
MetsänOmistaja
Metsänhoitoyhdistys Österbottenin jäsenlehti            www.mhy.fi/osterbotten Toukokuu • 1/ 2014

sivu 4

Onnistunut 
istuttaminen

sivu 8

sivu10

sivu 11

PEFC/02-21-14

Metsäkiinteistön 
luovutus suvussa

Haluatko maksi-
moida metsäsi 
kasvun?

Neuvoja hyvään 
metsänhoitoon

Tuore metsänomistaja tuulimyllyineen sivu 3

Metsänomistajat
ÖSTERBOTTEN

sivu 9

Kohti hiilenmustaa
energiapolitiikkaa



2 MetsänOmistaja 1/2014

Bo Storsjö
bo@storsjo.fi     Puh 0400-320 342     Hedenvägen 322 bst 1, 64440 Ömossa
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Pääkirjoitus

Metsänhoitoyhdistys 
Österbotten 
Tarjoamme  metsätalouden palveluita.
Voit kääntyä puoleemme kaikissa metsätaloutta 
koskevissa kysymyksissä. Yhdistyksen palveluiden 
perustana ovat metsänomistajien omat 
mieltymykset. Metsänomistajat itse hallinnoivat 
metsänhoitoyhdistystä.
 
Toimialueemme kattaa 368 772 hehtaaria 
metsätalousmaata ja metsänhoitomaksua 
maksavia metsänomistajia on 16 065.
 
Tällä hetkellä Metsänhoitoyhdistys 
Österbottenissa työskentelee 31 toimihenkilöä, 
joista 26 on metsäasiantuntijoita ja viisi 
toimistohenkilöitä. Yhdistyksen palveluksessa on 
noin 30 metsuria ja parikymmentä urakoitsijaa. 
 
Metsänhoitoyhdistys Österbotten toteuttaa 
90 % toimialueen metsänhoitotöistä, jonka 
on mahdollistanut paikallisen ammattitaidon 
käyttäminen.  Metsänhoitoyhdistyksellä on 
asiantuntija ja metsuri jokaisessa toimialueen 
kunnassa.
 
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen, metsänhoito- ja 
puunkorjuupalveluiden lisäksi myös muita 
erikoispalveluita. 
 
Yhdistyksen valtuusto koostuu 39 jäsenestä, jotka 
valittiin postivaalilla syksyllä 2012. Valtuusto on 
metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin, 
jonka puheenjohtajana toimii Rune Käldström. 
Valtuusto on valinnut hallituksen, joka vastaa 
operatiivisesta toiminnasta. Bo Storsjö on 
hallituksen puheenjohtaja.

Ab Skogsfastigheter AFM
– on Metsänhoitoyhdistys Österbottenin 
kokonaan omistama yhtiö, joka välittää 
metsätiloja.

Metsänomistajien liitto 
Rannikko 
– on metsänomistajien edunvalvontaorganisaatio. 
Liiton toiminnan päämäärä on edistää 
yksityismetsätalouden toimintaedellytyksiä 
ja kannattavuutta sekä puuraaka-aineen 
käyttöä. Nämä toteutuvat olemalla mukana 
vaikuttamassa kysymyksiin, jotka koskevat muun 
muassa puukauppaa, yksityistä omistusoikeutta, 
luonnonsuojelua ja riistanhoitoa.  
 
Tutustu lähemmin metsänomistajien liitto 
Rannikkon osoitteessa www.mhy.fi/kusten. 

Julkaisija: Metsänhoitoyhdistys Österbotten
Toimitusneuvosto: Johan Nynäs, Jan Slotte, Ann-Mari 
Snickars, John Berg, Tom Finnilä ja Lisbeth Bäck 
Ilmoitusmyynti: 0500 568 804, Ann-Mari Snickars
Ilmoitusten taitto, ulkoasu, sivujen taitto:  
Ann-Mari Snickars, Metsänhoitoyhdistys Österbotten
Kansikuva: Ann-Mari Snickars
Paino: 1 200 kpl
Painotalo: Botnia Print, Kokkola 2014 
Jakelu: Metsänhoitoyhdistys Österbottenin jäsenet 

Toimitus

MetsänOmistaja

Tuliko lehti väärään osoitteeseen?
Tee osoitteenmuutos tai työtilaus netin 
kautta. Se on nyt mahdollista yhdistyksen 
nettisivuilla www.mhy.fi, ”Yhteystiedot”-
välilehden alla.

Haluatko oman lehden? 
Ota yhteyttä Ann-Mari Snickars  0500 568 804

Hyvät 
metsänomistajat,
Mennyt talvi on ollut varsin erilainen verrattu-
na kahteen edelliseen talveen, jolloin meillä oli 
kunnolla lunta ja pakkasta. Nyt meillä oli pitkä 
syksy, sitten kaksi viikkoa talvea ja sen jälkeen 
tuli aikainen kevät.  Talvi on ollut ihanteellinen 
metsätöille, joten ilman luntakin voi selviytyä. 
Se on pantu merkille myös metsänhoitoyhdis-
tyksessä. Metsässä on ollut paljon toimintaa 
verrattuna lumisempiin talviin, jolloin metsurit 
on pitänyt lomauttaa talvikuukausiksi. Sitä 
vastoin menneenä talvena oli hankala tehdä 
puunkorjuuta pitkän, kostean syksyn vuoksi, 
joka aiheutti kulkuvaikeuksia koneille.    

Viime talvi erosi edellisestä myös energiapuun 
kysynnässä. Talvi 2012-2013 oli kylmä, joten 
energiapuun kysyntä kasvoi voimakkaasti. 
Kasvu johtui myös siitä, että turvetta oli rajalli-
sesti saatavilla johtuen turpeennostoajan huo-
nosta säästä. Energiapuun hintataso johti siihen, 
että moni metsänomistaja laittoi energiapuun 
ja kuitupuun samaan kasaan, koska hintaero 
oli niin pieni, eikä laatuvaatimuksia tarvinnut 
ottaa huomioon.

Mutta sitten kaikki kääntyi. Energiapuun ky-
syntä vajosi leudon talven myötä, mutta ennen 

kaikkea käänne oli seurausta ympäristöpolitii-
kasta. Keskustelu turpeesta, onko se uusiutuva 
luonnonvara vai ei, johti turpeen verotuksen 
korotukseen ja suurten ns. CHP-laitosten (voi-
malaitokset, jotka tuottavat sekä lämpöä että 
sähköä) energiapuutuki laski. Kun vielä kivi-
hiilen hinta sillä hetkellä oli alhainen, johti se 
siihen, että kivihiilestä tuli edullisempaa käyttää 
kuin kotimaisesta uusiutuvasta energiasta. 

Miten tässä näin kävi? Liiankin tiukan ym-
päristöpolitiikan seurauksena meidän oma 
uusiutuva energialähteemme lahoaa metsässä 
sillä aikaa, kun me tuomme ulkomaista kivihiil-
tä. Esimerkki osoittaa selvästi, kuinka nykivää 
energiapolitiikkaa maassamme harjoitetaan. 
Urakoitsijoilta vie aikaa rakentaa logistiikka-
ketju energiapuun korjuuseen metsistämme.  
Siksi voisi toivoa, että politiikkakin olisi pit-
käjänteistä. Pahimmassa tapauksessa käy niin, 
että kun energiapuuta tarvitaan, ei ole enää 
urakoitsijoita sitä korjaamassa. Se tietää myös 
sitä, että työpaikat, jotka olisivat antaneet työlli-
syyttä ja toimentuloa meidän maaseudullamme, 
menevät muihin maihin.

Bo Storsjö
hallituksen puheenjohtaja

Kerro, mielipiteesi!
Jos sinulla on toiveita ja mietteitä lehden sisältöön liit-
tyen, ota rohkeasti yhteyttä meihin täyttämällä ohei-
nen kuponki. 

Kupongin palauttaneiden kesken arvotaan kaksi met-
sänhoitoyhdistyksen ”HEIMANI I SKICK” t-paitaa.

Mikä mielestäsi oli tämän numeron mielenkiintoisin juttu?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Mitä haluat lukea seuraavasta Metsänomistajat-numerosta?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Haluan, että minuun ollaan yhteydessä 
Metsänhoitoyhdistyksestä. 

