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Meidän metsiämme kohtaan koetaan ennennäkemä-
töntä kiinnostusta monilta tahoilta. Metsärahastot os-

tavat agressiivisesti yksityistiloja ylikorkeilla hinnoilla. Se 
on johtanut Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa siihen että 80 
prosenttia myydyistä tiloista on siirtynyt niiden omistuk-
seen. Pitäisikö olla huolissaan? Mihin perustuu tämä osto-
vimma? 

Lainsäätäjä aikoinaan halusi vahvistaa yksityismetsien 
omistuksen järkevöittämistä antamalla metsävähennys-
pohjan uusien metsätilojen ostajille. Näin tavoiteltiin tila-
koon kasvattamista, sukupolven vaihdoksien edistämistä 
ja jatkossa niiden järkevämpää ja taloudellisempaa käyt-
töä. Metsävähennystä on voinut käyttää pääomatulojen 
vähennyksenä enintään 60 % tilan ostohinnasta. Tilaa pois-
myytäessä on käytetty metsävähennys pitänyt tulouttaa, 
jolloin saatu verohyöty on palautunut valtion kukkaroon.   

Metsävähennys on ollut myös rahastojen hyödynnettä-
vissä sekä puun myyntitilanteessa että tiloja ulkomaisen 
omistukseen myytäessä. Eikä aina erilaisten omistusjär-
jestelyjen kautta ole metsävähennystä tarvinnut tulouttaa 
ja maksaa veroja. Kun omistajille on luvattu tietty tuotto, 
on pakko hakea koko ajan uutta hakkuukohdetta tiloja 
ostamalla. Kokemukseni on, että hakkuumahdollisuudet 
käytetään heti ja täysimääräisesti. Onneksi maan hallitus 
MTK:n edunvalvonnan ansiosta on puuttumassa asiaan ja 
lakiin jäänyt porsaanreikä yritetään tukkia.

”Onko jokamiehenoikeus enää ylipäätään ajan-
kohtainen, kun sitä käytetään väärin ihmisten 
omaisuuksien nuuskintaan?”

Tehdäänkö meidän metsistämme koko Euroopan hiilinie-
lu, jotta muualla voidaan elää niin kuin ennenkin. EU:ssa 
on menossa useita hankkeita, joissa keihäänkärki näkyy 
osuvan suomalaisiin metsiin. Pakkosuojelun tavoite 10 
prosenttiin ja 80 - vuotiaat talousmetsät ikimetsiksi rajoit-
taisivat rankasti erityisesti sahojemme raaka-ainehuoltoa. 
Suomi on suojeltu jo tähän mennessä Euroopan mais-
ta eniten. Erityisesti suojelun taso on korkea täällä Poh-
jois-Suomessa. 

Näillä virityksillä - vaikkeivat ne menisikään läpi - viesti-
tään samalla uusinvestoijille, että mahtaakohan täältä saa-
da raaka-ainetta jatkossa. Yhtä aikaa kun turpeen käyttöä 
ajetaan alas, yritetään puun polttaminen kieltää. Samaan 
aikaan jyrisee rekkaralli Venäjältä ja laivat tuovat metsäha-
ketta ja turvetta ulkomailta Suomeen. Olemmeko älyllises-
ti epärehellisiä, kun puhdistamme omaatuntoamme tällä 
tavoin. Emmehän elä hiilikuplassa, vaan ongelma on glo-
baali. ”Suomi elää metsästä”- slogan on edelleen ajankoh-
tainen ja tämä vouhkaaminen EU:n kirvestä heilutellen on 
saatava loppumaan. Siinä riittää MTK:n edunvalvonnalle 
tehtävää vuosiksi eteenpäin.

Järkyttävää on ollut seurata metsiin ja maanomistukseen 
liittyviä asioita muutoinkin. Valkoposkihanhet viimeisim-
pänä ihmisten pelloille paskomassa. Aikuiset ihmiset juok-
sentelevat pelloilla eri konsteja käyttäen hätyyttelemässä 
satonsa turmelijoita. Tuhansien lintujen parvet ja miljoo-
nan kokonaiskantaa pitäisi alkaa oikeasti verottamaan 
metsästämällä kuten lahden takana Virossa tehdään. Kun 
joitakin lupia niiden ampumiseen on saatu, ei niitä edes 
voi käyttää ruoaksi, vaan ne on haudattava tai muutoin hä-
vitettävä.  Tässä kohtaa olen erityisen hämmästynyt.

Alussa kertomaani liittyen, ovatko jokamiehenoikeudet 
vaarantumassa tai miten käy metsästyksen omistuspoh-
jan siirtyessä ulkomaisiin käsiin? Onko jokamiehenoikeus 
enää ylipäätään ajankohtainen, kun sitä käytetään väärin 
ihmisten omaisuuksien nuuskintaan? Näin laajat jokamie-
henoikeudet ovat Euroopan maissa vain Suomessa. Pa-
himmat esimerkit löytyvät Lapista, jossa puunostajat kiel-
täytyvät ostamassa puuta maanomistajilta suojelumafian 
pelon alla. 

Metsien omistamisen siirtyminen jatkuvasti pois metsä-
maakunnista kasvukeskuksiin lähinnä pääkaupunkiseu-
dulle, tarkoittaa myös metsärahojen valumista pois jo 
muutenkin köyhtyviltä alueilta. Olisi varmasti oikeus ja 
kohtuus, että puunmyyntituloista perittävät verot jäisivät 
metsän sijaintikuntaa hyödyntämään. Tämä lieventäisi 
osaltaan sitä tilannetta, jolloin aletaan mahdollisesti periä 
myös maakuntaveroa.

Kuntavaalit ovat ajankohtaiset. Niissä voi äänestämällä 
vaikuttaa oman kunnan kaava-asioiden kuin myös maa- ja 
metsätalousmaiden käyttöön kunnan alueella. Jokaisessa 
puolueessa on yksityiseen maa- ja metsäomistukseen po-
sitiivisesti suhtautuvia henkilöitä ehdolla. 

JARMO HUTTUNEN 
PUHEENJOHTAJA 
MHY SOTKAMO

Mikä on suomalaismetsien tulevaisuus?

mailto:mika.korhonen@mhy.fi
http://www.viestimix.fi
mailto:juha.rautakoski@mhy.fi
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Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry
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Metsänhoitoyhdistys Sotkamo
Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ry

Sähköinen uutuuspalvelu on di-
giloikka, joka siirtää metsänhoito-
yhdistyksen ja metsänomistajan yh-
teydenpitoa ja asiointia verkkoon. 
Henkilökohtaista metsäpalvelua se 
ei kuitenkaan korvaa.

JUHA RAUTAKOSKI

Metsänhoitoyhdistysten uusi sähköinen verkko-
palvelu on nimeltään OmaMetsä. Palvelussa met-
sänomistajat voivat hallinnoida metsäomaisuuttaan 
vaivattomasti. OmaMetsän rakentamisvaihe jatkuu 
vuoden 2021 ajan ja tulee kehittymään senkin jäl-
keen. Vaikka OmaMetsä-palvelu on ollut käytössä 
vasta reilun kuukauden, palvelun on ottanut koko 
maassa käyttöön jo liki 10 000 metsänomistajaa ja 
uusia käyttäjiä tulee 50-100 joka päivä. Kainuussakin 
käyttäjiä on jo useita satoja.

OmaMetsä on otettu käyttöön kaikissa metsänhoi-
toyhdistyksissä kevään aikana. Metsänomistaja voi 
ottaa palvelun käyttöön heti ja pääsee tutustumaan 
esimerkiksi oman metsänsä tietoihin, selvittää met-
säasiantuntija Niko Piironen Metsänhoitoyhdistys 
Sotkamosta.   

-Palvelusta näkee tässä vaiheessa omien metsä-

Metsänhoitoyhdistysten OmaMetsä -palvelu 
kasvattaa suosiotaan

tilojen Metsään.fi -metsävaratiedot ja arvion puus-
ton arvosta. Mikäli tilin jäsenyystieto on linkitetty 
metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyteen, näet metsän-
hoitoyhdistyksen metsäsuunnitelmatiedot ja oman 
yhteyshenkilösi. Metsäisissä harrastuksissa voi hyö-
dyntää tietysti myös palvelun tarjoamia kartta-ai-
neistoja sekä vanhaa tuttua Metsäselain-sovellusta.

Verkkopalvelu kehittyy jatkuvasti lähivuosina, mutta 
erityisesti vuoden 2021 aikana sitä mukaa kun uusia 
ominaisuuksia otetaan käyttöön, Piironen kertoo. 

-Vuoden kuluttua tarjolla pitäisi olla jo runsaasti 
lisää metsänomistajaa palvelevia toimintoja, kuten 
mobiilisovellus, asiakirjojen sähköinen arkisto, säh-
köiset allekirjoitukset sekä valtuutukset. 

Palvelussa on korostettu yhteydenpidon merkitystä. 
Palvelun kautta voi hankkia esimerkiksi taimikon-
hoitopalvelun tai käynnistää puukaupan. 

-Viestin voi laittaa hyvin matalalla kynnyksel-
lä ja sitä helpottaa todennäköisesti vuoden lopulla 
käyttöön saatava mobiilisovellus. Metsänomistaja 
voi merkitä omia paikkojaan kartalle ja lähettää ku-
vaviestin esimerkiksi tuulenkaadoista tai vaikkapa 
metsäojituksen tarpeista omalle metsäasiantuntijal-
leen, Piironen kuvailee. 

Sähköisten palvelujen kasvusta huolimatta tärkeim-
pänä palveluna säilyvät jatkossakin metsänhoitoyh-
distyksen henkilökohtaiset palvelut. Yhdistyksen 
metsäammattilaiset ovat vain metsänomistajia varten 

OmaMetsä -palvelu

OmaMetsästä löydät:
• Metsätilasi tiedot
• Puustotiedot
• Arvion puuston arvosta
• Peruskartan ja metsätilan ilmakuvan
• Puun hintatiedot
• Ajankohtaisia blogeja

Tutustu OmaMetsä-verkkopalveluun osoitteessa 
www.mhy.fi/omametsa

Metsänomistaja, ota palvelu käyttöön näin:  
1. Mene osoitteeseen www.omametsä.fi 
2. Uusi käyttäjä luo tunnuksen ja hyväksyy käyttöe-
hdot. 
3. Rekisteröidy sähköpostilla ja luo salasana (min. 8 
merkkiä) 
4. Saat vahvistuskoodin sähköpostiin. Kirjaa koodi 
palveluun. 
5. Ensimmäisellä kerralla tehdään vahva tunnistau-
tuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). 
Henkilötunnuksen avulla ladataan henkilö- ja tilat-
iedot. Samalla voi päivittää mahdolliset muutokset 
henkilötietoihin.

– nyt ja tulevaisuudessa. 
-Sähköinen palvelu ei koskaan korvaa osaavaa 

metsäammattilaista, mutta se helpottaa ja nopeuttaa 
asiointia, Niko Piironen korostaa.

http://www.mhy.fi
http://www.mhy.fi/omametsa
http://www.omamets�.fi
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Puun kysyntä on vahvaa ja kanto-
hintojen suhteen on tapahtunut po-
sitiivista hintakehitystä, jonka soisi 
jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen. 

JUHA RAUTAKOSKI

Kun metsänomistaja haluaa tehdä helpon ja turval-
lisen puukaupan, sopii hän metsänhoitoyhdistyksen 
kanssa puukauppatoimeksiannon hoitamisesta eli 
valtakirjakaupasta. Silloin oma metsäasiantuntija 
huolehtii kaikista puukaupanvaiheista kuten kilpai-
luttamisesta, tarjousten vertailusta ja puunkorjuun 
valvonnasta sekä puun mittauksen oikeellisuudesta. 

Metsäteollisuuden lisääntyneiden ostotavoitteiden 
takia puunostajat ovat aikaisempaa selvästi aktiivi-
semmin yhteydessä metsänomistajiin. Puukaupan 
huumassa eivät aina puun ostajan ja myyjän edut 
kohtaa, varoittaa kenttäpäällikkö Seppo Miettunen 
MTK:n metsäryhmästä.  

 -Metsänhoitoyhdistyksessä tiedetään ajankohdan 
puumarkkinatilanne ja käytössä on pitkältä ajalta ke-
rätty tieto siitä, miten eri ostajat puunkorjuun toteut-
tavat. Puutavaran katkontaennuste määrittää selvästi 
sen, kenen kanssa puukauppa kannattaa tehdä. 

Puunostajilla mitta- ja laatuvaatimukset vaihtelevat 
puun kysynnän mukaan. Harvoin puuta myyvällä 
metsänomistajalla on haasteellista verrata eri osto-
tarjousten paremmuutta ja varsinkin puukaupan jäl-
keen vaikkapa tarkastaa käytetyt tukkimitat.

 -Metsänhoitoyhdistykset ovat palvelleet metsän-
omistajia puunmyyntisuunnitelman laadinnalla jo 
vuosikymmenten ajan, ja siitä on muodostunut tär-
kein jäsenetu aktiivisille metsänomistajille, Miettunen 
tähdentää.   -Palvelua käyttäneistä metsänomistajista 
iso osa myös kilpailuttaa leimikkonsa metsänhoi-
toyhdistyksen ammattilaisen kanssa ja hyödyntää 
metsänhoitoyhdistyksen tarjoaman edunvalvonnan 
koko puukauppaprosessin osalta. 

Valtakirjakaupassa metsänhoitoyhdistys pyytää ja 
vertaa tarjoukset, tekee varsinaisen puukaupan sekä 
valvoo, että hakkuu, korjuu ja mittaus tapahtuu teh-
dyn sopimuksen mukaisesti. Puukauppa on Miettu-
sen mukaan erittäin haastava kokonaisuus, sillä jo-
kainen niistä on erilainen.  

 -Metsänomistajalla on puukaupassa iso taloudel-
linen intressi, jonka vuoksi metsänhoitoyhdistyksen 
asiantuntemusta ja puukauppapalveluja kannattaa 
hyödyntää.

Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on kilpailu-
kykyinen vaihtoehto erityisesti ensiharvennuksilla. 

Harvennushakkuut saadaan tehtyä ajoissa, metsät 
pääsevät järeytymään ja kehittymään tukkimetsiksi. 
Näin metsänomistajan metsän arvo nousee ja myös 
metsänomistajan edunvalvonta toteutuu. 

 -Metsänhoitoyhdistyksillä toimii ammattitaitoisia 
yrittäjävetoisia puunkorjuuketjuja. Metsänomistajan 
ei kannata talousmielessä kasvattaa kuin tukkipuuta, 
koska siitä maksetaan lähes kolminkertainen hinta 
kuitupuuhun nähden, Seppo Miettunen pohtii.  

-Jotta tukkipuuta saadaan aikaiseksi, tulee nuorten 
metsien harvennushakkuut tehdä ajoissa. Muuten 
metsät riukuuntuvat ja niiden arvokasvu kääntyy 
laskuun. Harventamattomat metsät eivät kiinnosta 
puunostajia jatkossakaan.

PUUKAUPPA

Lankun ja laudan kysyntä käy kuumana
 

Sahatavaran ohella sellun kysyntä ja hinta ovat vahvassa nousussa. 
JUHA RAUTAKOSKI

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä 
on voimistunut selvästi alkuvuoden aikana. Se nä-
kyy erityisesti lopputuotteiden hintojen nousuna, 
joka on ollut vahvaa alkuvuoden ensimmäisellä 
kvartaalilla. Sellun hinnat ovat nousseet keskimää-
rin viidenneksen. Kartongin hinnat ovat kehitty-
neet hieman maltillisemmin, mutta niiden nousu 
on jatkunut jo pidempään. Ainoastaan papereiden 
hinnat ovat edelleen laskeneet, mutta niidenkin 
osalta hinnanlasku on hieman tasaantunut. 

Mekaanisen metsäteollisuuden, eli sahojen, nou-
susuhdanne on jatkunut jo hieman pidempään ja 
sitä voi kutsua jo supersuhdanteeksi. Lankun ja 
laudan sekä muiden sahateollisuuden tuotteiden 
hintojen nousu on jatkunut vahvana. Viime syk-
systä hintaa on tullut lisää jopa 30-50 prosenttia. 
Ennen muuta korjausrakentaminen maailmalla ja 
sen myötä vienti siivittävät nyt buumia.

Sahauskapasiteetti käy luonnollisesti kuumana, 
ja sahattavasta tukista alkaa paikoin olla jo pulaa. 

Koronaepidemian jatkuminen lisännee tee-se-itse 
rakentamista, kuten kävi edellisenäkin kesänä. 
Tukin kysynnän oletetaan jatkuvan voimakkaana 
pitkälle kesään. Kun samalla kuitupuun meno on 
lisännyt kierroksia, antaa se hyvät eväät kevään ja 
kesän onnistuneille puukaupoille.

Helppo ja turvallinen puukauppa avaimet käteen

Mikäli sinulla on metsävähennyspohjaa, on mo-
nessa tapauksessa kannattavampaa myydä ensihar-
vennukset ja vähäisen tukkikertymän harvennuk-
set hankintakauppana puunkorjuupalvelun kautta. 
Metsävähennyksen voi tehdä, kun metsätalouden 
pääomatulot ovat vähintään 2500 euroa verovuonna, 
Miettunen muistuttaa.  

 -Hankintakaupoissa metsävähennys lasketaan 
hankintakaupan tuloista. Metsänhoitoyhdistyksen 
metsäammattilaiset auttavat sinua laskemaan, mikä 
kauppatapa on sinulle kannattavin. 

-Puukaupan huumassa eivät aina -Puukaupan huumassa eivät aina 
puun ostajan ja myyjän edust puun ostajan ja myyjän edust 
kohtaa, Seppo Miettunen pohtii.kohtaa, Seppo Miettunen pohtii.

Tukkirunkojen 
hyvällä katkon-
nalla on usein 
kantohintaakin 
tärkeämpi rooli.

SEPPO MIETTUNEN
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Kysyntää Kainuun alueen puusta 
on enemmän kuin tarjontaa, ja var-
sinkin tukkipuun kantohinnat ovat 
nousseet pitkin kevättä. 

