotuksessa tapahtuu vuosittain melko 
vähän muutoksia. Lähinnä muutokset koskevat 
päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Puun osta-
jat lähettävät aina yhteenvedon, mistä näkyvät 
puun myyntitulot ja metsänhoitotöistä aiheu-
tuneet kulut. Ne on helppo poimia sieltä. Antti 
Pajula painotti kulujen kirjaamisen merkitystä. 
Metsänomistaja voi vähentää kaikki metsäomai-
suuden hoidosta aiheutuneet kulut metsävero-

tuksessaan. Pienemmät kulut, kuten esimerkiksi 
moottorisaha, metsäalan lehdet, metsuripuku, 
kumisaappaat, metsäsuunnitelma ym. vähenne-
tään kerralla. Isommat kulut kuten esimerkiksi 
ojituskulut, tienrakennuskulut, metsän lannoi-
tuskulut ja mönkijän tai metsäperäkärryn han-
kinta, vähennetään vuosipoistoina.

”Metsänomistajan kannattaa aina hakeutua 
arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka puun myyn-
nit eivät sitä edellyttäisikään”, neuvoi Antti 
Pajula. Puun myyjä maksaa puun hinnan 
päälle 24 prosentin arvonlisäveron ja kun met-
sänomistaja ostaa metsätarvikkeita, joissa on 
arvonlisävero, niin hän voi vähentää sen puun 
myynnin arvonlisäverosta. Jos metsänomista-
jalla ei jonain vuonna olisikaan puun myyn-
neistä kertyvää arvonlisäveroa, niin verottaja 
palauttaa ostoissa maksetun arvonlisäveron. 
Metsänomistajan kannattaa myös huomioida, 
että työhuoneen käytöstä voi tehdä vuodelta 
2022 vähennystä 230 euroa.

Länsi-Suomen Osuuspankin ja Satakunnan 

Metsänomistajien järjestämä veroilta keräsi 
salin täyteen eli lähemmäs sata metsänomis-
tajaa. Oli selvästi havaittavissa, että koronan 
jälkeen metsänomistajat halusivat webinaa-
rien sijaan tulla kuulemaan ja oppimaan met-
säasioita paikan päälle. Kysymyksiä esitettiin 
luennoitsijalle runsaasti ja vastauksetkin niihin 
saatiin. ”Olipa hyvä ja opettavainen tilaisuus, 
näitä lisää”, totesi eräskin osallistuja.

Veroilta kiinnosti metsänomistajia

Metsäveroillan asiantuntijana toimi Suomen 
Metsäkeskuksen johtava asiantuntija Antti Pajula.

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos
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JUURIKÄÄVÄN TARTUNTARISKI ALKAA KEVÄÄLLÄ LÄMPÖTILAN
NOUSTESSA YLI 0°C:EEN JA JATKUU AINA PAKKASTEN 

TULOON ASTI. ROTSTOP ON SAATAVILLA KANTOKÄSITTELYYN
KOKO TÄMÄN AJANJAKSON AJAN.

METSÄNOMISTAJA, VALITSE
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

KANTOKÄSITTELYAINE
PUUKAUPAN YHTEYDESSÄ!

Varmoin askelin metsä-
tilakaupan maastoissa

tapahtumakalenteri -ennakkotietoa yhdistysten tapahtumista

Satakunnan Metsänomistajat ry
Maaliskuu
Kansanedustajaehdokkaiden metsänäkemykset, paneelikeskustelu
- Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

21.–22.3.2023 Metsäristeily Turusta Tukholmaan 
Metsäristeily Turusta Tukholmaan yhdessä Turun Seudun Metsänomistajien 
kanssa. - Lähtö Viking Gracella Turun satamasta kello 20.50.

9.5.2023 Metsäomaisuuden myynti, lahjoittamine ja periminen, Antti Pajula.
- Tilaisuus alkaa kello 17.30. Paikka Länsi-Suomen Osuuspankin tilat 
Hakkiluodossa.