Nimi___________________________________________

Osoite _________________________________________

Puhelin ________________________________________

Metsänhoitoyhdistys 
Österbotten rf
Avtalskod 5018366
Info 65100
00003 Svarsförsändelse

Postimaksu
 on maksettu

MetsänOmistaja
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Tuore metsänomistaja tuulimyllyineen

Työmaa, johon yksi tuulimyllyistä rakennetaan 

Metsänomistaja Matts Svahlskulla

Matts Svahlskulla on 
suhteellisen uusi met-
sänomistaja, joka asuu 
Vaasan Palosaaressa 
ja omistaa metsää 
Närpiön Skrattnäsissä. 
Hän edustaa met-
sänomistajaprofiilia, 
joka on yhä taval-
lisempi seudullam-
me. Tulevaisuudessa 
huomattava osa 
metsänomistajista 
asuu kaupungeissa. 
Lähitulevaisuudessa 
hänellä tulee lisäksi 
olemaan metsässä seu-
ranaan tuulimylly, sillä 
hänen metsänsä sijait-
see tuulivoimalle kaa-
voitetulla alueella.

Matts Svahlskulla, 38, on yksi-
tyisyrittäjä, joka tarjoaa erilai-
sia IT-hankkeita kuten kotisi-
vuja ja hakukoneoptimointia. 
Lisäksi hän on suhteellisen 
tuore metsänomista ja  ja 
omistaa vajaat 50 ha metsää 
Närpiössä.  – Kaikki alkoi sii-
tä, että jaoimme sisareni kans-
sa metsän. Vanhempani alkoi-
vat olla iäkkäitä ja halusivat, 
että uusi sukupolvi ryhtyy 
hoitamaan metsää. Isä viihtyy 
iästään huolimatta kuitenkin 
metsässä päivittäin.  – Olin 
nuorempana joskus mukana 
metsässä, mutta en ollut kovin 
kiinnostunut metsästä juuri 
silloin.  Vuosien mittaan kiin-
nostus on kuitenkin kasvanut. 
Tänä päivänä metsänomista-
minen ei ehkä ole ykkössijalla 
elämässäni, mutta mielestäni 
on hauskaa käydä siellä teke-
mässä hakkuita. 

Matts pitää metsää sijoi-
tuksena, jota on hoidettava. 
Metsää on raivattava ja har-
vennettava, jotta se kasvaisi ja 
tuottaisi. – Sama koskee puu-
tarhamaata; rikkaruohot on 
saatava pois, jotta se kasvaisi 
paremmin. Jos on vähänkin 
epävarma metsän ja sen hoi-
tamisen suhteen, voi soittaa 
Metsänhoitoyhdistykselle. 
Sieltä kuulee totuuden ja to-
dellisen tilanteen. Matts on 
oppinut jonkin verran met-
sätaloudesta isältään, joka on 
hyvin kiinnostunut metsästä.  
– Minä ja siskoni olemme saa-
net periä erittäin hyvin hoi-
detun metsän. Nyt kun uusi 
sukupolvi on ottanut metsän 
hoitaakseen haluan, että se on 
yhtä hienossa kunnossa kuin 
se oli saatuani sen isältäni. 

Tuulivoimaa perintönä

Matts Svahlskullan metsä-
lohkolle pystytetään myös 
lähitulevaisuudessa tuu-

limylly, sillä hänen met-
sänsä sijaitsee Svalskullan 
tuulivoima-alueella,  jon-
ka toteuttaa Vindin AB. 
Tuulivoimaprosessi aloitet-
tiin vuosia sitten ja tuol-
loin isä Per-Erik omisti vielä 
metsän. Matts kertoo, että 
hän on ollut osallisena pro-
sessissa alusta asti, hän on 
osallistunut kokouksiin ja 
seurannut prosessia, joka 
on hänen mukaansa valta-
va. – Tuulimyllyt on pyritty 
sijoittamaan rajapyykeille 
niin, että tilanne on alueen 
rajanaapurien osalta mah-
dollisimman tasapuolinen. 
Juuri Svalskullan valinta 
tuulivoima-alueeksi johtuu 
siitä, että alue sijaitsee kau-
kana asuintaloista, sinne on 
hyvät tieyhteydet ja olemas-
sa olevat sähkölinjat sijaitse-
vat lähistöllä. Ympäristöön 
kosketaan mahdollisimman 
vähän ja tuulenoton arvi-
oidaan olevan hyvä, joten 
Mattsin mukaan paikkaa pi-
detään ihanteellisena. 

Matts kertoo, että hän uskoo 
uusiutuvaan energiaan ja 
että ympäristöystävälliset 
seikat kiinnostavat ihmisiä 
yhä enemmän. – Muihin 
maihin verrattuna olemme 
Suomessa eläneet aika suo-
jattuina ympäristö- ja luon-
nonkatastrofeilta. Tämä on 
saattanut lisätä yleiskäsi-
tystämme siitä, että uusiu-
tuva energia ja tuulivoima 
olisivat kielteisiä asioita, 
koska niille ei ole ollut tar-
vetta. Tuulivoima tuo raken-
nusvaiheessa myös seudun 
näkökulmasta tarkastellen 
paljon takaisin kotikulmille 
ja paikkakunnan yrityksille. 
– Ellemme rakenna tuulivoi-
maa seudullemme, joku muu 
tekee sen, sillä EU:n mu-
kaan meidän on saavutettava 

tietty prosentti uudistuvan 
energian osalta.  

Metsänhoitoyhdistys 
hoitanut metsän 
hakkuun
Arviona on, että tuulivoimalat 
rakennetaan ja otetaan käyt-
töön syksyllä 2014. Tiet ja pe-
rustukset ovat jo nyt valmiita. 

Metsänhoitoyhdistys on hoi-
tanut metsänhakkuut alueilla, 
joille tuulimyllyt rakennetaan 
ja jonne linjat vedetään. 

Korjuupalveluista vastaava 
Jens Helenelund kertoo, että 
alueella on hakattu tai raivattu 
noin 6 ha eri-ikäistä metsää 
sekä tehty kannonnostoa noin 
3 ha suuruisella alueella. Tie- 

ja tuulimyllyalueella sijainnut 
taimikko on raivattu miestyö-
nä Metsänhoitoyhdistyksen 
metsätyöntekijöiden toimesta. 
Hankkeella oli tiukka aika-
taulu. Viikko sen jälkeen kun 
ensimmäinen puu oli kaadettu, 
piti tukkien, massa- ja ener-
giapuun olla hakattuna ja poi-
sajettuina. Samoin oli tilanne 
kaikkien risujen, sekä raivaus- 
että hakkuujäännösten osal-
ta paikalla, johon ensimmäi-
set tuulimyllyt rakennetaan. 
Kantojen piti olla raivattuja 
ja poisajettuja ja kannonnos-
ton osalta oli onni, että routaa 
oli tuskin ollenkaan maas-
sa. Kannonraivaus ja muut 
työt sujuivat yli odotusten. – 
Suurkiitos urakoitsijoillemme 
ja metsätyöntekijöillemme, jot-
ka mahdollistivat aikataulussa 
pysymisen.

Teksti: Ann-Mari Snickars
Kuva: Ann-Mari Snickars ja 

Jens Helenelund
Kännös: Ida Forsman

Uusi tie, joka rakennettiin alueelle.
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Metsälain uudistumisen 
yhteydessä myös met-
sänhoitoa koskevia suo-
situksia on päivitetty. 
Julkaisussa on runsaasti 
tietoa eri metsänhoi-
tomenetelmistä, jotka 
perustuvat uusimpiin 
tutkimustuloksiin ja 
käytännön kokemuksiin. 
Näiden tuella metsän-
omistaja voi omat tavoit-
teet lähtökohtanaan va-
lita, kuinka hän haluaa 
hoitaa metsäänsä. 

- Uusi metsälaki antaa met-
sänomistajille entistä enem-
män mahdollisuuksia met-
sänsä käsittelemiseen, sa-
noo Jan Slotte, Pohjanmaan 
Metsänhoitoyhdistyksen toi-
minnanjohtaja.
- On kuitenkin tärkeää muistaa, 
että kyseessä on vastuullinen 
vapaus, kun asioista voi peri-
aatteessa päättää itse. Lain aset-
tamien rajojen seuraaminen ei 
aina tarkoita, että harjoittaa 
hyvää metsänhoitoa. Kehotan 
sen vuoksi metsänomistajia 
ajattelemaan pitkällä tähtäi-
mellä. Se, että uudistamis hak-
kuiden ikärajoja on väljennetty, 
vaatii metsänomistajilta tark-
kaa suunnittelua, ettei metsää 
köyhdytetä.
Hyvän metsänhoidon suosi-
tukset esittelevät erilaisia me-
netelmiä ja toimenpiteitä, mah-
dollisuuksia ja riskejä.

