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PÄÄKIRJOITUS

KOILLISMAA

Metsänomistajat

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä on val-
tuutetut saatu valittua seuraavalle valtuus-

tokaudelle 2021-2024. Neljä vuotta on pitkä aika 
eteenpäin, mutta lyhyt aika taaksepäin. Kuten 
kaikki tiedämme, valtuustot ovat ylimmät päät-
tävät luottamuselimet metsänhoitoyhdistyksissä. 
Valtuutetut ovat todellisia luottohenkilöitä, jotka 
nauttivat äänestäjiensä luottamusta, mutta ovat 
myös vastuussa mhy:n kehittämisen suurista, pit-
källe tulevaisuuteen vaikuttavista linjoista. Yksittäi-
sen valtuutetun tehtävänä on myös toimia esimer-
killisenä metsäomaisuuden hoitajana, mutta myös 
vuorovaikutuksellisena viestintuojana metsänhoi-
toyhdistyksen, hallinnon ja jäsenistönsä välillä. 

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä liputetaan 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) 
jäsenyyttä ja tavoitteita. MTK:n tavoite on tietyl-
lä aikajaksolla puolittaa metsänhoitoyhdistysten 
määrä nykyisestä noin 60:sta aina alle 30 metsän-
hoitoyhdistykseen. Vertailun ja muistin virkistämi-
seksi oman mhy-urani alussa - vuonna 1987 - Suo-
messa oli yli 300 metsänhoitoyhdistystä. Reilussa 
30 vuodessa on yhdistysten määrä saatu tiivistet-
tyä lähes viidennekseen, joten tiivistymisprosessi 
on kohtapuolin loppusuoralla.

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä myös Koillis-
maalla pohditaan ja työstetään aloitetun valtuusto-
kauden strategiaa. Nähtäväksi jää, joko valtuustot 
ottava yhdeksi tavoitteeksi MTK:n pitkän tähtäyk-
sen tavoitteen järjestön edelleen tiivistämisestä vai 
siirtyykö se tuonnemmaksi? Millainen roadmap sii-
tä kehkeytyy? Siirtyykö strategiatyö koronan takia 
jopa syksyyn?

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä valtuusto-
jen yksi vaativimmista tehtävistä on valita itselleen 
hallitus, joka valmistelee, toimeenpanee ja raportoi 
valtuustolle tehtyjen päätösten tuloksista. Halli-
tuksen tehtävänä on myös katsoa yli valtuusto-
kauden, kauas tulevaisuuteen, antaa perusteltuja 
esityksiä valtuustolle. Mhy Koillismaan tapaukses-
sa niin valtuuston kuin hallituksenkin tehtävänä ei 
ole puolustaa oman entisen mhy:n ”siltarumpuja” 
vaan toimia koko nykyisen kuin kenties tulevankin 
toimialueen hyödyksi - siis metsänomistajajäsenen 
hyödyksi!

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä on kaikkien 
luottamushenkilöiden tehtävä myös tukea yhdis-
tyksen palkkalistoilla olevia toimihenkilöitä. Tiu-
kassa kilpailutilanteessa, vaativan asiakaspalvelun 

aiheuttaman työpaineen alla, voi luottamushenki-
löiden pienikin positiivinen myötäeläminen auttaa 
jaksamaan.

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä on toimin-
nan kantavana priimusmoottorina vanha keksintö 
- ihminen. Metsänomistaja-Mhy-MTK -Edunvalvon-
taketjun takaa löytyy aina ihminen. Siksi rohkenen 
suositella rakentavaa, sitoutunutta sekä vuorovai-
kutuksellista keskustelua – kaikille osapuolille.

ANTTI HÄRKÖNEN 
PÄÄTOIMITTAJA

Kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä

Osallistu taimesta tukkipuuksi tempaukseen ja voit voittaa 
ammattilaisluokan raivaussahan. Näin pääset mukaan:

•Työ tulee tehdä 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana 
  metsänhoito-ohjeiden mukaisesti; poistuma vähintään 
  2000 runkoa/ha, ensiharvennuksessa 1000 runkoa/ha.

•Minimi pinta-ala varhaishoidossa 1 ha ja 
  nuoren metsän hoidossa 2 ha.

•Työ voi olla joko maanomistajan itse tekemä 
  tai metsänhoitoyhdistyksellä teetetty.

•Toteutuksen raportointi tapahtuu 
  Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry:n kautta.

•Mukaan pääsevät Metsänhoitoyhdistys Koillismaan alueen
  yksityismetsissä tehdyt työt.

•Arvonta suoritetaan alkuvuodesta 2022. 

Taimesta tukkipuuksi – tempaus !

Metsänomistajat
KOILLISMAA

Lisätietoja Metsänhoitoyhdistys Koillismaan metsäasiantuntijoilta.

VASTAAVATOIMITTAJA:  

Juha Rautakoski
juha.rautakoski@mhy.fi

mailto:antti.harkonen@mhy.fi
http://www.viestimix.fi
mailto:juha.rautakoski@mhy.fi
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Taimesta tukkipuuksi – tempaus !

LYHYESTI METSÄSTÄ

Kemeran käyttö kasvoi
Kemera-tukea maksettiin viime vuonna yli 50 miljoonaa 
euroa. Se on runsaat 500 000 euroa enemmän kuin 
vuonna 2019. Tukea oli varattu viime vuodelle kuiten-
kin 56 miljoonaa, joten käyttämättä jäi liki 6 miljoonaa 
euroa. Noin 40 miljoonaa euroa, eli suurin osa, makset-
tiin nuoren metsän hoitoon. Metsäteiden tekoon tukea 
meni 5 miljoonaa, terveyslannoituksiin 1,6 miljoonaa 
sekä ympäristötukiin 7,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 
miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. 

Jättirekat tulevat 
maanteille
Kaksi isoa puuta kuljettavaa ajoneuvoyhdistelmää on 
saanut käyttökokeiluluvat Lapissa. Metsähallitus nimi-
ttää näitä yli 80 tonnin painoisia ajoneuvoyhdistelmiä 
”pikkujäteiksi”. Ensimmäinen Metsähallituksen puuta 
kuljettava 84-tonninen yhdistelmä aloitti käyttökokei-
luluvalla kuljetukset joulukuussa. peräti 85 tonnia pain-
ava auto aloittaa maaliskuussa. Normaali puutavara-au-
ton enimmäispaino on 76 tonnia.

Sähköiset 
metsänomistajapalvelut 
etenevät hitaasti
Metsänomistajat ovat toistaiseksi ottaneet metsäalan 
uusia sähköisiä asiointipalveluita vain vähäisessä 
määrin käyttöönsä. Monet metsäyhtiöiden ja metsän-
hoitoyhdistyksen asiointipalveluista kyllä tunnetaan 
nimeltä, mutta niiden käyttö on vähäistä. Suomen 
metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelua on ainakin kokeil-
lut noin puolet metsänomistajista. Toiseksi suosituin oli 
mhy-kentän Metsäselain. Muut palvelut olivat vähem-
män käytettyjä.

NordFuel – jalostamon 
investointipäätöstä 
odotellaan
Haapavedelle suunnitellun NordFuel – biojalostamon 
suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että investoin-
tipäätöstä odotellaan mahdollisesti jo alkuvuoden ai-
kana. Tehdas tuottaisi bioetanolia ja biokaasua lähinnä 
liikennekäyttöön. Tehdas tulisi nielemään arviolta noin 
700 000 kuutiometriä energiapuuta, purua ja haket-
ta vuodessa, eli sillä olisi merkittävä vaikutus myös 
metsänomistajille Pohjois-Pohjanmaata, Koillismaata ja 
Kainuuta myöten.

Lähteet: Luke, MT, Metsälehti, NordFuel

Parin suotuisan kesän jälkeen männynkäpyjen itä-
vyystarmo ja saanto kehittyivät niin hyvin, että sekä 
Metsähallituksen että Taimi-Tapion kannatti viritellä 
käpyjen vastaanotto käyntiin. Mhy Koillismaan toi-
mialueelta meni käpyjä Metsähallitukselle vain Po-
siolta ja Kuusamosta. Taimi-Tapio meneviä käpyjä 
kerättiin koko toimialueelta.

Metsähallituksen tavoite oli kerätä koko Poh-
jois-Suomesta noin 900 000 litraa käpyjä, josta syk-
syn aikana saatiin kerättyä 568 000 litraa. Johtaja 
Antti Härkösen mukaan keruutulos oli erinomainen.  
   -Metsänhoitoyhdistys Koillismaan osuus Metsä-
hallituksen kiintiöstä oli noin 26 000 litraa, jotka ke-
rättiin vain Posion ja Kuusamon toimipisteille.  Tai-
mi-Tapion osalta meidän tavoitteemme oli 250 000 
litraa. Syksyn aikana saatiin tavoitteesta kerätty yli 
95 %, joten tulos ylitti odotukset.

Pääsääntöisesti samat henkilöt, jotka keräävät mar-
joja, keräävät myös käpyjä. Aktiivisimpia ovat elä-
keläiset, joilla on päivänäöllä aika olla maastossa.  

Koillismaan kävynkeräysurakka 
onnistui yli odotusten

Taivalkosken toimipis-
teellä oli käpyjen tuojia 
syksyllä jonoksi asti.

Sakari Pönniö Taimi-Ta-
piosta ihastelee mahtavaa 
käpysäkkimäärää Taival-
kosken keräyspisteellä.

  -Ahkerimmat kävynkerääjät keräsivät syksyn aika-
na yli 5 000 litraa käpyjä, joten eläke-eurojen päälle 
tulos oli merkittävä. Myös muutamia perheitä innos-
tui viikonloppuna metsäretkelle käpymetsään. Se on-
kin loistava idea saada lapset ja nuoret innostumaan 
luonnosta - vaikka rahan kautta, Härkönen iloitsee.  
-Käpyjä ei tullut tasaisesti koko toimialueelle, vaan 
saannoissa oli paikallisia eroja. Toiminta-alueen län-
sireunalla – Kuivaniemellä – ei ollut läheskään niin 
hyvä käpysaanto.

Tämän kevättalven osalta kävynkeräys on vielä 
auki. Parhaillaan käpynäytteet ovat analysoitavana.  
  -Mikäli tulokset ovat riittävän hyviä, ainakin Met-
sähallituksen tavoitemäärä on vielä auki ja keruu 
voitaisiin meillä käynnistää uudelleen maaliskuus-
sa. Asiasta tiedotetaan asian varmistuttua, Härkönen 
lupaa. 

-Toinen keräystä rajoittava minimitekijä on karis-
tuskapasiteetin rajallisuus. Nytkin osa kävyistä on 
viety Etelä-Suomeen karistettaviksi. 

Kuvassa on kaulain tai pitäisikö sanoa 
“harsintakaulain”, jolla aikanaan mitattiin 
runkojen läpimittoja, kun poimittiin met-
sistä parhaita tukkirunkoja. Pienin mitta 
tässä työkalussa on 10 tuumaa, eli 25,4 
cm ja suurin 16 tuumaa eli reilu 40 cm. 

Harsintakaulain on vanha työkalu
TEUVO PUOLAKANAHO Harsintahakkuita tehtiin viime vuosi-

sadan alkupuoliskolla runsaasti sillä 
seurauksella, että näillä alueilla he-
htaarikohtaisen puuston määrä väheni 
ja kasvu hiipui. Kun viime vuosisadan 
puolivälissä asiaan havahduttiin, niin 
esimerkiksi Pudasjärven Kouvalla, niin 
sanotuissa Osaran aukeissa, ei hakkuuk-
ertymä ollut enää kuin keskimäärin 20 
m3 hehtaarilla, kun alueita aikanaan 

hakattiin aukoiksi ja uudistettiin.  

Harsintahakkuita tekemällä, eli suuria 
puita poimimalla, oli siis saatu aikaan 
pääasiassa jätemetsiköitä. Tuollainen 
20 m3:n hehtaarikertymän leimikko ei 
menisi kaupaksi tänä päivänä laisinkaan. 
Onkohan joku asia päässyt unohtumaan, 
kun keskustellaan tämän päivän metsien 
käsittelystä?

    

METSÄHISTORIAN SIIPIEN HAVINAA

TEUVO PUOLAKANAHO 

TEUVO PUOLAKANAHO 
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PUUKAUPPA

Havutukkivaltaiset kohteet ovat jäl-
leen kysytyimpiä. Puukauppa on lä-
hes koko maassa käynnistynyt vii-
me vuotta vilkkaampana.

Alkuvuodesta on päästy nauttimaan erinomaisista 
talvikorjuukeleistä. Tämä vaikuttaa myös puumark-
kinatilanteeseen. Puun kysyntä kohdistuu edelleen 
vahvasti uudistushakkuiden havutukkivaltaisiin 
kohteisiin. 

-Korjuuketjut joutuvat tasapainottelemaan tällä 
hetkellä päätehakkuiden ja huonommin kantavien 
maiden talviharvennusten toteuttamisen välillä. 
Puun kuljetukset heikommin kantavien teiden var-

Pakkaskelit siivittävät Pakkaskelit siivittävät 
puunkorjuutapuunkorjuuta

Joissakin kaupoissa pienempiläpimittaiset latvatukit (alle 18 cm) on hinnoiteltu erikseen, ja niis-
sä hinta on ollut yleensä 3-6 euroa perustukkia alhaisempi. Hankintakuitupuun tienvarsi-
hinta on vaihdellut keskimäärin 28 -31 euron välillä kuutiolta lähinnä erän koosta, puutavarala-
jista ja ostajan tarpeista riippuen.  Lisätietoa puukaupasta verkkosivuillamme www.mhy.
fi

Alkuvuoden puukaupan keskihintoja

  Avohakkuu Muu harvennus Ensiharvennus
   €/m3    €/m3   €/m3 

Mäntytukki 48,00-55,00 40,00-50,00 35,00-42,00 
Kuusitukki 44,00-51,00 40,00-43,00 33,00-40,00
Mäntykuitupuu 14,00-21,00 11,00-18,00 7,00-15,00
Kuusikuitupuu 48,00-21,00 11,00-18,00 7,00-15,00
Koivukuitupuu 11,00-18,00 10,00-16,00 6,00-13,00
Parru/pikkutukki 22,00-27,00 19,00-24,00 15,00-20,00

Alla olevassa hintataulukossa on hintahavaintoja Mhy Koillismaan toimialueen yksityismetsien 
puukaupasta viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun tienoilta. Taulukko näyttää suuntaa sii-
tä kantohintatasosta, jolla talvileimikoiden puukauppaa on aivan viime viikkoina käyty. Hinto-
ja tarkasteltaessa on huomioitava, että kovimmat hinnat ovat suurilla, tukkivaltaisilla tienvarsi-
leimikoilla. Heikoimmat hinnat ovat pienillä, kuitupuuvaltaisilla ja kaukana tiestä sijaitsevilla lei-
mikoilla. 

Sahoille paistaa taas aurinko

silta ovat nyt mahdollisia koko maassa, arvioi tutki-
muspäällikkö Kalle Karttunen MTK:sta. 

Talvikorjuukohteiden kaupalle on ainakin osassa 
maata hyvinkin mahdollisuuksia, vaikka kesäkorjuu-
kelpoiset kohteet ovatkin yhtiöillä ostolistan kärjessä.  
  -Puun hinnat ovat säilyneet kohtuullisen hyvällä 
tasolla myös alkuvuodesta ja kauppaa onkin käyty 
vilkkaaseen tahtiin – jopa viime vuotta vilkkaam-
min, Karttunen sanoo.  

-Puumarkkinat ovat kokonaisuutena tasapainoi-
sessa tilanteessa, vaikka tukista onkin hieman alitar-
jontaa. 

Puukaupan suunnittelussa on tärkeä tunnistaa koh-
teiden korjuukelpoisuus. Ne jaetaan talvi-, kesä- ja 
kelirikkokorjuukelpoisiin kohteisiin. Talvikorjuukel-
poiset kohteet voidaan korjata vain talvella, kun taas 
kelirikkokelpoiset kohteet voidaan korjata keleistä 

-Puumarkkinat ovat tällä hetkellä hyvin tasapainoisessa tilanteessa ja kauppa käy 
varsin vilkkaana, luonnehtii tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK:sta.

riippumatta. 
-Metsänomistaja voi suunnitella yhdessä asiantun-

tijan kanssa mahdollisuuksia parantaa kohteidensa 
korjuukelpoisuutta. Korjuukelpoisuudelle ei riitä 
pelkästään metsien kantavuus, vaan myös teiden 
kunto on oleellinen, joten tiestöstä kannattaa pitää 
hyvää huolta, Kalle Karttunen muistuttaa.  -Metsän-
hoitoyhdistyksillä on hyvät valmiudet metsäteiden 
kunnostukseen ja perusparannukseen ja kemera-ra-
hoitusta näihin hankkeisiin on hyvin saatavissa. 

Puukaupan suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla 
yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenki-
löön.  

-Puumarkkinatilanne voi vaihdella voimakkaasti 
alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuuta-
voilla saattaa olla hyvinkin erilainen kysyntä aluees-
ta ja ajankohdasta riippuen, Karttunen vinkkaa. 

JUHA RAUTAKOSKI

JUHA RAUTAKOSKI

Vuoden alku näyttää koronatilanteen pitkittymisestä huolimatta 
metsäteollisuuden näkökulmasta hyvältä. Sahatavarakauppa vetää 
hyvin sekä kotimaassa että ulkomailla ja rakentaminen on vahvassa 
kasvussa koronan pikkuhiljaa hellittäessä. Myös lankun hintataso 
on korjaantunut lähes pidemmän aikavälin tasolle. 

Hyvä satavaran kysyntä heijastuu positiivisesti myös metsäno-
mistajille. Sahattavalle tukkipuulle on lisääntyvässä määrin tarvetta 
ja tukkileimikoiden kauppa käy varsin kuumana. Paikoin on maas-
samme jopa tukkipulaa, jota tosin helpottaa hyvät korjuukelit ja 
pääsy talvikohteille. Metsänomistajien näkökulmasta tilanne antaa 
hyvät eväät tukkileimikoiden kaupalle. 