JUHA RAUTAKOSKI

Kainuun maakunnan alueen yksityismetsissä on nyt 
todellinen puukauppabuumi meneillään. Niin myös 
Ylä-Kainuussa.

-Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuun alueella puu-
kauppaa käydään nyt huomattavasti vilkkaammin 
kuin samaan aikaan viime vuonna, kertoo toimin-
nanjohtaja Kari Paavilainen.  -Puunmyyntisuunni-
telmia on tehty noin 70 000 m3, mikä on yli 50 pro-
senttia enemmän kuin vuonna 2020. Kysytyimpiä 
kohteita ovat tulevana kesänä korjattavat tukkival-
taiset päätehakkuukohteet. Myös kesäharvennukset 
käyvät hyvin kaupaksi. 

Mänty- ja kuusitukkivaltaisia leimikoita ostettaisiin 
enemmän kuin niitä tällä hetkellä on tarjolla. Kaik-
ki puutavaralajit, myös energiapuu, käyvät hyvin 
kaupaksi. Puun hinta on myös lähtenyt selvään nou-
suun, Paavilainen iloitsee.

 -Mäntytukin ja kuusitukin kuutiohinta on ylittä-
nyt päätehakkuuleimikoissa selvästi 60 euron rajan. 
Myös kuitupuun hinta on noussut, tosin selvästi 
maltillisemmin. Viimeksi näin hyviä hintoja puusta 
maksettiin ennätysvuonna 2007. Puun hinnanke-
hitystä tästä eteenpäin on vaikea ennakoida, mutta 
jos olet suunnittelemassa puukauppaa, niin ole yh-
teydessä metsäneuvojaasi, niin hän voi pyytää tarjo-
ukset ostajilta leimikostasi ja tehdä tarvittaessa puu-
kaupan puolestasi valtakirjalla.

Mikäli metsävähennysoikeutta on 
käyttämättä, saattaa korjuupalvelun 
kautta tulla jopa usean euron vero-
hyöty kuutiolle.

JUHA RAUTAKOSKI

Puukaupassa lähdetään liikkeelle puunmyyntisuun-
nitelman teosta, eli leimikon suunnittelusta metsään. 
Jo tässä alkuvaiheessa metsänomistajan kannattaa 
olla yhteydessä metsänhoitoyhdistyksen metsäasi-
antuntijaan ja pyytää puunmyyntisuunnitelman te-
kemistä, korostaa toiminnanjohtaja Marko Koskela 
Mhy Kainuusta.   

-Metsäasiantuntija laatii puunmyyntisuunnitel-
man metsänomistajan tavoitteiden ja metsän hoi-
totarpeiden pohjalta. Samalla voidaan varautua jo 
uuden metsän perustamiseen ja sopia uudistamis-
töiden hoitamisesta. Tällä varmistuu se, että esimer-
kiksi uudistamisessa tarvittavat puuntaimet tulevat 
taimitarhalta ajoissa ja työ sujuu kitkattomasti.

Leimikon kilpailuttaminen takaa myyjälle parhaan 
markkinahinnan puukaupassa. Metsänhoitoyhdis-
tyksillä on käytössään aiemmista puukaupoista ke-
rättyä puiden katkontatietoa, jota pystytään hyödyn-
tämään tarjousten vertailussa. 

 -Katkonta-aineistoa hyväksikäyttämällä löyde-
tään kullekin leimikolle paras ostaja. Pelkällä puuta-
varalajien yksikköhintojen taikka tarjousten loppu-
summien vertailulla ei välttämättä päädytä parhaan 
ostajan valintaan, Koskela varoittaa.   

Korjuupalvelun käytössä piilee merkittävä verohyöty

-Puutavaran katkonta tukiksi ja kuiduksi vaikuttaa 
paljon puukaupan lopputulokseen, eikä eroja kat-
konnassa pystytä ennakoimaan ilman vertailuaineis-
toa. 

Puukauppatarjouksia vertaillessa tulee huomioida, 
että metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kaut-
ta myydyn puun myyntitulo on metsäverotuksessa 
hankintakauppatuloa ja hankintakaupoissa metsä-
vähennyksen voi tehdä koko puunmyyntitulosta, 
Koskela sanoo.   

-Vasta metsävähennyksen tekemisen jälkeen vä-

hennetään korjuupalvelun kulut. Korjuupalvelun 
avulla metsänomistaja voi hyödyntää metsävähen-
nyksen verotuksessa parhaalla mahdollisella tavalla, 
mikäli metsävähennysoikeutta on käyttämättä. 

Käyttämällä korjuupalvelua työllistät samalla pai-
kallisia luotettavia hakkuu- ja kuljetusyrittäjiä, Mar-
ko Koskela lisää.   

-Metsänhoitoyhdistys toimittaa metsästäsi haka-
tun puutavaran joko paikallisille tuotantolaitoksille 
tai luovuttaa puutavaran ostajille varastopaikalta.

Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelu työllistää useita paikallisia yrittäjiä.

Kainuun puukaupassa on nyt myyjän markkinat

Saman suuntainen kuin Ylä-Kainuussa on tilanne 
myös Sotkamossa. 

 -Puukauppa käy vielä hieman odottelevaan mal-
liin, vaikka tukin hinta on ollut nousussa. Tarjontaa 
on siis kysyntään nähden vähemmän, luonnehtii ti-
lannetta Mhy Sotkamon toiminnanjohtaja Mika Kor-
honen.   

-Kaikille lajeille on, koivutukkia lukuun ottamatta, 
hyvin kysyntää. Selvästi eniten menekkiä on kuiten-
kin havutukilla. Sahat tarvitsevat nyt purtavaa.

Alkuvuoden aikana tammi-huhtikuussa Metsänhoi-
toyhdistys Sotkamon laatimien puunmyyntisuun-
nitelmien määrä nousi 55 000 kiintokuutiometriin, 
mikä on noin kolmanneksen enemmän kuin viime 
vuoden vastaavana ajanjaksona.  -Tukin hinta on 
aivan asiallisella tasolla, joten nyt on varmasti oikea 
aika myydä tukkivaltaisia leimikoita, Korhonen kan-
nustaa metsänomistajia.

-Tukilla on erittäin hyvin 
menekkiä ja kantohinnat ovat 
kohdallaan, joten kyllä nyt 
on puukaupan aika, toimin-
nanjohtaja Mika Korhonen 
kannustaa maakunnan met-
sänomistajia.

MARKO KOSKELA
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HENKILÖSTÖUUTISET

-Mielenkiinnolla ja innos-
tuneesti olen lähtenyt mu-
kaan Metsänhoitoyhdistys 

Kainuun toimintaan, Marko 
Koskela sanoo.

www.mhy.fiwww.mhy.fi

JUHA RAUTAKOSKI

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakassa on kesän ai-
kana kaksikin metsäharjoittelijaa työn touhussa ja 
samalla tutustumassa metsänhoitoyhdistyksen toi-
mintaan. 

Timo Aamuvuori on 
metsätalousinsinöö-
riopiskelija Oulusta 
ja opiskelee Rova-
niemellä Lapin am-
mattikorkeakoulus-
sa. Opintoja minulla 
on jäljellä vielä yksi 
vuosi. 

-Olen saanut mah-
dollisuuden suorit-
taa työharjoittelu-
ni Rokua-Paljakan 
metsänhoitoyhdis-
tyksessä ja olen täs-
tä hyvin innoissani. 

Aloitin huhtikuun alussa ja toimipaikkani on Vaala. 
Olen tuntenut oloni tervetulleeksi heti ensimmäises-
tä työpäivästä lähtien. 

Kiinnostuin metsänhoitoyhdistyksestä heidän mo-
nipuolisen työnkuvan vuoksi. Harjoittelun tavoittee-
nani on oppia mahdollisimman laajasti metsäalan eri 
töistä. Pääpaino on kuitenkin metsäsuunnittelussa, 
Timo kertoo.   

-Myös Vaalan seudun kauniit maisemat houkutte-
livat juuri tänne. Odotan innolla tulevaa kesää ja uu-
sia haasteita.

Vapaa-ajalla Timo harrastaa liikuntaa ja kaikenlais-
ta ulkoilua. Hän seuraa miltei kaikenlaista urheilua: 
Uutena harrastuksena kuvaan on tullut metsästys 
viime syksynä.

 -Perheen ja koiran kanssa ulkoilua tulee joka päi-
vä, oli sää mikä tahansa. Myös tulevassa työssä pää-
see välillä ulkoilmaan, joten se sopii minulle oikein 
hyvin, Timo tuumii.

Tommi Saatsi (39) 
on hyväntuulinen 
mies Kangasalta ja 
kotoisin Iisalmes-
ta, Pohjois-Savosta. 
Tällä hetkellä Tom-
mi opiskelee metsä-
talousinsinööriksi 
Tampereen Ammat-
t ikorkeakoulussa 
kolmatta vuotta. 

-Aloitin opiske-
luuni liittyvän työ-
harjoittelun met-
sänhoitoyhdistys 
Rokua-Pal jakassa 

toukokuun alussa ja harjoitteluni sisältö on pääsään-
töisesti metsäsuunnittelua Puolangan alueella, Tom-
mi kertoo.

Metsäalalta minulla on kokemusta kaikkiaan noin 10 
vuotta niin yksityisillä metsänomistajilla kuin myös 
metsäalan yrityksissä, Tommi selvittää.  

 -Koulutustaustani metsäalalla on metsätalouden 
perustutkinto vahvistettuna metsämestarin erikoi-
sammattitutkinnolla, jota täydennän nyt ammatti-
korkeakoulututkinnolla. 

Kuntoani pidän yllä käymällä säännöllisesti juoksu-
lenkeillä, uimalla ja erityisesti kesäisin käyn tanssi-
massa, Tommi listaa harrastuksiaan.   

-Luonnossa tykkään myös liikkua ja syksyisin ke-
räänkin marjoja ja sieniä. Lintujahti kuuluu myös in-
tohimoisimpiin harrastuksiini ja syksyllä löydän itse-
ni usein syrjäisemmiltä metsäalueilta samoilemasta.  

Metsäharjoittelijat mhy-kenttään tutustumassa

Vahvistusta Mhy Kainuun toimihenkilökaartiin
TARJA HUUSKO

Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry sai vahvistusta 
korjuupalvelutoimintaansa, kun metsätalousin-
sinööri Salla Tanskanen aloitti työt korjuuvastaa-
vana Kajaanin ja Paltamon alueilla maaliskuussa.  
  -Olen kotoisin Valtimolta ja nykyisin asun Kajaa-
nissa. Metsänhoitoyhdistys Kainuu tuli tutuksi vii-
me vuoden aikana, jolloin tein kesän ja syksyn ajan 
metsäsuunnitelmia sekä tila-arvioita. Tällä hetkellä 
opiskelen vielä Karelia-ammattikorkeakoulussa, Sal-
la kertoo.
 
Metsätalousinsinöörin tutkintoni on opinnäytetyön 
viimeisiä vaiheita vaille valmis eli valmistun kuluvan 
kevään aikana. Opinnäytetyöni aiheena on taimikon-
hoidon ostoperusteet ja markkinointi, Salla tarken-
taa.  

-Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla met-
sänomistajia. Kiitoksia kaikille haastatteluun osallis-
tuneille metsänomistajille.
 
Salla Tanskasen harrastuksiin kuuluvat hiihto, lenk-
keily ja pienriistan metsästys. Tänä talvena Salla 
aloitti koirahiihdon, jotta metsästyskaveri saa ylläpi-
dettyä kuntoaan myös metsästyskauden ulkopuolel-
la. 

-Muihin metsäisiin harrastuksiini kuuluu metsä-
Kuvassa vasemmalla Elisa Oinas-Panuma ja oikealla Salla 
Tanskanen.

Elisa tekee metsäharjoittelua 
Mhy Kainuussa
Kuhmolainen 23-vuotias Elisa Oinas-Panuma 
opiskelee metsäalaa ja tulevan kesän ajan tekee 
metsäharjoittelua Mhy Kainuussa.  
  -Opiskelen Joensuussa Karelia-ammattikorkeak-
oulussa kolmatta vuotta metsätalousinsinööriksi. 
Kesän hyörin harjoittelun merkeissä Mhy Kainuun 
Kuhmon toimipisteellä ja Kuhmon metsissä. Harjoit-
telu kestää elokuun loppuun saakka, Elisa kertoo. 
Vapaa-ajalla mielipuuhaani on neulominen, leipom-
inen ja retkeily.  -Metsästystä en vielä harrasta, 
mutta metsästyskortti minulta löytyy. Tarkoitukseni 
onkin tutustua metsästyksen saloihin tänä vuonna 
entistäkin paremmin. 
 -Odotan harjoittelulta monipuolisia työtehtäviä, 
sopivasti vastuuta ja uuden oppimista. Ja uskonkin, 
että kaikki harjoitteluun liittyvät toiveeni täyttyvät 
tänä kesänä, Elisa luottaa.

taitoilu. Käyn metsätaitokisoissa sekä kesällä että tal-
vella aina kun ehdin, Salla selvittää.  -Tavoitteenani 
on ylläpitää ja kehittää kisojen avulla metsänarvioin-
titaitojani. Niille tuleekin varmasti käyttöä tulevissa 
työtehtävissäni.

Huhtikuun lopulla arvottiin Mhy Sotkamon 
toimistolla asiakaskyselyyn vastanneiden kesken 
arpajaispalkinnot. Vastauksia tuli kaikkiaan 124 
kpl. Arvonnan suorittivat toiminnanjohtaja Mika 
Korhonen ja onnetar Virpi.

*Metsäsuunnitelman puoleen hintaan voitti Jari 
Kolehmainen 
*3 vrk veloituksettoman majoituksen Tiirantuvalla 
voitti Ossi Kilpeläinen
*3 vrk veloituksettoman majoituksen (viikon 
vuokrauksessa) Bodensee- järven rannalla Sak-
sassa sijaitsevassa loma-asunnossa voitti Risto 
Pirhonen

Onnea voittajille!

Asiakaskyselyn tulokset julkaistaan Mhy Sotkamon 
nettisivuilla alkukesän aikana.

Sotkamon 
asiakaskyselyn 
arvonnat

http://www.mhy.fi
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Verovinkki

Miten ilmoitan tiekulut 
metsäverotukseen?
Tiekulujen ilmoittamisessa verovähennyksiin on 
monta eri tapaa riippuen siitä, missä vaiheessa kuluja 
muodostuu ja missä käytössä tie on. Perusperiaatteet 
ovat seuraavat: 
 
1. Metsätien rakentamisen kulut vähennetään 
metsäverotuksessa aina vuosipoistoina, mikäli 
kulut ovat yli 200 euroa. Valmisteilla on esitys, 
jonka mukaan tuo alaraja olisi nousemassa tämän 
vuoden alusta 600 euroon.  Enimmäispoisto on 
25% vuodessa. Poistamisen voi aloittaa hankkeen 
valmistumisvuonna. 
 
2. Valmiin metsätien tiemaksut vähennetään 
metsäverotuksessa normaaleina vuosimenoina. 
Samaan koriin kuuluvat ns ylimääräiset tiemaksut, 
joita saattaa tulle vaikkapa tietä koskevasta 
maanmittaustoimituksesta.

3. Mikäli tiellä on muuta käyttöä, kuten 
asumiskäyttöä, vapaa-ajan asuntokäyttöä tai 
maanviljelystä, tiemaksut ja muut vuosikulut jaetaan 
käytön suhteessa. Metsäverotuksen vuosimenoihin 
merkitään vain metsätalouskäytön osuus, peltojen 
ja maatalouskiinteistöjen kohta merkitään 
maatalouden vähennyksiin ja muut ovatkin sitten 
yksityiskäyttöä. Verovelvollinen tekee jaon todellisen 
käytön perusteella.

Sähköinen uutiskirje 
on saanut hyvän 
vastaanoton

TARJA HUUSKO

Lähes kaikki Pohjois-Suomen metsänhoitoyh-
distykset ovat lähettäneet vuoden alusta sähköi-
sen uutiskirjeen jäsenilleen. Uutiskirje ilmestyy 
kerran kuukaudessa jäsenten sähköpostiin, jossa 
kerromme metsänomistajille ajankohtaisista töis-
tä metsässä ja metsäomaisuuden hoidosta sekä 
tapahtumista.

Uutiskirje on saanut positiivista palautetta 
metsänomistajilta. Kirje ilmestyy säännöllises-
ti, pitää sisällään ajankohtaisia metsäteemo-
ja, katsauksen puumarkkinoihin ja jäsenetujen 
esittelyn. Kirjoittajina ovat Metsänomistaja-ket-
jun ammattilaiset eri puolilta Pohjois-Suomea. 
Jäsenet tulevat saamaan myös tekstiviestejä ajan-
kohtaisista kampanjoista ja teemoista omalta met-
sänhoitoyhdistyksen asiantuntijalta.

Toki myös kehitettävääkin aina löytyy. Pyrimme 
saamaan uutisia metsänomistajalle juuri hänen 
omalta metsänhoitoyhdistykseltään, jotta saa-
daan paikallinen ääni kuuluviin. 

Metsänomistaja, mikäli sinulle ei vie-
lä tule uutiskirjettä sähköpostiin, voit ti-
lata sen alla olevan linkin kautta ja liittyä 
haluamasi metsänhoitoyhdistyksen uutiskirjelis-
talle. Tässä linkki: https://www.mhy.fi/uutiskirje 
Ajankohtaisia metsäuutisia voi lukea myös met-
sänhoitoyhdistysten netti- ja facebook-sivuilta.

JUHA RAUTAKOSKI

Ilmasto- ja energiastrategiat ja takavuosien avokä-
tinen syöttötariffituki loivat pohjaa tuulivoiman 
voimakkaalle kehittämiselle. Kehityksen myötä ny-
kyvoimaloista on tullut kannattavia ilman sähkön-
tuotannon tukemista. Nyt tuulivoimayhtiöt hakevat 
aktiivisesti uusia tuulivoimakohteita rannikon lisäk-
si myös sisämaasta.

Maaseudun näkökannalta tuulivoima voi tuoda 
mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tärkeää on se, 
että maanomistajat, tuulivoimayhtiöt ja paikallinen 
yhteisö hyötyvät siitä oikeudenmukaiseksi koetulla 
tavalla. 