Kestävän metsätalouden 
puolesta

Jan Slotte selailee kirjaa Hyvän 
metsänhoidon suositukset, 
joka on julkaistu suomeksi ja 
julkaistaan lähiaikoina myös 
ruotsiksi. Suosituksia voidaan 
pitää hyvänä työkaluna omis-
tajalle  metsätalouden palvelu-
jen suunnittelussa ja niiden to-
teuttamisessa. Ne tarjoavat kes-
tävän metsätalouden perusteet 
ja menetelmät. Suosituksissa 

tuodaan esiin eri menetelmien 
edut ja riskit. 
Metsän on osa metsänomista-
jan kokonaistaloutta ja hakkuu-
päätökset vaikuttavat yksityi-
seen taloustilanteeseen.  
- Kirja on hyvä apuväline ja 
toivomme tietenkin myös, että 
metsänomistajat kysyvät neu-
voa Metsänhoitoyhdistykseltä 
metsään liittyvissä asioissa, Jan 
Slotte sanoo.

Ilmastonmuutokset

Johnny Sved on Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion met-
sänhoidon asiantuntija. Hän on 
myös mukana tiimissä, joka on 
kääntänyt kirjan ruotsiksi.
- Kirja sisältää koottua tietoa ja 
suosituksia. Aineistoa on ollut 
työstämässä ja hyväksymäs-
sä yhteensä 27 eri toimijaa ja 
järjestöä. Kirjaa voidaan mie-
lellään käyttää hakuteoksena 
niille, jotka harjoittavat jonkin-
muotoista metsätaloutta. 
- Kirjassa käsitellään muun 
muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutusta puiden kasvuun ja 
kuinka muutoksiin voi valmis-
tautua metsänhoitotoimenpi-
teillä. Metsiemme kasvun en-
nustetaan lisääntyvän lämpe-
nevässä ilmastossa. Kesällä voi 
esiintyä pitkiä kuivia kausia, 
jolloin erityisesti kuuset, jot-
ka kasvavat vettä läpäisevillä 
mailla, alkavat helposti kär-
siä ja erilaiset vahingontekijät 
pääsevät haittaamaan niitä. 
Kuusen uudisamista tulisi vält-
tää tällaisilla kasvupaikoilla. 
Lehtipuiden kilpailutilanne 
paranee ja havupuut kärsivät 
uudistusalueilla. Hyvissä ajoin 
tehty taimiston hoitaminen on 
siis entistä tärkeämpää tulevai-
suudessa.   

Teksti ja kuva:
Lisbeth Bäck/ Kustmedia Ab

Käännös: Ida Forsman

Neuvoja hyvään metsänhoitoon

Aikaisessa vaiheessa raivattu kuusitaimikko on ilo silmälle ja takaa parhaan mahdollisen tuoton 
sijoitukselle, jota uudistukseen on käytetty. Kuva: Johnny Sved.

NEUVOJA HYVÄÄN METSÄNHOITOON

Uudet metsänhoitosuositukset ovat kattavammat 
kuin vuodelta 2006 peräisin olevat suositukset. 
Käsikirjassa on runsaasti kuvia, jotka näyttävät lop-
putuloksen metsässä tehtyjen erilaisten metsän-
hoitomenetelmien ja toimenpiteiden seurauksena. 
Käsikirja löytyy netissä ja sen voi myös tilata painet-
tuna versiona osoitteessa www.tapio.fi.

Uutta on muun muassa:
 •  avohakkuuvapaan metsätalouden menetelmät
 •  useita menetelmiä saman ikäisten metsien  
 hoitoon 
 •  riskinhallinta
 •  sopeutuminen ilmastonmuutokseen 
 •  kattavampi teksti luonnonhoidosta talous- 
 metsissä ja uusia luonnonhoidonmenetelmiä
 •  metsänhoidon laadunohjauksen järjestelmä 
 •  Pohjois-Suomen metsänhoidon suosituksia

INFO

KYSYIMME KAHDELTA PANKILTA
Kelpaako metsä jatkossakin lainan vakuutena?

Sten-Ole Nybäck, Tj, Kruunupyyn Osuuspankki
 •  Kyllä, metsä toimii meillä lainan takuuna. Jopa 60 prosenttia kiinteistön 
 käyvästä arvosta käy takuuna metsätilan arvioinnin mukaan.
 •  Tulevaisuudessa, ja uuden metsälain antaessa enemmän vapautta myös 
 nuoremman metsän hakkuuseen, toivomme yhä luotettavampia arvioita.  

Kent-Johan Lindsén, Varatoimitusjohtaja, Närpiön Säästöpankki
 •  Kyllä, meidän pankkimme hyväksyy metsän lainan takaukseksi. 
 •  Olemme tietoisia  myös uudesta metsälaista ja sen mahdollisuudesta vapaisiin 
 hakkuisiin. Se tarkoittaa, että takuu perustuu tilojen voimassaoleviin ja 
 ajankohtaisiin arviointeihin.

KYSYMYS

TILAA TAIMIA!
Oletko tilannut taimet syksyn istutuksiin?

Jos et, ota yhteyttä paikalliseen metsäneuvojaasi.

Metsänomistajat
ÖSTERBOTTEN
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Toiminnanjohtajan katsaus

TALVI, 
JOTA EI KOSKAAN TULLUT

Puun hinta
Viimeisen 4 viikon keskihinnat hakkuutavoittain, 
viikko 18/2014. Tilasto sisältää metsäteollisuuden ja 
suurimpien sahojen ostot yksityismetsistä.

Hinta-alueet 
metsäntutkimuslaitoksen 
tilastossa 

Lähde: Metla

 Tukkipuu  Kuitupuu  Pikkutukki 
Alue Mänty Kuusi Koivu Mänty   Kuusi Koivu Mänty Kuusi
Etelä-Pohjanmaa 57,61  56,59     - 18,54 18,69 17,97 26,68 27,14
Keski-Suomi 58,75 57,84 42,39 17,53 19,19 17,94     - 25,59
Koko maa 57,30 57,32 43,30 17,77 18,70 17,60 25,08 25,48

UUDISTUSHAKKUU, kantohinnat, €/m3

 Kuitupuu  Pikkutukki  
Alue Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi 
Etelä-Pohjanmaa 15,61     - 14,88  21,57      -
Keski-Suomi 15,98 15,86 14,41  22,47      -
Koko maa 14,68 14,87 13,84  20,99  28,84 

ENSI HARVENNUS, kantohinnat, €/m3

 Tukkipuu  Kuitupuu  Pikkutukki 
Område Mänty Kuusi Koivu Mänty   Kuusi Koivu Mänty Kuusi
Etelä-Pohjanmaa 54,29 53,49     - 29,24     -  29,27 35,61      - 
Keski-Suomi 57,48 56,87 45,57 29,45 29,35 30,16    -       - 
Koko maa 57,11 56,30 45,93 29,14 29,94 30,60 34,78      - 

HANKINTAHINNAT, €/m3

Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana puukauppa on käynyt 
todella vilkkaasti Pohjanmaalla. Viime vuoteen verrattuna puuta on ostettu 30 
% enemmän. Pitää kuitenkin muistaa, että tämän vuoden luvuissa mukana ovat  
myös yksityiset sahat, toisin kuin viime vuonna. Kaikesta huolimatta tosiasia on, 
että puukauppa on vilkkainta sitten vuoden 2007 huippuvuoden.

Vilkas puukauppatilanne antaa synergiaetua muuhun toimintaan, mikä näkyy myös 
metsänhoitoyhdistyksessä. Toistaiseksi kuluva vuosi on ollut kiireisin sitten vuoden 
2009. Korkeilla kierroksilla käyneen metsäalan moottorin, puukaupan lisäksi, on 
leudosta talvesta johtuen pystytty toteuttamaan maastotöitä ”kesäkelissä” koko 
talven, mm. raivausta, metsäsuunnittelua, arviointia jne.  Tästä todisteena kerrot-
takoon että ”normaalina talvena” miltei kaikki noin 30 yhdistyksen metsuria ovat 
lomautettuina.  Tänä vuonna vain kolme ovat lomautettiin. Tämä näkyy kasvaneina 
metsänhoitopinta-aloina.

Myös metsänviljelysesonki voidaan aloittaa muutamaa viikkoa aikaisemmin kuin 
normaalisti. Tänä vuonna metsänhoitoyhdistys välittää ja istuttaa hieman isomman 
määrän taimia kuin viime vuonna. Taimia on tänä vuonna runsaasti, joten jos olet 
unohtanut tilata taimet tai muuten tarvitset niitä lisää, ota yhteyttä paikalliseen 
metsäneuvojaasi.