Myös sellun ja kartongin kysyntä ja hintataso ovat olleet maail-
malla nousussa. Hintapainetta lisää kuitenkin konttirahtien hurja 
kallistuminen, joka johtuu Kiinan kaupan nopeasta elpymisestä. 
Kontteja on saatavissa rajallinen määrä nopeaan markkinatilanteen 
muutokseen nähden. Paperiteollisuus kärsii edelleen heikosta 
kysynnästä koronatilanteen jatkuessa. Lisäksi papereiden hinnat 
ovat edelleen laskeneet. Tämä ennakoi sitä, että paperinjalos-
tuskapasiteettia tullaan kohta taas vähentämään joko Suomessa tai 
muualla maailmassa. 

http://www.mhy.fi
http://www.mhy.fi
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Puukaupan toimeksiantoon kuuluu:
■	 Puunmyyntisuunnitelma 
■	 Puukaupan kilpailutus ja tarjousten vertailu  
■	 Suosittelemme parasta tarjousta. 
 Lopullinen päätösvalta on sinulla.
■	 Ilmoitus puunkorjuun alkamisesta
■	 Puunkorjuun ja mittauksen valvonta 
■	 Puukaupan päättäminen ja 
 mittaustuloksen hyväksyminen.

Tie turvalliseen
PUUKAUPPAAN
Metsänhoitoyhdistys on luotettava ja asiantunteva kumppanisi, 
kun harkitset puun myyntiä. Valvomme etujasi ja oikeusturvaasi. 
Teemme työtä sen eteen, että saat puustasi aina reilun hinnan.

Puukaupan toimeksiantoPuunmyyntisuunnitelma

Puunmyyntisuunnitelmaan kuuluu: 
■	 Arvio myytävästä puumäärästä
■	 Arvio puunmyyntitulosta 
■	 Metsänkäyttöilmoituksen teko
■	 Suunnitelma metsän uudistamisesta
■	 Puunmyyntisuunnitelma voidaan tehdä
 perinteisen metsänkasvatuksen
 tai jatkuvan kasvatuksen mallilla 
 tai niiden yhdistelmällä.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

Ota yhteyttä!
Yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivuilta 10-11
www.mhy.fi/koillismaa
www.facebook.com/mhykoillismaa

Teemme suunnitelman sinun metsänhoidol-
listen ja taloudellisten tarpeidesi mukaisesti.

Valtakirjakaupassa sinun ei tarvitse
huolehtia yksityiskohdista. 

Metsänomistajat
KOILLISMAA

PUUKAUPPAAVAIMET KÄTEEENPERIAATTEELLA

Koillismaan 
puukauppa 
siirtymässä 
kesäleimikoihin

Metsänhoitoyhdistys Koillismaan viime vuoden 
puukauppa oli hieman edellisvuotta hiljaisempaa, 
analysoivat metsäasiantuntijat Teemu Veteläinen ja 
Sami Vengasaho.

-Olosuhteisiin nähden puukauppa kävi kuitenkin 
hyvin. Loppusyksy oli märkää ja kesäkohteista oli 
erityisen huutava pula. Vuoden 2020 puunmyynti-
suunnitelmien määrä oli noin 595 000 kuutiometriä.

Tämän vuoden puukauppa on lähtenyt Koillismaalla 
käyntiin vaihtelevasti. Talvikorjuukohteita yhtiöillä 
tuntuu jo olevan riittävästi, sillä niihin tarjouksia ei 
juuri tule. Katseet onkin käännetty jo kesä- ja kelirik-
kokohteisiin, metsäasiantuntijat arvelevat.  

-Alueemme pohjois-osissa kaikilla puulla on koh-
tuullisen hyvä menekki, tukki on halutuinta, jos sen 

saa päätehakkuusta. Koivu ei tunnu ostajia juuri 
kiinnostavan. Eteläosissa mhy:n aluetta kaikki puu 
kelpaa, mutta yleensä vain kesä- tai kelirikkokoh-
teelta.

Hankintakaupan kuitupuullekin Koillismaalla osta-
jia löytyy, jos puut ovat kovien teiden varsilta. Tosin 
myyjiä on nykyisin jo kovin vähän.  

-Energiapuun kysyntä Taivalkoski-Kuivaniemi – 
alueella on selvästi lisääntynyt viime aikoina, sen 
sijaan pohjoisempana kysyntää ei juuri ole, Sami ja 
Teemu pohtivat.

Kokonaisuutena hankalin tilanne on siis talvikor-
juuleimikoilla, joissa tarjontaa on selvästi kysyntää 
enemmän, niinpä talvikohteita jää melkoisella var-
muudella taas hakkaamatta Koillismaalla. Kyllä olisi 
kuitupuuta jalostavalle uudelle tehtaalle tilausta.

JUHA RAUTAKOSKI -Kesäkohteilla tilanne on sitten jopa toisinpäin, eli 
kysyntää on tarjontaa enemmän, mutta kevääseen 
on toki vielä aikaa. Tästä eteenpäin myyntiin kan-
nattaa tarjota kesäkorjuuseen soveltuvia kohteita tai 
talvikohteissa sellaisia lopputalven kohteita, joissa 
puut saa kohtuudella kestävän tien varteen, Sami ja 
Teemu opastavat metsänomistajia.

Mhy Koillismaan metsäasiantuntijat muistuttavat, 
että kun tilan kulkuyhteydet ovat kunnossa, saa lei-
mikon paremmin myytyä ja puulle parempaa hintaa.   
-Etenkin talvileimikoissa korostuu se, että penkka-
tiet ja kunnolliset kääntöpaikat on tehty. Kulkureit-
tien ylläpidon kustannukset tulevat puukauppojen 
yhteydessä monin kerroin takaisin puun hinnassa ja 
hoitotoimenpiteet on helpompi toteuttaa paremmilla 
kulkuyhteyksillä.

-Etenkin talvileimikoissa korostuvat hyvät kulkuyhteyden 
ja kääntöpaikat, Sami Vengasaho ja Teemu Veteläinen 
muistuttavat.

http://www.mhy.fi/koillismaa
http://www.facebook.com/mhykoillismaa
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PETTERI RAHKOLA JA JOHANNA MURSU

Metsänomistaja Olavi Lehtiniemi on toiminut koko 
ikänsä yrittäjänä Posiolla. Kuntapäättäjänä hän on 
ollut vuodesta 1973 alkaen, aloittaen lautakunnan 
jäsenenä, sitten kunnanhallituksen jäsenenä ja sen 
jälkeen valtuutettuna ja hallituksen puheenjohtajana. 
  -Olen tehnyt puukauppa aiemmin suoraan puu-
nostajan kanssa, mutta myös valtakirjalla metsän-
hoitoyhdistyksen kautta. Nyt kyseessä oli toinen 
metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakauppa. Olavin 
mielestä valtakirjakaupassa korostuu etenkin kil-
pailutuksen ja vertailun merkitys. Lisäksi mitta- ja 
laatuvaatimukset vaihtelevat yhtiöittäin paljon ja nii-
den vertailu ilman ammattilaisen apua on haastavaa.   
-Hintataso on noussut kilpailutuksen myötä. Vaikka 
olen aiemmin useasti myynyt puuta suoraan samalle 
ostajalle, kilpailutus nosti hintoja, Olavi Lehtiniemi 
toteaa.

Hakkuut leimikolla saatiin toteutettua nopealla ai-
kataululla. Kulkureitit ja rasitteet tilalle olivat jo 
vanhentuneet ja puukaupan yhteydessä kulkulu-
pa-asiat hoidettiin metsänhoitoyhdistyksen toimes-
ta kuntoon. Uudet rasitteet tulevaisuutta varten 
omistaja on laittanut itse hakuun. Leimikolla teh-
tiin sekä harvennushakkuuta että uudistushakkuu-
ta. Harvennus antoi hyvin tilaa jäävälle puustolle.  
   -Uudistushakkuut tulee tehdä ajallaan jo hiilinie-
luakin ajatellen. Vanha puusto kun ei juuri hiiltä nie-
le, Lehtiniemi linjaa.  

-Korjuujälki oli kunnossa ja hakkuun jälkeiset 

uudistamistyöt on sovittu tehtäväksi metsänhoito-
yhdistyksen toimesta. Uudistamistyöt on tarkoitus 
tehdä tulevana keväänä niin uusi kasvu saadaan heti 
käyntiin ja hiiltä sitomaan.

Leimikonteon yhteydessä metsäasiantuntija Petteri 
Rahkola huomasi myös ajankohtaisen taimikonhoi-
tokohteen, jonka metsänomistaja päätti toteuttaa 
tulevana kesänä itse. Kohteelle voidaan hakea myös 
Kemera - tukea. 

  -Puumarkkinatilanne näyttää hyvältä. Puuta liik-
kuu paljon ja puutavara-autoja näkyy tien päällä. 
Koronalla ei näytä olevan vaikutusta puukauppaan 
tällä suunnalla, toteaa Olavi ja lisää, että kentältä 
kuuluu, että puutavara liikkuu ja pitää ammattiau-
toilijat kiireisenä.

Olavi Lehtiniemen näkemyksen mukaan valtakirja-
kaupan palvelumaksu on kohtuullinen ja asiantun-
tijuudesta kannattaa maksaa. 

-Veroilmoituspalvelua olen käyttänyt aiemminkin 
ja aion käyttää myös jatkossa, samoin mhy:n neu-
vontapalveluita. Kannattaa muistaa, että valtakir-
jakaupan maksu ja muutkin mhy:n palvelumaksut 
ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia kuluja.

Seuraavalle valtuustokaudelle Olavi Lehtiniemi ei 
enää lähde ehdokkaaksi, mutta toimettomaksi hän ei 
aio jäädä. 

-Onpahan enemmän aikaa harrastaa vaikka met-
sänhoitoa.

-Uudistushakkuut tulee tehdä 
ajallaan jo hiilinieluakin 
ajatellen. Vanha puusto kun ei 
juuri hiiltä niele, metsänomis-
taja Olavi Lehtiniemi linjaa.

Valtakirjakauppa ja kilpailutus 
tuovat puulle lisähintaa

PETTERI RAHKOLA

Pohjois-Posion metsäasiantuntija Petteri Rahkola laati metsänomistaja 
Olavi Lehtiniemen metsään leimikon, jonka myynnissä päädyttiin valtakir-
jakauppaan. 

Turvaa ja tuottoa
HANNU TIIROLA

Puukauppaa suunnittelevan metsänomista-
jan kannattaa ottaa aina ensin yhteyttä met-
sänhoitoyhdistykseen. Siellä hänelle voidaan 
tehdä puunmyyntisuunnitelma. Suunnittelun 
yhteydessä metsäasiantuntija tarkastaa myös 
mahdolliset metsänuudistamistyöt. Puun-
myyntisuunnitelman avulla metsänomistaja 
voi joko itse hoitaa puuerän myynnin, tai hän 
voi antaa koko puukaupan hoitamisen met-
sänhoitoyhdistyksen hoidettavaksi. Tällöin 
puhutaan valtakirjakaupasta, mikä on met-
sänomistajalle helppo, turvallinen ja tuottoisa 
tapa hoitaa puukauppa. Valtakirjakaupassa 
metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija huo-
lehtii puunmyyntisuunnitelman laatimisen 
lisäksi kilpailuttamisen, tarjousten vertailun, 
korjuun valvonnan ja mittaustodistuksen tar-
kastuksen.

Puukauppa kannattaa aina kilpailuttaa. Sa-
moin kuin vakuutukset ja sähkösopimuk-
set. Valtakirjakaupassa tarjoukset pyydetään 
kaikilta ostajilta ja saatuja ostotarjouksia 
vertaillaan vastaavanlaisiin toteutuneisiin 
puukauppoihin. Metsänhoitoyhdistyksellä 
on pitkältä ajalta kerätty katkonta-aineisto 
toteutuneista puukaupoista. Aineistoa käy-
tetään apuna vertailtaessa tarjouksia ja sen 
avulla tehdään katkontaennuste. Runkojen 
katkonnalla on suuri vaikutus puukauppa-
tiliin koska pystykaupassa tukista saatava 
hinta on lähes kolminkertainen kuitupuuhun 
verrattuna. Pelkkää tukin kuutiohintaa ei aina 
kannata tuijottaa. Metsäomistaja voi itse olla 
mukana tekemässä lopullista päätöstä kenen 
ostajan kanssa puukauppa tehdään.

Valtakirjakauppaan kuuluva korjuun valvon-
ta on myös tärkeä osa puukauppaa. Puun 
ostajalta vaaditaan aina, että korjuun aloit-
tamisesta tulee ilmoitus. Korjuun käynnis-
tyttyä metsäasiantuntija käy hakkuualueella 
valvomassa, että korjuu ja mittaus tapahtuu 
sovitulla tavalla. Puumarkkinatilanne vaihte-
lee eri aikoina. Toisinaan harvennusleimikot 
käyvät hyvin kaupaksi ja toisinaan tukkipuu-
leimikot, myös leimikon laadulla on vaiku-
tusta siihen kenelle kannattaa myydä. Met-
sänhoitoyhdistyksen asiantuntijoilla on hyvä 
näkemys ajankohtaisesta puumarkkinatilan-
teesta, sitä kannattaa hyödyntää.

PUUKAUPPA
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Metsävaalien äänestysaktiivisuus 
Koillismaalla kohtuullinen
Marras-joulukuussa 2020 pidetyn mhy-valtuusto-
vaalien osallistuminen oli kohtuullista niin mhy 
Koillismaalla kuin koko valtakunnassa.  Koillismaal-
la äänioikeutettuja oli 6680 henkilöä ja ääniä annet-
tiin 2677 kpl. Äänestysprosentti kohosi yli 40 prosen-
tin, joka on postivaalissa kelpo suoritus. 

Uudet metsävaltuutetut vaalipiireittäin:

Järjestys  etunimi  sukunimi  äänet  Valittu  
1  Esa  Pihlaja 162  Valittu  -  
2 Matti  Alatalo  140  Valittu  -  
3  Hannu  Nissi  87 Valittu  -  
4 Auri  Haataja  65  Valittu -  
5  Timo  Paavola  57  Valittu  -  
6  Pekka  Harju  55  Valittu  -  
7  Juha  Järvenpää  53  Valittu  -  
8  Juho  Kellolampi  48  Valittu  -  
9  Veera  Kuha  45  Varalla  -  
10  Pekka  Jurmu  44  Varalla  -  
1  Juha  Virkkunen  106  Valittu  -  
2  Jaakko  Soronen  84  Valittu  -  
3  Aila  Vääräniemi  55  Valittu  -  
4  Jouko  Nissinen  34  Valittu  -  
5  Raimo  Puolakanaho  25  Varalla  -  
6  Erkki  Keskisimonen  19  Varalla  -  
1  Pertti  Nissi  120  Valittu  -  
2  Veli  Määttä  96  Valittu  -  
3  Ulla  Parviainen  95  Valittu - 
4  Antti  Leskelä  70  Valittu  -  
5  Hannu  Tuovila  69  Valittu  - 
6  Jouni  Säkkinen  65  Valittu  Arvottu
7  Sirpa  Kämäräinen  65  Valittu  Arvottu
8  Mikko  Nevala  53 Valittu -  
9  Veikko  Kallunki  45 Valittu -  
10  Mika  Korpela  43  Varalla -  
11 Rainer  Määttä  34  Varalla  -  
1  Reima  Revonmäki  68  Valittu  -  
2  Pekka  Mursu  49 Valittu  Arvottu
3  Esa  Sarajärvi  49  Valittu  Arvottu
4  Jukka  Tuomivaara  49 Valittu  Arvottu
5  Jari  Väisänen  45  Varalla  -  
6  Heikki  Lehtiniemi  44  Varalla  -

ANTTI HÄRKÖNEN Mhy Koillismaan vaaleissa oli ensimmäistä kertaa 
käytössä perinteisen postiäänestyksen lisäksi säh-
köinen äänestys. Perinteisesti äänesti 80 % (2147 
kpl). Sähköisten äänten osuus kokonaisäänistä nousi 
noin 20 %:een (530 kpl). Olettamus oli, että sähköi-
sen äänestyksen helppous ja vaivattomuus toisi jopa 
enemmän suosiota äänioikeutetuiden keskuudessa. 
Ehkä tulevissa vaaleissa sähköisen äänestyksen suo-
sio kasvaa?

Reima Revon-
mäki oli uuden 
alueen, eli Posion 
ääniharava 68 
äänellä

Esa Pihlaja oli 
Pudasjärven ja 
koko yhdistyksen 
äänikuningas 162 
äänellä

Juha Virkkunen 
haravoi 106 ään-
tä Taivalkoskella.

Pertti Nissi keräsi 
120 äänen potin 
Kuusamossa.

HALLINTO

Valtuutettujen lopullinen ”läpipääsy” tapahtui vaa-
lipiirijaon mukaisesti: Kuusamo 9 , Pudasjärvi 8, Tai-
valkoski 4 ja Posio 4 valtuutettu.

Mhy Koillismaa ry:n valtuusto valitsi kokouksessaan 
2.2.2021 hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat 
henkilöt vuosille 2021-2022:

varsinainen jäsen henkilökohtainen 
 varajäsen:
Alatalo Matti, Pudasjärvi  Jurmu Pekka, Pudasjärvi
Nissi Hannu, Pudasjärvi Haataja Auri, Pudasjärvi
Soronen Jaakko, Taivalkoski Vääräniemi Aila, Taivalkoski
Jylkäs Pirjo, Taivalkoski Lukkari Anita, Taivalkoski
Säkkinen Jouni, Kuusamo Leskelä Antti, Kuusamo
Nissi Pertti, Kuusamo Parviainen Ulla, Kuusamo
Revonmäki Reima, Posio Väisänen Jari, Posio
Lehtiniemi Heikki, Posio Mursu Pekka, Posio

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan 
helmikuun puolessa välissä. Valtuuston puheenjohtajak-
si valittiin Veli Määttä Kuusamosta ja varapuheenjohta-
jaksi Juha Virkkunen Taivalkoskelta.

Mhy Koillismaan 
valtuusto järjestäytyi ja 
valitsi hallituksen

Talvenselkä on taittunut ja kohti kevättä mennään. 
Tätä kirjoittaessani on vaaleilla valittu metsänhoito-
yhdistys Koillismaan uusi valtuusto järjestäytynyt ja 
valinnut valtuustolle puheenjohtajiston ja hallituk-
sen. Hallitus järjestäytyy seuraavassa kokoukses-
saan, eli valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan. Työ metsänomistajan edunvalvonnassa uudella 
kokoonpanolla alkaa toden teolla. Metsänhoitoyh-
distyshän on metsänomistajan asialla.