-Maanomistajan kannalta on tärkeää pystyä vaikut-
tamaan tuulivoimahankkeisiin varhaisessa vaihees-
sa. Tuulivoimasopimuksen tullessa ajankohtaiseksi 
omille maille, on syytä olla tarkkana, ettei jälkeen-
päin huomaa, että sopimuksen olisi voinut neuvo-
tella paremmaksi, varoittaa aluejohtaja Vesa Hakola 
Arviointikeskuksesta Oulusta.   -Eri yhtiöiden sopi-
mukset saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. 
Maanomistajan kannalta suurimmat eroavaisuudet 
liittyvät vuokran laskemistapaan ja vuokratasoon. 
Yleensä tarjottu vuokra perustuu tuulivoimaloista 
saatavaan tuottoon. Pahimmissa tapauksissa tarjottu 
vuokrataso voi olla jopa kaksinkertainen eri tuuli-
voimayhtiöiden välillä.

Maanomistajat saavat parhaan vuokrasopimuk-
sen toimimalla yhdessä. Yksittäinen neuvottelija 
voi päästä sopimuksen joltakin osalta hyvään lop-
putulokseen, mutta samalla saattaa jäädä jollekin 
osa-alueelle huonot sopimusehdot, Hakola sanoo.  
  -Koska hankkeen alkuvaiheessa ei vielä tiedetä 

voimaloiden lopullista sijaintia, tulee sopimuksessa 
sopia vuokrahinnan jakautumisesta tuulivoimalan 
paikan ja koko tuulivoimala-alueen maanomistajien 
kesken. Näin kaikki hyötyvät maksettavasta vuok-
rasta. Suurin vuokratulo tulee voimalan maalleen 
saaneelle. Tämä on oikein, koska hänelle aiheutuu 
suurimmat menetykset voimalan tontin ja huolto-
alueen rakentamisesta.

Maanomistajat voivat itsekin tarjota alueita tuuli-
voimarakentamiseen. Pienimmät suunnittelutarve-
ratkaisulla tehtävät tuulipuistot voivat olla 4 – 6 voi-
malan suuruisia. Näiden tilatarve on noin 500 – 1000 
ha. Koska hankkeesta aiheutuu paljon yleiskuluja, 
rakennetaan osayleiskaavojen ja YVA-selvitysten 
avulla yleensä kuitenkin suurempia tuulipuistoja. 
Näin maanomistajien tulee liittää maat yhteen ja tar-
jota suurempia alueita tuulipuistoalueeksi. 

Neuvotteluissa ja sopimuksen teossa kannattaa tur-
vautua asiantuntijan apuun. Maataloustuottajajärjes-
töjen omistama Maanomistajien Arviointikeskus Oy 
on jo lähes 60 vuotta antanut maanomistajille asian-
tuntija-apua eri hankkeissa, Vesa Hakola kertoo.  
  -Yhtiön toiminnan pääalueet ovat kiinteistönarvi-
ointi, lakimiesten palvelut ja edunvalvonta kiinteis-
töjä koskevissa maanmittaustoimituksissa. Yhteis-
työssä metsänhoitoyhdistysten kanssa autamme 
maanomistajia mm näissä tuulivoimarakentamiseen 
ja sähkövoimalinjoihin liittyvissä sopimus- ja vahin-
koasioissa. 

Sopimus- ja vahinkoarviopalveluja tarjotaan Arvi-
ointikeskuksen Oulun toimistosta numerosta 020 
7411 064 tai nettiosoitteesta www.arviointikeskus.fi

Tuulivoimalan vuokrasopimusta 
kannattaa harkita tarkoin

Tuulivoimayhtiöiden sopimukset saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan, Vesa Hakola tietää.

TUULIVOIMA

https://www.mhy.fi/uutiskirje
http://www.arviointikeskus.fi
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JUHA RAUTAKOSKI

Metsiköissä alkaa olla vuoden kiireisin aika käsil-
lä. Kuumimmissa ketjuissa tehdään vielä routaisen 
maan päältä ensin uudistusalan raivausta ja melkein 
metsurin kannassa kiinni tulee kaivinkone mätäs-
tämään alueen. Kasvukauden alussa vielä kosteaan 
maahan istutetaan terhakka taimi, paikasta riippuen 
yleensä kuusi tai mänty.

Tälle kevättä on varailtu taimia erittäin runsaasti, 
Rokua-Paljakan alueella kotinsa löytää noin 600 000 
tainta. Koko Kainuun alueella taimia kuluu miljoo-
nia, kertoo metsäneuvoja Aino Hyttinen Mhy Ro-
kua-Paljakasta.  

 -Myös syysistutuksista on hyviä kokemuksia ja 
niihin voi vielä varata taimia. Tukkipuun hinnan 
ollessa nyt hyvä, voidaan ounastella myös ensi 
vuodesta hyvää viljelyvuotta. Taimet kannattaa siis 
omalle aukolle varata ajoissa.

METSÄNVILJELY

Metsänviljelyn sesonkiaika on käsillä

Metsänviljelytöistä metsänomistajien tekemä osuus 
on arviolta vajaa puolet. Metsänhoitoyhdistykset 
ovat varanneet riittävästi metsurityövoimaa, mikäli 
omistaja ei voi tai ehdi itse toteuttaa metsänviljelyä, 
Hyttinen korostaa.  

-Asiasta on kuitenkin hyvä sopia hyvissä ajoin 
oman mhy:n kanssa ennen metsänviljelykauden 
alussa, jotta työvoiman saatavuus varmistuu. Met-
sänviljelytyöt on hyvä saada tehtyä kesäkuun aika-
na, tai sitten elokuussa syysistutuksena.

Oikean maanmuokkausmenetelmän valinta on 
lähtökohtana onnistuneeseen metsän uudistumi-
seen. Kuivilla ja kuivahkoilla mäntymailla riittää 

- Myös syysistutuksista on hyviä kokemuksia, 
Aino Hyttinen muistuttaa.

Metsäteollisuudella on vahva us-
ko tulevaisuuteen ja investointien 
myötä suomalaisista metsistä tarvi-
taan puuta myös tulevina vuosina.

JUHA RAUTAKOSKI 

Metsätalous meillä Suomessa on pitkäjänteistä ja sii-
nä tarvitaan kykyä nähdä yli sukupolvien. Meidän 
korjaamat hedelmät ovat edeltävien sukupolvien ai-
kaansaamaa satoa ja se tuo osaltaan velvollisuuden 
turvata seuraavienkin sukupolvien tulevaisuuden, 
sanoo Marko Tynkkynen Siemen Forelia Oy:stä.   

-Siemen Forelia tekee jalostetun siemenen mark-
kinajohtajana työtään, jotta Suomessa olisi hyvin-
voivia ja kasvavia metsiä tänään ja tulevaisuudessa. 
Meille on tärkeää, että jokainen metsänomistaja saa 
metsäänsä erinomaiset siemenet, sijaitsi metsä missä 
päin Suomea tahansa. 

Jalostetulla siemenellä uuden metsän kasvulle luo-
daan alusta alkaen parhaat mahdolliset edellytykset. 
Siemenviljelysten edullisissa kasvuolosuhteissa ke-
hittynyt siemen on painavampaa ja tasaisemmin itä-
vää kuin luonnonmetsiköistä kerätty siemen. Tämän 
vuoksi sillä saavutetaan metsäkylvössä parempi uu-
distamistulos. 

- Jalostettu siemen on monimuotoisempaa, johtuen 
laajemmasta geeniperimästä. Luonnonmetsissä puut 

Jalostettu siemen takaa parhaan uudistamistuloksen ja kasvun
ovat perimältään lähtökohtaisesti sukua toisilleen, 
Tynkkynen kertoo.

Jalostetun siemen käyttö on kohtuullisen tunnettua, 
mutta sen tuomat edut eivät ole vielä kaikille tuttu-
ja. Metsänuudistus on aina satsaus tulevaisuuteen 

ja jalostettu, laadukas siemen tarjoaa merkittävää 
lisäkasvua, monimuotoisuutta ja kasvanutta hiilen 
sidontaa, Tynkkynen vakuuttaa. 

-Jalostetuista siemenistä syntyvä metsä voi tuottaa 
metsänomistajalle jopa 50 - 100 m3/ha lisää puuta 
kiertoajassa tai 10 - 20 vuotta lyhyemmän kiertoajan. 
Laadukas siemen maksaa itsensä takaisin jo ensihar-
vennuksessa, jossa saadaan 5 - 10 m3 enemmän puu-
ta hehtaarilta.

Puuaineksen laatua lisäkasvu ei heikennä, päin-
vastoin, nopeampi pituuskasvu ja ohuet, suorassa 
kulmassa olevat oksat vaikuttavat tukin laadun pa-
ranemiseen ja tukiksi kelpaavan rungon osan kasva-
miseen.  

-Voidaankin sanoa, että ensimmäisen sukupolven 
siemenellä saadaan tukkikuorma ja 1,5 sukupolven 
siemenellä jopa 2 tukkikuormaa enemmän hehtaa-
rilta. Se jos mikä on satsaus tulevaisuuteen, Marko 
Tynkkynen muistuttaa.

- Laadukas siemen tar-
joaa merkittävää lisä-
kasvua puustolle, Marko 
Tynkkynen sanoo.

useimmiten äestys tai laikutus. Kosteammilla ja 
paksukunttaisilla mailla tarvitaan mätästystä. Tär-
keintä on, että maanmuokkausmenetelmä tulee va-
lituksi maapohjan eikä kustannusten perusteella. 
 -Aina välillä näkee äestystä melko kosteissakin pai-
koissa, jolloin siemenet tuppaavat hukkumaan vaon 
pohjalle. Sitten ihmetellään, miksi alue ei taimetu, 
Hyttinen tuumaa. 

-Muita onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
uudistusalan raivaus ennen muokkausta ja pottitai-
mien riittävä istutussyvyys. Raivaus parantaa muok-
kausjälkeä ja parhaimmillaan lykkää varhaishoidon 
tarvetta.

KATRI PELTOARVO
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JUHA RAUTAKOSKI

Sertifikaattiin sitoutuneilla metsäalan toimijoilla ja 
metsänomistajilla onkin nyt selvä ryhtiliikkeen paik-
ka, toteaa pohjoisen sertifiointitoimikunnan puheen-
johtaja, kenttäpäällikkö Markku Ekdahl Oulusta.  
-Uudet PEFC - kriteerit ovat juuri viimeistelyvaihees-
sa ja paineet varsinkin luonto- ja ympäristöpuolen 
kriteerien kiristämisen ovat kovat. Meidän on pys-
tyttävä osoittamaan, että toimintamme täyttää kri-
teerien vaatimukset myös ympäristön ja sosiaalisen 
kestävyyden kannalta.

Jokaisen metsänomistajan ja toimihenkilön on Ek-
dahlin mukaan muistettava, että kaikki muut paitsi 
kotitarvehakkuut edellyttävät aina metsänkäyttöil-
moituksen tekemistä ennen hakkuun aloittamista.   

Metsäsertifioinnissa ryhtiliikkeen paikka

-Kemera-hankkeiden toteuttamiseen on myös syytä 
kiinnittää huomiota. Tuen nostaminen tekemättö-
mään työhön aiheuttaa myös poikkeaman sertifioin-
nissa.

Taimikonhoidossa toteutusmäärät jäivät viime 
vuonna edellisvuotta pienemmiksi. Taimikonhoito-
rästien hoitamiseen onkin syytä kiinnittää erityistä 
huomiota, Ekdahl muistuttaa.   -Säästöpuiden mää-
rä, jossa minimi on nykyään 10 puuta hehtaarilla, 
toteutui keskimäärin hyvin. Seurannassa löytyi 
kuitenkin liikaa sellaisia työmaita, joista säästöpuut 
puuttuivat kokonaan.

Eniten parannettavaa jäi vesiensuojeluun. Sekä 
maanmuokkauksen että kunnostusojituksen puo-
lelta löytyi liian monta kohdetta, joissa vesiensuoje-

lutoimet oli toteutettu huonosti tai puuttuivat koko-
naan, Markku Ekdahl harmittelee.   

-Pohjois-Suomessa turvemaiden metsillä on erit-
täin suuri merkitys, lähes puolet puuston kasvusta 
tapahtuu turvemailla. Turvemaiden metsätalous on 
kansainvälisessä politiikassa muutenkin vaakalau-
dalla. Meidän on osoitettava, että pystymme harjoit-
tamaan metsätaloutta kestävästi myös turvemailla, 
ellemme halua sitä rajoitettavan lainsäädännöllä.

Hyvääkin auditoinnissa löytyi. Korjuujäljen laatu 
pysyi edelleen erinomaisella tasolla. Uhanalaisten la-
jien ja muinaismuistojen säilyminen oli varmistettu 
hyvin, eikä suojelualueiden säilymisessäkään juuri 
puutteita havaittu. Kulotuksiakin toteutettiin yhdes-
sä muutaman metsäpalon kanssa sertifioinnin tavoit-
teena oleva määrä, eli 26 kpl.

PEFC - metsäsertifioinnin pohjoisen alueen auditoinnissa ja tiedonkeruus-
sa havaittiin viime syksynä 11 poikkeamaa sertifikaatin kriteereistä.

1    Kastele ja suojaa 
Säilytä taimet varjoisessa paikassa ja kastele ne hyvin. Istut-
taessa tulee taimikennon olla niin kostea, että siitä puristetta-

essa irtoaa muutama tippa vettä.

2 Valitse oikea istutuspaikka 
Mätästetyllä alueella istuta taimi aina mättään päälle ja äes-
tysalueellakin mahdollisimman korkealle. Näin vesi ei mis-

sään vaiheessa pääse tuhoamaan tainta. 

3 Mieti taimien istutusväliä 
Taimiväli tulisi olla keskimäärin noin 2,2 metriä. Älä kuiten-
kaan takerru siihen. Oleellista on, että käytät hyväksi kaikki 

potentiaaliset istutuspaikat, vaikka taimia tulisi joskus tiuhempaan tai 
joskus harvempaan.

4 Laita taimi riittävän syvälle ja tiivistä 
Istuta taimi pottiputkella niin syvälle, että taimikennon ylä-
reuna jää 3-4 senttiä maanpinnan alapuolelle. Tiivistä maa 

kannon ympärillä. Näin toimien routa ei pääse nostamaan taimiken-
noa maasta.

5 Huolehdi heinästä ja vesakosta 
Pari-kolme ensimmäistä vuotta ovat kriittisiä pintakasvuston 
kilpailussa rehevillä mailla. Käy läpi syksyllä tai keväällä tai-

met, polje maahan haittaava heinä ja poista tukahduttava vesakko.

JUHA RAUTAKOSKI

Onneksi olkoon! 
Uusi metsä on kovaa vauhtia kasvamassa. Metsäsijoituksesi on 
turvattu ja se tuottaa aikanaan hyvän tukkisadon.

vinkkiä 
metsänviljelyyn5
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METSÄSÄÄTIÖ TEKOJA

Tilaus sisältää myös MT Digin jatkuvasti päivittyvän uutissisällön. Painettu 
Maaseudun Tulevaisuus ilmestyy 3 kertaa viikossa. Tilaus alkaa ensimmäisestä 
mahdollisesta numerosta ja se laskutetaan tilauksen alettua. Paperisiin laskuihin 
lisätään 1,90 € paperilaskulisä. Tutustumistarjouksella ei voi korvata voimassa 
olevaa tilausta.  Tarjous on  voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan 
tilauksia. Tilaus jatkuu vaivattomana kestotilauksena kulloinkin voimassa  
olevaan edulliseen kesto tilaushintaan niin kauan kuin asiakas itse haluaa.

Maaseudun Tulevaisuus 
etuhintaan! Tiesitkö?

Sanomalehtemme 
painetaan suomalaiselle 

paperille Suomessa! 
Suosimme kotimaista 
metsäteollisuutta ja 

maaseutua.

Tilaa ja voita mönkijä,

 arvo 16 290,00 €! 

Arvonnan säännöt: MT.FI/arvonta

Tilaa soittamalla!
020 413 2277

Mainitse tilaustunnus MAM0026

Tilaa netissä!
MT.FI/jasenetu

59€
 Lehti + digi 

jäsenetuhintaan

(norm. 76,50 €)

 /3 kk

Kestotilauksen 1. jakso

Metsästä kerättävillä hyvinvointi- ja 
terveystuotteilla on kova kysyntä. 
Luomu antaa lisäarvoa ja yritykset 
ostavat raaka-aineen mielellään ni-
menomaan luomuna.

JUHA RAUTAKOSKI

Metsänomistajan kannattaa liittää metsänsä osaksi 
luomukeruualueita, joiden sertifioinnin ehtona ei ole 
metsien suojelu vaan se, minkälaisia lannoitteita tai 
torjunta-aineita metsässä käytetään, korostaa Luo-
mua metsäluonnosta hankkeen projektipäällikkö 
Anne Annala. 

-Metsänomistaja voi hoitaa metsiään haluamal-
laan tavalla, vaikka liittäisikin ne osaksi luomuke-
ruualueita. 

Metsänsä voi liittää luomukeruualueisiin kahdel-
la eri tavalla, perusmallilla ja selvittäjämallilla. Pe-
rusmallissa liitytään itse luomuvalvontaan, ja tässä 
edellytetään esimerkiksi vuosisuunnitelmaa metsäs-
tä kerättävistä ja myytävistä luonnontuotteista, An-
nala selvittää.  

 -Perusmallilla liityttäessä mahdollistetaan maan-
omistajan luvalla kerättävät tuotteet kuten kuusen-
kerkän keruu.

Selvittäjämallissa luomukeruualueeksi voi Annalan 
mukaan hakeutua yksittäinen metsätila, joukko met-
sänomistajia, yhteismetsä tai vaikka kokonainen 

Sopisiko metsäni 
luomukeruualueeksi?

maakunta yhteisen selvittäjän avulla.    
-Selvittäjämallilla liityttäessä voidaan kerätä vain 

jokamiehenoikeuksiin kuuluvia luonnontuotteita 
kuten marjoja ja sieniä.  