Laki metsänhoitoyhdistyksistä muuttuu vuoden alussa.  Tällä hetkellä valmistau-
dumme lakimuutokseen uudistamalla sääntöjä. Säännöissä muuttuu muun muassa 
se, että valtuusto tulee vahvistamaan jäsenmaksun metsänhoitomaksun sijaan, joka 
loppuu tähän lakimuutokseen. Lisäksi sääntöihin tehdään erinäisiä täsmennyksiä, 
jotka mahdollistavat tehokkaamman liiketoiminnan.  

Toinen projekti, joka välillisesti on tekemisissä lakimuutoksen kanssa, on yhdis-
tyksen viisivuotissuunnitelma.  Hallitus aloitti työn talvella ja valtuuston kokous 
antoi valtuutetuille mahdollisuuden tuoda näkemyksensä strategiaan.  Yksi suurista 
strategisista kysymyksistä on metsänhoitoyhdistyksen puukauppatoiminnan yh-
tiöittäminen, joko osittain tai kokonaan.  Strategiaa hiotaan kesän ja syksyn aikana 
ja se käsitellään valtuuston sääntömääräisessä kokouksessa syksyllä. 

Tämä lakimuutos on suurin kaikista metsänhoitoyhdistystä koskevista lakimuu-
toksista sitten sen, kun metsänhoitoyhdistyslaki tehtiin 1950-luvulla. Jäsenemme 
voivat luottaa siihen, että metsänhoitoyhdistys tulee edelleen olemaan vahva toimija 
alalla. Toimintamme viime vuosina on kehittynyt siihen suuntaan, että me olemme 
valmiita kohtaamaan nämä ja tulevat toimintaympäristön muutokset.

Hyvää kesää! 
 

Jan Slotte
toiminnanjohtaja

Miten kuusentaimet selviytyvät vadel-
mapuskien keskellä?

Yleensä vadelmapuskat eivät ole vaaraksi 
kuusentaimille. Sitä vastoin pehmeät heinä-
lajit voivat lakoontua taimien päälle ja haitata 
niiden kasvua keväällä. 

On siis tärkeää, että kuusen latva on vapaa 
heinästä keväällä, jotta se voi aloittaa kasvunsa. 
Kuusi selviää huomattavasti paremmin heini-
kossa kuin mänty, joka vaatii enemmän valoa.

Milloin taimikon ensimmäinen raivaus 
tehdään?

Jos haluaa ensiluokkaisen taimikon, häiritsevä 
kasvillisuus tulisi poistaa vuosittain. Mitä aiem-
min aloittaa, sitä vähemmän työtä on joka 
kerralla. 

Taimikon raivaukseen on mahdollista saada 
valtionavustusta, ns. KEMERA-tukea, mutta 
taimien pitää olla noin 2 metriä pitkiä. Lisäksi 
taimimäärä raivauksen jälkeen on oltava noin 
2000 kpl/ha, toisin sanoen taimien väli on noin 
2 - 2,5 metriä.

Teksti: Johan Nynäs
Käännös: Annamari Rajoo

KYSY & VASTAA
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Metsänomistajat
ÖSTERBOTTEN

Tervetuloa meille!
POHJOINEN TIIMI - Metsäneuvojat

Puhelumaksu 0204-alkuiseen numeroon:
Lankapuhelimesta: 8,41 senttiä/puhelu + 2 senttiä/minuutti
Matkapuhelimesta: 8,41 senttiä/puhelu + 14,9 senttiä/minuutti

Pääkonttori Vaasa
Myllykatu 15, 65100  VAASA 
Puh. 020 413 7900, faksi 020 413 7914

Kruunupyy
Kruunupyyntie 8
68500 KRUUNUPYY

ANDERS KRONQVIST
040 746 3528

Kokkola, Alaveteli
(Skriko ja Jolkka)

Kruunupyy
Kruunupyyntie 8 
68500 KRUUNUPYY

TOM FINNILÄ
050 517 8918

Kruunupyy, Lepplax

Teerijärvi
Eteläinen Teerijärventie 9 
68700 TEERIJÄRVI

MARKUS STENBORG
0400 947 995

Teerijärvi,  Alaveteli

Luoto 
Näsvägen 2 D 
68560 EUGMO    

JOHNNY FAGERHOLM
040 736 4547
Tiimivetäjä
Luoto, Pietarsaari, 
Pedersöre kby, Sundby, 
Karby, Pännäinen, Lövö, 
Forsby

Ähtävä
Bärklarsintie 3
68810 ÄHTÄVÄ

TOM LUNDQVIST
0500 161 695

Purmo, Kolppi, Östensö, 
Lappfors, Ähtävä

Vaasa
Myllykatu 15
65100 VAASA

MATS LINNSÉN
050 544 2703

Koivulahti, Petsmo, Hankmo, 
Vassor, Voitby, Miekka, 
Staversby, Karkmo, Höstves, 
Runsor, Kråklund, Helsingby, 
Tölby, Vikby, Sulva, Munsmo

Vaasa
Myllykatu 15
65100 VAASA   

ANDERS HJORTMAN
0500 272 910

Toby, Veikkaala, 
Martois,  Koskö, Karperö, 
Jungsund, Iskmo, Köklot, 
Raippaluoto, Vallgrund, 
Björkö

HILDING SÖDERGÅRD
0500 560 418

Vöyri
(ei pohjoiset kylät)

Vöyri
Vöyrintie 38
66600 VÖYRI

GUY DJUPSJÖBACKA
050 553 1232

Oravainen, Maksamaa, 
Pohj. Vöyri

Vöyri
Vöyrintie 38
66600 VÖYRI

THOMAS JÅFS
050 526 2152

Petolahti, Pohj. Pirttikylä, 
Vaasa

Maalahti
Magasinvägen 2 B 3 
66100 MAALAHTI

MIKAEL FRANZÈN
0500 628 702

Pirttikylä, tii-ke klo 8-9
Ylimarkku, maa, to klo 8-9

Pirttikylä
Keskustie 15
66270 PIRTTIKYLÄ

Ylimarkku
Vaasantie 1615
64610 YLIMARKKU

JOHAN SVEDSTRÖM
040 503 8321

Yttermark, Bäckby, 
Näsby, Kalax, Tjärlax, 
Nämpnäs, Norrnäs, 
Rangsby

Närpiö
Östragränden 4 
64200  NÄRPIÖ 

KJELL HULDÉN
0400 669 245
Tiimivetäjä
Finby, Böle, Pjelax, Kaskinen, 
Tiukka, Åback, Lålby, Pohj. 
Lapväärtti

Närpiö
Östragränden 4 
64200  NÄRPIÖ  

ANDERS KAIVO-OJA
040 544 1449

Eteläinen Lapväärtti, 
Dagsmark, Siipyy 
Metsälä, Skaftung, 
Härkmeri, Uttermossa

Lapväärtti
Lapväärtintie 729
64300 LAPVÄÄRTTI

KESKI TIIMI - Metsäneuvojat

ETELÄINEN TIIMI - Metsäneuvojat

JOHTO & HALLINTO 

JAN SLOTTE
050 544 2690

Toiminnanjohtaja, 
kiinteistövälittäjä
LKV

Vaasa  
Myllykatu 15 
65100 VAASA    

ANKI SVENN
020 413 7910

Toimistopäällikkö,
kiinteistövälittäjä
LKV

Vaasa  
Myllykatu 15 
65100 VAASA    

Vaasa  
Myllykatu 15 
65100 VAASA   

ANN-MARI SNICKARS
020 413 7905

Ab Skogsfastigheter AFM

EIVOR SUNDQVIST
020 413 7920

Toimistonhoitaja

Ähtävä
Bärklarsintie 3
68810 ÄHTÄVÄ

Lapväärtti
Lapväärtintie 729
64300 LAPVÄÄRTTI
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Tiet, ojat & lannoitus

www.mhy.fi/osterbotten   |    etunimi.sukunimi@svf.fi
www.facebook.com/skogsagarna

Uusikaarlepyy
Sollefteånkatu 5 
66900 UUSIKAARLEPYY

JOAKIM HOLMQVIST
0400 180 581

Uusikarlepyy (Socklot, 
Kyrkoby-Forsby, Markby, 
Kovjoki). Pedersöre (Åvist, 
Nederpurmo, Edsevö, 
Kolppi)