Edunvalvonta on vaikuttamista kaavoitukseen ja 
maankäyttöön, jotta näillä toimilla ei vaikeuteta 
metsien käyttöä. Jatkuvasti on esillä myös erilaisia 
suojeluun liittyviä asioita, vaikka meillä on suojeltu 
metsiä jo aivan riittävästi. Yksittäisten maanomista-
jien omaehtoinen suojelu täydentää olemassa olevia 
suojelualueita. Kyllä metsäomaisuuta pitää ja saa 
käyttää kuten muutakin omaisuutta omistajansa ja 
samalla yhteiskunnan hyväksi. Suomessa on jo nyt 
lainsäädäntö, joka turvaa metsien säilymisen ja ole-
massaolon. Ei kaikkia metsiä voi museoida.

Valtakunnan ja EU:n tasolla käydään keskusteluja 
siitä, mitä saa hakata, minkä verran ja mistä. Täs-
säkin tarvitaan vahvaa vaikuttamista, myös täältä 
maakunnista ja siinä mhy on avainasemassa. Kuka 
valvoo metsänomistajan etua, ellei mhy yhdessä kes-
kusjärjestö MTK:n kanssa.

Hyvät metsänomistajat!
Metsät ja metsätalous merkittävä elinkeino Koillis-
maalla, joka antaa tuloa metsänomistajille ja eri toi-
mijoille, hakkuusta, kuljetuksesta ja jatkojalostuk-
sessa. Metsäklusteri on Koillismaan ja koko Suomen 
kivijalka. Pidetään huolta, että näin on jatkossakin. 
Hoidetaan ja vaalitaan metsiä, jotta meillä riittää hy-
vää raaka-ainetta jatkojalostuksen tarpeisiin.

Omasta ja valtuuston puolesta kiitän luottamukses-
ta. Toivotan metsänomistajille ja henkilökunnalle 
aurinkoisia kevätpäiviä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
toimihenkilöihin tai meihin hallinnon ihmisiin, jos 
jokin metsäasia vaivaa mieltä.

VELI MÄÄTTÄ 
VALTUUSTON 

PUHEENJOHTAJA 
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METSÄVEROTUS

Metsätalouden veroilmoituksen antavat kaikki met-
sätaloutta harjoittavat luonnolliset henkilöt, kuo-
linpesät ja näiden muodostamat verotusyhtymät. 
Veroilmoituksen tekemisessä on edelleen kaksi vaih-
toehtoa, eli sähköisesti OmaVerossa tai, jos se ei ole 
mahdollista, paperilomakkeella perinteiseen tapaan. 
Paperilomake 2C löytyy verottajan nettisivuilta, ellei 
verottaja sitä kirjeessä lähetä. Metsänhoitoyhdistys 
voi laatia puolestasi metsäveroilmoituksen, jossa 
otetaan huomioon kaikki ilmoituksen teossa ja ve-
rosuunnittelussa tarvittavat asiat.

Metsätalouden veroilmoituksen määräpäivät ovat 
seuraavat:

Jos harjoitat pelkkää metsätaloutta, palauta metsä-
talouden veroilmoitus viimeistään 1.3.2021.

Jos harjoitat myös maataloutta tai elinkeinotoi-
mintaa, palauta metsätalouden veroilmoitus vii-
meistään 1.4.2021.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, palauta met-
sätalouden veroilmoitus viimeistään 18.5.2021.

Ilmoitettavien tietojen tulee perustua kirjallisiin 
muistiinpanoihin. Niinpä jokaisen metsänomistajan 
on pidettävä muistiinpanokirjaa oman metsätalo-
utensa tuloista ja menoista. Tositteet pitää tallettaa 
mappiin mahdollista verotarkastusta varten. Myös 
metsätalouden matkakuluista kannattaa pitää mat-
kapäiväkirjaa, jolla voi osoittaa matkoista aiheutu-
neet kulut. Sekä muistiinpanokirjan että matkapäi-
väkirjan jokainen metsänhoitoyhdistyksen jäsen saa 
omasta yhdistyksestään.

Puun myynnistä saatu tulo on metsätalouden pää-
omatuloa, joka voi olla pystykauppatuloa, hankin-
ta- ja käteiskaupoista saatua tuloa tai suoraan koti-
talouksille myydyistä polttopuista, rakennuspuista 
tai esim joulukuusten myynnistä saatua tuloa. Puun 

Omaan käyttöön 
otettu puu
Merkitse omasta metsästä omaan käyttöön otetun 
puutavaran arvo 2C - metsäveroilmoitukseen käyt-
tökohteen mukaisesti. Liitä omiin muistiinpanoihin selv-
itys puutavaran käytöstä ja arvosta. Elinkeinokäyttöön 
otetun puutavaran arvo määritellään käyvän arvon eli 
hankintakauppahinnan mukaan. 

Maatalouteen tai yksityiskäyttöön otetun puutavaran 
arvo lasketaan kantoraha-arvon mukaan. HUOM! Omas-
ta metsästä asuinrakennuksen lämmitykseen otetun 
polttopuun ja muun tarvepuun arvo on verovapaata, 
eikä sitä ilmoiteta metsätalouden veroilmoituksella.

Kun omasta metsästä otetaan puutavaraa maatalouden 
tai elinkeinotoiminnan tuotantorakennusten raken-
tamiseen ja korjaamiseen, verotuksessa sovelletaan ns. 
hiljaista kuittausta. Tällä tarkoitetaan, että puutavaran 
arvoa ei merkitä tuloksi metsätaloudessa, mutta sitä ei 
myöskään voi vähentää maatalouden tai elinkeinoto-
iminnan verotuksessa.

myyntituloa ovat myös kaikki puukauppaan liitty-
vät hintalisät ja bonukset, jotka olet saanut rahana tai 
rahanarvoisena etuutena.

HUOM! Jos olet sopinut puuta ostavan yhtiön kans-
sa sellaisesta puukaupan rahoituspalvelusta, jossa 
puunmyyntisaatava siirtyy pankille, pankin tilille-
si maksama puunmyyntisaatavan kauppahinta on 
pystykauppatuloa. Ilmoita myyntitulot aina ilman 
arvonlisäveron osuutta. Älä vähennä myyntituloista 
puun ostajan toimittamaa ennakonpidätystä.

Esimerkki: Metsänomistaja on tehnyt 
20.12.2019 metsäyhtiön kanssa metsänhakkuus-
opimuksen eli pystykaupan. Metsäyhtiö on 
maksanut kauppasumman tammikuussa 2020. 
Maksutositteessa summa on eritelty seuraavasti:

Puukauppatulo   10 000 e
Arvonlisävero  + 2 400 e
Ennakonpidätys   - 1 900 e
Maksetaan    10 500 e

Kohtaan 1.1 merkitään pystykauppatuloksi 
10 000 euroa. Arvonlisäveron osuus 2 400 euroa 
merkitään muistiinpanoihin erikseen. Arvonlisä-
vero lasketaan mukaan kalenterivuoden 2020 
arvonlisäverollisiin myynteihin ja ilmoitetaan 
erillisessä arvonlisäveroilmoituksessa.

Pääomatuloksi merkitään myös metsätuhon perus-
teella saadut vakuutuskorvaukset, hirvivahingoista 
saadut korvaukset ja muut mahdolliset metsätalou-
teen kohdistuvat vahingonkorvaukset sekä vuoden 
aikana tilillesi maksetut metsätalouden Kemera-tuet.

Lähde: Vero.fi

Menovaraus saattaa olla 
järkevää verosuunnittelua
Menovaraus saattaa olla hyvinkin järkevää veronmak-
sun siirtoa, jos on tiedossa vaikkapa merkittävä määrä 
metsänviljelytöitä tai muita investointeja muutaman 
seuraavan vuoden aikana. 

Varaus voidaan tehdä vasta tiettyjen vähennysten 
jälkeen: Laske yhteen metsätalouden pääomatulot 
veroilmoituksen kohdista 1, 3 ja 4 ja vähennä summas-
ta hankintatyön arvo (kohta 2) sekä metsävähennys 
(kohta 5.1). Jäljelle jäävästä metsätalouden pääomatu-
lon määrästä voit tehdä korkeintaan 15 %:n suuruisen 
menovarauksen.

Tuhovarauksen voit tehdä metsätuhon perusteella 
saamastasi vakuutus- tai vahingonkorvauksesta. Tuho-
varaus voi olla enintään tuhoutuneen metsän uudista-
mismenon suuruinen. Liitä muistiinpanoihin luotettava 
selvitys näiden uudistamismenojen määrästä. 

Kaikki varaukset on tuloutettava Etelä – ja Keskipohj-
anmaalla neljän vuoden kuluessa ja Pohjois-Suomessa 
kuuden seuraavan vuoden aikana.

Metsätalouden vero-
ilmoituksen jättöaika 
lähestyy

Metsänomistajat ovat tottuneet siihen, että verot-
taja lähettää tammikuun alkupuolella metsävero-
tuksen 2C – lomakkeen ja metsävero-ohjeet 
verovelvollisille. Tästä jokainen tietää, että nyt pitää 
aloittaa metsäveroilmoituksen laatiminen. Näin 
tapahtuu edelleenkin, eli verottaja lähettää sen 
tutun 2C-lomakkeen ja vero-ohjeet.

Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeus, joka 
on syytä huomioida: Mikäli metsänomistaja on 
ilmoittanut verottajalle siirtyvänsä sähköiseen asi-
ointiin ja ottanut käyttöön Suomi.fi - viestit, silloin 
hän ei saa paperipostia Verohallinnolta. Eli sitä 
2C-lomaketta ja vero-ohjeita ei tule paperipostina, 
vaan ilmoitus pitää tehdä itse sähköisenä verot-
tajan sivuille. Sieltä löytyy lomakkeet ja ohjeet. 
Verottaja laittaa muistutuksen Suomi.fi-viestien 
kautta, kun sähköinen ilmoittaminen on mahdollis-
ta OmaVerossa.

Metsäverolomakkeita 
tulee ja ei tule

JUHA RAUTAKOSKI

Puukauppatulot, kemera-tuet, tuhokorvaukset ja muut metsätalouden tulot ovat kaikki pääomatuloa.
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Varaa aika metsäveropalveluumme. 
Täytämme metsäveroilmoitukset ja alv-ilmoitukset puolestasi 

asiantuntemuksella ja edullisesti.

Kaikki metsäasiantuntijamme toimivat veroasiantuntijoina, joten voit 
kääntyä lähimmän metsäasiantuntijan puoleen. Me palvelemme.

Nähdään metsänhoitoyhdistyksessä!

Älä kanna huolta 
metsäveroilmoituksesta!

Muiden muassa kunnostusojitusmenot ovat poistoina vähennettäviä pitkävaikutteisia kuluja.

Katso - palvelulle lisäaikaa
Verohallitus teki joulukuussa päätöksen jatkaa Katso - 
palvelun käyttöaikaa huhtikuun loppuun saakka. Tämä 
sen takia, että likikään kaikki yhtymät ehtineet vaihtaa 
asiointiaan Suomi.fi – palveluun. Niinpä yhtymien ja 
vastaavien veroilmoituksen voi jättää huhtikuun loppu-
un mennessä vanhaan malliin Katso-tunnusten avulla.

Tulojen ja menojen
ajoituksella veroetua
Metsätalouden ja muiden pääomatulojen verotettavan 
tulon määrään voidaan vaikuttaa sillä, milloin puukau-
pat tehdään ja milloin rahat saadaan tilille. Mikäli kyse 
on isommasta puukaupasta, olisi pääomatuloverotuk-
sen progressiivisuuden vuoksi kannattavaa tehdä kau-
pat useamman vuoden aikana yhden sijasta. Tai ainakin 
ajoittaa puukaupan maksupostit useammalle vuodelle.

Mikäli verotettavia pääomatuloja kertyy vuodessa yht-
eensä yli 30 000 euroa, on ylittävältä osalta maksettava 
34 prosenttia veroa. Jos taas kaupat saadaan jaettua 
useammalle vuodelle, voidaan parhaimmillaan välttyä 
maksamasta korkeampaa pääomatuloveroa ja maksaa 
vero 30 prosentin mukaan. Verosuunnittelu on siis 
tärkeää myös metsätaloudessa.

Veronalaiset ja verovapaat 
metsätulot
Kannattaa jo muistiinpanoissa eritellä omiin sarakkeis-
iinsa verovuoden tulot puukauppamuodoittain. Se 
helpottaa veroilmoituksen tekemistä. Muistathan, että 
myös saamasi puukauppabonukset ovat sinulle verotet-
tavaa puukauppatuloa.
Kaiken puuaineksen, sisältäen myös hakkeen, koris-
tehavut, polttopuut ja joulupuut, myyntitulot ovat 
veronalaista metsätalouden pääomatuloa. Jos olet 
arvonlisäverorekisterissä, myyt kaikki nämä tuotteet 
arvonlisäverollisina.

Metsänomistajat
KOILLISMAA

ANTTI HÄRKÖNEN

Sellaista metsätilaa ei ole olemassa, jossa ei ole me-
noja, vaikka tuloja ei olisikaan. Esimerkiksi verottaja 
hyväksyy sekä keväällä että syksyllä metsävahinko-
jen tarkastusmatkojen matkakulut, joka tahtoo jäädä 
ilmoittamatta lähes kaikilla. Myös mhy:n jäsenmak-
su ja bensan osto sahaan kannattaa ilmoittaa. Mikäli 
metsätuloja tai muita pääomatuloja ei ole, metsäta-
louden tappio vähennetään alijäämähyvityksenä 
ansio- tai palkkatulojen verosta. Mikäli alijäämähy-
vitystä ei voi käyttää verovuonna, niin tappion voi 
käyttää tulevina vuosina. 

Metsäverotuksen muistilista
• Kaiva esille edellinen veroilmoitus. Siitä näet 
poistot, menojäännökset, menovaraukset.

• Numeroi kuitit tositteiksi aikajärjestyk-
sessä, säilytä ne itsellä 6 vuotta.

• Kaikki metsätalouteen liittyvät kulut ja 
menot kassaperiaatteella mukaan. 

• Matkakuluvähennys omalla autolla on 25 senttiä/km.

• Matkakuluja syntyy myös hallinnollisista 
käynneistä tilalla sekä koulutusmatkoista.

• Tee taulukko tositteista, silloin saat netto-
menot/-tulot sekä arvonlisöverot kätevästi erilleen.

• ALV-lomakkeen nimi on nyt oma-aloitteisten 
verojen ilmoituslomake, sen voi tulostaa netistä ve-
rottajan sivuilta, ellei käytä sähköisiä palveluja.

• MAKSA arvonlisäverot viimeistään eräpäivänä. 

• Muista allekirjoittaa KAIKKI lomakkeet, 
joissa on paikka allekirjoitukselle.

• Ota itsellesi kopio täytetystä lomakkeesta seu-
raavaa vuotta ja mahdollista tarkastusta varten.

• Palauta lomakkeet siten, että ne ovat peril-
lä määräpäivään mennessä. Opettele pikkuhil-
jaa tekemään sähköinen metsäveroilmoitus.

Kaikissa Suomen metsänhoitoyhdistyksissä on am-
mattitaitoinen metsäveropalvelu, jolla voit teettää 
metsäpuolen veroilmoitukset vaivattomasti. Varaa 
siis aika omalta metsäasiantuntijaltasi.

Metsäveroilmoitus kannattaa tehdä aina

Veroilmoituksen täyttöpalvelu 
Oulussa os. Isokatu 70

17.-18.2.2021 klo 08-16
Varaa aika p. 040 8442 028

METSÄNOMISTAJAT!
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Metsänhoitoyhdistys Koillismaa palveluksessasi

sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi

Metsänhoitoyhdistys Koillismaa

JUHO ALATALO
Metsäasiantuntija, 
040 731 8418
Siurua ja Aittojärvi

HANNU TIIROLA
Metsäasiantuntija
040 715 7293
Hetekylä, Kipinä, Kollaja, 
Pudasjärvi, Ruottisenharju,  
Jaalanka ja Jongun 
länsiranta

SAMI VENGASAHO
Metsäasiantuntija, 
0400 183 351
Syöte, Livo, Pärjänsuo, 
Iinattijärvi, Sotkajärvi, 
Ervasti, Kurki ja 
Jongun itäranta

JARI TYNI
Metsäasiantuntija, 
0400 286 499
Sarakylä, Yli-Livo
ja Syöte

JUHA RAAPPANA
Metsäasiantuntija, 
0400 318 607
Kuivaniemen ja 
Oijärven kylät

AILA MIKKONEN
Metsäasiantuntija, 
040 739 1325
Jurmu, Kurtti, Loukusa, 
Metsäkylä, Taivalkoski, 
Ylinäljänkä ja Ylikurki.

JUSSI PERTTU
LKV Metsäasiantuntija, 
Metsäarviot ja 
metsäkiinteistöjen 
välitys, metsätilojen 
sukupolvenvaihdokset, 
yhteisomistustilojen 
neuvonta, 
kaupanvahvistaja
040 760 8939

JARI PARVIAINEN
Metsäasiantuntija,
metsäsuunnittelu
ja tila-arviot
040 164 8030

HANNU JUURIKKA
Korjuuesimies
040 519 8221

ULLA ILLIKAINEN
Toimistosihteeri
040 844 2028

ANTTI HÄRKÖNEN
Johtaja
0400 157 422

Pudasjärven toimisto
Toritie 1, PL 62, 93100  Pudasjärvi

  Kuivaniemen
   toimisto
    Kuivajoentie 13 B 2, 95100 Kuivaniemi

JUHO ALATALO
Metsäasiantuntija, 
040 731 8418
Jaurakkajärvi, Puhos
ja Korpinen

KUIVANIEMI

PUDASJÄRVI

Posion toimisto
Riihipolku 1, 97900 Posio

HENRI RÄSÄNEN
Metsäsuunnittelija
tilaarviot 
040 127 3817
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TEEMU VETELÄINEN
Metsäasiantuntija
040 146 3754
Kitka, Juuma, Käylä, Liikasenvaara, 
Savivaara, Piiloperä

TOMI HUTTU
Metsäasiantuntija
040 146 4310
Kantokylä, Koskenkylä, 
Kärkänkylä, Kajava, Heikkilä, 
Hänninen, Riekki, Vuotunki, 
Vuotungintiestä itään

ANNE POLOJÄRVI
Metsäasiantuntija
0400 282 339
Särkelä, Kuolio, 
Penttilä, Kirkonkylä, Maanselkä, 
Meskusvaara, Oivanki, 
Vasaraperä

TEUVO PUOLAKANAHO
Metsäasiantuntija 
0400 254 781
Jokijärvi, Piispajärvi, 
Jokikylä, Kynsiperä ja Vaarakylä.

