
Metsänomistaja- 
AKATEMIA 

Instrumentteja metsänomistuksen 
kannattavuuden parantamiseen 

Verkostoituen ja monialaisesti, johtavien 
asiantuntijoiden alustuksilla 

Hankkia alan parhaiden asiantuntijoiden avulla 
työkaluja, tietoa ja näkemystä 
metsäomaisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan 
ja metsätalousyrityksen kannattavuuden 
parantamiseen. 

TOTEUTUS 
Akatemia koostuu kahdesta tiiviistä 
kurssipäivästä, joista ensimmäisenä kuullaan 
kattavat alustukset, ja verkostoidutaan 
illallisella. Toinen päivä on varattu 
monipuoliselle maastopäivälle. Ensimmäiset 
Akatemiapäivät järjestetään lauantaisin, 
19.3. ja 23.4.2022.

KOHDERYHMÄ 

Kaikki metsäomaisuuden kannattavuuden 
parantamisesta kiinnostuneet; 
metsätalousyrittäjät ja -sijoittajat, 
metsänomistajayhdistysten päättäjät, 
yhteismetsien toimitsijat ja 
metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt.

TAVOITE 



Metsänomistaja-AKATEMIAN ohjelma 
Ensimmäinen AKATEMIA päivä, lauantai 19.3.2022
Paikka: Scandic Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna. Hotellin 
vastaanotosta opastus kokoustilaan.

Akatemian osallistujille tarjolla aamiaisbuffet klo 9.00 saakka

Klo 9:00 AKATEMIAN avaus

Klo 9:45 

Juha Ojala, toimitusjohtaja. TTS Työtehoseura 
Maa- ja metsätalousministeriön tervehdys
Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri 
AKATEMIAN verkkokoulutusmateriaali ja aikataulu. 
Metsämiesten Säätiön tervehdys
Henna Hurttala, tutkimusjohtaja. TTS Työtehoseura

Miten käsittelen metsääni kannattavasti ja mittaan  
taloudellista tulosta?
Varpu Kuutti, asiantuntija. TAPIO Oy 
Metsäomaisuuden tehokkaat hallintamenetelmät Varpu 
Kuutti, asiantuntija. TAPIO Oy 
Ilmastonmuutokseen varautuminen metsänhoidossa Tiina 
Ylioja, tutkija. Luonnonvarakeskus LUKE

12:45 Lounasbuffet

Klo 13:00 Millainen metsä on hyvä sijoituskohde?
Jyrki Ketola, metsäasiantuntija. Taaleri Varainhoito
Miten toimivat metsätilamarkkinat Suomessa?
Jukka Pusa, toimitusjohtaja. Länsi-Suomen Metsätilat 

Mitkä ovat puun myyjän ja ostajan hyvän yhteistyön  
edellytykset ?
Tomi Lankinen, sähköisten palvelujen päällikkö. Metsä Group 
Miten toimii sähköinen puukauppa?
Aku Mäkelä, toimitusjohtaja. Kuutio Oy

Klo 14:30 Iltapäiväkahvi. Makeita herkkuja ja terveellistä pikkupurtavaa

Oikeudet muutoksiin pidetään. Noudatamme viranomaisten ohjeistusta ja teemme 
tarvittavat järjestelyt terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Klo 19:00 Kolmen ruokalajin illallinen, ravintola Scandic Aulanko



Hinta ja ilmoittautuminen
Koulutuksen hinta on 250 € (sis. alv %), sisältäen kahden koulutuspäivän sisällön, 
laajan verkkomateriaalin, maastopäivän kuljetukset, illallisen ja lounaat ja kahvitukset. 
Ilmoittautuminen sähköpostitse: henna.hurttala@tts.fi. Viestiin nimi, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön 
yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

MAASTOPÄIVÄN KOHTEET
Jatkuvan kasvatuksen maastokohde
Taloudellisesti kannattavien poimintahakkuiden edellytykset. Tutustuminen 
maastokohteeseen, jolla on tehty vuosina 2015-2016 yläharvennusta ja voimakasta 
poimintahakkuuta. Asiantuntijana Aleksi Vihonen, toimitusjohtaja. Arvometsä Oy

Vapaaehtoisen suojelun maastokohde
Esimerkkikohde ja katsaus vapaaehtoisen suojelun talousvaikutuksiin. Erityisesti 
ympäristötukisopimus ja sen vaatimukset ja korvaukset. Asiantuntijana Olli Lukanniemi, 
luonnonhoidon asiantuntija. Metsäkeskus. Paikalla aikataulujen salliessa myös 
maanomistaja.

Lounas sisätiloissa, Riihimäki

Drone-kuvaukseen perustuva metsäsuunnittelu
Tutustutaan metsäinventointeihin räätälöidyllä dronella tehtyihin kuvauksiin ja 
puittaiseen puustotulkintaan pohjautuvaan monitavoitteisen metsäsuunnitteluun ja sen 
mahdollisuuksiin nettotuottojen, hiilensidonnan tai luontoarvojen maksimoimisessa ja 
arvonmäärityksessä. Asiantuntijana Atte Saukkola, johtaja. Simosol oy.

Lisäarvotuotteita kasvattamastamme raakapuusta?
Suomen metsissä kasvaa yhdessä minuutissa kahteen puukerrostaloon tarvittava määrä 
puuta. Puukerrostalorakentamisen lisääntyminen vaatii kuitenkin rakentamisen 
kustannuskilpailukyvyn parantumista ja teollisia, modulaarisia ratkaisuja. Tutustutaan 
YIT:n Puuelementtitehtaaseen ja YIT:n puurakentamisen strategiaan. Asiantuntijana Harri 
Alanen, tehdaspäällikkö. YIT. 

Toinen AKATEMIA päivä, lauantai 23.4.2022.  
Kuljetus maastokohteille pikkubussilla. Lähtö Scandic Aulanko, 
Aulangontie 93, Hämeenlinna klo 9:00. Kyytiin on mahdollista nousta myös 
matkan varrelta. Paluu klo 17:00 mennessä.
Matkan aikana on mahdollista keskustella ja tehdä huomioita verkko-
opintomateriaalista, johon tunnukset annettu ensimmäisenä AKATEMIA 
päivänä.
Osallistujille kootaan maastokohteista materiaalia kansioon linja-
automatkaa varten. 
Pyydetään varautumaan säänmukaisilla maastovarusteilla.
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