Molemmissa liittymismalleissa selvitetään metsä-
alueiden luomukelpoisuus, eli ettei luomuksi haetul-
la alueella ole viime kolmen vuoden aikana käytetty 
kiellettyjä lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita, Anne 
Annala kertoo.  

 -Alueet, joilla kiellettyjä tuotteita on käytetty, ra-
jataan pois luomukeruualueesta. Kolmen vuoden 
siirtymäajan jälkeen alueet voidaan liittää luomuke-
ruualueisiin. Metsänhoitoyhdistykseltä on mahdol-
lista saada tiedot käytetyistä kielletyistä lannoitteista 
ja kasvinsuojeluaineista.  

Luonnonmukainen keruu ei aiheuta kasvutappioi-
ta tai kasvillisuuden kulumista metsässä. Keruu on 
tarkoin säädeltyä, ohjeistettua ja ohjattua, siinä ei ole 

tarkoitus aiheuttaa haittaa kasvavalle metsälle tai 
metsämarjojen kasvustoille. 

 -Luomuluonnontuotteiden keruusta ja myymises-
tä on mahdollisuus saada tuloja, Annala muistuttaa.  
-Esimerkiksi luomukuusenkerkän keräämisellä voi 
saada useamman tuhannen euron tulot hyvällä ke-
ruukohteella. Luonnontuotteiden keruulla metsä voi 
tuottaa silloinkin, kun siitä ei saada tuloja perintei-
sestä metsätaloudesta. 

Suomen metsäkeskuksen vetämän Luomua metsä-
luonnosta -hankkeen tavoitteena on lisätä luomu-
keruualueiden määrää viestinnän avulla. Hanketta 
ovat toteuttamassa myös Arktiset Aromit ry ja Hel-
singin yliopisto Ruralia-instituutti. Hanketta rahoit-
taa maa- ja metsätalousministeriö. 

Lisätietoja luomukeruualueisiin liittymisestä: htt-
ps://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omis-
tus/oikeudet-ja-velvollisuudet/metsien-sertifioin-
ti-luomukeruualueiksi 

-Metsästä kerättävät terveys-
tuotteet ovat erityisen haluttuja 
luomuna, projektipäällikkö Anne 
Annala sanoo.

ANNE ANNALA

https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/oikeudet-ja-velvollisuudet/metsien-sertifiointi-luomukeruualueiksi
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/oikeudet-ja-velvollisuudet/metsien-sertifiointi-luomukeruualueiksi
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Metsätilan 
arvostus omistajan-
vaihdoksessa on 
tarkka paikka

ARTO TASKINEN

Puustoarvio ja siitä tehty arviolaskelma ovat 
välttämätön työkalu niin metsäkiinteistökaupas-
sa kuin sukupolvenvaihdoksessa tai kiinteistön 
lahjoituksessa. Metsänarviosta ilmenevät metsä-
tilan hintaan vaikuttavat metsätaloustoiminnan 
tekijät. Lisäksi voidaan arvioida erikseen esim 
vapaa-ajan käyttöön, maa-aineksiin ym liittyvät 
tekijät. 

Tärkein tieto hinnan muodostusta ajatellen on 
tilalla oleva puuston määrä. Arviolausunnon 
liitteenä on aina kuviokartta, joka yhdistää ku-
viotiedot metsään. Metsätalouskuvioiden lisäksi 
kartasta käy ilmi tilan sijainti. Tilan sijainnilla ja 
tilalle olevilla kulkuyhteyksillä on merkittävä 
vaikutus metsätilan hintaan. 

Arviota tulkittaessa on muistettava, että kysy-
mys on nimenomaan ammattihenkilön laatimas-
ta arviosta, joka on hänen näkemyksensä kiin-
teistön arvosta. Arviolausunto on hyvä peruste 
hintaneuvotteluille. Puustoarviokokemuksen 
lisäksi tila-arvion laatijalla on oltava kokemus-
ta paikallisista puumarkkinoista ja kiinteistö-
markkinoista. Viime vuosina metsäkiinteistöjen 
kauppahinnat vapailla markkinoilla ovat usein 
nousseet yli arvioidun hinnan. Tähän on vaikut-
tanut voimakas metsäkiinteistöjen kysyntä. 

Metsätilan arvo on määritettävä myös vastik-
keettomissa luovutuksissa, eli perinnössä ja 
lahjassa. Tällöin arvoa tarvitaan lahja- tai perin-
töveron määräämistä varten. Vastikkeettomissa 
luovutuksissa metsätilan arvoa määritettäessä 
lähtökohtana on kiinteistön markkina-arvo. 

Jos verovelvollinen on teettänyt metsäarvion 
esim. metsänhoitoyhdistyksellä, käytetään arvi-
oitua hintaa metsätilan arvona. Ellei metsätilas-
ta ole tehty arviota, metsätilan arvona voidaan 
käyttää verottajan yhtenäistämisohjeen arvoja. 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla verot-
tajan yhtenäistämisohjeen arvo metsähehtaarille 
on 1900 euroa. Joutomaalle vastaava arvo on 50 
euroa.

METSÄNARVIOINTI

Esimerkki summa-arvon laskennasta:

Pinta-alaltaan 30 hehtaarin metsäpalsta Sotka-
mossa. Puustoa noin 1200 m3, josta puolet tukkia. 
Heti hakattavissa noin puolet puustopääomasta. 
Kohtuullisen hyviä taimikoita 10 ha. Nuoria kas-
vatusmetsiä vähän. Hakattava puusto pääasiassa 
niukkapuustoisissa päätehakkuumetsissä ja vajaat-
uottoisella kuviolla. Lähimpään metsätiehen rajalta 
noin 400 m.

Puusto  1200 m3  41 000 euroa
Taimikot    10 ha  11 000 euroa
Odotusarvot    3 000 euroa
Maapohjan arvo  30 ha    9 000 euroa
Maksimiarvo   64 000 euroa
kokonaisarvon korjaus - 30%    -19 200 euroa
Käypä hinta   44 800 euroa
===================================

Maastotyönä tehty 
metsäsuunnitelma ja tila-arvio 
ovat kannattavia sijoituksia

-Metsäselain - mobiilisovellus on käyttökelpoinen työkalu suunnittelutyössä, Niina Mattila näyttää.

Metsäsuunnitelmaa laadittaessa 
otetaan huomioon metsänomista-
jan tavoitteet jo suunnitelman aloi-
tusvaiheessa. Suunnitelman pohjal-
ta on helppo määrittää myös tilan 
arvo.

JUHA RAUTAKOSKI

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja, 
joka helpottaa päätöksentekoa metsänhoito- ja hak-
kuutöiden suhteen sekä arvioi tulot ja menot seuraa-
van kymmenvuotiskauden aikana. Tila-arviota voi 
taas tarvita esimerkiksi tilan myymistä varten, jol-
loin huolellisen maastotyön perusteella tehty arvio 
on sekä ostajalle että myyjälle tärkeä asiakirja, koros-
taa metsäneuvoja Niina Mattila Rokua-Paljakan met-
sänhoitoyhdistyksestä.   

-Myös perunkirjoitukseen tai perinnön jakoon tar-
vitaan luotettava metsäarvio. Metsäsuunnitelman ja 
metsäarvion kustannuksen voi vähentää kokonaan 
metsäverotuksessa ja arvonlisäveron saa takaisin ko-
konaan.

Metsäsuunnittelu tehdään Mattilan mukaan uusiin il-
makuviin ja vanhaan metsäsuunnitelmaan tai metsä-
varatietoon tukeutuen sekä metsäasiantuntijan maas-
tokäyntien mukaisina mittauksina ja arvioimisena.  

  -Yksistään metsävaratieto ei välttämättä anna tark-
kaa tietoa metsästä Se on vain puustotulkintaa, joka 
on muodostettu laserkeilauksen, ilmakuvauksen ja 
referenssikoealojen mittausten sekä metsänkäyttöil-
moitusten perusteella. Kaikkea tietoa metsävara-ai-
neistossa ei siis ole mitattu maastossa, vaan suurin 
osa tiedosta on mallinnettu näiden koealojen perus-
teella, Mattila tähdentää. 

Tilakohtainen metsäsuunnitelma on hyvän met-
sänhoidon ja kestävän metsätalouden perusta. 
Metsäsuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon 
metsänomistajan tavoitteet jo suunnitelman aloi-
tusvaiheessa, Niina Mattila toteaa.   -Taloudellisten 
näkökulmien lisäksi huomioidaan muun muassa 
riistaeläinten elinolosuhteet ja luonnonhoidolliset 
seikat.

Metsäsuunnittelija arvioi maastotöitä tehdessään 
hoitotöiden tarpeen, hakkuumahdollisuudet ja eri-
tyisen tärkeät elinympäristöt, joiden käsittelyä on 
rajoitettu metsä- tai luonnonsuojelulaissa. Maasto-
käynnillä nähdään myös onko metsää kohdannut 
myrsky- tai tykkylumituho, tai onko taimikossa 
hirvien talvilaidunnuksen aiheuttamaa vahinkoa. 
  -Otahan yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseen, 
niin tehdään teillekin uusi metsäsuunnitelma tai päi-
vitetään entinen, metsäneuvoja Niina Mattila kehot-
taa metsänomistajia.

Lisätietoja metsäneuvoja Niina Mattila puh. 
0406601221, sähköposti: niina.mattila@mhy.fi

mailto:niina.mattila@mhy.fi
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Valtakunnalliset jäsenedut uudistuivat – löydät ne osoitteesta www.mtkhankinnat.fi

METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENETUJA
Jäsenlehdet ja tiedotteet
Metsäselain
Tuki maankäyttöasioissa
Tapahtumat ja kurssit

Jäsenhintaiset palvelut 
Aarre-lehti etuhintaan
Metsälehti etuhintaan 
LähiTapiolan edut vakuutuksista

OmaMetsä -palvelu
PECF -metsäserfitiointi 
www.lahitapiola.fi/mhy 

Puukauppa ja metsänomistaja 
-webinaari

keskiviikkona 15.09.2021 
klo 17.00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen verkkoluennolle
 vaikka heti osoitteessa    

www.mhy.fi/palvelutoimisto

Saat verkkoluennon linkin sähköpostiisi ennen tilaisuutta, 
jota klikkaamalla luentoa pääsee seuraamaan. 

Webinaarit ovat metsänhoitoyhdistysten jäsenille ja 
heidän perheenjäsenilleen maksuttomia. 

Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa linkkisi ajoissa!
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http://www.mtkhankinnat.fi
http://www.lahitapiola.fi/mhy
http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
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JÄSENILLE

Jäseneksi liittyvän nimi:

Y-tunnus tai henkilötunnus:

Osoite:

Puhelin:    Sähköposti:      @

Metsän sijaintikunta/kunnat:

Tilan nimi/rekisteritunnut ja metsämaan pinta-ala:

Allekirjoitus/allekirjoitukset

      /  20

Liityn Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry:n jäseneksi
Liityn Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka ry:n jäseneksi
Liityn Metsänhoitoyhdistys Sotkamo ry:n jäseneksi
Liityn Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ry:n jäseneksi

yksin
yhdessä puolison kanssa
yhtymänä tai kuolinpesänä
yhteismetsän, yhtymän tai kuolinpesän osakkaana

Liittymisilmoitus

JUHA RAUTAKOSKI

Vaikka tälle vuodelle ajoitettu metsänhoitoyhdistys-
ten ja MTK:n yhteinen jäsenmaksu-uudistus ei men-
nytkään kaikilta osin kuten Strömsöössä, ei se vaiku-
ta millään tavoin yhdistyksen jäsenyyteen. Jäsenenä 
kannattaa edelleen olla ja jäsenmaksuihin mahdolli-
sesti pujahtaneet virheet korjataan aikanaan. Ja ensi 
vuonna ollaan jo viisaampia ja kokeneempia tässä-
kin asiassa. Joka tapauksessa metsänhoitoyhdistyk-
set toimivat jäsentensä tukena, apuna ja palveluiden 
tuottajana – aivan niin kuin ennenkin. 

Jäsenedut ja jäsenpalvelut uudistuivat viime vuon-
na ja MTK-hankintojen kautta kanavoituvat valta-
kunnalliset jäsenedut ovat myös kaikkien mhy-jä-
senten käytössä.  Oiva - jäsenportaali on jo nyt 
jäsenten käytössä ja siellä voit hallita jäsentietojasi 
ja hyödyntää järjestön monipuolisia jäsenpalveluja. 
Palveluun pääset osoitteessa www.mtk.fi/oiva , josta 
kirjautumalla itse portaaliin.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo turvaa ja etuja

-Metsänhoitoyhdistys toimii metsänomistajan turvana ja apuna mm puukaupan kaikissa vaiheissa.

MINNA LAUTALA

 Metsänomistajien sähköinen OmaMetsä – jäsenpal-
velu on myös avattu, josta on erillinen juttu ja ohjeet 
tässä lehdessä. Entiset jäsenedut pysyvät, kuten mo-
biilimetsäsuunnitelma Metsäselain, PEFC -sertifioin-
ti, LähiTapiolan 10 %:n alennus koti- ja metsävakuu-
tuksista, puunmyyntisuunnitelman laadinta, lisäksi 
on lukuisa joukko etuja mm. seuraavista Motonet, 
Stark, Onninen jne. Tutustu jäsenetuihin: www.
mtk.fi/jasenedut .

Uusien jäsenpalvelujen käyttöönotto edellyttää 
ajantasaisia jäsentietoja, joten muistathan ilmoittaa 
omaan metsänhoitoyhdistykseen, mikäli sähköpos-
tiosoite, matkapuhelinnumero, osoite tai jokin muu 
tieto muuttuu tai luovut omistuksesta.

Metsäsertifioinnilla on tarkoituksena osoittaa puu-
tuotteita käyttäville kuluttajille, että tuotteiden 
raaka-aine on kasvatettu kestävästi ja ympäristöti-
etoisesti hoidetuissa metsissä. Yli 90 prosenttia 
suomalaismetsistä on mukana yleiseurooppalai-
sessa PEFC-metsäsertifioinnissa, jonka kriteerit 
ohjaavat metsätaloutta ympäristöystävälliseen 
suuntaan. Siitä huolimatta ympäristöjärjestöjen ah-
distama suurteollisuus vaatii toista sertifikaattia, eli 
ympäristöjärjestöjen hallitsemaa FSC:tä.

Mitään asiallista perustetta käytännölle ei ole, ellei 
sellaiseksi lueta Greenpeacen ja WWF:n valtapy-
rkimyksiä ja rahaa. Nimittäin jokainen metsäno-
mistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden 
kautta mukana PEFC-sertifioinnissa ja sen pitäisi 
kyllä riittää. Ympäristöjärjestöjen vallanhalu johtaa 
herkästi siihen, että ne työntävät FSC:n kautta 
pukinsorkkansa suomalaismetsiin yhä syvem-
mälle ja pikku hiljaa estävät normaalin metsien 
hyödyntämisen ja metsänomistajan itsemääräämi-
soikeuden metsiinsä. Niin kuin on käynyt jo osassa 
Lappia. 

Jokainen mhy-jäsen 
on mukana 
metsäsertifioinnissa

http://www.mtk.fi/oiva
http://www.mtk.fi/jasenedut
http://www.mtk.fi/jasenedut
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PUUKAUPPA

Tekisinkö puukauppaa nyt vai myöhemmin -Tekisinkö puukauppaa nyt vai myöhemmin -

ONKO PUUKAUPAN AJOITUKSELLA ONKO PUUKAUPAN AJOITUKSELLA 
VÄLIÄ?VÄLIÄ?

Lehtiä lukiessa tai mediaa seurates-
sa vaikuttaa siltä, että aina on hyvä 
aika tehdä puukauppaa. Onkohan 
noin?

Metsänomistajalle puukaupan ajoituksella on todel-
la iso merkitys. Puunostajat kannustavat erilaisilla 
sopimuksillaan säännölliseen vuosittaiseen puu-
kaupan tekemiseen. 

-Hintatakuilla ja erilaisilla hinnantarkistuksilla oh-
jaillaan metsänomistajia tekemään puukaupat jopa 
tiettyyn aikaan vuodesta. Tällainen on tietenkin osta-
jan näkökulmasta kannattavaa, mutta metsänomista-
jan kannalta tilanne on jopa päinvastainen, varoittaa 
puukaupan asiantuntija, kenttäpäällikkö Pauli Rin-
tala MTK:n metsäryhmästä.

Vuosien väliset puunhinnan vaihtelut ovat todel-
la suuria. Parhaimpina vuosina puunhinnat saat-
tavat olla 30-50% korkeammat kuin alhaisimpina 

JUHA RAUTAKOSKI

vuosina ja vuoden sisälläkin vaihtelu saattaa olla 
yli 10 prosenttia. Rintalan näkemyksen mukaan on 
erittäin tärkeää pohtia, milloin puukauppaa tekee.  
  -Havutukeilla hintavaihtelut ovat olleet nopeimpia 
ja luonnollisesti euromääräisesti suurimpia, mutta 
paria huippuvuotta lukuun ottamatta hintavaihtelut 
ovat olleet pääosin samanlaisia myös kuitupuilla täl-
lä vuosituhannella.

Aloita puukauppa teettämällä metsänhoitoyhdistyk-
sellä puunmyyntisuunnitelma. Näin tekee jo yli 70% 
metsänomistajista. Puunmyyntisuunnitelma on tuo-
te, joka pitää sisällään avaimet turvalliseen ja tuotta-
vaan puukauppaan metsänomistajan näkökulmasta.  
  -Valtakirjakaupassa metsänhoitoyhdistys pyytää 
ja vertaa tarjoukset sekä valitsee ostajan yhdessä 
metsänomistajan kanssa. Yhdistyksen asiantuntija 
huolehtii myyjän oikeusturvan toteutumisesta puu-
kaupan kaikissa vaiheissa huolehtimalla, että hak-
kuu, korjuu ja mittaus tapahtuvat tehdyn sopimuksen 
mukaisesti, Pauli Rintala selostaa.   -Metsänomista-
jalla on puukaupassa iso taloudellinen intressi, jonka 
vuoksi metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja 
puukauppapalveluja kannattaa hyödyntää.