AILA MIKKONEN
Metsäasiantuntija, 
040 739 1325
Jurmu, Kurtti, Loukusa, 
Metsäkylä, Taivalkoski, 
Ylinäljänkä ja Ylikurki.

JANI HANHELA
Metsäasiantuntija
0400 282 338
Etelä-Kuusamo Lämsänkylä, 
Lusminki, Hiltunen, Poussu, 
Murtovaara, Kurvinen, 
Kero ja Irni

SAKU PALONIEMI
Metsäasiantuntija,
metsäsuunnittelu 
ja tila-arviot
040 754 1086

Taivalkosken toimisto
Talonpojantie 8 B 17, 93400 Taivalkoski

JUSSI PERTTU
LKV Metsäasiantuntija, 
Metsäarviot ja 
metsäkiinteistöjen 
välitys, metsätilojen 
sukupolvenvaihdokset, 
yhteisomistustilojen 
neuvonta, 
kaupanvahvistaja
040 760 8939

TAIVALKOSKI

KUUSAMO

Kuusamon 
toimisto
Keskuskuja 1, 93600 Kuusamo

JUHO RONKAINEN
Metsäasiantuntija,
metsäsuunnittelu 
ja tila-arviot
040 767 3070

OUTI TERVO
LKV Metsäasiantuntija, 
Metsäarviot ja metsä-
kiinteistöjen välitys, 
metsätilojen 
sukupolvenvaihdokset, 
yhteisomistustilojen 
neuvonta, kaupanvahvistaja
0400 186 557

HENRI VÄISÄNEN
Metsäasiantuntija, 
metsäteiden 
rakennus 
ja kunnostus-
ojitukset
040 572 1984

JUHA PITKÄNEN
Hankintaesimies, 
Puunkorjuupalvelu
0400 346 189

POSIO

JOHANNA MURSU
Metsäasiantuntija
040 650 0692

PETTERI RAHKOLA
Metsäasiantuntija
044 250 8129

TAPIO HÄRMÄ
Metsäasiantuntija
040 707 6479
Vasanperä, Salminen, Mustosenvaara, 
Ruka, Virkkula, Mäkelä (Tuovila), 
Juurikkavaara ja Määttälänvaarasta 
Vuotungintien länsipuoli
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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.  

TUULIVOIMA

JUHA RAUTAKOSKI   -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

Maanomistajien ja tuulivoimayhtiön välisissä so-
pimuksissa sovitaan prosessista, jossa kummankin 
sopijaosapuolen lopullinen tavoite on saada alueelle 
toimiva, taloudellisesti kumpaakin sopijaosapuolta 
tyydyttävä sekä paikallistaloutta tukeva, kannattava 
tuulivoimalaverkosto.  Tuulivoimalaverkoston yllä-
pito vaatii ympärivuotisen ja ympärivuorokautisen 
teidenkäyttömahdollisuuden, jonka rakentamisesta 
sovitaan vuokrasopimuksessa tai erillisillä liitesopi-
muksilla. 

Mikäli kaikki kaavamuutokset, ympäristö- ymv. lu-
pa-asiat saadaan kuntoon ilman pahimpia esteitä, 
lupaprosessi saadaan noin 3 - 5 vuodessa valmiiksi. 
Kaikki valitukset jatkavat rakentamisen aloittamista 
pahimmillaan vuosikausia. Vasta rakennettu tuuli-
voimala nostaa sopimusten taloudellisten hyötyjen 
realisoitumisen sopijaosapuolille pl. varausmaksu. 
Sovitut vuosikorvaukset sidotaan yleensä elinkus-
tannusindeksiin.

1. Varausmaksu
Sopimusten sisällöt toki vaihtelevat, mutta pää-
sääntöisesti maanomistajat saavat varausmaksun 
kertakorvauksena sopimuksen tekohetkellä. Varaus-
maksua ei peritä takaisin, mikäli tuulivoimayhtiö ei 
joko saisi tarvittavia lupia tai tuulivoimala jää jostain 

Mikä on tuulivoimaloiden taloudellinen 
hyöty maanomistajille?

-Tuulivoimalat tuottavat mer-
kittävää taloudellista hyötyä 
yhtiön lisäksi alueen maan-
omistajille, Antti Härkönen 
sanoo.

syystä rakentamatta. Varausmaksu on usein sidon-
nainen sopimuksen pinta-alaan.

2. Voimalapaikkavuokra
Voimalapaikka on yhden tuulivoimalan vaatima 
1-1,5 ha alue, johon itse tuulivoimalarakennus raken-
netaan. Yleensä tämä alue poistuu suurimmilta osilta 
metsätalouden käytöstä, koska siinä sijaitsee raken-
nuksen lisäksi rakennettu tiestö, nosto- ja P-alueita. 
P-alueita voidaan käyttää puuvarastona. Kun tuu-
livoimala rakennetaan maanomistaja saa vuosikor-
vauksen voimalapaikasta €/vuosi/voimalapaikka. 

3. Puistoaluekorvaus
Puistoaluekorvausta maksetaan yksittäisen voima-
lapaikan ympäröivälle maa-alueelle. Voimalapai-
kasta piirretään esimerkiksi säteeltään 500 metrin 
ympyrä, jonka vaikutusalueen sisällä sopimuksen 
tehneille maanomistajille maksetaan pinta-alojen 
mukaista puistoaluekorvausta €/vuosi/puistoalue. 
Yhden puistoalueen korvaus vaihtelee 5 000:sta va-
jaan 20 000 euron välillä, joka siis jaetaan kaikkein 
vaikutusalueen maanomistajien kesken.

4. Nostoalue-, tie- ja johtoaluekorvaus
Yleensä tuulivoimayhtiöt maksavat rakentamisen 
haitoista nostoalue-, tie- ja johtoalueista maanomis-
tajalle kertakorvauksen €/m². Maanomistajalle jää 
teiden käyttöoikeus. Tuulivoimayhtiö kustantaa 
teiden rakentamisen ja kunnostamisen menot vuok-
ra-ajalta.

ANTTI HÄRKÖNEN

5. Kiinteistövero
Maapohjan kiinteistöverosta maksamisesta vastaa 
vuokranantaja. Tuulivoimayhtiö hyvittää maksetun 
kiinteistöveron. Voimaloista kiinteistöveron maksaa 
voimaloiden omistaja.

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

http://www.arviointikeskus.fi
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Monien metsänomistajien metsät sijaitsevat koko-
naan turvemailla ja alueiden puunkorjuupotentiaali 
on erittäin merkittävä. Metsäojitusta on tutkittu pal-
jon, mutta usein rajatusta näkökulmasta. Ojitettujen 
soiden kestävä käyttö -tutkimushankkeen tavoite oli 
luoda kokoava katsaus ojitusten ilmasto-, vesistö- ja 
monimuotoisuusvaikutuksista ja näin pohjustaa kes-
kustelua turvemaiden kestävästä metsätalouskäy-
töstä. Hankkeen päätoteutuksesta vastasi Helsingin 
yliopiston metsätieteiden osasto ja yliopistotutkija 
Paavo Ojanen yhdessä laajan suotutkijajoukon kans-
sa.  

-Metsäsäätiön rahoituksella laaja tutkimustieto oli 
mahdollista koota synteesiksi yhteen, kiittää Ojanen.

Ilmaston kannalta metsäojitusten vaikutukset ovat 
tähän mennessä olleet varsin myönteisiä. Puuston 
kasvun parantuessa hiilen sidonta on tehostunut ja 
suon kuivuessa metaanin, voimakkaan kasvihuone-
kaasun, päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Toi-
saalta kuivuminen kiihdyttää turpeen hajoamista, 

mikä vapauttaa muita kasvihuonekaasuja. Ojanen 
arvioi, että karuilla soilla puun kasvatus on mahdol-
lista niin, että metsäojitus voi olla pitkälläkin aikavä-
lillä ilmaston kannalta kestävää. 

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen kan-
nalta ojitettujen turvemaiden vaikutukset ovat mo-
nitahoisia. Suoluonnon monimuotoisuus on tutki-
musten mukaan vähentynyt metsäojitusten laskiessa 
pohjaveden pintaa.   

-Jäljellä olevat arvokkaat luonnontilaiset suot on 
tutkimuksen perusteella aiheellista jättää pois met-
sätalouskäytöstä, toteaa Ojanen.   

-Soiden vesien muuttunut liike lisää ravinnekuor-
mitusta. Kevyemmät metsänhoidon menetelmät, 
kuten jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, ovat turve-
mailla perusteltuja. Erityisesti Pohjois-Suomessa ve-
siensuojelua ja ojittamattomien soiden luonnontilaa 
voidaan edistää yhdellä kertaa ohjaamalla ojitettujen 
suonosien vesiä vesistöjen sijaan ojittamattomille 
suonosille.

Ojitettujen soiden metsätalouskäyttö ja ekologinen 
kestävyys ovat monesti yhteensovitettavissa. Yhtä 
toimenpidesapluunaa kaikille suotyypeille koko 
Suomessa ei ole ja lisää tutkimusta ja yhdessä kehi-
tettyjä turvemaiden käsittelytapoja tarvitaan.  

 -Maailma on harvoin mustavalkoinen ja ojitettu-
ja soita on monenlaisia. Niinpä käytännönläheinen 
lähestymistapa voisi olla luokittelu siihen, millaisil-
la soilla intensiivinen metsätalous on kannattavaa, 
millaisilla soilla kevyempi metsätalous voi toimia, 
millaiset suot kannattaa jättää metsätalouden ulko-
puolelle ja millaiset suot olisi syytä ennallistaa ojitta-
mattomaan tilaan, Ojanen päättää.

Synteesi ojitettujen turvemaiden tutkimuksesta
EETU PUNKKA

METSÄSÄÄTIÖ TIEDOTTAA

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuosittain merkit-
tävän osan puukauppojen yhteydessä kerätyistä 
lahjoitusvaroista metsäelinkeinoa tukevaan tutkimuk-
seen. Metsäojituksen ilmasto- monimuotoisuus-, ja 
vesistövaikutuksista on koottu laaja-alainen katsaus 
alkuvuodesta 2021. Hankkeen kirjallisiin tuotoksiin voi 
tutustua Suoseuran verkkosivuilla.

-Metsäsäätiön rahoituksella laaja tutki-
mustieto oli mahdollista koota syntee-
siksi yhteen, kiittää Paavo Ojanen.

PAAVO OJANEN

Yhteistuulen 
tuulivoimainfopiste 
avataan Pudasjärvelle
Yhteistuuli Oy (Puhuri Oy:n sisaryhtiö) on suunni-
tellut tuulivoimapuistoa Pudasjärvelle. Hankkeen 
suurimmat maanomistajat ovat Pärjänsuon ja Ki-
varin yhteismetsät, mutta hankealue ulottuu myös 
yksityisten maanomistajien maille. Hankkeesta on 
tiedotettu maanomistajia kahdella kirjeellä. Maan-
omistajat ovat järjestäneet myös omaehtoisen kes-
kustelutilaisuuden aiheesta, jossa paikan päällä oli 
Puhuri Oy:n hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa.

Pudasjärven kaupunginhallitus on hyväksynyt 
hankkeen kaavoitusaloitteen syksyllä 2020. Alueella 
on tehty alustavia ympäristövaikutustenarviointiin 
liittyviä luontoselvityksiä ja ne jatkuvat vuoden 2021 
puolella.

Hankkeen uudeksi omistajaksi on joulukuussa 2020 
tullut Yhteistuuli Oy. Yhteistuuli Oy:n omistajat 
ovat samat kuin Puhuri Oy:n ja hankkeesta vastaavat 
henkilöt säilyvät ennallaan. Puhuri Oy on suomalai-
nen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa 
omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri Oy:llä ja 
Yhteistuuli Oy:llä on sama omistajapohja; Oy Katter-
nö Kraft Ab, Suomen Voima Oy, Valkeakosken Ener-
gia Oy ja Ålands Elandelslag. Puhuri Oy on omista-
jiensa tuulivoimaosaaja ja toimii hankeen käytännön 
toteuttajana.

Yhteistuuli Oy:n tavoitteena on kehittää, rakentaa, 
operoida ja omistaa tuulivoimaa Pudasjärven kau-
pungissa ja lähiympäristössä. Yhteistuuli Oy raken-
taa tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ih-
misten kannalta järkeville paikoille. Yhteistuuli Oy 
avaa Yhteistuulen Infopisteen Pudasjärvellä Kaup-
patie 6:ssa. Infopiste on avoinna joka viikko tiistai-
sin ja torstaisin klo 10–16 maaliskuun puoleen väliin 
saakka.

Lisätietoja: Harri Ruopsa p. 0400 730 793, harri.ruopsa@
puhuri.fi 

KOLUMNI

Metsänhoitoyhdistykset ovat yhdessä metsän-
omistajien kanssa vuosikymmenet huolehtineet 
yksityismetsien metsänuudistamistöistä. Näin on 
luotu mittava määrä uusia hiilinieluja.

Takavuosisatoina harsintahakkuilla oli saatu Suo-
men metsät heikkoon jamaan. Jossakin vaiheessa 
todettiin, että näin ei voi jatkua. Kun vuonna 1948 
”harsintajulkilausuma” kielsi harsintahakkuut, 
eli nykynimeltään poimintahakkuut, metsien hoi-
don suunta muuttui. Ryhdyttiin hakkaamaan ha-
telikoita aukoiksi ja uudistamaan ne istuttamalla 
tai kylvämällä. Kuuluisimpia lienevät ”Osaran” 
aukeat, jotka tänään tuottavat hyvin uutta puuta 
ja toimivat vahvoina hiilinieluina. 

Yksityismetsissä avohakkuualueet ovat tietysti 
olleet pieniä ja ne ovat siten tuoneet metsämai-
semaan monimuotoisuutta. Vajaatuottoisia ja 
vanhoja metsiä avohakkaamalla ja uudistamalla 
istuttaen tai kylväen, on saatu Suomen puuvaran-
to nousuun ja nousu jatkuu.

Yli puoli vuosisataa uusia hiilinieluja

TEUVO PUOLAKANAHO

Satuin näkemää TV:n aamuohjelmissa kaksikin 
eri ns. ”metsäasiantuntijaa” jotka totesivat, että 
hakkuuaukko on hiilipäästö 20 vuotta. Uskallan 
olla eri mieltä! Täällä Koillismaan haastavissa 
olosuhteissakin uudistusalalla on 20 vuoden 
päästä ainakin 30-50 m3 puuta hehtaarilla ja 30 
vuoden päästä jo 100-150 m3 - kunhan vain taimi-
konhoidot tehdään ajallaan. Hiiltä on sitoutunut 
käsittääkseni melko paljon. Lisäksi uudistusalat 
ovat parhaita marjamaita ennen kuin metsä val-
taa ne. Myös riistalinnut pesivät mielellään au-
koilla.

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt Koneen 
Säätiön 4,2 miljoonan euron tarjouksen runsaan 1 
400 hehtaarin metsäalueesta, kertoo Yle-uutiset. 
Ouluun on kaupan myötä syntymässä yhteensä lähes 
2 600 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue.

Säätiö aikoo lahjoittaa alueen valtiolle, joka on ilmoit-
tanut suojelevansa sen. Oulun kaupunki puolestaan 
on jo suojellut kyseisestä Sanginjoen metsäalueesta 
osan.

Koneen Säätiö on riippumaton organisaatio, joka 
tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta 
sekä tieteen yleistajuistamista. Sen on perustanut 
Kone-hissiyhtiön omistajasuku.

Koneen Säätiö osti Oulun 
kaupungilta 1 400 hehtaaria 
luonnonsuojelualueeksi
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METSÄNHOITO

Euron sijoitus metsänlannoitukseen 
tuottaa kolme euroa takaisin.

Metsänlannoitus on taloudellisesti yksi kannatta-
vimmista metsätalouden investoinneista. Lannoi-
tuksilla voidaan tuottaa enemmän käyttöpuuta, no-
peuttaa puiden järeytymistä sekä aikaistaa hakkuita. 
Investoinnin takaisinmaksuaika on muihin metsän-

Lannoita metsäsi tuottamaan lisää puuta

hoitotöihin verrattuna suhteellisen lyhyt, sillä lisä-
tuotto realisoituu pääosin jo seuraavassa hakkuussa.

Metsänlannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita 
maapohjassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden. 
Kasvua rajoittavia ravinteita ovat yleensä joko typpi 
tai fosfori. Typestä on pulaa lähinnä kivennäismailla 
ja fosforista turvemailla. Boorin puutosta voi esiin-
tyä molemmilla. 

-Paras tuotto lannoitusinvestoinnista saadaan, 
kun tukkipuun osuutta lisäävä lannoitus tehdään 
noin 6-10 vuotta ennen uudistushakkuuta, kertoo 
Metsänhoidon suositukset -opas.  -Lannoitukset on 

Metsän lannoituksella vauhditat puuston kasvua. Saat enemmän ja arvokkaampaa 
puuta seuraavassa puunkorjuussam jopa 20 m3/ha. Puuston nopeampi kasvu 
aikaistaa sekä harvennuksia että päätehakkuuta - ja samalla näistä saatavia tuloja. 
Metsätilasi arvo kasvaa ja lannoituskustannukset voit vähentää verotuksessa.

Meillä metsälannoitus toteutetaan yhteislannoituksena, jolloin kustannukset 
pysyvät kurissa.

Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry, Toritie 1, 93100 Pudasjärvi. Puh. 040 844 2028, www.mhy.fi/koillismaa

Me hoidamme sen
jälkeen kaiken muun!

Kysy lisää 
metsäasiantuntijoiltamme:

Yhteystiedot
sivulla 10-11. 

Metsänomistajat
KOILLISMAA

kannattavinta toteuttaa yhteishankkeina, jolloin lan-
noitteiden hehtaarikohtaiset hankkimis- ja levitys-
kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Turvemailla on yleensä pulaa kaikista muista ravin-
teista paitsi typestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
tutkimuksen mukaan puutuhka sisältää kaikkia 
rämemänniköiden tarvitsemia ravinteita.   -Tuh-
kalannoituksen avulla puuston kasvu lisääntyy 
2-3-kertaiseksi lannoittamattomaan verrattuna, ker-
too metsäasiantuntija Sami Vengasaho Mhy Koillis-
maasta.   

-Sopivia tuhkalannoituskohteita ovat ojitetut tur-
vemaat. Koska tuhka on pitkävaikutteinen lannoite, 
sen vesistöhaitatkin ovat pienempiä.

