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Karhinen näkee metsät hyvin 
tärkeänä omaisuuseränä koko 
kansakunnan tasolla, mutta 
muistuttaa, että jokainen päättää 
itse kohdaltaan omaisuutensa – 
siis myös metsän – kohtalosta.

- Oikeiden kannustimien ai-
kaan saaminen on tärkeää, sillä 
ongelma on ollut pitkään tiedos-
sa ja tähän mennessä on saatu 
varsin vähän aikaan, sanoo Kar-
hinen ja painottaa sitä, että met-
sien oikea omistamisen rakenne 
takaa teollisuudelle sen tarvitse-
man tasaisen raaka-ainevirran.

- Tarvitsemme kannustimia 
sukupolvenvaihdoksiin, kuolin-
pesien purkuihin ja kaikkeen 
sellaiseen, mikä aktivoi vailla 
hoitoa olevista metsäpalstoista 
luopumiseen.

Yhtään metsäkiinteistö-
kauppaa en ole katunut

Reijo Karhinen katsoo metsä-
omaisuuteen sijoittamisen mo-
nesta eri näkökulmasta, perhe on 
sijoittanut metsään aktiivisesti 

viimeiset viisitoista vuotta.
- Olen samaa mieltä niiden 

kanssa, jotka sanovat, että yh-
tään metsäkiinteistökauppaa ei 
ole katunut, mutta tekemättömiä 
kyllä. 

Heinäkuun alussa Juvalla pu-
hunut Reijo Karhinen pohti sitä-
kin, kannattaako laittaa rahansa 
metsäteollisuuden osakkeisiin vai 
ostaa suoraan metsätila? 

Metsä tarjoaa vakaata tuottoa 
ja suojaa inflaatiota vastaan, osa-
kemarkkinoilla on mahdollisuus 
myös lyhyisiin arvonnousuihin. 

Kotimainen metsäteollisuus on 
kuitenkin uusiutumassa vahvasti 
ja siksi Karhinen näkee, että 

puunmyyntituloja on luonteva 
sijoittaa myös metsäteollisuuden 
osakkeisiin tai joukkolainoihin.

Tunneside on tärkeä

Sijoitusomaisuutena metsä so-
pii pitkäjänteiselle sijoittajalle, 
mutta niin sijoittamisen kuin 
omistamisen kohdalla ehdoton 
edellytys on, että kokee metsän 
läheiseksi asiaksi. 

Reijo Karhisen oma metsä-
suhde syntyi lapsuudenkodissa 
Härkälän kylässä Juvalla.

- Isäni teki paljon ajohommia 
tilan töiden ohessa ja ensimmäi-
set muistot hänen apunaan ovat 

alle 10-vuotiaana, kertoo Reijo 
Karhinen ja jatkaa, että juonto-
vinssin saksia on tullut nuoruus-
vuosina juoksutettua paljon!

Metsä on Karhisen perheelle 
yhteinen juttu, sillä Tuula-vai-
mo on myös maatilalta kotoisin. 
Metsäomaisuutta on kartutet-
tu hyvin tietoisesti, mutta yhtä 
tietoisesti hankinnat pyritään 
tekemään alle tunnin ajomat-
kan päästä Pihlajaveden rannalla 
sijaitsevalta päätilalta.

- Metsä on myös merkittävä 
henkisen hyvinvoinnin lähde ja 
vastapaino paineikkaalle pää-
työlle. Kaikki istutustyöt teemme 
perheen voimin, raivauksista niin 
paljon kuin aika antaa myöten. 

Reijo Karhinen kertoo, että jo-
tain lapsuuden metsäkokemuksis-
ta on tarttunut vahvasti mukaan:   
korjuuajo hoituu edelleen, perus-
osaaminen on säilynyt, kunhan 
vaan olisi aikaa enemmän.