Tarjousvertailu on puukaupan vaikein ja tärkein 
asia
Ostajien tekemät tarjoukset eivät yleensä ole yhtene-
viä juuri miltään osin. Helpointa on vertailla yksik-
köhintoja, mutta erilaiset mitta- ja laatuvaatimukset 
sekä puukaupan ehdot vaihtelevat kovasti eri ostajil-
la. Pauli Rintala korostaa, että samanlaisillakin mit-
ta- ja laatuvaatimuksilla eri ostajat tekevät aivan eri-
laista runkojen katkontaa ja erilaista puukauppatiliä 
metsänomistajalle. 

Kun vielä eri puulajeilla, eri leimikkotyypeillä ja eri 
kokoissa puustoissa ostajien toiminta on erilaista, 
niin tavalliselle puunmyyjälle tarjousten vertaami-
nen on lähes mahdotonta. Tästä syystä on suositelta-
vaa ja kannattavaa käyttää metsänhoitoyhdistyksen 
ammattitaitoa ja osaamista tarjousvertailun tekemi-
sessä.

-Vain hinnan perusteella puukaupasta päättämi-
nen tekee kunnon loven tilipussiin. Edellä kuvatulla 
kaiken kattavalla tarjousten vertailulla saattaa met-
sänomistajan tilipussiin kilahtaa helposti 10-15 pro-
senttia enemmän kantorahaa, kenttäpäällikkö Rinta-
la laskee.
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1Vaihtele puunmyynnin ajankohtia. 
Älä myy puuta tasaisesti joka vuosi, koska puun hinta ja kysyntä vaihte-
levat. Jos myyt puuta useamman vuoden välein, niin ajoita myynnit kor-

keamman puunhinnan vuosille. 

2Myy harvennukset ja päätehakkuut omina kauppoinaan. 
Älä niputa ensiharvennuksia, harvennuksia ja päätehakkuita samoihin 
puukauppoihin. Sekalainen myyntierä karkottaa osan puunostajista – 

puhdas päätehakkuu kelpaa kaikille. 

3Teetä puunmyyntisuunnitelma valmiiksi. 
Tilanteet vaihtelevat nopeastikin. Valmiiksi tehty puunmyyntisuunnitel-
ma mahdollistaa nopean kilpailutuksen ja kaupan hyvässä markkinati-

lanteessa.

4Myy aina parhaan tarjouksen tehneelle ostajalle. 
Älä myy tottumuksesta aina samalle ostajalle. Vain kilpailuttamalla ja pa-
ras tarjous valitsemalla saa parhaan mahdollisen puukauppatulon.

5 Katkonta ratkaisee paljon. 
Älä myy pelkän hinnan perusteella. Mitta- ja laatuvaatimukset sekä 
runkojen optimaalinen katkonta ovat metsänomistajalle usein hintaa 

tärkeämpiä. Katkonnasta johtuvat ostajien väliset erot ovat keskimäärin kaksi 
kertaa isommat kuin hinnan erot. 

6 Vaihtele myytävien erien kokoa ja laatua.
Älä myy joka kerta samansuuruista puuerää. Korkeammalla hinnalla 
enemmän ja laadukkaampaa puuta ja alhaisemmalla vähemmän. 

7 Pyri saamaan lisäeuroja kuitupuuhun. 
Metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta on kaksi kertaa tärkeäm-
pää saada lisäeurot kuitupuuhun, eli metsänkasvatuksen alkuvaihee-

seen. Kuiduttavan teollisuuden maksukyky on tällä hetkellä aivan jotain muuta 
kuin kuitupuun nykyinen hintataso.

8 Tulot ovat kymmenen kertaa menoja tärkeämpiä. 
Älä minimoi menoja, vaan maksimoi tuloja. Metsätalouden vuosittai-
set menot ovat keskimäärin 20-30 euroa/ha, mutta tulomahdollisuudet 

jopa kymmenkertaiset. 

8vinkkiä suurempiin
puukauppatuloihin

Paulin

Puukauppa on edelleen vahvassa vauhdissa ja varsinkin kuitupuuvaltaisilla leimikoilla on hyvä kysyntä. 
Nyt on aika suunnitella kesäkorjuukelpoista leimikkoa tulevan kevään ja kesän puukauppaa ajatellen. 

HUOM! Kaikkien 30.11. mennessä metsänhoitoyhdistyksen puunmyynti-
suunnitelman tilanneiden kesken arvomme Mhy Kainuussa, 

Mhy Rokua-Paljakassa, Mhy Sotkamossa ja Mhy Ylä-Kainuussa taulu - TV:n. 
Siis jokaisessa yhdistyksessä.

Metsänomistaja
Teetä puunmyyntisuunnitelma – voita taulu-TV 
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Metsäasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät sivuilta 24-25.
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METSÄNOMISTAJA! 
Osallistu vuoden 2021  
taimikonhoitokilpailuun!

Mukaan pääsevät kaikki yksityiset metsänomistajat, jotka v. 2021
- omistavat metsää Mhy Kainuun, Mhy Rokua-Paljakan, Mhy Sotkamon 
  tai Mhy Ylä-Kainuun alueella 

- tilaavat mhy:ltä, tekevät itse tai teettävät taimikonhoitotyötä tai nuoren metsän 
  kunnostusta vähintään 1 hehtaarin 30.11.2021 mennessä

- mhy hoitaa kemera-työn osalta raportoinnin metsäkeskukseen
  (metsänhoitoyhdistysten henkilökunta ei voi osallistua arvontaan)

Kilpailun palkintoina raivaussaha (Mhy Sotkamo, 
Mhy Rokua-Paljakka ja Mhy Kainuu) tai taulu-TV (Mhy Ylä-Kainuu) 
Arvonta osallistuneiden kesken suoritetaan joulukuussa 2021

YLÄ-KAINUU

KAINUU

SOTKAMO

ROKUA-PALJAKKA

METSÄNHOITO

JUHA RAUTAKOSKI

Lumet ovat Metsänhoitoyhdistys Sotkamon alueel-
ta sulaneet ja pikku hiljaa koko maakunnassa pääs-
tään metsätyökauteen käsiksi. Metsänviljelyn ohella 
ennen muuta taimikonhoito on nyt ajankohtaista ja 
tärkeää. Mhy Sotkamon toiminnanjohtaja Mika Kor-
honen esittelee sotkamolaista hoidettua taimikkoa 
viime kesältä.

-Tämä kuva on otettu viime kesänä harvennetulta 
taimikolta. Kuusen taimien päältä on laskettu koi-
vun vesakko alas ja näin havupuun taimet pääsevät 
kasvamaan ja kehittymään. Hoitotyö on tehty met-
sänhoitoyhdistyksen metsurin toimesta ja ajallaan. 
Kuusien latvat ovat säilyneet ehjänä niitä piiskan-
neista koivuista huolimatta, Korhonen toteaa. 

Taimikonhoidossa on mietitty myös metsän moni-
muotoisuutta ja terveyttä jättämällä sekapuustok-
si aukkopaikkoihin koivua, samalla täydennetään 
myös kasvatustiheyttä. 

-Nuorenmetsänhoitokohteella jätetään nykyisin, 
maanomistajan suostumuksella, riistatiheiköitä 
metsän eläinten suojaksi, Mika Korhonen selvittää.  
-Riistatiheiköt toimivat samalla säästöpuupuskina 
tulevissa hoitotöissä ja hakkuissa. Tiheikölle sopiva 
paikka voi olla esimerkiksi kostea painanne tai muu 
luontainen sijainti taimikossa.

Mikäli taimikko on jo selvästi varttunutta, tulee 
hoitotyölle lisää vaihtoehtoja. Isoissa taimikoissa ja 
nuorissa kasvatusmetsissä harvennus saattaa olla 
mahdollista tehdä energiapuun korjuuna, jolloin 

Taimikonhoitokausi pääsee vauhtiin Kainuussakin

maanomistaja voi saada laskun sijaan puukauppa-
tuloa, Korhonen muistuttaa ja jatkaa:  -Kartoita koh-
teesi yhdessä metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan 

kanssa. Samalla varmistat saatavilla olevien kemera-
tukien haun ja tarvittaessa saat ammattilaisen töihin 
harventamaan taimikkosi.

MIKA KORHONEN
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Kevät on käsillä ja taimikonhoito-
työhön olosuhteet ovat parhaim-
millaan. Valoisa, viileä ja sääsketön 
kevät luo erinomaiset puitteet hoi-
totyölle. 

JUHA RAUTAKOSKI

Kestävän metsätalouden rahoituslaki, eli kemera, on 
nykymuodossaan voimassa ilmeisesti parisen vuot-
ta, joten nyt kannattaa ottaa vanhasta rahoituslaista 
kaikki irti. Tuettaviin työlajeihin kuuluvat metsän al-
kuvaiheessa taimikon varhaishoito, varsinainen tai-
mikonhoito ja nuoren metsän hoito sekä pienpuun 
keräys, joka jatkossa varmuudella poistuu tuettavien 
työlajien listalta.   

Taimikonhoito on työlaji, jonka merkitystä metsän 
alkukehitykselle ei voi liikaa korostaa. Se saattaa 
pelastaa koko metsän.  Kemera-tuki tulee tietyssä 
vaiheessa kuvaan mukaan, eli aivan omin varoin 
taimikonhoitoa ei tarvitse tehdä.  Päätehakkuun jäl-
keisestä metsän uudistamisesta huolehtii kaikissa 
tapauksissa metsänomistaja itse aina siihen saakka, 
kun taimi alkaa olla 70 sentin mittainen. Sen jälkeen 
on mahdollista saada vesakon poistoon jo kemera-ra-
hoitusta, eli puhutaan taimikon varhaishoidosta.

Taimikon varhaishoidolla on erittäin suuri merkitys 
etenkin täällä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla, 
jossa vesakoituminen on voimakasta. Varhaishoi-
don rahoituksen voi saada jo 70 sentin pituiseen 
taimikkoon ja aina sinne kolmeen metriin saakka. 
Varhaishoitoon saatavan tuen suuruus on 160 euroa 
hehtaarille.
Varsinainen taimikonhoito ja nimenomaan taimikon 
harvennus on ajankohtainen, kun taimikko alkaa 
olla kolmen metrin pituudessa.  Varsinaiseen taimi-
kon ja nuoren metsän hoitoon saatava tuki on 230 
euroa hoidettavaa hehtaaria kohti, ja tuki kattaa liki 
puolet työn todellisista kustannuksista. Tuki on siis 
varsin merkittävä. Jos vielä pienpuun kerää talteen, 
nousee tuki 430 euroon.

Varhaishoidossa vähimmäisala on yksi hehtaari, kun 
se varsinaisessa taimikonhoidossa ja nuoren metsän 
kunnostuksessa on kaksi hehtaaria. Toki nuo vähim-
mäisalat voivat koostua useammasta pienemmästä 
kuviosta tai vaikkapa usean metsänomistajan yhteis-
hankkeesta. Kemera-tuella aikaisemmin hoidetulle 
kohteelle voi saada uuden tuen aikaisintaan kymme-
nen vuoden kuluttua edellisestä hoitotyöstä.

Taimikonhoidossa, ja myös varhaishoidossa, tulee 
rahoitushakemus tehdä ennen työn aloittamista. 
Mitään hyväksymiskäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse 
odottaa, vaan työt voidaan aloittaa heti rahoitus-
hakemuksen metsäkeskukselle jättämisen jälkeen. 
Metsänhoitoyhdistyksillä on töitä varten metsurei-
ta, joten nyt kannattaa olla yhteydessä oman alueen 

Taimikon varhaishoito jäänyt tekemättä. 

TUKI NUOREN METSÄN 
HOITOON
Taimikon varhaishoito: 
Tukitaso 160 €/ha 
Pinta-ala vähintään 1 ha 
Keskipituus rajoissa 0,7-3,0 m 
Poistuma vähintään 3000 r/ha* 
Työn jälk. tiheys enintään 5000 r/ha 

Nuoren metsän hoito: 
Tukitaso 230 €/ha 
Pienpuutuki 200 €/ha 
Pienpuun keräysmäärä 35 m3/ha** 
Pinta-ala vähintään 2 ha  
Keskiläpimitta max 16 senttiä 
Poistuma vähintään 1500 r/ha*** 
(Puolanka, Hyrynsalmi ja Suomussalmi:
*=2000 r/ha, **=25 m3/ha, ***=1000 r/ha)

Ajallaan tehty taimikonhoito varmistaa metsän 
tulevaisuuden ja tukkitilin

metsäasiantuntijaan ja laittaa taimikoita kuntoon. 
Pienpuun keräyksen tuki on joka tapauksessa pois-
tumassa uudesta rahoituslaista, joten sekin kannat-
taa nyt hyödyntää.

Kannattaa muistaa vielä se, että tuen jälkeen jäävän 
metsurityön omakustannusosuuden saa kokonaan 
verovähennyksiin, joten rahasta ei ole taimikoiden 
hoito enää kiinni. Ja ilmasto kiittää.

Hoidetun ja 
hoitamattoman 
taimikon ero 
on huikea!

Varttunut taimikko ennen hoitotyötä. Varttunut taimikko hoitotyön jälkeen.

Taimikon varhaishoito tehty ajallaan.
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Metsitystuki 
 
1. Kiinteä kustannuskorvaus:
-1000 €/ha entisille turvetuotantoalueille (kylvö)

-1500 €/ha entisille turvetuotantoalueille (istutus)

-1500 €/ha entisille kivennäismaapelloille (istutus)

-2000 €/ha entisille turvemaapelloille (istutus)

2. Hoitopalkkio 900 €/ha
-puolet 2 vuoden päästä metsittämisestä

-loput 8 vuoden päästä metsittämisestä

Huom! Tuet ovat veronalaisia metsäverotuksessa.

Lisätietoja omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

-Entiselle peltoheitolle viitisentoista vuotta sitten istutettu kuusikko 
kasvaa vahvasti ja toimii nyt erinomaisena hiilinieluna.

METSÄT JA ILMASTO

Metsitystuen haku on 
nyt ajankohtaista
Maaliskuussa käynnistyi hiilinielun 
kasvattamiseen tähtäävän metsitys-
tuen haku. 

THOMAS VIRTA, PUUKIERTOON-HANKE

Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsäpinta-alaa 
ja hiilinieluja sekä vähentää kasvihuonekaasujen 
päästöjä metsitettävillä kohteilla luonnon monimuo-
toisuutta heikentämättä. Tukea voidaan myöntää 
pääasiassa luonnollisille henkilöille, heidän muo-
dostamilleen yhteisöille ja yhteenliittymille sekä yh-
teismetsille.

Metsitystuella tuetaan metsänkasvatukseen sopi-
vien puuttomien ”joutoalueiden” metsittämistä, ku-
ten entisten turvetuotantoalueiden. Tukea ei myön-
netä vähäpuustoisella tai vähäarvoista puustoa 
kasvavalla kohteella tehtävään metsänuudistami-
seen eikä myöskään ympäristö- ja luontoarvoiltaan 
merkittäville alueille (mm. luonnon monimuotoi-
suuden ja maiseman suojelu). Maatalouden maata 
ja metsämaata olevat alueet jäävät niin ikään tuen 
ulkopuolelle. Viljelykäytöstä poistettua aluetta ei 
pidetä maatalousmaana ja metsitystukea voidaan 
myöntää.

Metsitettävän kohteen vaatimuksiin kuuluu muun 
muassa, että kohde on luontaisesti ja vesitaloudel-
taan metsänkasvatukseen sopiva. Lisäksi kohteen 
pitää olla vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen. Jo met-
sittyneitä kohteita ei tueta, esimerkiksi vesakoitunut 
entinen maatalousmaa ei ole tukikelpoinen. Avoin-
ta sarkaa pitää olla vähintään 20 metrin leveydeltä. 
Metsitys on toteutettava kylvämällä tai istuttamalla. 
Luontainen uudistaminen sen sijaan ei ole tukikel-
poinen.

Tukihakemus on osoitettava Suomen metsäkeskuk-
selle. Tuki muodostuu kustannuskorvauksesta ja 
hoitopalkkiosta. Jos metsityksen perustamistoimen-
piteet toteutetaan muulla rahoituksella, voidaan 
myöntää vain hoitopalkkio. Hoitopalkkio on 900 
euroa/ha, joka maksetaan kahdessa erässä. Perusta-
mistoimenpiteille maksetaan tukea 1000-2000 euroa/
ha riippuen mm. metsitettävän alueen aiemmasta 
käytöstä sekä metsitystavasta.

AINO HYTTINEN

Monia metsänomistajia on voinut hätkähdyttää 
kymmensivuinen hakemuslomake, sillä ensi alkuun 
tukea ei voinut hakea sähköisessä palvelussa. Myös 
tukiehdot ovat tarkat: tuettavan alueen koko on ol-
tava yli puoli hehtaaria ja luontaisesti syntyneen 
puuston määrä pitää jäädä alle metsälain uudista-
misvelvoitteen, muuten alue katsotaan jo metsitty-
neeksi. Jos esim. pellonmetsitysalueella on puustoa 
sarkaojissa, avoimen saran leveys on oltava vähin-
tään 20 metriä ja ojanpenkoilla kasvava puusto vielä 
raivaussahalla kaadettavissa.

Hakemusten määrässä alueellisia eroja

Viljelystä poistuneita alueita on melko tasaisesti joka 
pitäjässä, mutta turvetuotantoalueet painottuvat 
maantieteellisistä syistä Kajaanin länsipuolelle. Met-
sitystuen hakuaika alkoi talven paksulumisimpaan 
aikaan, ja aluetuntemuksen merkitys on korostunut 
metsitystoimenpiteiden suunnittelussa. Toiminnan-
johtaja Mika Korhosen mukaan Sotkamon metsän-
hoitoyhdistyksessä on kyllä saatu kyselyitä metsitys-
tuesta, mutta toimenpiteisiin kiinnostus ei ole vielä 
johtanut.

Metsänhoitoyhdistys Kainuun puolella ollaan kui-
tenkin päästy ns. käärimään hihat.

-Kuhmossa meillä on vireillä muutamia hankkei-
ta, mutta pinta-alat jäävät yhteensä alle 30 hehtaa-
rin, kommentoi toiminnanjohtaja Marko Koskela 
kysyttäessä metsitysinnosta. Muutoin yhdistyksen 
toimialueella on pienehköjä hankkeita yhteensä vii-
tisentoista.  