Koillismaan ja Pohjois-Pohjanmaan olosuhteissa 
kivennäismailla saadaan varttuneissa metsissä typ-
pilannoituksella tuotettua lisäpuuta yleensä 10–18 
kuutiota hehtaarilla. 

-Metsänlannoitukseen sopivilla kangasmaakoh-
teilla lannoitukseen sijoitettu raha tuottaa helposti 
15 prosentin vuotuisen tuoton. Sitä eivät muut sijoi-
tusvaihtoehdot aivan helposti saavuta, Vengasaho 
laskee.

Metsän lannoitus on myös ilmastoteko. Lannoituk-
sen aiheuttama kasvunlisäys sitoo jopa 10 tonnia 
hiilidioksidia hehtaarille sen lisäksi, mitä metsä nor-
maalisti kasvaessaan sitoisi. 

-Kannattaa muistaa, että metsänlannoituksesta ai-
heutuneet kustannukset ovat kokonaan vähennys-
kelpoisia metsäverotuksessa, muistuttaa Vengasaho.   
-Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista 
takaisin metsään. Ottakaapa yhteyttä metsäasian-
tuntijoihimme, niin etsitään metsästänne talven ai-
kana sopivia lannoituskohteita, Vengasaho kehottaa 
metsänomistajia.

ANNE RAUHAMÄKI

Vasemmalla lannoittamattomalta 
kohteelta otettu vuosikasvain, oikeal-
la lannoitettu. Ero on huikea.

Mhy Koillismaa lannoittaa yksityismetsiä 
pääasiassa ilmasta käsin, Sami Vengasaho 
kertoo.

ECOLAN OY

http://www.mhy.fi/koillismaa
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Uusi metsityslaki tähtää hiilensidonnan kasvuun

- Metsityslaki on määräaikainen, joten kohteiden etsiminen kannattaa aloittaa heti, metsäasiantuntija Juha Raappana kehottaa.

Tasavallan presidentti vahvisti joulukuun lopulla 
lain joutoalueiden metsityksen määräaikaisesta tu-
esta. Tukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun 
alusta lähtien. Metsitystukea myönnetään yksityisil-
le maanomistajille esimerkiksi vanhojen peltoheitto-
jen ja turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien 
metsittämiseen. Metsitykseen soveltuvia joutoaluei-
ta on arvioitu olevan Suomessa noin 100 000 heh-
taaria, pääosin entisiä peltomaita. Mhy Koillismaan 
alueella kohteita on arvioitu olevan noin 7 600 heh-
taaria, eniten Kuusamossa.

Aktiivisessa viljelyssä olevien peltojen metsitykseen 
tukea ei myönnetä, eli jos maataloustukea on alueelle 
haettu vuoden 2019 jälkeen. Tukea ei saa myöskään 
maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden alueiden metsitykseen. Metsitettävän alan 
tulee olla vähintään puolen hehtaarin suuruinen 
ja yhtenäinen. Alan tulee olla metsänkasvatukseen 
sopiva. Metsitystukea ei saa, jos alan metsittämi-
seen on jo aiemmin myönnetty metsitysrahoitus. Ei 
myöskään silloin, kun alue on pahoin vesottunut tai 
luontaisesti taimettunut.

Tuen suuruudesta päätetään asetuksessa. Lausun-
noilla olleen asetusluonnoksen mukaan metsitys-
korvaus olisi entisillä maatalousmailla 1500–2000 
euroa hehtaarilta ja entisillä turvetuotantoalueilla 
1000–1500 euroa hehtaarilta. Tämän lisäksi makset-

taisiin hoitopalkkio kahdessa erässä, yhteensä 900 
euroa hehtaarilta. Tarkemmat tiedot ja tukiperusteet 
omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Metsityksen suunnittelun ja toteutuksen voi tehdä 
itse tai sen voi antaa joko kokonaan tai osittain vaik-
kapa oman metsänhoitoyhdistyksen tehtäväksi. 

-Metsänhoitoyhdistys Koillismaa avustaa maanomista-
jia sekä tukien haussa, että metsityksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa, vinkkaa metsäasiantuntija Juha Raappana 
Metsänhoitoyhdistys Koillismaasta.   

-Mikäli tiedätte tai arvelette teillä olevan vanhoja syrjäi-
siä peltoja, turpeennostoalueen pohjia tai muita metsityk-
seen soveltuvia avonaisia alueita, olkaapa yhteydessä met-
sänhoitoyhdistyksen asiantuntijoihin.

Laki on määräaikainen, eli tukea voi hakea vuoden 
2023 loppuun saakka.

 -Toteutusaikaa on kyllä vielä tuon vuoden jäl-
keenkin, mutta siitä huolimatta kannattaa nyt olla 
heti liikkeellä. Haku alkaa maaliskuun alussa, Raap-
pana kertoo.   

-Jokaisen kohteen tukikelpoisuus selvitetään erik-
seen, sillä kohteille on tarkat kriteerit ja tulkintaakin 
joudutaan varmasti tekemään. 

Potentiaaliset metsityskohteet:
Kuusamo 4030 ha
Posio 1040 ha
Pudasjärvi 1980 ha
Taivalkoski  550 ha
Yhteensä 7600 ha

Asetusluonnoksen mukaan metsitystukea maksettaisiin 1 000 –2 000 euroa hehtaarilta. Laki on määräaikainen, 
joten nyt kannattaa pitää kiirettä. Rahahanat aukeavat maaliskuussa.

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 metsävero-
tuksessa.

Lisätietoja omasta metsänhoitoyhdistyk-
sestä.

Koivulle viljelty vanha pelto tuottaa 30 vuoden Koivulle viljelty vanha pelto tuottaa 30 vuoden 
kuluttua puuta jo yli 6 kuutiometriä vuodessa kuluttua puuta jo yli 6 kuutiometriä vuodessa 
hehtaarilta ja puustopääomaa on liki 150 kuu-hehtaarilta ja puustopääomaa on liki 150 kuu-
tiometriä hehtaarilla.tiometriä hehtaarilla.

Reilut 10 vuotta heitteillä ollut pelto on ollut koko ajan hiilen päästä-Reilut 10 vuotta heitteillä ollut pelto on ollut koko ajan hiilen päästä-
jä. Uuden metsityslain avulla alue on mahdollista muuttaa nopeasti jä. Uuden metsityslain avulla alue on mahdollista muuttaa nopeasti 
hiilinieluksi. Ja ilmasto kiittää.hiilinieluksi. Ja ilmasto kiittää.

JUHA RAUTAKOSKI
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Mikäli sinulla ei ole metsänomistajana työllesi jatka-
jaa, jälkipolvea tai perillisiä, sinun on mahdollista 
lahjoittaa metsäomaisuus tai osa siitä Metsämiesten 
Säätiölle. Lahjoitus voi tapahtua jo elinaikana tai sen 
jälkeen Metsätestamenttina. Elinaikainen lahjoitus 
on vaivattomin, sillä kuuntelemme herkällä korval-
la mitä toiveita sinulla on metsien hoitoon liittyen ja 
jatkamme hoitoa tutun metsänhoidon kumppanisi 
kanssa. Näet työsi ja huolenpitosi metsässä jatkuvan. 

Metsä jää jälkeesi

Metsätilasi tuotto käytetään lyhentämättömänä va-
litsemaasi kohteeseen metsäalalla. Sinä päätät, onko 
se metsäalasta kertomista lapsille, metsäkulttuurin 
esillepanoa tai metsäsektorin tulevaisuustutkimusta. 

Metsäsektori tuottaa työtä ja hyvinvointia kautta 
Suomen. Metsä on Suomen uusiutuva luonnonvara 
ja talouden sekä sivistyksemme perusta. Metsistä 
saatavalla tuotolla Säätiö tukee sääntöjensä mukai-
sesti yleishyödyllisesti sekä metsäalan, että sillä töitä 
tekevien ihmisten tulevaisuutta. 

Metsämiesten Säätiö

• yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö

• tehtävänä metsäalan kehittäminen ja alalla 
toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen

• perustettu 1948 Metsätyömaiden Muonitus-
toimiston lopettamisen pääomaa hoitamaan

• lisätietoja: www.mmsaatio.fi

Metsämiesten säätiön kautta lah-
joitettu tai testamentattu metsä voi 
tuottaa paljon iloa, tietoa ja työtä 
tuleville sukupolville. Sinä päätät.

Metsätestamentista tai lahjoituksesta kannattaa kes-
kustella ennen päätöksen tekoa. Voit keskustella 
tutun metsäammattilaisesi kanssa vaihtoehdosta ja 
sen pohjalta päättää, otatko itse yhteyttä meihin, vai 
välittääkö hän kiinnostuksesi. Kun saamme tiedon, 
otamme yhteyttä ja sovitaan, miten jatkamme kes-
kustelua ja mitkä ovat toiveesi. 

Lisätietoja: Metsämiesten Säätiö, kehityspäällikkö 
Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771, veikko.iittai-
nen@mmsaatio.fi

Rahhoa taevaan täyveltä?
Pessakkana ollessa ei ollu vielä keksitty tätä viikkora-
hasysteemie. Jos mieli tyttärenmärreillä eli poijankol-
tiaisilla soaha ommoa rahhoa, sitä piti ite katella joko 
käpymetästä eli hillojen perässä raijaamalla tahikka 
sukulaesten renkinä. No, kerran kuitenni saen hom-
mattuo itelle muutaman kympin ja pitkän mankumi-
sen jäläkeen isä otti kirkolle mukkaan. Sillo oli jotkut 
elomarkkinat, jossa källäilin isän puhuttaessa tuttuja 
ukkoja ja kahtelin jottae kottiin viemistä. Ku isän sili-
mä vältti, ostoa pammautin itelle tuulileijan joltae he-
leppoheikiltä. Aotossa isä rupesi tituleeraamaan, mitä 
piilottelin aoton jalakotilassa. Pitihän lijanhommaos 
tunnustoa. – Voe taevahan jumala sinnuo. Kun yönva-
naha markka on lakkarissa, niin se poltteloo niin, että 
piti johonnii se heti lähättää, uksi isäukko. Oesit vaekka 
puukon eli onkivärkin ottanut tuommosen humpuukin 
sijjaan, jatko isä.

No ahaneushan siinä lennätyshommassa iski kovassa 
tuulessa. Jatkon narrua siimalla niin pitkäksi, kun va-
jjaita siimarullie vaen kottoa löysin. Ja niihä siinä sitte 
kävi, että siima nasahti poekki. Leija on muute sillä reis-
sulla vielä tänäkin päevänä, kun kotimännikön taakse 
hävisi. Isäukko ku kuuli, miten oli käöny, niin mahoton 
loentelu alako justiisa. 

-Siinä meni vähäsetkin tienestit sulla taevaan tuuliin. 
Jospa jottae opinluuta oesi tuohi pöljyys kasvattanu, 
möyhäsi isäukko. No, siitäpä ei kannate ennää pahalla 
kettää muistella, hyvväehän ukko tarkotti.

Mutta jospa se taevas velekasa maksaa, kun seorovaa 
avviisien juttuja. Ovat alakaneet julumasti suunnittele-
moaan tänne Koellismoalle tuulimyllyjä, jotka alakaa 
jaohoa säähköä ihimisten humpuukkivehkesiin kute 
polttimoehin ja minne sitä säähköä ylleensä käotetään. 

Moanomistaja soapi nätisti tienestie, kun tuulimylly 
sattuu oman moan kohalle eli ejes lähelle. Kuulemma 
tekkööt myllyjen tykö ihan sepelitiet, jota mehtä- ja 
marjamiehet pystyy ajelemmaan soijen yli. Saopi polt-
topuutkin jo kevväällä poes metästä. Kunnan natsuunit 
ovat varmoankin mielissään, josko kunnan pohojatto-
maan kassaanki tipahtelisi veroäörie vaemitänelie lis-
seä. Alakavat nekin olla täellä periveriassa meleko lu-
jassa – ne oikiat veromaksajat. 

Semmosessahan säähkötehtaassa ei aenakaan raokaa-
ineet kovin tyyriiksi tule, kun taevas ei tuulehenkestä 
laskua lähetä. Soapi nähä nyt onko tuokin iha hupiuk-
kojen vouhotusta. Osahan pannoo varmoan julumasti 
hanttiin. On kuulemma voaoraksi siivekkäille kuten ha-
rakoille ja pulumusille. Sehän on selevä, jos siihe nähri 
lentää pöljyyttään, niin kaola on poekki ilimanmuuta. 
Ja soattoahan tuo olla voaraksi meille ihimisillekin. 
Toesaalta ei nuo aototkin kovin turvallissie oo, kun joka 
siunatun vuosi ihimisiä kuoloo satoja ja mahtaa jänik-
senpoekikin mennä aenakin saman verran. 

Pitäsköhän ottoa itelle kunnallisvaoliteemaksi, että 
aotot pittää kieltää ja kulukekoot ukot vaekka aposto-
lin kyyvillä eli hevosilla tahi porolla. Senkun saesi vielä 
seleville, että mennöökö se tuulikin pilalle, kun joutuu 
rupelia pyörittämään? Sanokoa minun sanoneen, että 
kohta tulloo joku viisas senniin totistammaan, että tuuli 
on rupelinpyörityksen jäläkeen lopullisesti vörpii. Ite 
pilataan tämähin homma ja etelleen Norjasta pittää säh-
kö ostoa ja pensiinie kans. Sielä se homma osataan, eikä 
ilima pillao. Pitäsi ottoa meillähi mallie 

RASTIANTTI

KOLUMNI

http://www.mmsaatio.fi
mailto:veikko.iittainen@mmsaatio.fi
mailto:veikko.iittainen@mmsaatio.fi


Metsänomistajat 17

METSÄTIET

MAKSUTON KUNTOKARTOITUS 
METSÄTEILLE

Kuntokartoituksessa arvioidaan tien tämän hetken kunto, kunnostustarpeet sekä 
niiden kustannukset. Lisäksi arvioidaan mahdollisen tien kunnostuksen

 rahoitusmahdollisuudet kemera-lain tai muiden rahoituslähteiden perusteella.

Ota yhteyttä tienrakennuksen asiantuntijoihimme:

Henri Väisänen
Kuusamo

p. 040 572 1984
henri.vaisanen@mhy.fi

Aila Mikkonen
Taivalkoski

p. 040 739 1325
aila.mikkonen@mhy.fi

Antti Härkönen
Pudasjärvi, Kuivaniemi

p. 0400 157 422
antti.harkonen@mhy.fi

HENRI VÄISÄNEN

Ympärivuotisen käytön kestävä metsätieverkosto on 
metsätalouden harjoittamisen elinehto. Tehtaat tar-
vitsevat puuta ympäri vuoden ja talvet näyttävät ly-
henevän vuosi vuodelta. Mikäli metsätietä pidetään 
yhteiseen lukuun eli osakkaita on useampia, on tie-
kunnan järjestäytyminen välttämätöntä, jos halutaan 
yhteiskunnan tarjoamat rahoitusvaihtoehdot käyt-
töön.

Tiekunnan tulee siis järjestäytyä ja sitä kautta luo-
da perusteet päätöksentekoon. Varsin usein tiekun-
nan hallinto on nukkunut kymmeniä vuosia, osa 
hoitokunnan jäsenistä jopa edesmenneet. Metsän-
omistajien asuinpaikan muuttuessa yhä enenevissä 
määrin pois metsätilalta, on jouduttu tilanteeseen, 
jossa tiekunnan hallinnointiin tarvitaan ulkopuolista 
apua. Lähes aina tieosakkaista löytyy hoitokunnan 
jäsenet, mutta hallinnollisiin rutiineihin tarvitaan ul-
kopuolista apua.

Monissa metsänhoitoyhdistyksissä on otettu palvelu-
valikoimaan myös tiekunnan vaatimat hallintopalve-
lut, jotka voivat sisältää mm. seuraavat osakokonai-
suudet:

• Kokouskutsut
• Kokousten valmistelu ja läsnäolo
• Kokouspöytäkirjat
• Talousarviot
• Maksuunpanoluettelot
• Yksikkömaksujen laskutukset
• Laskujen maksaminen
• Kirjanpidot, tilinpäätökset ja taseet
• Osakasluettelon ylläpitäminen
• Arkistointi
• Tiekunnan omat kotisivut

Kannattaa kysyä tarkemmin omasta metsänhoitoyh-
distyksestä.

Tienkunnostus vaatii hallinnon kunnostamista?

-Tiekunnan järjestäytyminen on asioiden joustavan hoidon kannalta välttämätöntä.

Metsänomistajat
KOILLISMAA

mailto:henri.vaisanen@mhy.fi
mailto:aila.mikkonen@mhy.fi
mailto:antti.harkonen@mhy.fi
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Toista kertaa peräkkäin metsämiehet ja -naiset pää-
sevät kokeilemaan urosteeren ja -metson talvimet-
sästystä. Riistakeskus on myöntänyt tulevalle talvel-
le urosmetson talvipyynnin ajalle 20.-31.1.2021 koko 
Pohjois-Pohjanmaalle sekä seuraaviin Lapin kuntiin: 
Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Pello, Po-
sio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski ja Sodan-
kylä. Urosteerelle on myönnetty talvipyyntilupa sa-
malle tammikuun ajankohdalle Pohjois-Pohjanmaan 
lisäksi Kajaaniin, Paltamoon ja Puolangalle sekä ai-
kaisemmin mainittuihin Lapin kuntiin.

Latvalinnustajan päivä alkaa pimeällä ja päättyy pi-
meään. Metsästys tapahtuu hiihtäen ilman koiraa. 
Varusteisiin kuuluvat kivääri, lumipuku, reppu ja 
sukset. Metsästyspäivää suunnitellessa on hyvä olla 
ennakkotieto lintujen olinpaikasta. Ennakkoon on 
hyvä määrittää myös kulkureitti, jonka päivän aika-
na aikoo hiihtää. Tämä ratkaisee varusteiden mää-
rän. Lyhyen päivänpituuden takia ei kannata lähteä 
päämääräämättömästi hiihtämään. Päivän aikana ki-
lometrejä voi kertyä kymmeniä. Hiihtovauhti ei ole 
kova, koska on tähyiltävä maastoa siten, että met-
sästäjä havaitsee ensin linnun eikä toisinpäin. Tässä 
lajissa revanssia ei todennäköisesti saa enää samalle 
päivälle, jos ensimmäisessä paikassa epäonnistuu.