JAN-OLOF ERIKSSON
0400 260 239

Uusikaarlepyy (Harjux, 
Monå, Hirvlax, Kantlax, 
Monäs, Munsala, Pensala, 
Jussila, Vexala ja Ytterjeppo)

Uusikaarlepyy
Sollefteånkatu 5 
66900 UUSIKAARLEPYY

KIM BACK
050 403 9401
Tiimivetäjä
Yttermalax, Övermalax, 
Bergö

Maalahti
Magasinvägen 2 B 3 
66100 MAALAHTI

JOHAN NYNÄS
0500 167 489

Korsnäs, Töjby, Träskböle

Korsnäs
Vikingvägen 14 
66200 KORSNÄS

Korjuupalvelu

JENS HELENELUND
0500 560 648

Vöyri-Siipyy

Närpiö
Östragränden 4
64200  Närpiö 

MIKKO NYGÅRD
040 778 2407

Kokkola-Uusikaarlepyy

METSÄNHOITOPALVELUT

Metsän uudistaminen
• Suunnittelu, toteutus ja seuranta
• Raivaus, maanmuokkaus ja heinäntorjunta
• Taimien ja siementen valinta ja hankinta
• Kylvö ja istutus
• Jälkityöt

Taimikoiden ja nuorten metsien hoito
• Suunnittelu, toteutus ja seuranta
• Tarkistus ja raportointi

Tiet ja ojat
• Suunnittelu ja toteutus

Taimien, siementen, 
torjunta-aineiden jne. välitys
• Tarpeen kartoitus
• Tuotteiden välitys

Lannoitus
• Suunnittelu ja toteutus
• Työvälineet
• Vastataan toteutuksesta

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Metsäsuunnitelma
• Metsäsuunnitelman laadinta
• Kartat, hakkuukertymä ja hakkuumahdollisuudet
• Toimenpide-ehdotukset sekä lyhyellä että pitkällä    
  aikavälillä
• Silvanetti, metsänomistajan nettipalvelu

Tila-arvio
• Lausunto metsätilan arvosta
• Lausunto ja arvio metsätuhoista
• Todistukset ja lausunnot

Metsätilojen välitys, Ab Skogsfastigheter AFM
• Metsätilojen välitys
• Arviointi
• Luovutuskirjojen valmistelu
• Verotuslaskelmat
• Perinnönjako

Metsäverotus
• Metsäveroilmoitukset
• Kausiveroilmoitukset (eli arvonlisäverotus)
• Puukauppaan liittyvä verotus
• Muut verotuskysymykset

Neuvonta ja koulutus
• Koulutus- ja tiedotuskurssit
• Henkilökohtainen neuvonta

PUUKAUPPAPALVELUT

Puunmyyntisuunnitelma
• Määritetään hakkuu- ja myyntikohde sekä rajataan se 
   maastoon
• Selvitetään markkinatilanne
• Laaditaan puunmyyntisuunnitelma
• Laaditaan metsänkäyttöilmoitus
• Suunnitellaan jälkityöt ja tehdään niille kustannusarvio
• Huomioidaan monikäyttö ja luonnon avainbiotoopit

Puukauppa valtakirjalla
• Tarjouspyyntöjen tekeminen ja tarjousten vertailu, jossa      
   huomioidaan puun katkonta ja erikoispuutavaralajit
• Päivitetty hintaseuranta ja hakkuukohteen hinnoittelu
• Tarkastetaan ja valvotaan kauppaehdot
• Valvotaan puunkorjuu ja mittaus
• Puutavaran luovutus ja mittaustodistuksen allekirjoitus

Puunkorjuupalvelu
• Puunkorjuun suunnittelu, seuranta ja toteutus

STIG HÖGNABBA
040 670 8595

Kokkola-Uusikaarlepyy

Teerijärvi
Eteläinen Teerijärventie 9 
68700 TEERIJÄRVI

JOHN BERG
0400 561 343

Vöyri-Siipyy

Pirttikylä
Keskustie 15 
66270 Pirttikylä
 

Korjuupalvelu

Ähtävä
Bärklarsintie 3
68810 ÄHTÄVÄ

Tiet, ojat & lannoitus
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Metsäkiinteistön luovutus suvussa 
Valtaosa metsäkiinteis-
töjen omistajanvaihdok-
sista tapahtuu suvun 
piirissä. Monet metsän-
omistajat jättävät met-
säkiinteistön perintönä 
ja luottavat siihen, että 
perilliset kykenevät huo-
lehtimaan metsäkiin-
teistöstä. Riskinä saat-
taa kuitenkin olla, että 
metsäkiinteistöä jaet-
taessa, perilliset riitaan-
tuvat ja metsä jätetään 
oman onnensa nojaan.  
Metsänomistajan olisi 
parempi pohtia metsä-
kiinteistön tulevaisuutta 
ja asioiden järjestämistä 
jo aikaisessa vaiheessa.

Metsäkiinteistön luovutus su-
vun sisällä vaatii hiukan ajatus-
työtä. Monet kysymykset vaa-
tivat vastausta, minkä vuoksi 
on hyvä miettiä ajoissa metsä-
kiinteistösi tulevaisuutta. Onko 
suvussa ylipäänsä ketään, jota 
kiinnostaa metsänomistajuus? 
Jos suvustasi löytyy tulevai-
suuden metsänomistaja, kan-
nattaa pohtia joitakin asioita.

Myyjän verovapaus 
myynnissä 

Myytäessä lähisukulaiselle 
metsäkiinteistöä myyjän ei tar-
vitse maksaa luovutusvoitosta 
veroa. Metsäkiinteistön myyn-
nistä lähisukulaiselle saatu 
luovutusvoitto on veroton, jos 
ostaja joko itse tai yhdessä puo-
lisonsa kanssa on lähisukua 
myyjälle. Lähisukulainen voi 

olla myyjän lapsi tai rintaperil-
linen, sisko, veli tai sisarpuoli. 
Sisarusten lapsia ei pidetä lä-
hisukulaisina luovutusvoiton 
verotuksessa. 

Metsäkiinteistön on täytynyt 
lisäksi olla myyjän omistuk-
sessa yli 10 vuoden ajan. Jos 
metsäkiinteistö on saatu lah-
jana, perintönä tai testamen-
tilla, myös edeltäjän omis-
tusaika lasketaan mukaan. 
Metsäkiinteistön tai luovu-
tettavan kokonaisuuden on 
myös oltava yli 2 ha suurui-
nen, jotta luovutusvoitto olisi 
verotonta. Metsäkiinteistön 
ostajan ei itse tarvitse aktii-
visesti harjoittaa metsätalout-
ta, mutta tämä ei voi myydä 
metsäkiinteistöä eteenpäin 
viiden vuoden kuluessa ilman 
veroseuraamuksia. Jos met-
säkiinteistö myydään eteen-
päin ennen kuin viisi vuotta 
on kulunut, myyjän saama 
verohelpotus lisätään uuden 
omistajan luovutusvoittoon 
tämän myydessä kiinteistöä 
eteenpäin. 

Kuolinpesän osakkaan myy-
dessä omaa osuuttaan lähisu-
kulaisen metsäkiinteistöstä, 
voidaan myynti tehdä verot-
tomana, mikäli täydellinen 
tai osittainen perinnönjako on 
tehty.  Tällöin muodostetaan 
yhtymä ja osakas myy osuu-
tensa yhtymästä.

Mikäli kyseessä ei ole luo-
vutus lähisukulaiselle, myyjä 
maksaa 30–32 % veroa luovu-
tusvoitosta. Sukulaissuhteesta 
huolimatta ostaja maksaa aina 
4 % luovutusveron kauppa-
hinnasta. 

Metsävähennyksen 
merkitys luovutuksissa

Metsätalousmaan ostossa muo-
dostuu metsävähennysperuste, 
joka on 60 % metsän hankinta-
menoista. Metsävähennyksen 
vaikutus voi olla merkittävä 
mietittäessä metsän luovutusta 
ostona, perintönä tai lahjana. 
Metsävähennyksen ansiosta 
puustoa voi myydä verotto-
masti vastaavan summan edes-
tä. Rahassa voidaan laskea, että 
metsävähennyksen vaikutus 
voi olla 17 % kauppahinnasta.  
Metsävähennys saa olla vuo-
sittain korkeintaan 60 % puun 
myyntituloista ja muusta met-
sätaloudesta peräisin olevasta 
pääomatulosta. Jos kiinteistös-
sä ei ole hakkuukypsää metsää 
seuraavien vuosikymmenten 
aikana, metsävähennyksestä ei 
ole yhtä suurta hyötyä.  