-Metsänomistajat pakittavat asiassa hakemuksen 
hankaluuden vuoksi, myös ’puuttomuussääntö’ on 
aiheuttanut perumisia. Tuella lienee suurempi mer-
kitys entisten turvetuotantoalueiden metsityksessä, 
Koskela arvelee.

Ylä-Kainuussa Suomussalmella ja Hyrynsalmella 
toiminnanjohtaja Kari Paavilaisen mukaan metsi-

Metsitystuki-
hakemusten 
päätökset venyvät

Metsäkeskus tiedottaa, että joutomaiden mets-
itystuen päätökset viivästyvät. Tukea on haettu 
jo kaksi kertaa myöntämisvaltuuden määrä. 
Metsitystuen haku avautui maaliskuun alussa ja 
huhtikuun loppuun mennessä hakemuksia oli 
tullut Metsäkeskukseen lähemmäs tuhat kappal-
etta. Ensimmäiset tukipäätökset tehtiin huhtikuun 
loppupuolella.

Hakemusten käsittelyssä on kuitenkin ollut 
teknisiä ongelmia. Niinpä Metsäkeskus pystyy 
tekemään vain osan päätöksistä niin, että tuen 
mukaisia viljelytöitä päästäisiin tekemään jo 
kevään aikana. Hakijoiden kannattaakin varau-
tua siihen, että viljelytyöt siirtyvät ensi keväälle, 
Metsäkeskuksesta todetaan. Töitä ei saa aloittaa 
ennen tuen myöntämistä.

tysmahdollisuutta on mietitty jopa kolmeenkymme-
neen kohteeseen, joista kolmasosa on todettu toteu-
tuskelpoisiksi.  

-Kohteet ovat pinta-alaltaan 5 – 15 hehtaaria, ker-
too Paavilainen.  

-Lumipeite on vielä hankaloittanut kohteiden ja 
uudistusketjujen valintaa. Näissä kohteissa viljelyt 
toteutuvat pääosin vuonna 2022.

Eniten turvesoita on metsänhoitoyhdistys Ro-
kua-Paljakan alueella Utajärvellä ja Vaalassa. Tiedos-
sa olevia hankkeita on toistasataa hehtaaria. Noin 
puolet tehdyistä tukihakemuksista kohdistuvat käy-
töstä poistuville turvesoille, kertovat alueen viljely-
töistä pääasiassa vastaavat neuvojat Aino Hyttinen 
ja Pertti Lahtinen.   

-Metsänomistajat ovat tehneet metsityssuunnitel-
mia jonkin verran itsekin, mutta metsänkasvun kan-
nalta parhaaseen lopputulokseen päästään konsul-
toimalla ammattilaista, korostaa Lahtinen.

Metsitystuki kiinnostaa - kohteiden Metsitystuki kiinnostaa - kohteiden 
valinnassa oltava tarkkanavalinnassa oltava tarkkana

Metsänhoitoyhdistyksissä varauduttiin jopa 
hankevyöryyn, kun joutoalueiden metsitystuen 
haku mahdollistui maaliskuussa. Metsänomis-
tajat ovat kuitenkin olleet melko maltillisesti lii-
kenteessä. Kari Paavilainen
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JUHA RAUTAKOSKI

Metsäyhtiö Stora-Enso pudotti viime viikolla jäätä-
vän pommin Pohjois-Suomeen ilmoittamalla Kemin 
Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaiden lopettamises-
ta. Samaan hengenvetoon yhtiö lupasi jatkaa puun-
hankintaa Pohjois-Suomessa. Kuitupuun käyttö 
kuitenkin vähenee vääjäämättä Lapissa, jonne tulee 
merkittävä ainakin reilun vuoden mittainen väli-
kausi ennen MetsäGroupin uuden Kemin tehtaan 
raaka-ainehankinnan aloitusta. Eikä se tiedä hyvää 
myöskään puun hinnalle.

Suljettavaksi suunnitellut kolme paperikonetta ja 
sellutehdas ovat käyttäneet kuitupuuta vuosittain lä-
hes kaksi miljoonaa kuutiometriä. Liki satavuotinen 
kuitupuun jalostuksen historia Veitsiluodossa päät-
tyy. Yhtiön mukaan uusi tilanne kääntää puuvirto-
ja pohjoisesta Keski- ja Itä-Suomen suuntaan, missä 
toimivat yhtiön Varkauden ja Joensuun tehtaat.

Metsä Groupin investointi tuo uutta 
innostusta metsäsektorille

PUUN JALOSTUS

Kemiin sijoittuva Suomen metsäteollisuuden historian suurin kotimainen investointi tuo 
tervetullutta lisäkäyttöä pohjoisten metsien kuitupuulle.

JUHA RAUTAKOSKI

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre teki alkuvuo-
desta odotetun investointipäätöksen uuden bio-
tuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin 
arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäte-
ollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investoin-
ti kotimaahan. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja 
puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 
2023 kolmannella neljänneksellä. 

Kemin biotuotetehdas lisää Suomen vuotuista vien-
tiä noin puolella miljardilla eurolla, ja vuotuinen posi-
tiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen ar-
von ja suomalaisen työn oston kautta on myös noin 
puoli miljardia euroa. Merkittävä osa biotuoteteh-
taan tuottamasta sellusta jalostetaan korkealaatui-
seksi lainerikartongiksi tehdasalueella. Metsä Board 
on tässä yhteydessä päättänyt laineritehtaan kapasi-
teetin nostoinvestoinnista.  

Uusi tehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suo-
messa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin 
osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin 
biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa 
työskentelee noin 2 500 henkilöä. Tehtaan raken-
nusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 
henkilötyövuotta. Rakennusvaiheen aikana eri työn-
tekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 
15 000.  

Tehdas käyttää kuitupuuta vuosittain noin 7,6 mil-
joonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enem-
män kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Puuraaka-ai-
ne on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta. 
Puunhankinta Kemin tehtaalle laajenee kuitenkin 
jatkossa myös Ruotsiin, josta arvioidaan hankittavan 
vuosittain noin miljoona kuutiometriä puuta. Uusi 
tehdas korvaa Kemin nykyisen, elinkaarensa päässä 
olevan sellutehtaan.

Stora-Enso pudotti pommin Pohjois-Suomeen
Onni onnettomuudessa on, että Stora-Enson teh-
tailla Oulussa havukuitupuuta kuluu 0,5 miljoonaa 
kuutiometriä aiempaa enemmän, kun aalto pahvin 
pintamateriaalia eli kraftlaineria valmistava kone 
pääsee täyteen vauhtiin. Pohjoisen kuitupuuta tar-
vitaan yhtiön tehtaille myös siksi, että Venäjä on 
kieltämässä havukuitupuun viennin ulkomaille ensi 
vuoden alussa.

Stora-Enson päätös merkitsee samalla myös sitä, että 
Kemijärvelle suunnitteilla oleva biotuotetehdas saa 
lisää toimintamahdollisuuksia ainakin raaka-aine-
huollon näkökulmasta. Veitsiluodon 1,9 miljoonan 
kuution vuotuinen puun käytön loppuminen helpot-
taa merkittävästi kuitupuun hankinnan suunnittelua 
Kemijärvellä.

LYHYESTI METSÄSTÄ

Hallitus suitsii metsä-
rahastojen verosuhmurointia
Hallituksen kehysriihessä tehtiin verolinjauksia, 
joissa puututaan muun muassa metsärahastojen 
tilakauppoihin. Hallitus päätti, että metsärahasto-
jen mahdollisuutta hyödyntää metsävähennystä 
rajoitetaan vuoden 2022 alusta alkaen. Samalla 
selvitetään yhteismetsäosuuden hankintavelan 
koron vähennyskelpoisuutta. Lisäksi ulkomaisten 
sijoittajien verovelvollisuuden laajentamiseksi 
varmistetaan, että ulkomaisten rahastojen kiin-
teistösijoituksista saadut voitot verotetaan Suomes-
sa. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alusta 
alkaen.

Sähköinen puukauppa-
paikka takkuaa edelleen
Puukaupat sähköisessä puukauppapaikka Kuutios-
sa kasvoivat viime vuonna kolmanneksella, mutta 
määrä jäi edelleen vain muutamaan prosenttiin 
puukaupan kokonaisvolyymista. Kauppaa tehtiin 
yhteensä 3,4 miljoonan kuution edestä, kun edel-
lisvuonna kauppamäärä jäi 2,5 miljoonaan kuu-
tioon. Vaikka valtaosa Kuutiossa kaupan olevasta 
puusta koostuu metsänhoitoyhdistyksen valtakir-
jakaupoista, vain kolmannes yhdistyksistä käytti 
Kuutiota vuonna 2020. Kuution tulos ja liikevaihto 
laskivat viime vuonna jo toista vuotta peräkkäin. 

Metsäyhtiö UPM vahvassa 
vedossa
Lähes kaikilla yhtiön keskeisillä tuotteilla meni en-
simmäisen vuosineljänneksen aikana hyvin. Sellun, 
sahatavaran ja biopolttoaineiden kysyntä oli hyvää, 
ja sellun hinnat nousivat ennakoitua nopeammin. 
Tarramateriaalien ja erikoispaperien markkinat 
jatkuivat vahvoina. Jopa graafisten papereiden 
valmistuksessa yllettiin voitolliseen tulokseen, 
vaikka hinnat ja kysyntä laskivat. Yhtiön ensimmäis-
en vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 
pysytteli vuoden takaisella tasolla 279 miljoonassa 
eurossa. Liikevaihto sen sijaan laski 2 prosenttia 2,2 
miljardiin euroon. 

Stora Enso paransi vauhtiaan
Stora Enso onnistui tammi-maaliskuussa kasvat-
tamaan liikevaihtoaan ja tulostaan viime vuodesta. 
Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä kvartaa-
lilla 3,1 prosenttia edellisvuodesta 2,28 miljardiin 
euroon. Yhtiön mukaan tämä johtui suuremmista 
toimituksista ja korkeammista hinnoista. Operatii-
vinen liiketulos puolestaan kasvoi säästöohjelman 
vauhdittamana 82 prosenttia 328 miljoonaan 
euroon. Operatiivinen liiketulosprosentti oli huikea 
14,4. Niinpä yhtiö ilmoitti lakkauttavansa Veitsiluo-
don tehtaat.  

Metsä Groupin liikevaihto ja 
tulos paranivat
Metsä Groupin ensimmäisen vuosineljänneksen 
liikevaihto nousi 1,4 miljardiin euroon ja vertailukel-
poinen liiketulos 174 miljoonaan euroon. Se on 
110 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten. 
Nousun taustalla on muun muassa kartongin hyvä 
markkinatilanne, sahamarkkinoiden vauhdittumi-
nen ja etenkin sellun hinnan nousu sekä Aasiassa 
että Euroopassa.

Lähteet: MMM, Luke, Metsälehti, MT
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METSÄ JA LUONTO

Kainuun ja 
Koillismaan lukioille 
ilmastonmuutos-
tietoutta 
lahjoituksena 
LähiTapiola-ryhmä, Metsänomistajat ja 
MTK-säätiö lahjoittavat lukioille ilmaston-
muutosta käsitteleviä teoksia. Tavoitteena 
on lisätä nuorten tietämystä ilmastoasioista.

JUHA RAUTAKOSKI

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan alueella lahjoitetaan 
yhteensä sata kirjaa toukokuun aikana. Kirjalahjoi-
tuksen toivotaan lisäävän nuorten tietoisuutta ilmas-
tonmuutoksesta ja siihen vaikuttavista asioista. Suo-
menkielisille lukioille lahjoitetaan Petteri Taalaksen 
kirja Ilmastonmuutos ilmastotieteilijän silmin (Tammi). 
Lukiot voivat hyödyntää kirjoja haluamallaan tavalla 
esimerkiksi opetuskäytössä tai jakamalla niitä stipen-
deinä kesäkuussa valmistuville uusille ylioppilaille. 
Kaiken kaikkiaan kirjoja lahjoitetaan lukioihin yh-
teensä 7 600 kappaletta.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme polttavimmista 
ongelmista, jonka torjumiseksi tarvitsemme tekoja 
ja tekojen pohjaksi tietoa. Paikallisena toimijana ha-
luamme toimia vastuullisesti myös omalla alueel-
lamme, kertoo LähiTapiola Kainuu-Koillismaan toi-
mitusjohtaja Ulla Sipilä.  

 -Toivottavasti voimme osaltamme lisätä alueem-
me nuorten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja in-
nostaa etsimään tekoja niiden torjumiseksi. 

Ilmastonmuutos näkyy jo nyt asiakkaillemme sään 
ääri-ilmiöiden yleistymisenä, mikä lisää monenlaisia 
vahinko- ja turvallisuusriskejä, Ulla Sipilä tähdentää. 

-Pyrimme vastuullisella toiminnalla parantamaan 
asiakkaidemme sekä koko yhteiskunnan turvalli-
suutta, taloudellista menestystä ja hyvinvointia.

Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuu-
tokseen hillitsemisessä. Metsien kyky sitoa hiilidiok-
sidia ja varastoida sitä puubiomassaan ja maaperään 
vähentää hiilidioksidin määrää ilmakehässä, toteaa 
MTK:n metsälinjan kenttäpäällikkö Seppo Miettu-
nen.  

-Pystymme samanaikaisesti tuottamaan metsis-
sämme niin uusiutuvia raaka-aineita, ilmastohyötyjä 
kuin luonnon monimuotoisuutta. 

SUVI SCHROREDUS

Kainuuseen on myönnetty lisärahoitusta luonnon-
suojelualueiden hankintaan vuosille 2020-2022. 
Suojeluun soveltuvia kohteita ovat esimerkiksi 
luonnontilaiset korvet, lehdot sekä kangasmailla 
runsaslahopuustoiset vanhat metsät. Kangasmetsien 
pinta-ala vaatimus on 10 hehtaaria, ellei kohde rajau-
du jo olemassa olevaan suojelualueeseen. Esimerkik-
si lehtoa sisältävä kohde voi olla pinta-alaltaan pie-
nempi. Mikäli metsänomistajalla on sopiva kohde ja 
kiinnostusta suojeluun, nyt kannattaa ottaa yhteyttä 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
seen, metsäkeskukseen tai paikallisen metsänhoito-
yhdistykseen.  

Myös soiden suojeluun on nyt rahoitusta. Soiden-
suojelun täydennysehdotuskohteiden hankinnassa 
pyritään suojelemaan arvokkaina elinympäristöinä 
puustoisia soita ja soiden reunoja, metsäluhtia ja 
tulvametsiä. Soidensuojelun täydennysehdotuskoh-

Merkittävä lisärahoitus Merkittävä lisärahoitus 
suojelualueiden hankintaan suojelualueiden hankintaan 
KainuussaKainuussa

teiden toteuttamisen osalta ELY-keskus lähestyy 
maanomistajia neuvonnan ja henkilökohtaisten yh-
teydenottojen avulla.  

Suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen. Kohteiden suo-
jelu voidaan toteuttaa perustamalla yksityinen suo-
jelualue omalle maalle tai myymällä alue valtiolle 
luonnonsuojelutarkoituksiin. Suojelusta maksettavat 
korvaukset ovat yksityiselle maanomistajalle verova-
paita. Korvaus muodostuu suojeltavan alueen puus-
ton arvosta, toisin sanoen hakkuutulon menetykses-
tä. Myyntitilanteessa korvataan lisäksi maapohjan 
arvo.   

Yhteystiedot: Kainuun ELY-keskus  
Metsäiset alueet: Suvi Schroderus, puh 050 3508613 
suvi.schroderus@ely-keskus.fi 
Soiden suojelu: Kari Kemppainen, puh. 050 3512560 
kari.kemppainen@ely-keskus.fi 
tai Marja Manninen, puh. 040 7438078, marja.manni-
nen@ely-keskus.fi tai täyttämällä lomake osoitteesta 
metsonpolku.fi

www.ok-yhtiot.fi

Soita 050 4350 782

• Kokopuu 
• Karsittu ranka
• Oksa- ja latvusmassa

Ostamme  
energiapuuta

Myymme 
laadukasta haketta 

lämpölaitoksille

Metsänomistajana sinun kannattaa  
olla meihin yhteydessä ennen  
hankintatyön aloittamista.

Hallitus ohjaa lisää rahaa metsänhoitoon ja 
pienpuun korjuuseen

JUHA RAUTAKOSKI

Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän (Ke-
mera) määrärahaa lisätään helmikuussa tehdyllä 
lisätalousarviopäätöksellä 3,75 miljoonalla eurolla 
vuonna 2021. Kemeran avulla tuetaan yksityisten 
metsänomistajien metsänhoitotöitä. Lisärahalla 
vahvistaa kotimaisen metsähakkeen saatavuutta 
ja kannustaa metsänomistajia aktiiviseen metsien 
hoitoon, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari 
Leppä.

Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhäs-
sä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaa-
ria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on liki miljoona 
hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös 
pienpuun keruutukea. Tähän mennessä pienpuu-

korjuun tukea on myönnetty vain noin 33 000 heh-
taarille vuodessa. Tavoitteena on kaksinkertaistaa 
tämä määrä seuraavan kolmen vuoden aikana, 
ministeri Leppä sanoo.   -Esitetyn määrärahali-
säyksen avulla sekä aiemmin myönnettyjen tukira-
hoitusten käyttöä tehostamalla voidaan lisätä jopa 
500 000 kuutiometriä kotimaisen pienpuun käyttöä 
vuonna 2021.