Latvalinnustuksessa kannattaa huomioida, että 
pakkanen voi vaikuttaa patruunoiden tehoon ja 
osumapiste saattaa muuttua. Kivääri on suojattava 
jäätymiseltä, ase on hyvä pitää lähes öljyttömänä. 

KOLUMNI

Kanalinnun talvipyynnissä
Ammuttaessa on huomioitava matka kohteeseen, 
tuuli ja jos lintu on puun ”sisässä”, on tiedostet-
tava puun oksat, johon osuessaan luoti vaihtaa 
osumapistettä. Metsästäjän on oltava huomaama-
ton, joten lumipuvun käyttäminen on suotavaa. 
Reppuun pakataan päivän tarvikkeet ja reppu on 
myös hyvä apu ammuntatilanteessa, koska siitä 
saa hyvän tuen ampumiseen. Latvaan ampuessa 
on tiedettävä takavaara eli minne asti luoti tip-
puu, jos luoti menee linnusta ohi. Metsästäjän on 
suojauduttava pakkaselta, mutta myös huomioi-
tava hiihdon tuoma rasitus. Vaatetus ja päivän ai-
kainen nesteytys on syytä olla kunnossa. Kovalla 
pakkasella vesipullo kannattaa laittaa remmillä 
kaulaan ja pullo takin sisään rintaa vasten, tämä 
estää jäätymisen. 

Metsästysmuoto on haastava. Se tuo lajiin lisä-
mausteen, minkä avulla metsästäjä kehtaa päi-
vän hiihtää näkemättä vilaustakaan unelmiensa 
huurremetsosta.

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

9 numeroa vain

3990
norm. 65 €

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.

JANI HANHELA
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PUUNKORJUU

TEUVO PUOLAKANAHO

Siirtokumpu - yhtiötä pyörittävät veljekset Arttu ja 
Teppo Tyni. Yritys on aloittanut toimintansa vuo-
den 2019 syksyllä. 

-Omaa yritystä suunniteltiin jo vuonna 2015, 
mutta ”saumaa” aloittamiselle ei silloin ollut. Ti-
laisuus tuli, kun Pudasjärvellä metsänhoitoyhdis-
tyksen työmailla toiminut yrittäjä halusi luopua 
koneketjusta työmaineen, nuoret yrittäjät kertovat.  
Kokemusta Artulla ja Tepolla on puunkorjuusta vie-
raiden palveluksesta yhteensä parikymmentä vuot-
ta, vaikka nuoria ovatkin.

Metsänhoitoyhdistyksen työmailla 
urakoidaan laadulla

-Veljekset Arttu ja Teppo Tyni ovat nuoresta iästään huoli-
matta kokeneita metsäkonemiehiä.

-Tynin veljesten Logset-hakkuukone pyörii ketterästi talvi-
sella harvennustyömaalla Taivalkoskella.

Koillismaalla metsänhoitoyhdistyksen työmailla toimii suhteellisen nuori puunkorjuuyritys Siirtokumpu Oy.
Luontohenkisten harrastusten, metsästyksen ja ka-
lastuksen parissa vapaa-aikoina viihtyvät Arttu ja 
Teppo huolehtivat pääasiassa hakkuusta. Saman vel-
jessarjan Heikki ja Tapio vastaavat puutavaran lähi-
kuljetuksesta. Työmaat ovat olleet valtaosaltaan en-
siharvennuksia ja Siirtokumpu Oy on työskennellyt 
pääasiassa Taivalkosken alueella. Työtä on riittänyt 
kahteen työtuuriin.

Korjuuolosuhteet ovat viime aikoina olleet haasta-
via, ei routaa talvella ja kesät ja syksyt sateisia. Sen-
pä takia maaston kantavuus on ollut usein heikko.   
-Siirtokumpu Oy on pyrkinyt parantamaan kaluston 
maastokelpoisuutta varustamalla koneet leveimmil-

lä teloilla.  Uusi maastokelpoisempi ja ergonomisem-
pi hakkuukone Logset 6 HP hankittiin viime syksy-
nä, ja se on osoittautunut tehokkaaksi koneeksi. Iso 
investointi, mutta tärkeä, sanovat veljekset.

Kalustoa kehittämällä veljekset haluavat omalta 
osaltaan parantaa korjuujäljen laatua ja saada siten 
tyytyväisempiä metsänomistajia. Laadukas työnjäl-
ki markkinoi metsänhoitoyhdistyksen korjuupalve-
lua yhtenä merkittävänä puukaupan vaihtoehtona.  
-Harvennushakkuut kannattaa tehdä aina ajallaan, 
vain sillä tavalla on mahdollista saada kunnon tuk-
kitili myös päätehakkuuvaiheessa, Tynit pohtivat.

Korjuupalvelussa takana vauhdikas vuosi
JUHA RAUTAKOSKI

Vuosi 2020 on takana myös metsänhoitoyhdistyksen 
korjuupalvelussa. Vuosi oli vilkas ja lyhyet tauot oli-
vat vain kelirikon ja kesälomien aikaan, kertoo han-
kintaesimies Juha Pitkänen Kuusamon toimistolta.  

 -Märästä syksystä selvittiin lopulta ilman taukoja. 
Koneketjuja oli töissä ajankohdasta riippuen 6 - 10 
kpl. Tosin osa koneketjuista oli töissä yhdessä tuu-
rissa.

Vuosi sitten tullut korona virus ei Pitkäsen mukaan 
aiheuttanut katkoja töihin.   

-Korjuumäärä kasvoi vuodesta 2019 noin viiden-
neksellä ja nousi 131 000 kuutiometriin. Vuoden 
lopulla korjuussa otettiin käyttöön Woodforce työ-
ohjaus järjestelmä, joka helpottaa työohjausta ja 

varastojen hallintaa. Kaikki tieto siirtyy sähköisesti 
metsäjärjestelmästä metsäkoneisiin ja metsäkoneis-
ta metsäjärjestelmään. Enää ei tarvita sähköpostin 
kautta lähetettäviä liitteitä ja tietojen tallentamista 
manuaalisesti. Nyt pystytään seuraamaan tilannetta 
metsässä reaaliajassa.

Pakkaskausi on nyt menossa ja talvileimikoiden kor-
juukelit ovat parhaimmillaan. Lumitilannekin on vii-
me talveen verrattuna hyvä.   

-Reilun parin kuukauden päästä alkaa jo kelirikko-
kausi häämöttää ja talvi on ohi. Kesä tulee ja kesä-
korjuuseen soveltuvia leimikoita tarvitaan. Ei muuta 
kuin yhteyttä omaan metsäneuvojaan ja uusia leimi-
koita suunnittelemaan, kehottaa Pitkänen metsän-
omistajia. 

Lapin Raivaus Oy:n rinnekoneesta tehty puskukone talvi-
tien aukaisussa Kuusamossa. Hyvin kesti soita ja rämeitä 
kulkea.

JUHA PITKÄNEN
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Perukirja-arvon voi oikaista jälkikäteen
JUHA RAUTAKOSKI

Metsänomistajan kuoleman jälkeen on vuorossa pe-
rukirjan teko, jossa luetteloidaan ja arvotetaan vai-
najan varallisuus ja omistukset myös metsän osalta. 
Mikäli jälkeläiset tai joku heistä aikoo jatkaa metsän-
omistajana, metsätilan arvo merkitään perukirjaan 
yleensä varovaisuusperiaatetta noudattaen. Näin 
vältytään turhalta perintöveron maksulta.

Mutta entäpä sitten, jos mieli muuttuu ja tila lai-
tetaankin myyntiin? Siinä tapauksessa kannattaa 
muistaa, että perukirjaan merkitty metsäkiinteistön 
arvo on mahdollista oikaista ja välttyä maksamas-
ta liikaa veroja. Aikaisemmin muutosaikaa oli vain 
vuosi, mutta verottaja on nyttemmin jatkanut oikai-
suaikaa kolmeen vuoteen perittävän kuolinvuoden 

JUHA RAUTAKOSKI

Päättynyt vuosi oli ennätyksellinen vuosi met-
sätilojen välityksen osalta. Vuoden 2020 aikana 
Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV välitti Poh-
jois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella yhteensä 
418 tilaa, joka on yhtiön historian suurin vuosittainen 
kauppamäärä, kertoo Seppo Kyllönen Pohjois-Suo-
men Metsämarkkinat LKV:sta.

-Alueellisesti kauppoja tehtiin eniten Pohjois-Poh-
janmaalla 326 kpl kaupalla. Pohjois-Pohjanmaalla 
kauppamäärä kasvoikin edellisvuoteen verrattuna 
viitisentoista prosenttia.

Välitettäviin tiloihin saadaan tarjouksia tasaiseen 
tahtiin ja parhaimmista kohteista käydään Kyllösen 
kovaa kilpailua. 

-Lisääntynyt metsätilojen kysyntä on useamman 
tekijän summa. Yksi tekijä on Pohjoisen kohtuulli-
nen hintataso verrattuna muuhun Suomeen. Var-
sinkin Etelä-Suomessa hintataso on paikoin noussut 
niin korkeaksi, että moni ostaja on suunnannut kat-
seensa pohjoiseen, Kyllönen arvioi. 

Epävarman ja vaihtelevan taloustilanteen aikana 
metsää pidetään yhä vakaampana ja turvallisempa-
na sijoituskohteena. Myös tehdashankkeiden ete-
neminen lisää uskoa puun lisääntyvään kysyntään.  
  -Monet ostajaehdokkaat ovat kiinnostuneita metsä-

Poikkeusvuosi kasvatti kiinnostusta 
metsätilojen ostoon

taloudellisten arvojen lisäksi myös virkistymismah-
dollisuuksista. Monet ovatkin kertoneet etsivänsä 
tilaa, joka metsätalouden sijoituksen lisäksi antaisi 
myös hyvät puitteet virkistäytymiselle kuten retkei-
lylle, metsästykselle ja kalastukselle, Kyllönen listaa.

Mitään omaisuutta ei kannata pitää tuottamattoma-
na ja hoitamattomana - ei myöskään metsäomaisuut-
ta, Seppo Kyllönen muistuttaa.

-Jos omistat metsätilan ja harkitset tilan myymistä 
tai et ole varma, mitä sille kannattaisi tehdä, ota roh-
keasti yhteyttä, niin mietitään asioita yhdessä.

Seppo Kyllönen

päättymisestä lukien, kun perittävä on kuollut vuon-
na 2017 tai sen jälkeen.

Jos tila myydään ja myyntihinta nousee perukir-
ja-arvoa korkeammaksi, arvon voi oikaista vastaa-
maan myyntihintaa ja välttyä näin myyntivoitosta 
maksettavasta luovutusvoittoverosta. Jos metsätilan 
myyntihinta on perukirja-arvoa alempi, se vähentää 
maksettavaa perintöveroa. 

Oikaisun taloudellinen merkitys saattaa olla todella 
suurikin, sillä luovutusvoittoveron suuruus on 30-
34 prosenttia myyntivoitosta.  Kun perukirja-arvoa 
nostetaan, maksettavaksi tulee luovutusvoittoveron 
sijasta perintöveroa, joka on lähisukulaiselle vain 
7-19 prosenttia, perinnön arvosta riippuen. 

 Ota reilusti yhteyttä ja pyydä tarjous! 

Tarkka katkonta ja tavallista pienemmät sekä lyhyemmät 
tukkimitat mahdollistavat reilun tukkisaannon metsästäsi, 
lyhyillä mitoilla tukkia kertyy hyvin myös harvennus- 
leimikoilta. Olemme nyt kiinnostuneita hankkimaan 
havutukkivaltaisia leimikoita.  

Metsäsi arvoinen kumppani

www.keitelegroup.fi

Hankintaesimies Antti Syrjälä
Puh. 0400 821 173
antti.syrjala@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Kuusamo, Posio, Salla etelä, 
Taivalkoski. VT20 pohjoispuoli

Hankintaesimies Heikki Petäjäjärvi
Puh. 040 620 6464
heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
Hankinta-alue: Pudasjärvi, Ranua

OSTAMME PUUTA
Kemijärven tehtaamme pyörii kahdessa vuorossa ja

sahapuuta käytetään paljon. Olemme kiinnostuneita
mäntytukkivaltaisista, uudistushakkuu ja

harvennusleimikoista. 
Keitele Forest on luotettava ja vakavarainen 

puukauppakumppani.

Jalostetusta siemenmateriaalista (siemenviljellys 409 ja 25) 
kasvatetut männyntaimet nyt kevään tarjoushintaan, pyydä tarjous!
Fin Forelia Oy, Rovaniemen taimitarha,
www.finnforelia.fi, 050 349 6052

SUOMEN PARASTA 
PALVELUA

POHJAN TAIMI  
KASVATTAA, ISTUTTAA   

JA HOITAA METSÄSI

www.pohjantaimi.fi

KIINTEISTÖKAUPPA

http://www.keitelegroup.fi
mailto:antti.syrjala@keitelegroup.fi
mailto:heikki.petajajarvi@keitelegroup.fi
http://www.finnforelia.fi
http://www.pohjantaimi.fi
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Kiinteistönvälityspalvelut, 
kauppa-, lahja- ja jakokirjat, 

kaupanvahvistukset, 
omistusjärjestelyt.

Olemme johtava maaseutukiinteistöjen
välittäjä Metsänhoitoyhdistys Koillismaan alueella.

Turvallinen metsän ammattilainen välittää!

Mhy Koillismaa
Pudasjärven toimisto
p. 040 760 8939   
www.metsatilat.fi

Metsätilat.�

Jussi Perttu
LKV, kaupanvahvistaja
040 760 8939
jussi.perttu@mhy.fi

Outi Tervo
LKV, kaupanvahvistaja
0400 186 557
outi.tervo@mhy.fi

Myyntikohteiden 
kartat ja arviot - katso 

www.metsatilat.fi/
pohjoissuomi 

Uusia kohteita tulossa 
lähiaikana myyntiin, 

kannattaa seurata nettisivujamme

Metsätilat.�

Kiinteistöjä myytävänä

Hyöteikön yhteismetsä osuus 119/9610. Etelä-Kuusamon alueella toimiva Hyöt-
eikön yhteismetsä on pinta-alaltaan noin 3300 ha. Metsiä hoidetaan metsäsuunni-
telman mukaan ja vuosittainen hakkuusuunnite on 5000 m3. Yhteismetsä saa tulo-
ja myös metsästyslupien myynnistä. Yhteismetsä jakaa vuosittain ylijäämää 6-10 eu-
roa/osuus. Hp 40 500 €, tarjoukset 15.2. mennessä.

Kuusamon yhteismetsä osuus 0,047205. Kuusamon yhteismetsä on Suomen suu-
rin yhteismetsä pinta-ala n. 92  000 ha. Yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta, myy 
puuta, maa-aineksia, metsästyslupia, vuokraa tontteja ja eräkämppiä. Yhteismetsä 
jakaa vuosittain ylijäämää. Vuoden 2019 ylijäämä oli 46 000 e/manttaali eli tälle osuu-
delle n. 2171 e. Vuoden 2020 ylijäämä maksetaan kesällä 2021 ja sen suuruudesta ei 
ole vielä tietoa. Vuoden 2020 ylijäämä maksetaan myyjälle. Hp 85 000 €, tarjoukset 
15.2. mennessä.

Kuusamossa Nuunavaarassa on myynnissä 30,6 ha metsätila. Tilalla on noin 200 
metriä Pikku Särkijärven rantaa. Puusto on tuoreen kankaan varttuneita mäntymet-
siä. Tilalla on 0,018000 osuus Kuusamon yhteismetsään. Osuuden arvo viimeaikais-
ten kauppojen pohjalta on 32 400 euroa. Hyvä tila metsänhoitoon, metsästykseen ja 
kalastukseen. Hp 98 400 €, tarjoukset 17.2. mennessä.

Kuusamossa Kurkijärvellä on myynnissä n. 18 ha määräala. Maasto on kumpuile-
vaa harjumaisemaa. Puusto on kuivahkon kankaan nuoria ja varttuneita männiköitä. 
Palstalle on tieyhteys. Osuuksia yhteisiin vesialueisiin. Hp 26 000 €, tarjoukset 19.2. 
mennessä. 

Etelä-Kuusamossa Sivulan metsätien ja Kenttäradan varrella on myynnissä noin 
61,5 ha määräala. Puusto on pääasiassa hoidettua kasvatusmetsää (21,7ha ), vanhaa 
metsää on 2,9 ha. Ojitukset ja penkkatie palstalle tehty 2018. Palstalla kulkee viralli-
nen kelkkareitti. Rauhallinen paikka, metsänhoitoon, metsästyksen ja kalastukseen. 
Hp 36 000 €, tarjoukset 18.2. mennessä. 

Em myyntikohteista lisätietoja: Outi Tervo p. 0400 186 557 ja www.metsatilat.fi .

Pudasjärvi, Pudasjärvi, Iijoen eteläpuolella Pirinrannalla Jonguntiehen rajoittuva 
metsätila Kanerva 615-409-14-52, pinta-ala n. 89,3 hehtaaria, rantapuoli rakennuk-
sineen jää myyjälle määräalana. Metsät pääosin uudistuskypsiä. Metsämaata n. 31,6 
ha, puusto n. 3450 m3, josta tukkia n. 810 m3. Hp 85000 €, tarjoukset viimeistään 14.2.

Pudasjärvi, Kollaja, Meranaho RN:o 85:12, pinta-ala n. 42,2 ha. Myyjä pidättää itsel-
leen Iijokeen ja Riepulantiehen rajoittuvat peltopalstat n. 3 ha. Metsämaata 23,6 heh-
taaria, puusto n. 2350 m3. Hp 50000 €, tarjoukset viimeistään 27.2.

Pudasjärvi, Naamanka, Metsälässä Sadinmäki RN:o 62:3, 44,9 hehtaarin metsäti-
la metsätien varrelta, pääosin kesäkorjuukelpoinen tila. Metsämaata 27,5 hehtaaria, 
puusto n. 2260m3. Hp 43000 €, tarjoukset viimeistään 27.2.
 
Taivalkoski, Taivalkoski, Jänispalontiehen ja Iijokeen rajoittuva 57 hehtaarin tila. 
Mahdollisuus saada kaksi rantarakennuspaikkaa jokirantaan, rantaviivaa noin 750 
metriä. Myös tienvarressa rakennusmahdollisuutta. Jokirannassa on purkukuntoinen 
parakki, tie rantaan. Myyjälle jää keskustasta Uusitien varresta kaavatontti määräala-
na. Tilalla metsämaata 44,9 hehtaaria, puusto n. 4860m3, josta tukkia n. 770 m3.
Hp 120000 €, tarjoukset viimeistään 21.2.