Kiinteistön osalta voi myös 
olla olemassa käyttämätön tä 
metsävähennystä. Tässä ta-
pauksessa osto ei ehkä kanna-
ta. Käyttämätön metsävähen-
nys siirtyy nimittäin uudelle 
omistajalle lahjan, perinnön tai 
testamentin kautta. Kannattaa 
aina tarkistaa, onko nykyinen 
omistaja tietoinen siitä, onko 
kiinteistöllä jäljellä metsävä-
hennystä, eli onko kiinteistö 
hankittu vastiketta vastaan 
1.1.1993 tai myöhemmin.

Onko metsänomistaja vuosien 
aikana käyttänyt metsävähen-
nyksensä ja suunnittelee metsä-
kiinteistön myymistä? Tällöin 
on huomattava, että käytetyn 
metsävähennyksen arvo lisä-
tään luovutusvoittoon ennen 
veron suuruuden laskemista. 
Lisättävä metsävähennys voi 

siis sisältää metsävähennyk-
sen, joka on tehty myös muiden 
metsävähennyskiinteistöjen 
osalta. Jo tehdyt metsävähen-
nykset lisätään myös luovutus-
tappioihin. Metsäkiinteistön 
luovutusvoittoon tai -tappioon 
ei lisätä vähennettyä metsävä-
hennystä, mikäli metsäkiinteis-
tö ei kuulu metsävähennysjär-
jestelmän piiriin, kiinteistö on 
saatu vastikkeetta, tai jos met-
säkiinteistön luovutusvoitto on 
täysin verovapaa.
Osto voi myös olla hyvä vaih-
toehto kun ainoastaan yksi vas-
taanottajista on kiinnostunut 
metsästä. Tällöin luovuttaja saa 
irti rahaa, joka voidaan jakaa 
verottomasti korkeintaan 3999 
€ edestä 3 vuoden aikana. Näin 
saadaan tasa-arvo toteutumaan 
esimerkiksi sisarusten välillä. 
Ostaja voi ostaa 76 % ja 24 % 
voidaan laskea ostajan lahjana 
tässä yhteydessä.

Metsäkiinteistö lahjana

Jos metsäkiinteistö annetaan 
lahjana vastaanottajalle tai jos 
se myydään lahjaa vastaavan 
oston muodossa, on makset-
tava lahjaveroa. Oston katso-
taan olevan lahja, jos kaup-
pakirjaan kirjattu vastike on 
lahjanluonteinen ja muodos-
taa korkeintaan 75 % metsä-
kiinteistön käyvästä arvosta.  
Mikäli metsäkiinteistö anne-
taan lahjana, voi vastaanottaja 
hyötyä luovuttajan käyttämät-
tömästä metsävähennykses-
tä. Lahjanluonteisessa ostossa 
ostaja saa kauppahinnan pe-
rusteella päätettävän metsä-
vähennyksen lisäksi myös lah-
jan osuuden käyttämättömästä 
metsävähennyksestä. 

Lähtökohtana on, että sel-
vitetään metsäkiinteistön 
käypä arvo. Voit noudattaa 
Verohallinnon yleisarvoja met-
sämaalle, jotka vahvistetaan 
maakunnittain, tai voit myös 
antaa Metsänhoitoyhdistyksen 
tapaisen metsäjärjestön ar-
vioida metsäkiinteistön. 
Verohallinnolta voi myös pyy-
tää kirjallisen ennakkopäätök-
sen verosta. Ennakkopäätös 
maksaa 350 € tai enemmän 
ja on yleensä voimassa puoli 
vuotta. Ennakkopäätös sitoo 
veroviranomaisia ja tällöin 
tietää varmuudella veron suu-
ruuden suunnittelemansa pe-
rusteella. 

Hallintaoikeus

Jos luovuttajalle jää metsä-
kiinteistöön hallintaoikeus, 
lahjaveroa voidaan pienentää. 
Veroetuus johtuu siitä, että ve-
roviranomaisen mielestä hal-
lintaoikeus vähentää kiinteis-
tön arvoa. Hallintaoikeus voi-
daan varata tietyksi ajaksi tai 
eliniäksi. On suositeltavampaa 
valita hallintaoikeus tietylle 
ajalle, sillä elinikäinen hallin-
taoikeus estää uutta omistajaa 
käyttämästä metsää pitkään ai-
kaan. Luovuttajan voimien eh-
tyessä metsä jää oman onnensa 
nojaan eikä uudella omistajalla 
ole oikeutta hakkuisiin. Niin 
kauan kuin hallintaoikeus on 
voimassa, uudella omistajalla 
ei ole mahdollisuutta toimia 
metsässään tai saada siitä tu-
loja. 

Teksti ja kuva: Ann-Mari 
Snickars

Käännös: Ida Forsman



9MetsänOmistaja 1/2014

Perusta onnistunutta 
istuttamista varten 
tehdään jo ennen van-
han metsän päätehakku-
uta. Kun nähdään, miten 
metsä on kasvanut, voi-
daan alustavasti tehdä 
päätöksiä puulajivalin-
nan ja maanmuokkaus-
menetelmän suhteen. 
Jos oksat ja latvat ke-
rätään pois, helpottuvat 
uudistamistyöt huomat-
tavasti. 

Sen jälkeen voidaan keskustel-
la siitä, mitä kannoille tehdään. 
Ei ole olemassa yksiselitteistä 
tutkimusta, joka osoittaisi, että 
kannonostolla voitaisiin eh-
käistä juurikäävän leviämistä. 
Voidaan kuitenkin olettaa, että 
se vähenee.

Maanmuokkaus

Seuraava vaihe on maan-
muokkaus. Tänä päivänä on 
periaatteessa kaksi eri maan-
muokkausmenetelmää, joita 
täällä käytetään. Menetelmät 
ovat mätästys kaivinkoneella 
ja äestys. Mätästyksen etuna on 
se, että samalla voidaan tehdä 
ojitus. Erityisesti reheville ja 
soistuneille paikoille mätästys 
sopii hyvin. Haittapuolena 
on, että myöhempi taimikon 
raivaus on hankalampaa. 
Äestys on sopiva kuiville mail-
le. Äestyksen kustannukset 
ovat noin 100 €/ha halvemmat 
kuin mätästyksen.

Puulaji

Istutettava puulaji valitaan en-
sisijaisesti maalajin viljavuu-
den mukaan. Tavataan sanoa, 
että mänty kuiville paikoil-
le ja kuusi reheville maille. 
Erikoistapauksia on kuitenkin 
olemassa. Jos maaperässä on 
paljon juurikääpää, se ei so-

vellu kuuselle. Haapa levittää 
mäntyihin versoruostetta, joten 
haavikon ympärille pitää istut-
taa kuusta. Mänty ei menesty 
varjossa, joten varjoisille pai-
koille istutetaan kuusta. Muita 
istutettavia puulajeja ovat 
rauduskoivu ja lehtikuusi. Ne 
vaativat hieman rehevämmän 
maaperän. Alueille, joissa on 
paljon hirviä, pitää kuitenkin 
välttää niiden istuttamista. 

Aiemmin istutettiin useimmi-
ten mäntyjä. Nyt istutetaan 
enimmäkseen kuusia. Syitä 
on monia. Kuusentaimia on 
ollut vaikeampi kasvattaa tai-
mitarhoilla. Kuuset tapasivat 
jäädä ”juromaan” paikalleen 
useiksi vuosiksi, ennen kuin al-
koivat kasvaa. Metsänomistajat 
ovat pitäneet kahden eri puu-
lajin istuttamista samalle 
alalle liian monimutkaisena. 
Ensisijaisesti huonoimmat 
metsiköt uudistettiin, jotka si-
jaitsivat kuivilla mailla.

Taimityyppi

Aiemmin sanottiin, että 1-vuo-
tiaat aina muokattuun ja 2-vuo-

Onnistunut istuttaminen
tiaat muokkaamattomaan maa-
han. Nykypäivänä käsitykset 
ovat vähän enemmän sekoittu-
neet.