Varallisuutta 
pitää hoitaa

Reijo Karhisen mukaan metsä-
hoidon tilan iso kuva on hyvä, 
mutta totuus on, että jopa nel-
jännesosassa metsistämme ei 30 
vuoteen ole tehty mitään. Pank-
kimies kysyykin, mitä muuta 
varallisuuserää hoidamme näin 
huonosti? 

Metsän osuus kotitalouksien 
varallisuudesta on huomattava. 
Suomessa on noin 600000 met-
sänomistajaa, pörssiosakkeita 
omistaa 800000 kotitaloutta. 
Suomalaisten kotitalouksien va-
rallisuudesta 7,5 prosenttia on 
sijoitettu metsään ja suoriin osa-
kesijoituksiin 5,2.

Metsän arvosta keskustellaan 

kuitenkin paljon vähemmän kuin 
pörssikursseista. Juvan tilaisuu-
dessa Karhinen totesi, että ver-
rattuna pörssikurssien kehityk-
sen seurantaan käymme todella 
vähän mediassa tai muutoinkaan 
keskustelua metsätilojen hehtaa-
rihinnoista tai edes kantohin-
noista.

Piileekö metsän arvon ym-
märtämisessä virike ryhtyä 
hoitamaan aktiivisesti metsä-
omaisuutta? – Itselleni on it-
sestään selvää, että minulla on 
kaiken aikaa hyvä tilannekuva 
päässäni metsistämme – kuvion 
tarkkuudella.

Yhdistykset kehittyneet 
hyvin ajassa

Reijo Karhiselle metsänhoi-
toyhdistykset ovat tuttuja yhtä 
pitkältä ajalta kuin sijoittaminen 
metsään. 

Karhisen mukaan viime vuo-
sien aikana yhdistykset ovat 
ottaneet selkeän tiikerinloikan. 
Palvelukyky  ja sen myötä asia-
kaskokemus ovat parantuneet 
merkittävästi  yhdistysten koon 
kasvun myötä. 

- On tullut joustavuutta ja 
asiakasymmärrystä, kuvaili Kar-
hinen tilanteen Metsä Rokkaa 
– esityksessään. Merkittävä pa-
rannus  useamman yhdistyksen 
alueella metsää omistavalle on, 
että hän voi saada yhden yhte-
yshenkilön, joka avustaa koko 
metsäomaisuuden hoidossa.

- Näiltä osin metsänhoitoyh-
distykset ovat ajaneet palvelussa 
kirkkaasti  ohi monista muista 
metsänomistajan sidosryhmistä, 
arvioi Karhinen.

Juhani Krappe

Jokainen metsähehtaari pitäisi olla 
aktiivisessa hoidossa

Reijo Karhinen, eteläsa-
volainen metsänomistaja, 
on huolestunut maam-
me metsien omistami-
sen pirstaloitumisesta ja 
omistajien ikärakenteen 
kehityksestä. Puhuessaan 
kesällä Metsä Rokkaa - ta-
pahtumassa OP Ryhmän 
pääjohtaja kuvasi tilan-
netta sanomalla, että kan-
sakunnan kivijalkaan on 
vähitellen rakentumassa 
aikapommi.

Reijo Karhinen kokosi esityksensä “Vieläkö metsään kannattaa si-
joittaa” –teeman ympärille. Kansakunnan kokonaisedun kannalta 
metsätaloudella on painava merkitys ja siksi tilojen pirstaloitumiseen 
ja metsänomistajien ikärakenteen oikaisemiseen pitää löytää tehok-
kaampia keinoja.

OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen on syntyperäinen juvalainen ja eteläsavolainen metsänomistaja, pankkimiehen ura alkoi myös oman kunnan osuuspankissa. Karhinen pystyy 
katsomaan metsän merkitystä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti. Vastaus siihen, kannattaako metsään sijoittaa oli yksiselitteisen positiivinen. Kuvassa Metsä Rokkaa – ta-
pahtuman juontaja Jaana Pelkonen haastattelee Reijo Karhista.
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