Nuoren metsän hoidon tukea maksetaan 230 eu-
roa hehtaarilta kohteissa, joilla tukiehdot täyttyvät. 
Hehtaarikohtaista tukea voidaan korottaa 200 eu-
rolla, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerä-
tään pienpuuta. Vähimmäismäärä kerätylle pien-
puulle on eteläisessä ja keskisessä Suomessa 35 
kiintokuutiometriä hehtaarilta ja pohjoisessa Suo-
messa 25 kiintokuutiometriä hehtaarilta.

mailto:suvi.schroderus@ely-keskus.fi
mailto:kari.kemppainen@ely-keskus.fi
mailto:marja.manninen@ely-keskus.fi
mailto:marja.manninen@ely-keskus.fi
http://www.ok-yhtiot.fi
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LIISA HUMALAMÄKI
 

Ilmaston lämpeneminen lisää metsänomistajien ta-
loudellista riskiä. Varsinkin myrskytuhot ovat viime 
vuosikymmenen aikana lisääntyneet merkittävästi 
koko Suomessa. Viime vuonna myrskysi ja tykky-
lumi teki tuhojaan myös Pohjois- Pohjanmaan ja 
Kainuun alueella, mikä näkyi maksetuissa vakuu-
tuskorvauksissa. Hyvällä metsänhoidolla ja varautu-

misella voidaan osaltaan vaikuttaa riskeihin, toteaa 
LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Ilkka Herva.
 
Koko maassa myrskyjen aiheuttamat vahingot ovat 
nelinkertaistuneet siitä, mitä ne olivat noin kymme-
nen vuotta sitten. Voimakkaiden tuulien ja myrsky-
tuhojen oletetaan lisääntyvän entisestään tulevai-
suudessa.  

 - Koko maassa vuosina 2010-2019 myrskyissä 

Myrsky on kesän tullen taas 
pahin metsätuhoriski
Tuhoriskien kasvusta huolimatta Pohjois-Pohjanmaan  ja Kainuun yksityismetsät ovat edel-
leen heikosti vakuutettuja. 

Myrskytuulet ovat nelinkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

SEPPO MIETTUNEN

JUHA RAUTAKOSKI

KaiCell Fibers Oy ja Loiste-yhtiöt ovat allekirjoitta-
neet aiesopimuksen energiantuotantoon liittyvän yh-
teistyön kehittämisestä. Yhtiöt lähtevät yhdessä sel-
vittämään uusiutuvaan energiantuotantoon liittyviä 
yhteistyömahdollisuuksia sekä teknisiä ratkaisuja. 

KaiCell Fibers Oy:n tavoitteena on rakentaa Palta-
moon biotuotetehdas, joka tuottaa 600 000 tonnia 
valkaistua sellua vuodessa. Tehdas käyttää raaka-ai-
neena havu- ja koivukuitupuuta sekä haketta. Bio-
tuotetehdas tulee olemaan merkittävä bioenergian 
tuottaja lämmön ja sähkön osalta. Tehtaan kokoluok-
kaa kuvaa, että prosesseissa sivutuotteena muodos-
tuvalla lämpöenergialla olisi mahdollista kattaa lähes 
koko Kajaanin seudun kaukolämpötarve ja sähkön 
tuotantokapasiteetti voisi vastata koko Kajaanin seu-
dun sähkönkulutustarpeesta.

Biotuotetehtaan puunhankinnan ja tuotantopro-
sessin yhteydessä syntyy huomattavat määrät bio-

tuhoutunut puuston määrä oli kaksinkertainen ver-
rattuna aiempaan vuosikymmeneen. Määrä on ollut 
kasvussa vuodesta 2018 alkaen, kertoo Herva. -Kai-
nuussa etenkin tykkylumen aiheuttamat tuhot ovat 
olleet myrskyäkin pahempi riesa.
 
Tuulisuus lisääntyy arvioiden mukaan tulevaisuu-
dessa koko maassa aina Lappiin asti. Metsäpalot 
voivat aiheuttaa kerralla mittavan suuret vahingot � 
esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaalta Muhoksen met-
säpalo. 

 - Muhoksella paloi kerralla 250 hehtaaria metsää, 
joka on valtakunnan mittakaavassakin poikkeuksel-
lisen paljon. Palovahinkojen lisäksi pitää tulevaisuu-
dessa varautua myös yhä todennäköisemmin hyön-
teistuhoihin lämpötilan noustessa. Lumituhot ovat 
merkittävä riski etenkin sisämaan korkeimmilla alu-
eilla, kertoo Herva.
 
Metsänomistamisen riskiä voi pienentää muun 
muassa hyvällä metsänhoidolla sekä oikeilla puula-
jivalinnoilla. Oikeilla korjuu- ja hoitotoimenpiteillä 
voidaan vähentää riskiolosuhteita ja parantaa met-
sän omaa tuhonsietokykyä.  

 - Metsänomistajat ovat yhä useammin tilanteessa, 
jossa yhtäkkinen myrsky tai sydäntalven tykky voi 
alentaa vuosien työllä saavutettua arvoa merkittä-
västi. Myös eläintuhot ja lisääntyvät vieraslajituho-
laiset voivat tuhota metsää nopeasti. Siksi metsän-
omistajan on syytä olla tietoinen näistä asioista.
 
Vakuutuksilla puolestaan voi varautua sellaisiin ris-
keihin, joihin ei voi itse vaikuttaa. Pohjois-Suomen 
yksityismetsänomistajista vain noin nelisenkym-
mentä prosenttia on ottanut vakuutuksen metsäl-
leen, Herva toteaa.  - Mahdollisiin metsätuhoihin on 
varauduttu kuitenkin edelleen huonosti. Yllättävän 
moni metsänomistaja ottaa edelleen riskin itse kan-
nettavakseen, vaikka ovat tietoisia metsän kasvaneis-
ta riskeistä. 

Loiste ja KaiCell Fibers suunnittelevat 
energiayhteistyötä

polttoainetta, jota on myös mahdollista hyödyntää 
Kajaanissa ja paikallisissa lämpölaitoksissa.  KaiCell 
Fibersin toimitusjohtaja Hannu Heikkisen mielestä 
aiesopimus on lupaava avaus yhtiön bioenergia-po-
tentiaalin hyödyntämiselle.   -Yhtiöt voivat saavuttaa 
merkittäviä synergiaetuja biopolttoaineiden hyö-
dyntämisessä ja tehtaan raaka-aineiden hankinnassa 
sekä tuottaa energiaa tehtaan lähiympäristöön ja Ka-
jaanin seudulle.   

Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Reino Huuskon 
mukaan aiesopimus tuo tavoitteellisuutta KaiCell 
Fibersin kanssa tehtävään esiselvitykseen.   -Toteu-
tuessaan energiayhteistyö tulisi merkittävästi edis-
tämään Kajaanin kaupungin ja Loiste-yhtiöiden 
hiilineutraalia lämmön- ja energiantuotantoa sekä 
paikallista biopolttoaineiden hankintayhteistyötä. 
Lisäksi olemme paikallisena energiayhtiönä kiinnos-
tuneet selvittämään, miten saamme yhdessä suunni-
teltua ja toteutettua ympäristön ja energiatehokkuu-
den kannalta parhaat ratkaisut.
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Yhteisomistustiloilla kannattaa tilan 
hallinnoinnin pelisäännöt sopia kir-
jallisesti, ettei tule yllätyksiä tai pet-
tymyksiä.

JUHA RAUTAKOSKI

Yhteishallintasopimus on suositeltava ja tärkeä osa 
metsäyhtymän asioiden hoitoa. Yhteishallintaso-
pimus voidaan tehdä myös kuolinpesälle. Sopi-
muksessa määritetään pelisäännöt, toimintatavat ja 
vastuut yhteisen metsäomaisuuden ja rahavarojen 
hoidossa. Osakkaat voivat tässä linjata paljonkin 
yhteisen omaisuuden hoitoon liittyviä asioita ja so-
pimus kannattaa räätälöidä aina tapauskohtaisesti. 
Kaikki yhtymän osakkaat vahvistavat sopimuksen 
allekirjoituksellaan.

Yhteishallintasopimukseen otetaan tavallisesti mu-
kaan metsänhoitoon ja puukauppaan liittyviä asioita 
ja rahaliikenteen hoitoa. Hyvä tapa on sitoa hakkuut 
ja hoitotyöt voimassa olevaan tai sopimuksen teon 
yhteydessä laadittavaan metsäsuunnitelmaan. Kun 
osakkaita on useita, valtuutetaan yksi osakas hoita-
maan yhteydet metsänhoitoyhdistykseen ja puun 
ostajiin, jolloin hän voi kaikkien puolesta allekirjoit-
taa hakkuusopimukset ja metsänhoitotöiden toimek-
siannot. Yhtymällä oleva pankkitili on välttämätön 
joustavan rahaliikenteen hoitamiseksi. 

Yhteishallintasopimukseen tulee määrittää millä 
ajalla sopimus ja valtuutukset ovat voimassa, miten 
hoidetaan kotitarvepuun ja polttopuun ottaminen, 
osallistuuko osakkaat tai joku heistä metsänhoitotöi-
hin ja miten tämä työ korvataan. Rahavarojen hoi-
don osalta on syytä päättää myös ylijäämän jaosta, 
eli miten jaetaan puukauppatulojen ja yhtymän me-
nojen erotus. Yhtymälle on järkevä valita asiainhoi-
taja, joka hoitaa yhtymän raha-asiat, veroilmoituk-

sen laatimiset ja mahdolliset raportoinnit osakkaille. 
Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä kaikissa 
vaiheissa, jotta riidoilta vältytään. Suomi.fi valtuu-
tus yhtymän asiainhoitajalle mahdollistaa sähköisen 
asioinnin OmaVerossa. 

Metsäyhtymä antaa vuosittain yhteisen veroilmoi-
tuksen, josta verottaja jakaa jokaiselle osakkaalle 
murto-osien suhteessa verotettavan tulon tai tap-
pion. Kukin osakas saa vapaasti päättää oman met-
säosuutensa kohtalosta, eli hän voi myydä tai lahjoit-
taa sen koska tahansa. Hyvän käytännön mukaista 
on informoida ennakkoon muita yhtymän osakkai-
ta mahdollisesta omistajan muutoksesta. Yhtymän 
osuuden luovutukseen liittyvistä asioista voidaan 
sopia ”herrasmiesperiaatteella” hallinnanjakosopi-
muksessa.  

Metsänhoitoyhdistykset auttavat alueensa metsän-
omistajia yhtymän yhteishallintasopimuksen laadin-
nassa. Sitä varten on olemassa valmiita sopimuspoh-
jia, joita muokkaamalla löytyy jokaiseen tilanteeseen 
sopiva räätälöity asiakirja. Yhteishallintasopimus on 
turvallinen ja käytännöllinen tapa hoitaa yhteisiä 
asioita.

Omistetaanpa metsä porukalla!

YHTEISHALLINTASOPIMUSASIAT

Toistaiseksi jatkuva vai määräaikainen 

Valtuutus puukauppoihin ja metsänhoitoon

Osakkaiden työpanos ja korvaukset

Metsäsuunnitelman hankinta tai päivitys

Raha-asioiden hoito

Ylijäämän tilittäminen osakkaille

Raportointi osakkaille

Metsästysoikeuksien käyttö

Kotitarvepuun ottaminen

Toiminta osakkaan vaihtuessa

Yhteishallintasopimus on turvallinen tapa hoitaa yhteisiä  
metsäasioita.

KIINTEISTÖKAUPPA

Metsätilakaupassakin 
ostajat kannattaa 
kilpailuttaa

JUHA RAUTAKOSKI

Metsätilakauppamäärät ovat olleet alkuvuon-
na hyvässä kasvussa. Tammi-huhtikuun aikana 
tilakauppoja on solmittu Pohjois-Suomen Met-
sämarkkinoiden (PSMM) kautta Kainuun, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Lapin alueella yhteensä 137 
kpl. Määrä on 10% edellisvuotta suurempi. 

 -Viimeisen 12 kuukauden aikana PSMM:n 
kautta tehtyjen tilakauppojen keskihehtaari hinta 
oli Kainuussa 2 480 euroa metsämaahehtaarilta. 
Vuoteen 2019 verrattuna hinta on noussut noin 
18 prosenttia, kertoo yhtiön vastaava kiinteistö-
välittäjä Seppo Kyllönen.

Kantohinnoilla mitattuna hinta on noussut vuo-
teen 2019 verrattuna yhdeksän prosenttia. Kai-
nuun tilakaupoissa metsämaan keskipuusto oli 
noin 80 kuutiota hehtaarilla ja keskimääräinen 
kuutiohinta 28 euroa. 

-Jokainen tila on erilainen esimerkiksi sijainnil-
taan ja puustoltaan, minkä vuoksi keskimääräiset 
hehtaarihintatilastot eivät suoraan sovellu yksit-
täisen tilan arvon määrittelyyn. Tilan yksilöllinen 
tarkka arvo saadaan selville metsänhoitoyhdis-
tyksen ammattitaidolla laatiman arvion avulla, 
Kyllönen muistuttaa.

Metsätilamarkkinat käyvät tällä hetkellä sen ver-
ran kuumana, että myytävästä on välillä puute. 
Ostajia löytyy kaiken tyyppisille ja kokoisille ti-
loille, Kyllönen luonnehtii.  

 -Metsätilansa myyntiä harkitsevan kannattaa 
olla hereillä. Kovan kysynnän johdosta kaup-
pahinnat nousevat nyt monessa kohteessa reip-
paasti yli käyvän arvon. Tämän takia tarjoukset 
kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa, jolloin tilalle 
saadaan paras hinta. 

PSMM:n välittämät metsätilat myydään Kyllösen 
mukaan pääsääntöisesti tarjouskilpailun kautta 
Metsätilat.fi sivustolla. Hyvän kysynnän johdos-
ta suurin osa tiloista menee kaupaksi heti ensim-
mäisellä ostotarjouskierroksella.   

-Metsätilan keskimääräinen myyntiaika on täl-
lä hetkellä noin 35 päivää. Eli kun tila laitetaan 
myyntiin, on ostaja tiedossa noin kuukauden si-
sällä. 

Viime aikoina rahastot ovat ostaneet PSMM:n vä-
littämistä kohteista Kainuussa noin 40 prosenttia 
kauppasummasta. Kappalemäärällisesti osuus 
on ollut neljänneksen luokkaa, Seppo Kyllönen 
laskee.  

-Vaikka rahastot ovat olleet aktiivisia varsinkin 
suuremmissa ja arvokkaimmissa kohteissa, eivät 
kaikki suuret kohteet ole päätyneet heille, vaan 
yksityisetkin ovat ostaneet useita isoja kohteita. 
Ostajien kirjo on tällä hetkellä hyvin kirjava, sillä 
rahastojen lisäksi markkinoilla liikkuu myös yh-
teismetsiä ja metsäsijoittajia.

Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy LKV 
(PSMM) on metsänhoitoyhdistysten ja yhteis-
metsien omistama yhtiö, joka toimii metsä-
kiinteistövälityksen lisäksi yksityismetsien 
puukaupassa koko Pohjois-Suomessa.  Kiin-
teistökaupassa olemme osa koko Suomen katta-
vaa Metsätilat.fi - ketjua www.metsamarkkinat.
fi. 

http://www.metsamarkkinat.fi
http://www.metsamarkkinat.fi
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Kuhmo, Juttua, Särkiaho 290-403-8-3, pin-
ta-ala n. 13,99 ha, puusto n. 760 m3, taimi-
koita 5,1 ha, HP 16 000€/tarjouskauppa

Paltamo, Kiehimänsuu, metsämääräala 
Osmola 578-402-4-126 ja kaksi pientä kiin-
teistöä lisäksi, pinta-ala n. 36,3 ha, Kiehimä-
joen rantaa ja kaavan mukaisia ok-tontteja, 
HP 100 000€/tarjouskauppa

Paltamo, Kiehimänsuu, Päätalo 578-402-
4-137, pinta-ala n 8,6 ha, puusto n. 1300 
m3, tukkia 650 m3, taim. 2,3ha HP 48 000€/
tarjouskauppa

Paltamo, Mieslahti, Pienipuro 578-405-
26-9, pinta-ala 5,87 ha, puusto n. 320 m3, 
tukkia n. 180m3,  taim. 2,3 ha, HP 12 500€/
tarjouskauppa

Puolanka, Heiluanjärvi, vapaa-ajan tontti, 
0,5 ha, puustoinen, HP 12 000€

Metsätilat.�

MEILTÄ KAUPPA- JA LAHJAKIRJAT, 
METSÄSUUNNITELMAT, TILA-ARVIOT,

 PERINNÖNJAOT, PERUKIRJAT, KAUPANVAHVISTUS, 
EDUNVALVONTAVALTAKIRJAT SEKÄ 

KAIKKI PUUKAUPPAAN JA METSÄNHOITOON 
LIITTYVÄT PALVELUT!

KIINTEISTÖJÄ 
MYYTÄVÄNÄ

������
���������������

www.mhy.fi/kainuu

METSÄNHOITOYHDISTYS KAINUU RY, LKV
Kauppakatu 25 A, 87100 Kajaani
Juha Valtanen 
p. 040 703 1397
juha.valtanen@mhy.fi
www.mhy.fi/kainuu

HEI, JOS OLET AIKEISSA 
LUOPUA METSÄSTÄSI – 

NYT ON HYVÄ AIKA TEHDÄ SE!

METSÄKIINTEISTÖJÄ MYYTÄVÄNÄ

Myyntikohteiden 
kartat ja arviot - katso 

www.metsatilat.fi/
pohjoissuomi 

Uusia kohteita tulossa 
lähiaikana myyntiin, 

kannattaa seurata nettisivujamme

JUHA RAUTAKOSKI

Vuosi 2021 on alkanut vauhdikkaasti kiinteistönvä-
lityksen osalta Mhy Kainuu ry LKV:ssa. Tähän men-
nessä olemme välittäneet jo 15 kiinteistökauppaa ja 
myynnissä meillä on tällä hetkellä viisi myyntikoh-

detta, kertoo metsä-
omaisuuden erityis-
asiantuntija LKV Juha 
Valtanen. 

- K e s k i m ä ä r ä i n e n 
myyntiaika on ollut 
kuusi viikkoa, eikä 
yksikään toimeksianto 
ole jäänyt ilman kaup-
paa.