Nykyään ei enää kovin pal-
jon puhuta 1- ja 2-vuotiaista 
taimista. Enemmän puhutaan 
pienistä ja suurista taimista. 
Pienellä ja suurella ei tarkoi-
teta taimien kokoeroa vaan 
juuriston tai juuripaakun ko-
koeroa.  Mellanå Plant (jos-
ta suurin osa Pohjanmaalla 
käytettävistä taimista tu-
lee) käyttää enimmäkseen 
Blockplant-nimistä systeemiä. 
Yleisimmät taimityypit ovat 
BL 121 ja BL 81. Pienemmät 
taimet ovat BL 121:siä ja isom-
mat BL 81:siä. Pitkä taimi ei 
automaattisesti tarkoita, että se 
olisi parempi taimi. Tärkeintä 
on, että taimella on toimiva 
juuristo. Mitä suurempi juu-
ripaakku sitä suurempi taimi 
voi olla. Keväällä männyntai-
messa voi olla jäljellä vielä sen 
punaruskea talviväri. Monet 
metsänomistajat luulevat, että 
siinä on jotain vikaa, vaikka se 
on ihan normaali väri.

Blockplantanissa on juuripaakku, joka pidetään kosteana 
istuttamiseen asti. 

Aktiiviselle metsänomistajalle 
riittää tavallisesti pienet taimet 
muokattuun maahan. Hän seu-
raa taimikkoa säännöllisesti ja 
tallo heinät ja raivaa vesakon 
pois. Isojen taimien istutta-
mista voi harkita enemmän 
heinittyvien maiden kohdalla.
Muokkaamattomilla mailla 
käytetään edelleen suurim-
maksi osaksi isoja taimia (BL 
81). Niitä löytyy sekä 1- että 
2-vuotiaina. Minä suosin 
1-vuotiaita taimia, mutten osaa 
suoraan sanoa, että miksi. 

Istuntako itse?

Jos verrataan istutustyön laa-
tua, ei juuri ole eroa siinä, istut-

taako metsänomistaja taimet 
itse vain tekeekö sen metsän-
hoitoyhdistys. Erona on, että 
metsänhoitoyhdistyksen työ 
on tasalaatuisinta. Paras ja huo-
noin jälki löytyy metsänomis-
tajien istuttamista taimikoista. 
Onnistuneella istuttamisella 
metsänomistaja saa myös mer-
kittävästi suuremman talou-
dellisen tuloksen myöhemmin 
metsästään.

Teksti: Johan Nynäs
Kuva: Ann-Mari Snickars

Käännös: Annamari Rajoo

Istuttaminen tehdään alkukesästä tai syksyllä. 
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Silloin sinun pitäisi lannoittaa 
metsäsi. Voit halutessasi tehdä 
lannoituksen itse käsin tai maa-
taloustraktorilla ja lannoitteen 
levittäjällä.  Jos haluat apua 
lannoitukseen, voit turvautua 
metsänhoitoyhdistykseen, joka 
hoitaa lannoituksen metsätrak-
torilla tai helikopterilla. Meillä 
on yrittäjiä, jotka hoitavat työt.

Jotta lannoitus traktorilla onnis-
tuisi, metsä tulee olla harven-
nettu, jolloin ajourat ovat val-
miina. Lisäksi maaperän täytyy 
olla kantava, jotta traktori voi 
kulkea kesällä/syksyllä jälkiä 
jättämättä. Helikopterilevitys 
voidaan sen sijaan suorittaa 
kaikkialle ilman, että metsään 
tulee jälkiä. Vaatimuksena on, 
että suuri ala lannoitetaan sa-
malla kertaa.

On olemassa kaksi lannoitus-
tyyppiä: kasvatuslannoitus, 
jolla lisätään kasvua, ja terveys-
lannoitus, jolla tasapainotetaan 

mahdollista ravinne-epätasa-
painoa.

Kasvatuslannoitus sopii kasva-
vaan, hoidettuun metsään, sil-
loin kun halutaan nopeasti kas-
vattaa arvokkaamman tukin 
osuutta.  Sopivin lannoitusaika 
on muutama vuosi harvennuk-
sen jälkeen tai noin 10 vuotta en-
nen päätehakkuuta. Lannoitus 
voidaan tehdä useamman 
kerran kiertoaikana. Sopivia 
lannoitteita ovat Metsän NP 
tai Suomensalpietari, noin 600 
kg/ha tai myös Urea noin 300 
kg/ha.

Terveyslannoitus tehdään eri-
tyisesti turvemaille, koska niis-
sä voi olla puutetta kaliumista, 
fosforista tai boorista.  Heikolla 
turvemaalla voi olla myös puu-
tetta typestä. Neulasanalyysi 
antaa vastauksen siihen, mistä 
puu kärsii. Mikäli puu ei kärsi 
typenpuutteesta, terveyslan-
noitukseen voi saada valtion 

Haluatko maksimoida metsäsi kasvun?
tukea. Käytetyin lannoite on 
Rauta-PK, noin 500 kg/ha. 
Vaikutusaika on vähintään 15 
vuotta lannoituksesta. Myös 
tuhkaa voidaan käyttää, sisäl-
löstä riippuen noin 5 tonnia/
ha.  Jos istutetun turvemaan 
taimiin tulee useampi latva, 
se on merkki boorinpuuttees-
ta. Lannoitus Booriravinteella 
300 kg/ha tai nestemäisellä 
Bortacilla 20 l/ha.

Teksti & kuva: John Berg
Käännös: Annamari Rajoo

Lyhyesti

KIINNOSTUNUT 
LANNOITUKSESTA?

Ota yhteyttä:

Stig Högnabba
Kokkola-
Uusikaarlepyy
040 670 8595

John Berg
Vöyri-
Siipyy
0400 561 343

Selvä merkki puun boorinpuutoksesta on, että se kasvattaa 
yhden latvan sijasta usean latvan.

UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ VAATII SERTIFIKAATIN 
JUURIKÄÄVÄNTORJUNTAAN

Tämä koskee kaikkia, jotka myyvät, käsittelevät, varastoivat ja vastaavat puun-
korjuusta metsätaloudessa. PEFC sertifikaatti edellyttää, että juurikääpää torju-
taan. Rotstop ja urea-liuos luokitellaan kasvinsuojeluaineiksi ja uusi lainsäädäntö 
kasvinsuojeluaineista tuo muassaan vaatimuksen sertifikaattiin.

Vuosien 2014-2015 aikana Österbottenin ammattikoulu  järjestää koulutusta ja 
mahdollisuuden suorittaa tutkinnon, jotta kaikki metsäalan toimijat saavat serti-
fikaatin. Metsätalouden opettaja Henrik Östman tulee vastaamaan koulutuksesta 
ja hänellä on TUKESin lupa myöntää sertifikaatit. Kurssit ovat vapaaehtoisia.

Laki kasvinsuojeluaineista 
1563/2011

Tutkintovaatimus:
-  Ne jotka ammatissaan käyttävät 
 kasvinsuojeluaineita. Maa- metsä- ja 
 puutarhatalousviljelmät.
- Metsäkoneenkuljettaja, taimitarhan 
 työtekijä, taimikonhoidon ja lento-
 levityksessä  parissa työskentelevät
- Viheraluetyöntekijä, golfkentänhoitaja
- Teiden ja rautateiden kunnossapitäjä
- Maatilanisäntä / urakoitsija

Teksti: Henrik Östman
Käännös: Annamari Rajoo

Tutkintovaatimus kaikille ammatti-
laisille, jotka käyttävät kasvinsuoje-

luaineita

Koulutusjärjestelmä 26.11.2013

 Ammattimaisen käyttäjän on 
suoritettava tutkinto hyväksytysti 

viimeistään 26.11.2015

Tutkinto on uusittava 5 vuoden 
välein

Kaksi laivallista havukuitupuu-
ta Ruotsiin
Tämän hetkisestä mäntykuitupuun huonosta kysynnästä johtuen, 
Metsänhoitoyhdistykset Österbotten, Keskipohja ja Lakeus vievät kaksi lai-
vallista havukuitua Svaskogin tehtaille Ruotsiin.

Ensimmäinen lasti lähtee Kaskisista kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja toinen 
Pietarsaaresta heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Pietarsaaren tehtaalla on nyt 
toisella vuosineljänneksellä käynnissä perusparannustyö. Syksystä alkaen ku-
itupuun kysyntä tulee kasvamaan alueella, koska Pietarsaaren käyttökapasiteetti 
kasvaa. Nyt keväällä ja kesällä on ollut vaikea löytää Suomesta kuitupuulle 
ostajaa. 

Teksti: Jan Slotte
Käännös: Annamari Rajoo

Nykyinen Kemera-laki 
voimassa vielä 
30.6.2015 asti

Maa- ja metsätalousministeriö 
on ilmoittanut, että nykyinen 
kestävän metsätalouden rahoi-
tuslaki on voimassa ainakin vielä 
30.6.2015.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että 
energiapuun korjuutukea on saa-
tavilla ensi vuoden kesäkuun lop-
puun.