Taivalkoski, Metsäkylä, Kuusijärveltä tilat Kuusijärvi RN:o 5:17 ja Juurikkaniemi RN:o 
5:18, pinta-ala n. 147,6 hehtaaria. Myyjälle jää määräaloina mökkipalsta ja rantaa, yht 
9,7 ha. Kuusijärvelle ei rantarakennusoikeutta. Metsämaata 61 hehtaaria, 
puusto n. 4725 m3. Hp 105000 €, tarjoukset viimeistään 27.2.

Em kiinteistöistä lisätietoja Jussi Perttu p. 040 760 8939 ja 
www.metsatilat.fi. 

Metsätiloille on kysyntää, 
jos harkitset myyntiä niin soittele, 
välityspalkkiomme on 4,0% 
kauppahinnasta, 
minimi 1700€ (+ alv). 

Vaivatonta 
metsänomistusta!

Pudasjärven yhteismetsään voit liittää 
omat metsäpalstasi ja vastikkeeksi saat 

yhteismetsäosuuksia palstan arvon mukaan.

Lisätiedot 0400 157 422

http://www.metsatilat.fi
mailto:jussi.perttu@mhy.fi
mailto:outi.tervo@mhy.fi
http://www.metsatilat.fi/
http://www.metsatilat.fi
http://www.metsatilat.fi
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Valtakunnalliset jäsenedut uudistuivat – löydät ne osoitteesta www.mtkhankinnat.fi

METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JÄSENYYDESSÄ ON 

VOIMAA!
Metsänhoitoyhdistyksessä on osaamista ja asiantuntemusta, jota jokainen metsänomistaja tarvitsee. 

Metsänhoitoyhdistyksessä on voimaa ja vaikutusvaltaa ajaa metsänomistajan asiaa paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistyksen päätöksentekijät ovat alueen metsänomistajia. 

Yhdessä olemme paljon. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden arvo on aina suurempi kuin sen hinta.

Liity jäseneksi osoitteessa: 
www.mhy.fi/koillismaa/jasenedut/liity-jaseneksi

1 Oma metsäasiantuntija
Mikä tahansa metsäasia
askarruttaa,
metsäasiantuntijasi auttaa. 2 Maksuton 

puunmyyntisuunnitelma 
Turvallinen ja tuottava puukauppa alkaa 
puunmyyntisuunnitelmalla, jonka saat 
metsänhoitoyhdistyksestä 
maksuttomana.

3 4Maksuton metsäkäynti
Metsäkäynti yhdessä metsä-
asiantuntijan kanssa selvittää,
mitä metsällesi kuuluu. Mietitään
metsänhoitoa ja puhutaan puukaupasta. 

PEFC-metsäsertifiointi 
Kun olet metsänhoitoyhdistyksen jäsen, 
kaikki metsäsi ovat automaattisesti 
PEFC-sertifioituja. Sertifiointi osoittaa, 
että metsiäsi hoidetaan kestävästi.

Lisää jäsenetuja:
Jäsenlehdet ja tiedotteet
Metsäselain
Tuki maankäyttöasioissa

Tapahtumat ja kurssit
Jäsenhintaiset palvelut 
Aarre-lehti etuhintaan

Metsälehti etuhintaan 
LähiTapiolan edut vakuutuksista 
www.lahitapiola.fi/mhy 

http://www.mtkhankinnat.fi
http://www.mhy.fi/koillismaa/jasenedut/liity-jaseneksi
http://www.lahitapiola.fi/mhy
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JÄSENILLE

Oiva-jäsenrekisteri on yhteinen koko MTK-Metsän-
omistajat-järjestössä, joten jos kuulut sekä metsän-
hoitoyhdistykseen että MTK-yhdistykseen, saat mo-
lempien yhdistysten jäsenmaksut samalla laskulla. 
Laskut saapuvat helmikuun loppupuolella ja eräpäi-
vä on 15.3.

”Huomaa uusi tilinumero”
Jos olet aiemmin tallentanut jäsenmaksun tili- ja vii-
tenumeron laskupohjaksi, ne eivät enää toimi, sillä 
jäsenmaksujen tili- ja viitenumerot muuttuvat myös.

”Muuta jäsenmaksusi e-laskuksi”
Vuonna 2021 lähetämme vielä jäsenmaksut kaikille 
paperisina, mutta suosittelemme siirtymään e-las-
kuun. Se on paljon halvempaa. Ohjeet e-laskun tilaa-
miseksi löydät jäsenmaksulaskustasi ja Oiva-jäsen-
portaalista.
Oiva-jäsenportaaliin pääset kirjautumaan jäsen-
maksun maksettuasi osoitteessa www.mtk.fi . Sieltä 
löydät mm. sähköisen jäsenkorttisi, jäsenmaksusi pe-
rusteet ja tietoa MTK:n järjestämistä koulutuksista. 
Oivan kautta voit myös esimerkiksi tilata järjestön 
uutiskirjeitä sinua kiinnostavista aiheista.

”Tutustu jäsenetuihisi ja hyödynnä”
Jäsenmaksun maksamalla saat käyttöösi oman yh-
distyksesi arvokkaiden palveluiden ja jäsenetujen 
lisäksi myös koko järjestön laajat jäsenedut, jotka 
löydät osoitteesta www.mtkhankinnat.fi . 

Metsänhoitoyhdistysten 
jäsenmaksu uuden 
Oiva-jäsenrekisterin kautta

metsänhoitoyhdistys
KOILLISMAA

Järjestöuudistuksen takia jäsenmaksujärjestelmä 
päätettiin muuttaa MTK:n ohjeen mukaiseksi ja 
seuraavin maksuin vuodelle 2021. Keskimäärin jäsen-
maksu nousee noin 10 euroa/jäsen, mutta suurimman 
vaikutuksen tekee olemassa olevat metsähehtaarien 
sijoittuminen uuteen luokkajakoon. Mikäli hehtaarit 
ovat luokan yläpäässä jäsenmaksu voi laskea verrattuna 
vuoteen 2020. Mikäli hehtaarit ovat luokan alapäässä, 
jäsenmaksut nousevat keskimääräistä enemmän.
Metsänhoitoyhdistykset pääsääntöisesti esittivät 
luokkarajojen tiivistämistä reilusti pienempiin, mutta 
keskusjärjestössä päätöksenteossa esitykset saivat vain 
pienimmän luokan puolittumaan.

Mhy Koillismaan 
jäsenmaksut 2021

Metsätalous-       Jäsenmaksu
maa ha 2021     

0-9,99 45 €

10-19,99 56 €

20–49,99 76 €

50–99,99 115 €

100–199,99 161 €

200 ja yli 165 €

Mhy Koillismaan valtuuston 
päättämät jäsenmaksut:

Jäsenmaksu sisältää vuoden 2021 MTK:n edunvalvon-
tamaksun 15 €. Kannattajajäsenmaksu metsää omista-
mattomilta on 45 euroa. Liittymismaksua ei peritä.
HUOM! Jäsenmaksu on metsäverotuksessa koko-
naan vähennyskelpoinen meno.

Jo useamman vuoden aikana Maa- ja metsätalous-
tuottajain keskusliitto MTK on valmistellut järjes-
töuudistusta. Jokainen mhy on joutunut pohtimaan 
vuoden 2020 loppupuolella, miten järjestöuudistus 
vaikuttaa oman yhdistyksen sekä sääntöihin että jä-
senmaksuperusteisiin. 

-Koko ajan on ollut selvää, että kaikki metsän-
omistajat tarvitsevat kansallisen ja kansainvälisen 
edunvalvontaresurssin. Tällä hetkellä ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin pysyä MTK:n jäsenenä, linjaa Mhy 
Koillismaan johtaja Antti Härkönen.   

-Mikäli haluttaisiin eriytyä MTK:sta yksinomaan 
metsätalouden edunvalvontaan keskittyvään keskus-
järjestöön, ei olemassa olevaa vaihtoehtoa ole valmii-
na. Uuden keskusjärjestön luominen verkostoineen 
vaatisi ainakin 10 vuotta ja ainakin 10 miljoonaa euroa 
rahaa.  Lisäksi osa jäsenistämme on jo nyt myös maa-
talouden tmv maaseudulla yritystoimintaa harjoitta-
va jäsen. Heillekin hajaantuminen olisi kohtalokasta?  
Härkönen korostaa, että yksittäinen metsänomistaja 
tai metsänhoitoyhdistys ei voi hoitaa edunvalvontaa 
kansallisella tai EU:n tasolla ilman keskusjärjestöta-
son toimintaa!

Sääntöjen muuttaminen

MTK:n vaatimat yksittäistä yhdistystä koskevat sään-
tömuutokset vahvistavat koko edunvalvontaketjua, 
mutta edellyttää Härkösen mukaan yhdistyksiltä 
yhä tarkkaavaisempaa ja kantaaottavampaa otetta 
niin MTK:n metsävaltuuskunnan kuin MTK:n val-
tuuskunnan päätettäviksi tulevista asioista. Näihin 

Koillismaan kommentteja 
järjestöuudistuksesta

instansseihin on saatava entistä parempi edustus.  
  -Käytännössä Pohjois-Suomi on ollut kaukaa viisas 
jättäessään toimimaan entisen metsänomistajaliiton 
jälkeen muodostetun Pohjois-Suomen metsänhoito-
yhdistykset ry:n (kansankielellä RY:n), jonka jäsen 
myös Mhy Koillismaa on, Härkönen pohtii.  

 -RY on ainut virallinen mandaatti, jossa Poh-
jois-Suomen mhy:t voivat esittää yhteisen kantansa 
asiaan kuin asiaan. Tämä luottamusmiesvetoinen 
voimavara on ollut vajaakäytössä, mutta toivottavas-
ti sen käyttömahdollisuudet ovat nyt laajasti huo-
mattu.

Jäsenmaksut ja niiden tasot

Järjestöuudistuksen vaikutus yksittäisen jäsenen jä-
senmaksutasoon on pääosin jäsenmaksua hieman 
nostattava. Asiaan vaikuttaa kaksi seikkaa: järjes-
töuudistuksen vaatima sääntömuutos vaikutti jäsen-
maksuperusteisiin tuomalla jäsenmaksuportaikon 
käyttöön. 

-Vuoden 2021 alusta lukien jäsenen metsä-
ala luokitellaan pinta-alan mukaisiin jäsenmak-
suluokkiin. Lisäksi aikaisemmin yhdistykseltä 
perittyä edunvalvontamaksua vastaava osuus 
nousi noin kolminkertaiseksi, Härkönen laskee.  
MTK:n valtuuskunta päättää vuosittain edunval-
vontamaksun vuosittaisen tason ja metsänhoito-
yhdistyksen valtuusto mhy:lle jäävän osan. Jäsen-
maksulaskutus hoidetaan uudistuksen yhteydessä 
synnytetyn MTK:n hallinnoiman OIVA-jäsenpalve-
lualustan kautta.

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK huolehtivat metsäedunvalvonnasta monilla tasoilla, vaikkapa kemera-varojen varmis-
tamisesta metsänomistajille.

http://www.mtk.fi
http://www.mtkhankinnat.fi
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Tapio Härmä 
metsäasiantuntijaksi 
Kuusamoon
Keväällä 2020 metsätalousinsinööriksi Lapin am-
mattikorkeakoulusta valmistunut Tapio Härmä  (29) 
valittiin alkusyksystä Metsänhoitoyhdistys Koillis-
maan palvelukseen. Tapio aloitti metsäasiantuntijan 
työt yhdistyksen Kuusamon toimistolla syyskuun 
alussa. 

-Vastuualueeseeni kuuluvat Vasaraperä, Salminen, 
Mustosenvaara, Ruka, Virkkula, Mäkelä (Tuovila), 
Juurikkavaara ja Määttälänvaarasta Vuotungintien 
länsipuoli, Kuusamosta kotoisin oleva Tapio Härmä 
kertoo. 

Koulutuksen aikana ja valmistumisen jälkeen työko-
kemusta on kertynyt monipuolisesti metsänhoidon 
tarkastuksista suunnittelutöihin, Tapio Härmä tote-
aa.

 -Myös vapaa-aikaa vietän paljon luonnossa liik-
kuen metsästystä harrastaen, tulevaisuudessa tuo-
reen pohjanpystykorvan pennun kanssa. 

HENKILÖSTÖ

 

Klikkaa itsesi mukaan Metsänomistajat-webinaareihin!

Metsäveroluennon (27.1.) tallenne löytyy osoitteesta: https://youtu.be/ihzqjuKmKhY

Ke 17.2.2021 klo 17.00 Metsänomistajan ajankohtaiskatsaus
Tule kuulemaan viimeiset tiedot metsäpolitiikan, puumarkkinoiden ja metsänomistajan edunvalvonnan saralla. 

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta tapahtuman nettisivulla. 
 

Ke 17.3.2021 klo 17.00 Metsänomistajan sähköiset palvelut ja ajankohtaiskatsaus
Metsänomistajien sähköisiä palveluja kehitetään vastaamaan metsäomistajien tarpeita hallita 

metsäomaisuuttaan ajasta ja paikasta riippumatta. 
Tule tutustumaan uusiin palveluihimme ja kuulemaan ajankohtaisista teemoista!

To 15.4.2021 klo 17.00 Metsänomistajan ajankohtaiskatsaus
Tule kuulemaan viimeiset tiedot metsäpolitiikan, puumarkkinoiden ja metsänomistajan edunvalvonnan saralla. 

Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta tapahtuman nettisivulla. 
Pysy ajassa mukana!

      Ilmoittaudu verkkoluennoille 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. 

Lisätiedot tapahtumista netistä: www.mhy.fi/palvelutoimisto

Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa linkkisi ajoissa!

Taimesta tukkipuuksi 2020 -tempaus 
ratkennut -onnettaren suosikki on 
Aarne Kela Pudasjärveltä
Vuoden 2020 taimikonhoitojen kannustuskilpailuun 
osallistuivat kaikki metsänhoitoyhdistys Koillis-
maan raportoimat taimikonhoito- ja nuoren metsän 
kunnostushankkeet. Arvontaan pääsi mukaan 392 
metsänomistajaa.

Arvonnan tuloksena Pienkonehuolto Keskiahon toi-
mittama raivaussaha matkasi Pudasjärvelle, Ala-Siurual-
la metsää omistavan Aarne Kelan haltuun. Onnettaren 
suosikin työmaa oli tällä kertaa teetetty metsänhoitoyhdis-
tyksen metsurityövoimalla.

-Mukava yllätyshän tämä oli, vaikka eipä sitä taida 
enää itse raivaussahaa tarvita, menee nuoremman 
sukupolven käyttöön, totesi itseään jo ikämieheksi 
tituleeraava Aarne Kela vastaanottaessaan palkinto-
sahaa.

Taimesta tukkipuuksi tempaus jatkuu myös tänä 
vuonna, joten ei muuta kuin sahat soimaan. Palkin-
tona on jälleen raivaussaha.

Palkintosaha menee jo nuoremman 
sukupolven käyttöön, Aarne Kela toteaa.

Uusia jäsenetuja 
tarjolla 
MTK- ja mhy-jäsenille on tarjolla lisää jäsenetuja 
26.1.2021 alkaen. Jäsenet saavat nyt alennusta Krampin 
verkkokaupasta sekä bonusta Can-Am-mönkijöistä 
sekä Lynx- ja Ski-Doo-moottorikelkoista vanhojen 
etujen lisäksi. 

Bonusta haetaan kolmen kuukauden kuluessa ajoneuv-
on ostopäivästä tai toimituksesta, jos ajoneuvo to-
imitetaan myöhemmin. Jäsenet saavat etuja jo 25 
eri yhteistyökumppanilta. Tutustu tarkemmin: www.
mtkhankinnat.fi .

SKI-DOO

https://youtu.be/ihzqjuKmKhY
http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
http://www.mhy.fi/palvelutoimisto
http://www.mtkhankinnat.fi
http://www.mtkhankinnat.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

Onko metsässänne viljelemättömiä 
avohakkuualueita?  

Jo nyt kannattaa varmistaa metsänhoitoyhdistyk-
sestä, että taimet tulevan kevään metsänviljelyyn 
on varattuna. Metsänhoitoyhdistys on hankkinut 
taimet yhteishankintana talven aikana ja ne ovat 
metsänomistajien käytössä sovittuna aikana. 

Metsänhoitoyhdistykseltä jäsenmetsänomis-
taja saa taimien mukana myös kaikki metsän-
viljelyssä tarvittavat työvälineet veloituksetta 
käyttöön. Omaksi niitä ei kannata kenenkään 
hankkia - sen verran harvoin niitä yksityinen met-
sänomistaja tarvitsee.

Varaa kevään 
viljelytaimet ajoissa!

Metsänomistajat
KOILLISMAA

6 lehteä  
+ digitilaus  jäsenetu hintaan

59,00
VAIN

Aarteen tilausmaksu 

on vähennyskelpoinen 

metsä verotuksessa!
Psst..

.

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Tilaa Aarre ja tiedät 
enemmän metsäsi tuotosta 

ja hyvinvoinnista.

Katso kesto tilaajan monet 
edut ja tilaa lehti osoitteesta 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETUTarjoushinta voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.
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Metsävähennys on kuulunut metsäverotuksen 
keinovalikoimaan vuodesta 1993, jolloin Suo-
messa siirryttiin puunmyyntitulojen verotuk-
seen. Metsävähennyksen enimmäismääräksi on 
säädetty laissa 60 prosenttia metsämaan ja puus-
ton hankintahinnasta. Jos luonnollinen henkilö, 
yhtymä, kuolinpesä tai luonnollisten henkilöi-
den muodostama yhteismetsä myy metsätilan, 
kaikki käytetyt metsävähennykset tuloutuvat 
verotettavaksi tuloksi, niin kuin oikein on. 

Lainsäätäjä halusi rajata metsävähennyksen 
käytön vain yksityisille metsänomistajille ja yh-
teismetsille. Yhtiömuotoinen metsänomistus on 
rajattu selkeästi metsävähennyksen käytön ulko-
puolelle. Voimassa oleva laki sanoo näin:

”Luonnollisella henkilöllä, kuolinpesällä ja 
näiden muodostamalla verotusyhtymällä sekä 
yhteisetuudella on oikeus tehdä metsävähennys 
maatilana pidettävältä kiinteistöltä saamastaan 
metsätalouden pääomatulosta ennen 56 §:ssä tar-
koitettujen vähennysten tekemistä.”