Turun Seudun Metsänomistajat ry
Maaliskuu
Kansanedustajaehdokkaiden metsänäkemykset, paneelikeskustelu
- AIka ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

21.–22.3.2023 Metsäristeily Turusta Tukholmaan 
Metsäristeily Turusta Tukholmaan yhdessä Satakunnan Metsänomistajien 
kanssa. - Lähtö Viking Gracella Turun Satamasta kello 20.50

12.4.2023 Mitä pitäisi tietää metsätaitokilpailusta?
Kirsi Joukasniemi Metsäkeskuksesta kertoo.
- Tilaisuus alkaa kello 18. Paikka Metsäkeskus.

12.4.2023 Turun Seudun Metsänomistajien kevätkokous
- Kokous samana päivänä pidettävän esitelmän jälkeen ja samassa paikassa.

10.5.2023 Tutustuminen Metsä Groupin Rauman uuteen sahaan.
Isäntänä piiripäällikkö Jari Mäntylä - Lähtö Turusta kello 12 ja paluu kello 17.

Oulun seudun metsätilanomistajat
20.4.2023 klo 15–19. 
Tutustuminen polttopuuyrittäjien toimintaan os. Takkurannantie 
335, Kello, Oulu. Lähtö bussilla Oulusta. Ilm. Mettästä Uuniin -sar-
ja: Tutustumisretki polttopuuyrittäjien toimintaan (lyyti.fi)

25.4.2023 Vuosikokous
Paikka Aleksinkulma,  Aleksanterinkatu 9, Oulu

Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat
Yhdistyksen vuosikokous on 13.4. klo.18 
Osuuspankin Riihimäen kokoustilassa, kahvitarjoilu 17.30 alkaen. 
Ennen kokousta seniorivarainhoitaja Anssi Strengell alustaa ajan-
kohtaisesta sijoitusmarkkinasta ”Miten sijoittaa tässä tilanteessa?” 

Ilmoittautumiset: 
Kalevi Pullinen pj. 045 310 7119, kalevi.pullinen@kolumbus.fi 
Andreas Johansson siht. 040 709 2861

Muista

Metsäretki Viroon 31.8.–3.9.2023; sivu 4

Metsänomistajan ajankohtaisseminaari 18.3.2023; sivu 4

Metsälehden tilaus; sivu 9

SM-metsätaitoilu Evolla 13.5.2023; sivu10

Metsävisa; sivu 11



PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ

Ota yhteyttä
Mikkelintie 568, 45370 Valkeala
Puh. 0400 317 969
www.suomenpakuri.�

Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä. 
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan 
suuri tulevaisuus.

Pakurinviljelyllä saat metsän tuoton uusiin ulottuvuuksiin. 
Tarjoamme metsänomistajille avaimet käteen -palvelun 
pakurin viljelyyn. 

Koivikko pakuriviljelmäksi

Valitaan koivikko ja tehdään 
sopimus pakuriymppäyksestä

Suomen Pakuri hoitaa istutuk-
sen koivikkoosi

Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)

Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)

Jäät odottamaan uutta satoa tai 
hakkaat puut polttopuiksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin 
klapikauppa ja nopeammin 
kuin tukkipuu

Varmista
tapaturmaturvasi 

ja eläkkeesi
karttuminen!

Mela
mukaan myös
metsätöihin

mela.fi

Hankintapuulle  
bonukset tuplana

Puunkäyttömme kasvaa ja haluamme ostaa lisääntyvät 
määrät omistajajäseniltämme Suomesta. Olemme kiinnos-
tuneita lisäämään yhteistyötä hankintapuuta tekevien 
omistajajäsentemme kanssa.