Hinnat ovat säilyneet 
Valtasen mukaan hy-
vällä tasolla ja vauh-
dittunut puukauppa 
näkyy myös kiinteis-

Vaala, Säräisniemi, MÄNTYHARJU metsäkiinteistö p-ala 0,896 ha Vaalan kk:ltä n.13,8 km Säräis-
niemen taajamassa pikitien laidalla. Uudistuskypsää tukkipuustoa n. 168 m3, joka hakattavissa. 
Vaikka myydään kaavamerkinnällä M metsätilana, liittymät löytyvät naapurikiinteistöiltä ja raken-
nustarkastajan mukaan rakennusluvan voisi saada/hankkia suunnittelutarveratkaisuhakemuksel-
la. Hp. 10500 €.  

Vaala, Jaalanka, HETEKANGAS metsätila p-ala 13,7 ha Vaalan kk:ltä n.21 km Liminpurolla valtatie 
22 varressa. Puustoa n. 1487 m3, pääsoin varttuneissa ja uudistuskypsissä metsissä. Hakkuumah-
dollisuus n.700 m3. Hp. 52000 €.  

Puolanka, Lylykylä, RAIVIO määräala n. 20,2 ha Puolangan kk:ltä n. 33 km. Valtion maihin lännes-
sä rajautuva sekä Kailas-ja Risujärven rantamia n. 1,35 km. Pääosin varttuneita ja 
uudistuskypsiä metsiä. Kokonaispuustoa n.1307 m3 ja hakkuumahdollisuus n.1000 m3 
Hp. 45000 €. 

Puolanka, Lylykylä, KUUSIKKO määräala n. 38,4 ha Puolangan kk:ltä n. 30 km. 
Valtion maihin rajautuva sekä Näätäjoen rantamia n. 900 metriä. 
Metsistä pääosa kasvuisia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä 
n. 25,2 ha. Kokonaispuustoa n.2529 m3 ja hakkuumahdollisuus 
n.600 m3 Hp. 54000 €. 

Lisätietoja kohteista LKV, MTI, 
kaupanvahvistaja TUOMO TÖRRÖ 
puh. 0400 184017 

Mhy Kainuun kiinteistönvälityksessä vilkas alkuvuosi
tökaupassa. Rahastojen ja metsäyhtiöiden lisäksi 
markkinoilla on lukuisasti yksityisiä ostajia.

-Kiinteistönvälittäjän käyttö kannattaa. Laatutyöllä 
on aina hinta, mutta laatutyöstä kannattaa maksaa. 
Se näkyy lopputuloksessa, Valtanen huomauttaa. 

-Aidossa kilpailutuksessa kiinteistöjen hinnat lä-
hes poikkeuksetta nousevat. Myös pienet kohteet 
käyvät hyvin kaupaksi, jos niillä on hyvä sijainti ja 
asiallinen pohjahinta. Isot ja arvokkaat kohteet ovat 
viime vuosina menneet aina kaupaksi, ellei niitä yli-
hinnoitella.

Metsä kasvaa ja on pitkällä tähtäimellä historiallises-
sa valossa hyvä sijoitus. Metsä vaatii kuitenkin aina 
hoitoa ja huolenpitoa. Hoitamaton metsä ei tuota, 
Juha Valtanen muistuttaa.   

-Tilanteessa, jossa harkitset metsäkiinteistön 
myyntiä tai muuta omistuksen selkiinnyttämistä, 
käänny reilusti puoleemme. Alkukeskustelu asiassa 
ei maksa asiakkaalle mitään, mutta selkeyttää var-
masti omia ajatuksia ja suunnitelmia.

http://www.mhy.fi/kainuu
mailto:juha.valtanen@mhy.fi
http://www.mhy.fi/kainuu
http://www.metsatilat.fi/pohjoissuomi
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Hannes Makkonen
metsäneuvoja
p. 0400 296 468

Metsänhoitoyhdistys Kainuu palveluksessasi

Kajaanin toimisto                                                                                                                                                Ristijärven toimisto 

Marko Koskela
toiminnanjohtaja
p. 040 750 7301

Juha Valtanen
erityisasiantuntija, Mti, 
LKV, kaupanvahvistaja
p. 040 7031 397

sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi
kotisivut: www.mhy.fi/kainuu

TOIMIPAIKAT
Kajaanin toimisto
Kauppakatu 25 A
87100 Kajaani

Kuhmon toimisto
Koulukatu 14
88900 Kuhmo

Paltamon toimisto
Harjutie 8
88300 Paltamo

Ristijärven toimisto
Aholantie 17
88400 Ristijärvi

Vuolijoen toimisto
Metsämiehentie 11
88270 Vuolijoki

Elina Pääkkönen
metsäasiantuntija
p. 040 719 1102

Matti Muilu
metsäasiantuntija,
oja- ja tieasiat
p. 050 300 0604

Paltamon toimisto                                           Kuhmon toimisto                                          Vuolijoen toimisto

Esa Leinonen
metsäasiantuntija
p. 0400 167 771

Markku Lesonen
metsäasiantuntija
p. 040 4803 101

Sauli Kellokumpu
operaatioesimies
p. 0400  384 780

Ari Karppinen
metsäasiantuntija
oja- ja tieasiat
p. 040 8651 239

Jaakko Malinen
metsäasiantuntija
p. 0400 168 755

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka palveluksessasi

Vaalan toimisto                                                                                                                        Utajärven toimisto

Jukka Kauppinen
toiminnanjohtaja
p. 044 016 7100

Pertti Lahtinen
metsäneuvoja
p. 044 018 1808

Mika Pöllänen
metsäneuvoja
p. 050 303 6823

sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi ja rokuapaljakka@mhy.fi
kotisivut: www.mhy.fi/rokua-paljakka

TOIMIPAIKAT Vaalan toimisto
Vaalantie 20
91700 Vaala

Puolangan toimisto
Vainionkatu 1
89200 Puolanka

Henri Ylikörkkö
metsäneuvoja
p. 040 829 1770

Utajärven toimisto
Vanhatie 33
91600 Utajärvi

Aino Hyttinen
metsäneuvoja
p. 040 703 9963

Puolangan toimisto

Tuomo Törrö
LKV, kaupanvahvistaja
omaisuuspalvelut
p. 0400 184 017

Sanna Sutela
toimistonhoitaja
p. 0400 882 376

Osmo Seppänen
metsäneuvoja
korjuupalvelu
p. 0400 291 108

Jorma Nykänen
metsäneuvoja
p. 0400 296 469

Timo Pikkarainen
metsäasiantuntija
p. 0400 605 772
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Mikko Kananen
metsäasiantuntija
p. 040 770 2778

Tuomo Klemetti
metsäasiantuntija
p. 0400 384 798

Tarja Huusko
toimistonhoitaja
markkinointi
p. 050 313 2557

Niina Mattila
metsäneuvoja
p. 040 660 1221

Salla Tanskanen
korjuuvastaava 
Kajaani ja Paltamo
p. 050 3294 691

Toivo Halonen
ATK-tuki,
metsäneuvoja
p. 0400 383 193

http://www.mhy.fi/kainuu
mailto:rokuapaljakka@mhy.fi
http://www.mhy.fi/rokua-paljakka
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Metsänhoitoyhdistys Sotkamo palveluksessasi
sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi 
kotisivut: www.mhy.fi/sotkamo

TOIMIPAIKKA
Sotkamon toimisto
Akkoniementie 6
88600 Sotkamo

Toimihenkilöt 

Päivi Markkanen
toimistonhoitaja
p. 040 586 4901

Mika Korhonen
toiminnanjohtaja, LKV
kaupanvahvistaja
p. 040 512 9334

Niko Piironen
metsäasiantuntija
p. 040 621 4508

Juha Huusko
metsäasiantuntija
p. 040 028 7748

Timo Huusko
metsäasiantuntija
p. 040 028 7747

Toimihenkilöt 

Jari Kyllönen
metsäasiantuntija
p. 040 023 4407

Pekka Lukkari
metsäasiantuntija
p. 040 028 7746

Risto-Matti Niskanen
metsäasiantuntija
p. 040 028 7745

Suomussalmen toimisto

Kari Paavilainen
toiminnanjohtaja
p. 0500 296 448

Marianne Heikkinen
toimistonhoitaja
myyntineuvottelija
p. 0400 205 401

TOIMIPAIKAT Suomussalmen toimisto
Keskuskatu 3 A 13
88600 Suomussalmi

Hyrynsalmen toimisto
Metsämiehentie 5
89400 Hyrynsalmi

Tero Heikkinen
metsäasiantuntija
p. 0400 513 838

Juuso Heikkinen
metsäasiantuntija
p. 0500 389 958

Lauri Juntunen
metsäasiantuntija
p. 040 662 6848

Hyrynsalmen toimisto

Hannu Polojärvi
metsäasiantuntija
metsätiet
p. 040 767 6252  

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu palveluksessasi
sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi
kotisivut: www.mhy.fi/ylakainuu
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Olemme myös facebookissa

Silja Kauppinen
metsäasiantuntija
p. 0400 171 938

Tuliko tämä lehti väärään 
osoitteeseen?
Tai ovatko muut 

yhteystietosi muuttuneet?

Ilmoita muutos omaan 
metsänhoitoyhdistykseesi.

Tiina Salminen
Metsäasiantuntija
p. 040 720 3160

Jouni Tiainen
Toimitusjohtaja, LKV,
kaupanvahvistaja
p. 0400 158 369

PÄÄKAUPUNKISEDUN PALVELUTOIMISTO

Petri Manninen
metsäasiantuntija
p. 0400 251 379

http://www.mhy.fi/sotkamo
http://www.mhy.fi/ylakainuu
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Tuliko tämä lehti väärään osoitteeseen?
Tai ovatko muut yhteystietosi muuttuneet?

Ilmoita muutos omaan metsänhoitoyhdistykseesi.

999€

545FXT Autotune
Mukana Balance XT -ammattivaljaat
• 45,7 cm3 • 2.2 kW • 8.4 kg

545FR

JÄLLEENMYYJÄ

husqvarna.fi

FUNCTIONAL-KYPÄRÄ 
KAUPAN PÄÄLLE!
Functional-turvahousujen, 
-takin ja -kenkien ostajalle. 
Arvo 79,90 €

45,7 cm³ • 2,2 kW • 8,4 kg  

545FXT Autotune™

545FXT-raivaussahan 
ostajalle Technical-
raivaustakki ja  
-housut -50%. 
Arvo 144,90 €

RAIVAUSASU 
PUOLEEN 
HINTAAN

HUSQVARNA 445e
Kaupan päälle kombikannu ja 
Functional-käsineet.

45,7 cm³ • 2,1 kW • 5,1 kg FLEXI-TYÖKALUVYÖ
Sis. nostokoukun, 
pinotavarasakset, 
metsurinmitan ja 
2 kaatokiilaa. 

PAKETTI- 
HINTA!

219 €
549 €

50,1 cm³ ∙ 3,0 kW ∙ 5,3/5,5 kg

VAIHTAESSASI KÄYTTÖKUNTOISEN SAHASI 
UUTEEN HUSQVARNA 550XP®/G MARK II -SAHAAN

HYVITYS 200 €

Husqvarna 545RF toimitus sisältää Balance 
X valjaat, T45X siimapään, Multi 300-3T (1”) 
ruohoterän, Scarlett 200-22 (1”) raivausterän 
sekä sektorisuojat
• 45,7 cm3 • 2.4 kW • 8.7 kg

799€

649€

543 XP
• 43,1 cm3 • 2,2 kW • 4,5 kg

Terälevy-ketjupaketti
Paketissa on kaksi ketjua ja yksi terälevy 59€

Mukana terävely X-Force 13” .325” 1,3 mm Pixel

319€

435 II • 40,9 cm3 • 1,6 kW • 4,2 kg

Sotkamon Keskusliike Oy
Kainuuntie 28, 88600 SOTKAMO
Puh. (08) 6661 214
keskusliike@sotkamo.net
www.keskusliike.com

Kuhmon Pyörä ja Pienkone
Kainuuntie 95, 88900 KUHMO
puh. 0400 537 065
pyora.pienkone@suomi24.fi
www.pyorajapienkone.fi

Kajaanin Pienkone
Taikatie 2, 87700 KAJAANI
puh. 044 7283 020
myynti@kajaaninpienkone.fi
www.kajaaninpienkone.fi

Motorec
Puolangantie 10, 88300 PALTAMO
motorec@gmail.com
www.motorec.fi

Ylä-Kainuun Kone ja
Varaosa Oy
Kiannonkatu 2-4, 89600 SUOMUSSALMI 
Puh. (08) 713 885
myynti@konejavaraosa.fi

ALKAEN

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ TIETÄÄ, MITEN SYNTYY  
PARHAAT PUUKAUPAT.

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

mailto:keskusliike@sotkamo.net
http://www.keskusliike.com
mailto:pyora.pienkone@suomi24.fi
http://www.pyorajapienkone.fi
mailto:myynti@kajaaninpienkone.fi
http://www.kajaaninpienkone.fi
mailto:motorec@gmail.com
http://www.motorec.fi
mailto:myynti@konejavaraosa.fi
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OTA YHTEYS HANKKIJAN KONEMYYJÄÄN. 
KYSY MYÖS EDULLISISTA RAHOITUS-
VAIHTOEHDOISTA! hankkija.fi

TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA 
METSÄTÖIHIN

Esa Pulska p. 010 7684 821, Kempele

Mikko Ylitalo p. 010 7684 917 Kempele

Jouko Lotvonen p. 010 7684 915 Kajaani

Jaremo Koskinen p. 010 7684 923 Keminmaa

www.mhy.fiwww.mhy.fi

Aidosti kotimainen taimiyhtiö. Tiedustele Suomen parhaimpia taimia
omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi. www.finforelia.fi

Alueesi Mhy:n 
kumppani 
jalostetuissa 
siemenissä

Siemen Forelian JALOSTETULLA 
SIEMENELLÄ TUKKIKUORMA 
ENEMMÄN PUUTA METSÄSTÄSI

www.siemenforelia.fi

JUHA RAUTAKOSKI

Huijarien kohteena ovat tällä kertaa ainakin iäkkäät 
metsänomistajat. Parikin viranomaiseksi tekeyty-
nyttä ja hyvin samankaltaisella nimilyhenteellä 
esiintyvää yhtiötä yrittää laskuttaa ihmisiä tyhjästä. 
Nimilyhenteet YLJ ja uusin viritys YTLJ ovat hyvin 
lähellä viranomaistoimintaa harjoittavaa YTJ:tä. Ero-
na on ainakin se, että oikea YTJ ei laskuja lähettele.

  -Minun 80-vuotias anoppini joutui YTLJ-nimisen 
yrityksen uhriksi viime syksynä. Huomasimme tä-
män alkuvuodesta, kun mieheni teki metsäveroil-
moituksen äidilleen, kertoo Pohjois-Pohjanmaalla 
asuva anopin miniä.  

-Lasku oli kaksiosainen, yhteensä 370 euroa. 
Anoppini soitti laskussa olevaan numeroon. Hänel-
le oli tiukalla äänellä todettu, että tämä lasku kuu-
luu metsänomistajan maksaa. Lainkuuliainen iäkäs 
anoppini oli luullut, että kyse on jostain viranomais-
maksusta. 

Kun yritystä googletettiin, niin vastaan tuli Koillis-
sanomat lehden juttu loppuvuodelta, jossa metsän-
omistajia varoitettiin tästä firmasta.  

-Meillä mahtaa Suomen maassa olla paljon iäkkäi-
tä metsänomistajia. He ovat helppoja uhreja tämmöi-
selle toiminnalle. Vipuun on varmasti mennyt joku 
nuorempikin, miniä pohtii.  

-Tällä huijarifirmalla on erehdyttävän samanlainen 
logo kuin YTJ:llä. Ja nimikin on ihan selvästi laitettu 
sitä mukailemaan.

Uhriksi joutuneen henkilön poika ja miniä tekivät 
asiasta rikosilmoituksen ja soittivat yrityksen omis-
tajalle Tampereelle.  

-Nyt odotamme rahojen palautusta. Hyvä on - ja 
pieni ihme - jos rahat saadaan. Sääliksi vain käyvät 
ne vanhukset, joilla ei ole lähisukulaisia katsomassa 
perään. Aivan selvästi metsänomistajat on nyt otettu 
huijauksen kohteeksi.

Huijarilaskuttajat 
taas liikkeellä

http://www.mhy.fi
http://www.finforelia.fi
http://www.siemenforelia.fi


Metsänomistajat28

Ostamme
kesäkorjuu kelpoisia leimikoita

FS 460 CEMK 
sis. X-Treem
valjaat

1099,-1099,-

MS194C-E

399,-399,-
MS 231

485,-485,-
MS 201C-M

799,-799,-
MS 241C-M

659,-659,-

Tehokas y
leissaha

‘‘KUNKKU ‘
‘

Kevyt amm
attisaha

Tehokas 

ammattisa
ha

Pikkujätin
 paluu

Ammattila
isen 

suosikki

Moottorisahat
metsätöihin

819,-819,-
FS 260 C-E
Tehokas 
yhdistelmäraivuri

sis. Raivaus- ja ruohoterä,
siimapää sekä valjaat

Sotkamon Keskusliike Oy
Kainuuntie 28, 88600 SOTKAMO
puh. 08-6661 214
info@keskusliike.com
www.keskusliike.com

Motorec
Puolangantie 10, 88300 PALTAMO
motorec@gmail.com
www.motorec.fi

Kajaanin Pienkone
Taikatie 2, 87700 KAJAANI
puh. 044 7283 020
myynti@kajaaninpienkone.fi
www.kajaaninpienkone.fi

Ylä-Kainuun Kone ja 
Varaosa Oy
Kiannonkatu 2-4, 89600 SUOMUSALMI
Puh. (08) 713 885 

Kuhmon Pyörä ja Pienkone
Kainuuntie 95, 88900 KUHMO
puh. 0400 537 065
info@pyorajapienkone.fi

 

 

 
 

Ostamme energiaksi soveltuvaa
puuta pysty- ja hankintakaupalla.
Ota yhteyttä ja sovitaan metsäkäynti:
Isko Räsänen, 040 526 3775, ismo.rasanen@vapo.fi:
Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka, Ristijärvi, Paltamo,
Sotkamo, Kuhmo
Jani Wright, 040 769 6332, jari.wright@vapo.fi:
Kajaani
Mikko Korhonen, 0400 700 857, mikko.korhonen@vapo.fi:
Vaala, Utajärvi
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