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana sijoi-
tusrahastot ovat tulleet uutena toimijana metsäti-
lamarkkinoille. Niiden metsänomistus on nous-
sut jo reiluun 400 000 hehtaariin. Rahastoyhtiöt 
ovat löytäneet porsaanreiän lainsäädännöstä. Ne 
perustavat rahastoyhtiön hallitseman muodolli-
sen yhteismetsän, jonka omistukseen hankkivat 
metsätiloja.  

Ongelmaksi rahastomuotoisen metsänomis-
tuksen tekee se, että niiden sijoitushorisontti on 
kovin lyhyt verrattuna ylisukupolviseen per-
hemetsänomistajuuteen. Yhdellä kaupalla voi 
rahastoyhtiön metsäomaisuus siirtyä ulkomaa-
laiseen omistukseen, kuten nyt jo joissakin ta-
pauksissa on käynyt. Näissä kaupoissa käytetty 
metsävähennys ei tuloudukaan verotettavaksi 
tuloksi, koska rahaston sisälle rakennettu näen-
näinen yhteismetsä säilyy metsätilojen omis-
tajana. Näin metsävähennyksen alkuperäinen 
tarkoitus on vesitetty ja veroetu voidaan siirtää 
vaikka Keyman-saarille.

Jotta asia korjaantuisi, tarvitaan lainsäädännön 
muutos, joka estää metsävähennyspohjan muo-
dostumisen muilta kuin luonnollisilta henki-
löiltä, luonnollisten henkilöiden muodostamilta 
yhtymiltä, kuolinpesiltä ja yhteismetsiltä, niin 
kuin oli lain alkuperäinen tarkoitus. Poliitikoil-
le asiasta on puhuttu ja kirjelmöity niin MTK:n 
kuin metsänhoitoyhdistystenkin toimesta, joten 
nyt odotellaan tuloksia.

Metsäverotuksessa 
metsärahastojen 
porsaanreikä

JUHA RAUTAKOSKI Kemijärven 
biojalostamolle 
uudet toimijat

-Talvinen kuva Kemijärven Pato-
kankaalta, johon biojalostamoa 
kaavaillaan.

JUHA RAUTAKOSKI

Kemijärvelle rakennettava BorealBioref-biojalos-
tamo työllistää kaupallisessa tuotannossa noin 200 
työntekijää ja sivuvirtojen jatkojalostus ja epäsuorat 
työpaikat huomioiden luo yli 1500 työpaikkaa. Posi-
tiivinen vaikutus Koillismaan ja Itä-Lapin elinkeino-
elämälle on merkittävä. Vataset Teollisuus kotimai-
sena sijoittajana tuli syksyllä mukaan hankkeeseen. 
Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty 
hallituksessa alusta asti vaikuttanut Jari Polvi, sa-
malla Heikki Nivala siirtyy sivuun operatiivisesta 
toiminnasta.

Biojalostamo sijaitsee edullisella paikalla keskellä 
metsävaroja. Keskeisen sijainnin ja lyhyiden kuljetus-
matkojen ansiosta puun välivarastointi vähenee, ker-
too Eeva Juujärvi Vataset Teollisuuden Viestinnästä. 
  -Kemijärven Biojalostamo jalostaa pitkäkuituisen 
sellun lisäksi liukosellua, sokereita ja mikrosellua. 
Lisäksi Jalostamo hyödyntää kuoren, jota puussa on 
9-10%. 

Kemijärven biojalostamon tuotteilla korvataan fos-
siilisia aineita muun muassa muovien valmistukses-
sa. Liukosellu korvaa kankaiden ja vaatteiden val-
mistuksessa puuvillan, mikä säästää puuvillapellot 
ruuan tuotantoon, Juujärvi kuvailee.  

-Jalostusprosessi tuottaa enemmän energiaa kuin 
se kuluttaa. Biojalostamo tuottaa puhdasta sähköä 
lämpöä Kemijärven Ekoteollisuuspuiston yritysten 
tarpeisiin.

Biojalostamo käyttää tuotannossaan noin 2,5 – 3,0 
miljoonaa kuutiometriä pohjoisen kuitupuuta. 

-Pohjois-Suomessa ei toistaiseksi ole riit-
tävästi kuitupuun markkinaa. Kemijärven  
biojalostamo valmistuessaan luo paikallisen markki-
nan kuitupuulle, Juujärvi sanoo.

-Metsänomistajien ja koneurakoitsijoiden tulot 
kasvavat ja metsänhoitohakkuista tulee kannatta-
vampaa liiketoimintaa.

”Puhtaasti puusta” tavoitteen mukaisesti Kemijärven 
biojalostamo toimii kestävän kehityksen periaatteil-
la. Tuotantoprosessi on ympäristöystävällinen ja sen 
päästöt ovat pienimmät muihin suomalaisiin bioja-
lostamoihin verrattuna, Eeva Juujärvi lupaa.    -Bio-
jalostamo kehittää yhdessä alan toimijoiden kanssa 
vesien puhdistuslaitosta, joka mahdollistaa tulevai-
suudessa suljetun kierron, jolloin jalostamossa käy-
tettävä vesi ei rasita Kemijärven vesistöä ollenkaan.

Vataset Teollisuus hakee uusia sijoittajia mukaan 
Kemijärven Biojalostamoon. Sijoituksista lisätietoa 
toimitusjohtaja Harri Vataselta harri@vataset.com. 
 

KOIVURINTEEN
TAIMITARHA

Teija Karjalainen
040 750 7367
teija@koivurinteentamitarha.fi

Tommi Karjalainen
0400 283 516
tommi@koivurinteentamitarha.fi

Tolpanniementie 69, 93600 Kuusamo
koivurinteentaimitarha.fi

Koivurinteen taimitarha.indd   1Koivurinteen taimitarha.indd   1 9.4.2020   14.31.489.4.2020   14.31.48

Tehdashankkeen johtoon siirtynyt 
Vatasen Teollisuus hakee lisää sijoit-
tajia Pohjoisen Suomen tärkeälle 
puunjalostushankkeelle.

Sähköinen uutiskirje kertoo tuoreet metsäuutiset
TARJA HUUSKO

Perinteisen Metsänomistajat-lehden lisäksi lähes 
kaikki Pohjois-Suomen metsänhoitoyhdistykset 
ovat ottaneet uutena viestikanavana käyttöön 
sähköisen Uutiskirjeen, jotta voimme nopealla 
sykkeellä informoida metsänomistajia ajankoh-
taisista teemoista ja uutisista. 

Metsänhoitoyhdistysten jäsenet saavat vuonna 
2021 kuukausittain sähköpostiinsa Uutiskirjeen, 
jossa kerromme metsänomistajille tuoreimmista 
paikallisista metsäasioista, ajankohtaisista töistä 
metsässä ja metsäomaisuuden hoidossa sekä ta-
pahtumista. Uutiskirje lähtee kaikille jäsenille, joi-
den sähköpostiosoite on metsänhoitoyhdistyksen 
tiedossa. 

Uutiskirjeiden teemoina on kevään ja kesän aika-
na mm. puukauppa, talousmetsien luonnonhoito, 
tila-arviot, palvelut sukupolvenvaihdoksiin sekä 

metsänhoitoyöt, tie- ja ojahankkeet ja niihin saata-
vat tuet. Mukana on kuukausittain myös kevyem-
pää luettavaa, katsaus puumarkkinoihin ja tietoa 
jäseneduista. Kirjoittajina ovat jäseniä eri puolilla 
Pohjois-Suomea palvelevat ammattilaiset Met-
sänomistajat-ketjussa.

Metsänomistaja! Mikäli sinulle ei tule uutiskirjet-
tä sähköpostiin, voit tilata sen alla olevan linkin 
kautta ja liittyä haluamasi metsänhoitoyhdistyk-
sen uutiskirjelistalle. Voit toki myös poistua pos-
tituslistalta koska tahansa, ellet uutiskirjeitä ha-
lua. Tässä linkki: https://www.mhy.fi/uutiskirje

Ajankohtaisia metsäuutisia voi lukea myös met-
sänhoitoyhdistysten netti- ja facebook-sivuilta. 
Osa yhdistyksistä lähettää myös tekstiviestejä 
ajankohtaisista kampanjoista ja teemoista. 

mailto:harri@vataset.com
mailto:teija@koivurinteentamitarha.fi
mailto:tommi@koivurinteentamitarha.fi
https://www.mhy.fi/uutiskirje
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MARJA-LEENA PÄÄTALO JA ANSSI AHTIKOSKI, LUKE 
ANU HILLI, METSÄKESKUS

Ensiharvennuksen tavoitteena on parantaa kasvatet-
tavan puuston laatua, nopeuttaa puuston järeytymis-
tä ja tuottaa tuloja metsänomistajalle. Oikea-aikaiset 
harvennukset pitävät yllä puuston kasvukuntoa ja 
siten hiilen sidontaa. Kaikkia ensiharvennuksia ei 
kuitenkaan tehdä ajoissa Lapin ja Pohjois-Pohjan-
maan alueella.

Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeel-
le - hankkeessa paikannettiin maakuntien ensihar-
vennusrästien keskittymät ja selvitettiin puustomää-
riä. Lisäksi laskettiin ensiharvennusten taloudellisia 
edellytyksiä sekä metsänomistajan että ostajan nä-
kökulmasta kolmella eri vaihtoehdolla, jotka olivat 
ainespuun tai energiapuun korjuu sekä integroitu 
aines- ja energiapuun korjuu.

Pohjois-Pohjanmaan alueelle paikantui 16 ensihar-
vennuskeskittymää vuonna 2019. Keskittymien ko-
konaispinta-ala oli noin 700 ha ja hakkuukertymä 
keskimäärin 44 m3/ha. Hankkeen aikana ensihar-
vennuksia on tehty useassakin keskittymässä, joten 
tilanteeseen on alettu hakea heti ratkaisuja.

Metsänomistajan näkökulmasta Pohjois-Pohjan-
maan esiharvennuskohteilla yhdistetty aines- ja 
energiapuunkorjuu tuottaa parhaimman tuloksen, 
kantorahatuloja kertyi 550-900 €/ha riippuen puus-
ton lähtötilavuudesta.  Pelkkä ainespuun korjuu 
tuotti kantorahatuloja puolestaan 490-820 €/ha ja 

Yhdistetty ainespuun ja energiapuun korjuu 
kannattavinta metsänomistajalle

Kuva 2. Ensiharvennuksen taloudellinen 
tulos metsänomistajan näkökulmasta 
kolmella puunkorjuutavalla Pohjois-Poh-
janmaalla keskimäärin pienipuustoisim-
milla ja suuripuustoisimmilla kuvioilla.

Kuva 3.  Ensiharvennuksen taloudellinen tulos metsänomistajan näkö-
kulmasta kolmella puunkorjuutavalla Pohjois-Pohjanmaalla pienipuus-
toisimmalla ja suuripuustoisimmalla kuvioilla Pudasjärven (vasemmal-
la) ja Kuusamon keskittymässä (oikealla).

pelkkä energiapuunkorjuu vain 240-380 €/ha (kuva 
2). Esim. Pudasjärven ensiharvennuskeskittymässä 
puustomäärä on alhaisempi kuin Pohjois-Pohjan-
maalla keskimäärin ja siten myös kantorahatulot 
pienemmät, Kuusamon keskittymässä puolestaan 
lähellä keskimääräistä (kuva 3).

Puuta korjaavan yrityksen näkökulmasta puolestaan 
energiapuunkorjuu oli halvin vaihtoehto, tällöin 
korjuukustannukset vaihtelivat 30 eurosta aina noin 
55 euroon kuutiometriltä. Pelkän ainespuun korjuu 
puolestaan osoittautui kaikkien kalliimmaksi ollen 
45-60 euroa/m3.

JUHA RAUTAKOSKI

Puukaupan osapuolten suurin toivein perustama 
sähköinen puukauppapaikka KUUTIO on ollut 
muutaman vuoden käytössä, mutta se ei ole saanut 
kovinkaan merkittävää jalansijaa puumarkkinoilla. 
Puutavarayhtiöt eivät suurin surminkaan halua so-
pimusasiakkaidensa leimikoita Kuutioon ja vapaan 
kilpailun piiriin ja toisaalta vain muutama metsän-
hoitoyhdistys koko maassa käyttää kuutiota aktiivi-
sesti puukaupan kilpailutuksessa. 

-Syy metsänhoitoyhdistysten nihkeyteen on varsin 
selkeä. Puukauppojen kilpailuttaminen sähköisesti 
aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, eikä järjes-
telmä tarjoa toistaiseksi vastaavia kustannushyötyjä, 
sanoo Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimi-
tusjohtaja Jouni Tiainen.  

 -Metsänomistaja on tässä kulujen lopullinen mak-
saja, hän muistuttaa. 

Kaikki puun ostajatkaan eivät ole järjestelmäs-
sä mukana, joten sitä kautta kattavia tarjouksia 
on varsin vaikea saada. Näiden lisäksi Kuutiosta 
puuttuu edelleen mahdollisuus runkohintakaup-
paan ja leimikoiden yhteismyyntiin. Järjestelmäs-
sä on siis aika paljon valuvikoja, Tiainen selvittää. 
  -Nykyisin metsänhoitoyhdistyksissä käytössä oleva 
tapa lähettää tarjouspyynnöt sähköpostilla ostajil-

le on helppo, halpa ja ennen kaikkea tasapuolinen. 
Kaikki ostajat isosta pienimpään saavat tarjouspyyn-
nön samalla tavalla ja yhdenmukaisesti.  

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi 
ehdotti Maaseudun Tulevaisuudessa 22.1., että hyvä 
alku puukaupan markkinatapojen kehittämiselle ja 
avoimuuden lisäämiselle olisi siirtää kaikki metsän-
hoitoyhdistysten valtakirjakaupat Kuutioon. 

-Varmasti näin olisikin, mutta se kyllä edellyttää 
noiden valuvikojen korjaamista, Tiainen pohtii ja jat-
kaa: - Mitäpä jos myös metsäyhtiöt sitoutuvat kilpai-
luttamaan sopimusasiakkaidensa puukaupat Kuu-
tiossa. Se lisäisi todella puukaupan vapaata kilpailua 
ja markkinoiden avoimuutta. Lisäksi se kasvattaisi 
metsänomistajien saamia puukauppatuloja.

Kauppakanavasta huolimatta tärkein valtakirjakau-
pan taloudellinen arvo ja turva metsänomistajalle on 
ymmärrys puukaupasta ja tukkipuun katkonnasta, 
Jouni Tiainen muistuttaa.

-Hyvällä runkojen katkonnalla saatetaan saavut-
taa merkittävästi parempi taloudellinen tulos, kuin 
eri ostajien tarjoushintojen eroilla. Jos metsänomis-
taja kilpailuttaa itse puukauppansa Kuutiossa, met-
sänhoitoyhdistyksen kautta saatava ostajakohtainen 
runkojen katkontatieto ei ole hänen käytössään. Met-

sänhoitoyhdistysten toimihenkilöt tekevät ammatti-
laisina puukauppaa jatkuvasti, seuraavat markkinaa 
ja huolehtivat, ettei tukkipuuta ohjata vähempiarvoi-
seen kuitupuupinoon.

Metsänhoitoyhdistysten puunkorjuupalvelu on met-
sänomistajan antamalla toimeksiannolla suoritettua 
toimintaa, jonka taustalla on ajatus saada yksi tärkeä 
vaihtoehto pystykaupalle.  

-Puunkorjuupalvelu toimii vähintäänkin ”perälau-
tana” erityisesti pieniläpimittaisen kuitupuun hin-
nan osalta. Siksi korjuupalvelu on yhdistyksille vah-
va edunvalvonnallinen työkalu, Tiainen korostaa.  

 -Hyvin suurella todennäköisyydellä puukauppaa 
käydään tulevaisuudessa sähköisesti entistä enem-
män. Hyvä alusta tälle kaupankäynnille olisi Kuutio, 
kunhan valuviat saadaan korjattua.

Puukauppapaikka KUUTION asema 
edelleen hakusessa

Kuution käyttö 
aiheuttaa merkit-
täviä lisäkustan-
nuksia metsän-
hoitoyhdistyksille, 
Jouni Tiainen 
sanoo.
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Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusvakuutukset: 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen 

välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy.

Puun kaatumisesta 
alkaa uusi kasvu.

Niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu,
on myös sijoitettu. LähiTapiolan kokeneista

varainhoitajista saat luotettavan ja vastuullisen
kumppanin puukauppatulojen sijoittamiseen.

TTuuttuussttuu::  lahitapiola.fi/metsa

Paikalliset säästämisen ja 
sijoittamisen asiantuntijamme

apunasi:

Riitta Moilanen 
LähiTapiola Pohjoinen 
Kuivaniemi, Pudasjärvi

puh. 040 707 8536
riitta.moilanen@lahitapiola.fi 

Janne Sirviö 
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa 

Taivalkoski, Kuusamo

puh. 040 867 4127
janne.sirvio@lahitapiola.fi

Tuliko tämä lehti 
väärään osoitteeseen?

Tai ovatko muut 
yhteystietosi muuttuneet?

Ilmoita muutos omaan metsänhoitoyhdistykseesi. 
Yhteystiedot sivuilla 10-11.
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V A L T U U T E T U T  J Ä L L E E N M Y Y J Ä T 
K O I L L I S M A A L L A

VASTINETTA  
RAHALLE

K I E R R Ä T Y S  K A M P A N J A

Vähintään 1000 € hyvitystä  
mistä tahansa moottorikelkasta vaihdossa  
2021 Lynx- tai Ski-Doo-moottorikelkkaan*

Tarjous on voimassa 5.3.2021 saakka.

Koillismotor Oy
Järvenpääntie 2, 93600 Kuusamo
puh. (08) 852 1855, 0400 297 911

Pienkonehuolto Keskiaho Oy
Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi
puh. (08) 822 007, 040 516 0430

Esa Polojärvi
040 670 9003

Aki Huttu
040 678 7064

Markus Viitala
0400 178 677Juuso Karjalainen

044 413 3604

Vilho-Petteri Koivisto
040 167 8961 Kuusamo

Rovaniemi

Salla

PÖLKKY

KITKAWOOD

ULEA
Taivalkoski

Oulu

Pölkky Metsä Oy

Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO

Puh. 044 413 3143

office@polkky.fi tai 

etunimi.sukunimi@polkky.fi

www.polkky.fi

Pohjoisen alueella Teitä palvelee 
hankintaesimiehemme:

Hankintatoimisto

Saha
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