Teksti: Jan Slotte
Käännös: Annamari Rajoo
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EU:ssa maksettiin vuonna 
2011 komission omien arvioi-
den mukaan erilaisia vero- ja 
investointitukia ydinvoimalle 
ja fossiilisille polttoaineille 
yhteensä 61 miljardia euroa. 
Uusiutuvien energiamuoto-
jen tuki oli kyseisenä vuonna 
puolet tästä eli 30 miljardia 
euroa. Voi siis oikeutetusti 
kysyä, että mistä lähtökoh-
dista EU:n energia- ja ilmas-
topolitiikkaa tehdään ja kuka 
vetelee taustalla naruista?

Kotimaassakin toki osataan. 
Syöttötariffijärjestelmien ra-
kentamisen aikaan ajatuksena 
oli säilyttää toimijoille vaihto-
ehtoisena järjestelmänä vanha 
tukijärjestelmä. Tämän tar-
koituksena oli huolehtia sel-
laista sähköntuottajista, jotka 
eivät syöttötariffeihin halua 
tai  pääse sekaantumaan. 
Kataisen hallitus kuitenkin 

Kohti hiilenmustaa 
energiapolitiikkaa

romutti vanhan järjestelmän 
ensi töikseen. Seuraavana 
energialinjauksenaan halli-
tus korotti turpeen verotusta, 
jonka seurauksena yhdessä 
hiilen ja päästöoikeuksien 
markkinahintojen romahduk-
sen seurauksena kivihiilestä 
on tullut lauhdetuotannossa 
halvin polttoaine sisämaata 
myöten. 

Kivihiilen kulutus onkin 
noussut vuodessa yli 50 %. 
Turpeen veron korotuksen 
seurauksena puulle makset-
tavaa syöttötariffia jouduttiin 
valtiontukisäännösten takia 
laskemaan. Näin puun kilpai-
lukyky suhteessa kivihiileen 
on heikentynyt oleellisesti. Jo 
tehtyjen päätösten seuraukse-
na tilanne tulee edelleen pa-
henemaan 2015, kun turpeen 
verotusta edelleen kiristetään. 

Ympäristö, vaihtotase tai 
työllisyys ei kiittele siitä, että 
puuta korvataan kivihiilellä. 
Kun tauti leviää yhdistettyyn 
sähkön- ja lämmön tuotan-
toon, voidaan puhua pieni-
muotoisesta itse aiheutetusta 
kansallisesta ympäristöka-
tastrofista, josta vaihtotaseen 
heikkenemisenä maksetaan 
vielä kohtuuton hinta. 

Uusimmassa  energiapo-
lit i ikkaa l injaavassa esi-
tyksessään hallitus korotti 
tuulivoimatavoitetta kol-
masosal la  a ikaisempaan 
varsin kunnianhimoiseen 
tavoitteeseensa verrattuna. 
Tuulivoimatavoitteista vas-
ta murto-osa hankkeista on 
saatu etenemään massiivisista 
tukilupauksista huolimatta. 

Edellisen hallituksen bioe-
nergiaratkaisu oli jo sinänsä 

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka poukkoilee. Vain reilut neljä vuotta sen jälkeen, kun EU pääsi sopuun historiallisesta 2020-paketista, 
komissio harkitsee paketin avaamista. On täysin mahdollista, että uusiutuvan energian erillistavoitteesta EU:ssa luovutaan ja EU sitou-
tuu ainoastaan yhteen yleistavoitteeseen eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Uusiutuvan energian saamat tuet tuntuvat 
harmittavan Euroopassa niin paljon, että uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ollaan valmiita uhraamaan, vaikka kivihiilen kulu-
tus on ”ympäristöystävällisessä” EU:ssa vahvassa kasvussa.

avokätinen tuulelle – 60 % 
kaikista tuista ja vain 15 % 
tavoitteesta. Nyt alkaa olla 
käsillä se hetki, että paketti 
on avattava. Turpeen ja puun 
välinen kiikkulauta on pu-
rettava. Tuuleen suunnattu-
ja tukia on siirrettävä puun 
energiakäytön tukemiseen. 
Se parantaisi sekä työllisyyttä, 
että valtiontaloutta. Samassa 
yhteydessä on syytä korjata 
ns. sahojen syöttötariffiin jää-
nyt valuvika.  

Puun energiakäyttö on näi-
hin asti kasvanut tavoitteiden 
mukaisesti, vaikka poliittisel-
la pelikentällä ei käytännön 
tekojen muodossa puun ener-
giakäytölle ole juuri vastuun 
kantajia löytynyt. Tulevat 
kaksi talvea osoittavat onko 
jatkuuko puunkäytön kasvu 
vai onnistutaanko kasvu-ura 
kääntämään poliittisin pää-

töksin näivettymisen tieksi. 
Vähintä mitä poliittisilta päät-
täjiltä tässä tilanteessa voi 
toivoa on, että linjauksissa 
osataan varautua myös ti-
lanteisiin, joissa Euroopan 
talous ei käy kuumana, eikä 
päästökauppa ohjaa aidosti 
puhtaampaan energian tuo-
tantoon.

 Teksti: Mikko Tiirola, 
Metsävaltuuskunnan puheen-

johtaja, MTK r.y.
Kuva: Patrik Majabacka

Haluatko maksimoida metsäsi kasvun?
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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

METSÄKIINTEISTÖJÄ MYYNNISSÄ

Ab Skogsfastigheter AFM
Skogsägarna
ÖSTERBOTTEN

Kruunupyy, Påras
 >> Nystrand 39:7, 8,451 ha
Tarjous viim. 23.5.2014. 
Lisätietoja Susann Sundelin, 050 517 8918

Pedersöre, Forsby
 >> Fämossa 17:22, 3,93 ha
Tarjous viim. 23.5.2014. 
Lisätietoja Johnny Fagerholm, 040 736 4547

Uusikaarlepyy, Munsala
 >> osa Nederby 62:0, n. 8,1 ha
Tarjous viim. 30.5.2014. 
Lisätietoja Jan-Olof Eriksson, 0400 260 239

Mustasaari, Vassor
 >> Björkvik 44:0, 7,17 ha
Tarjous viim. 23.5.2014. 
Lisätietoja Mats Linnsén, 050 544 2703

Mustasaari, Västerhankmo
 >> osa Gustavslund 5:53, n. 30,12 ha. 
Tarjous viim. 23.5.2014. 
Lisätietoja Mats Linnsén, 050 544 2703

Kurikka, Sarvijoki
 >> Kytölä 1:84, 7,015 ha
Tarjous viim. 30.5.2014. 
Lisätietoja Kim Back, 050 403 9401

Maalahti, Yttermalax
 >> Skog 17:18, 11,4 ha
 >> osa Vesterback 1:164, n. 15,2 ha
Tarjous viim. 30.5.2014.  
Lisätietoja Kim Back, 050 403 9401

Maalahti, Övermalax
 >> Hapne 18:88, 1,34 ha
Tarjous viim. 30.5.2014. 
Lisätietoja Kim Back, 050 403 9401

Maalahti, Pohj. Pirttikylä
 >> osa Stoor 43:33, n. 7,1 ha
 >> osa Rolandet 43:32, n. 7,4 ha
 >> osa Ahlstedt 43:91, n. 4,7 ha
 >> Damlin 43:41, 3,42 ha
 >> Ahlmark 43:67, 3,28 ha
Tarjous viim. 23.5.2014. 
Lisätietoja Thomas Jåfs, 050 523 2152

Ab Skogsfastigheter AFM     •     Myllykatu 15, 65100 Vaasa     •     skogsfastigheter@svf.fi      •     puh. 0500 568 804     •     www.skogsfastigheter.fi 

Tarjoukset sähköpostitse tai postitse. Osoite: 
Metsänhoitoyhdistys Österbotten, Myllykatu 15, 
65100  Vaasa. Tarjous pyydetään kiinteänä eurohin-
tana. Myyjät pidättävät itsellään oikeuden hyväksyä 
tai hylätä annetut tarjoukset. 

Arvioinnit ja lisätiedot kohteista: 
www.skogsfastigheter.fi 

RANTATONTTI 
RAKENNUSOIKEUDELLA

Mustasaari, Västerhankmo
 >> osa Gustavslund 5:53, 
       n. 0,7 ha
Tarjous viim. 23.5.2014.  
Lisätietoja Mats Linnsén, 
050 544 2703

Metsänomistajat
ÖSTERBOTTEN


