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Tyypillinen metsänomistaja?




MTK:n verkkosivut:


Suomessa on yli 600 000 metsänomistajaa. Heistä yli puolet asuu hajaasutusalueilla ja yli 40 % omalla tilallaan.



Yli 20 000 asukkaan kaupungeissa asuu vain noin neljännes metsänomistajista.



Tilat ovat pieniä: Yli kahden hehtaarin metsätiloja on vajaat 350 000 ja niiden koko
on keskimäärin 30,1 ha. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain viisi prosenttia.

PKMO-jäsenkysely 2016:


Pääkaupunkiseudulla asuva metsänomistaja on hiukan useammin nainen kuin mies,
iältään noin 60-vuotias ja omistaa metsää 20-49 hehtaaria.



Vastaajat useimmiten korkeakoulututkinnon suorittaneita ja vähän alle 70 %
heistä on saanut ainakin osan metsästään perintönä.



Suurin osa kuuluu metsänhoitoyhdistykseen ja 40 % Metsäliittoon.



60 % hoitaa itse metsiään, muilla MHY tai paikallinen yrittäjä.

Mitä ulkoistetaan, jos ulkoistetaan?
PKMO-kysely:


Puukauppapalvelut n. 66 %



Taimikonhoito n. 50 %



Istutus tai kylvö n. 40 %



Harvennus tai energiapuun korjuu n. 33 %



Puunmyyntitulot ovat erittäin tai melko tärkeitä valtaosalle vastaajista,
samoin metsän hoitaminen sinänsä.



Metsänomistajana ollaan mukana sukupolvien ketjussa ja osallisia luonnon
kiertokulussa.



Harmina se, että metsänhoito on kallista ja myyntituloja tulee harvoin.



Koulutusta kaivataan erityisesti puukaupasta ja taimikonhoidosta - ainakin
osittain varmaankin siksi että neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa
sujuisivat tasaväkisemmin.

Oma tilanteeni


Sain vuonna 2011 perinnöksi 13,8 hehtaarin metsätilan Hämeessä.



Tila on osa pienehköä maatalouskiinteistöä, jossa on viikonloppukäytössä
oleva ympärivuotinen asunto. Lenkkikohteenani on yleensä järvi, ei metsä. 



Alaa tuntemattomalla pienomistajalla on huono neuvottelutilanne suhteessa
puunostajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin.

Avoimia kysymyksiä


Metsää on 2000-luvulla avohakattu ja harvennushakattu. On mätästetty,
istutettu taimia, hoidettu taimikkoa jne. Kaikki ulkoistettuna.



Juuri nytkin vireillä on pienehkö kauppa, jossa on osittain kyse
harvennuksesta ja osittain avohakkuusta. Siihenkin liittyy kuitenkin
epävarmuutta:


Miksi puumäärä on MHY:n leimausselosteessa yli 10 % pienempi kuin luonnossa
arvioituna?



Mihin jälleen unohtui se pieni erillinen metsäala, jonka harvennuksesta on ollut
puhe jo monta vuotta?



Kannattaisiko esiraivaus tehdä sittenkin itse ja / tai miten pystyisin arvioimaan,
onko MHY:n tarjoama hinta vertailukelpoinen?



Meneekö kaikki varmasti oikein, jos annan valtakirjan puiden myynnistä MHY:lle?



Miten voin tietää, huijataanko minua?

Mikä siis neuvoksi?


Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on toistaiseksi pelastanut monelta, mutta
tuottanut myös aikoinaan – ennen vuotta 2015 – pettymyksiä.


Hyvää: asiantunteva apu ja puhekumppani, kun oikea henkilö sattuu kohdalle.



Huonoa: viivästyksiä kaupoissa ja rahanarvoisia virheitä metsänhoidossa, kun
edustajalla huono motivaatio tai muuten huono päivä.



Jäsenyys Metsäliitossa askarruttaa, hyödyt jääneet ainakin toistaiseksi
olemattomiksi. Rahaa on sisällä muutamankin myyntisuunnitelman verran,
eikä ”isäkorttiinkaan” voi enää vedota, kun henkilöt ovat vaihtuneet. 



Arvonlisävelvollisuudesta on se hyöty, että kuluista saa osan takaisin, ja tuttu
kirjanpitäjä neuvoi vähentämään verotuksessa ainakin osan matkakuluista.
Metsävaraukset ym. ovat kuitenkin edelleen lähes hepreaa.



Ulkopuolista apua siis tarvitaan, mutta mitä vaihtoehtoja minulla
on missäkin asiassa ja miten vaihtoehtoja vertaillaan?

Kiitos jo etukäteen
neuvoistanne!