Maksamme aikavälillä 1.11.2022–31.1.2023 ostamallemme 
hankintapuulle tuplabonuksen. Omistajajäsenenä voit saada 
bonusta jopa 2,80 euroa jokaista myymääsi hankinta- 
puukuutiometriä kohti.* 

Jos puukaupan vastaanotto tapahtuu 15.12.2022  
mennessä, maksetaan sille myös aikaisuuslisä. Pyydä tar-
jous hankintapuukaupasta omalta metsäasiantuntijaltasi  
www.metsagroup.com/metsaasiantuntija. 
*Lue lisää bonusten kertymisestä www.metsagroup.com/bonukset

Kyllä Metsä pitää huolen omistaan.



Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Riistapeltosiemeniä  
säkkikaupalla!

Eräkontti on Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama yritys. 
www.erakontti.fi 

Hirvi-Diana
 

1 kg / 17,90 €
3 kg / 43,90 €
10 kg / 117,90 €
 
Peura-kauris- 
Diana 
1 kg / 19,90 €
3 kg / 43,90 €
10 kg / 135,90 € 

Fasaani- 
Peltopyy  
1 kg / 16,90 €
3 kg / 43,90 €
10 kg / 106,90 €

Rehukaali 
1 kg / 21,90 €
3 kg / 59,90 €
10 kg / 190,90 €  

Auringonkukka 
1 kg / 16,90 €
3 kg / 42,90 €
10 kg / 96,90 €

Metso-Diana
3 kg / 37,90 €
20 kg / 209,90 €

Kaikki lajikkeet, tuotetiedot,  
pakkauskoot ja tilaukset 

www.erakontti.fi

Muista myös koriste- ja niitty-kukkasiemenet! 

aarimetsa.fi
+358 (0) 44 491 4207

Oletko 
myymässä 
metsääsi?

Kysy, miten metsätilasi tuottaisi 
osana isompaa kokonaisuutta.

AARIn avulla löydät metsätilallesi helposti 
uuden hyvän kodin reiluun markkinahintaan 
ja aina ilman välityspalkkiota.



Haluatko innostaa metsäalalta
valmistuvaa opiskelijaa
300 euron stipendillä?

Lisätietoja: 
www.mmsaatio.fi/lahjoita

Osaava ihminen
on menestystekijä

Talven lukuvinkit metsänomistajalle     Alennuskoodilla näistä tuotteista –25 % !

Tilaa nyt nämä kirjat 25 % alennuksella metsäkauppa.fi-
verkkokaupasta koodilla ETAMOL22 . Lisää ostoskorissa koodi 

sille osoitettuun paikkaan. Tilaukseen lisätään toimituskulut.  
Etu on voimassa 31.1.2023 saakka.

Metsäkoulu
Jokaisen metsän-
omistajan ja 
metsäopiskelijan 
käytännönläheinen 
perusteos 

Suositushinta 49 €

Uuden metsän-
omistajan kirja
Kattava tietopaketti 
uusille ja tuleville 
metsänomistajille

Suositushinta 29 €

Opas kriisi-
tilanteisiin  
Käytännön vinkkejä 
sisältävä selkeä 
ja helppotajuinen 
kriisivalmiusopas

Suositushinta 30 €

Perusta oma  
arboretum 
Parhaat vinkit 
tuttujen ja harvi-
naisten puulajien 
kasvatukseen 

Suositushinta 32 €

Luontopäivä-
kirja
Finlandia-palkitun 
Anni Kytömäen 
teksti seuraa vuo-
denkiertoa
lähiluonnossa

Suositushinta 24 €

Metsäkauppa.fi

OMAKARTTA
Itse rajaamasi 
vedenkestävä 

tuloste tai 
karttataulu – 

omaan käyttöön 
tai lahjaksi! 

Tutustu ja tilaa: 
Karttakauppa.fi/

omakartta



PARAS HINTA
PUULLESI
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa tehdä 
puukauppaa verkossa. Joko ammattilaisen, kuten
metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.
Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.


