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PKMO:n metsänomistajien vertaiskurssi tuleville ja uusille 
metsänomistajille
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Eero Mikkola 

Isoisät +1000ha => +120ha

Äiti ja täti +120ha => +40ha 

Minä ja sisko +40ha => X ha 

Meidän jälkipolvi 0-X ha?

Luken asiakaspäällikkö (metsä), joka 
konttorityön vastapainoksi ajelee n. 8 
000km vuodessa tilalleen harjoittamaan 
metsätaloutta.

Aktiivinen positiivisen 
asiakaskokemuksen ja kannattavan 
metsätalouden puolestapuhuja
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Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry

 PKMO on yli 1000 pääkaupunkiseudulla asuvan metsänomistajan yhteinen 
yhdistys

 Yhdistyksen pääasiallisena jäsentoimintana ovat erilaiset metsäaiheiset retket 
sekä koulutustilaisuudet. 

 Jäsentoiminnan lisäksi yhdistys on aktiivinen toimija metsäpolitiittisessa 
keskustelussa ajaen kaupungeissa asuvien metsänomistajien etua. Yhdistys 
katsoo asioita metsänomistajien, erityisesti kaupunkilaisten metsänomistajien 
näkökulmasta. 

 PKMO on riippumaton yhdistys. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. PKMO:n 
jäsenmaksu on 35 euroa vuodessa (vähennyskelpoinen metsäverotuksessa) 

 PKMO ry Etämetsänomistajien liitto ry:n suurin jäsenjärjestö
 Kurssi ei velvoita liittymään yhdistykseen.
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Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry

                                             WWW-sivut http://www.pkmo.org/ 

                                             Facebook http://www.facebook.com/pkmory/ 

           Twitter http://twitter.com/PKMOry
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2. Rahaa metsästä / metsään 

”Metsätalouden tavoitteena on tuottaa rahaa.”
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2. Rahaa metsästä / metsään 
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2. Rahaa metsästä / metsään

 Hakkuiden ajoittaminen
 Puukaupan toteuttaminen (pysty- ja hankintakauppa)
 Ojituksen ja metsäteiden toteuttaminen
 Lannoitus
 Kemera-tuet
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Hakkuiden ajoittaminen
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Hakkuiden ajoittaminen

 Metsän kasvatus eivät ole istutuksen jälkeen yhdestä 
vuodesta kiinni – paitsi heinäys

 Metsä sallii myöhästymisen. Yleensä on parempi olla kylläkin 
liian ajoissa

 Harventamisen ajankohdan voi määrittää relaskoopin ja 
harvennusmallin avulla

 Uudistushakkuun ajoitus riippuu pääasiassa omasta 
rahantarpeesta sekä puunkysynnästä, mutta myös 
mahdollisesta tuhoriskistä
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Harvennusajankohdan määrittäminen 
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Harvennusajankohdan määrittäminen 

 Harvennusajankohdan saa 
määritettyä itse 
relaskoopin, kepin ja 
harvennusmallin avulla

 Kannattaa opetella 
käyttämään relaskooppia. 
Silmä valehtelee, mitta ei
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Relaskoopin käyttö

 Aseta relaskooppi ketjun / 
varren etäisyydelle silmästä

 Pyörähdä ympäri laskien 
samalla hahlon täyttävien 
puiden määrä

 Puiden lukumäärä on sama 
kuin puuston pohjapinta-ala 
hehtaarilla neliöissä (kyllä, 
uskomatonta)

Relaskoopin käyttö: 
https://www.youtube.com/watch?v=ny-bq574Duo 

https://www.youtube.com/watch?v=ny-bq574Duo
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Puustonkorkeuden määrittäminen kepin avulla

 Puuston korkeuden määritys perustuu 
yhdenmukaisien kolmioiden käyttöön

 Ota keppi käteen siten, että sen pituus on 
sama kuin silmän ja nyrkin välinen etäisyys

 Nosta keppi pystyyn ja siirry puusta niin 
kauaksi, että puu näyttää olevan yhtä 
korkea kuin keppi

 Puuston korkeus on sama kuin etäisyytesi 
puusta

Puun pituuden mittaaminen https://www.youtube.com/watch?v=o5J91ojkJZs  

https://www.youtube.com/watch?v=o5J91ojkJZs
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Harvennusmalli kertoo milloin harventaa

 Sijoita saamasi lukuarvot 
harvennusmalliin

 Näet tuleeko kuvio 
harventaa vai voitko 
odottaa

 Voit myös tarkastaa 
harvennuksen jälkeen onko 
lopputulos oikea
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Ja vielä bonuksena, tiedät miten paljon puuta on

 Saat pituuden ja pohjapinta-
alan avulla puustotilavuuden 
selville taulukosta

 Voit laskea helposti myös 
harvennuksessa kertyvän 
puustonmäärän tekemällä 
vähennyslaskun pohjapinta-
alojen muutoksen avulla

 Edellisen sivun harvennus 
tuottaa 164 – 89 = 75 kuutiota 
puuta per hehtaari
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Kävellessä kannattaa katselle latvuksia

 Puu kertoo latvuksen avulla 
onko sillä tarpeeksi tilaa 
kasvaa

 Voit määrittää 
harvennustarpeen katsomalla 
elävän latvuksen suhdetta 
puuston pituuteen

 Puiden kaipaamat latvukset:
 Mänty 40% 
 Kuusi 50%
 Koivu 60%
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Uudistushakkuu 

Metsälaki ei määrittele aikaisinta mahdollista 
uudistamisajankohtaa. 

Metsänhoitosuositusten mukaan metsikön uudistaminen 
on ajankohtaista silloin, kun metsänomistaja saa enemmän 
hyötyä sen uudistamisesta kuin sen edelleen 
kasvattamisesta. 

Tutkimustietoon perustuvissa suosituksissa on esitetty 
perusteet ja ohjeet eri tilanteisiin. 

Uudistamisajankohtaan vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat 
puuston järeys, ikä, kasvu ja laatusuosituksissa at puuston 
järeys, ikä, kasvu ja laatu
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Uudistushakkuu

Uudistuskypsä metsä ikä: yleensä 60–100 vuotta ja runkojen 
keskiläpimitta 1,3 metrin korkeudelta mitattuna on vähintään 
24–30 cm. Tarkempi uudistuskypsän metsän määrittely 
tehdään kasvupaikan ja puulajin perusteella. 

Uudistuskypsän metsän taloudellinen tuotto on lähivuosina 
aleneva, joten kannattavuuden kannalta uudistuskypsää 
metsää ei kannata jättää ilman toimenpiteitä. Lisäksi vanhalla 
metsällä on suuri riski - sieni- ja hyönteistauteihin ja 
myrskytuho vaara. 

Yleensä uudistushakkuista kertyy kantorahatuloa 
metsänomistajalle 7000–15 000 € hehtaaria kohti. 



PKMO / Metsänomistajien vertaiskurssi / 
aloitteleville ja tuleville metsäomistajille / kevät 2017

(c) Teksti: PKMO / Tekijät
(c) Kuvat: Kuvien ottajat

Puunmyyminen 
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Puunmyyminen 

 Metsänomistajan tulot koostuvat puunmyymisestä
 Puuta voi myydä joko

 Pystykaupalla: Ostaja vastaa puunkorjaamisesta
 Hankintakaupalla: Myyjä vastaa puunkorjaamisesta

 Puun myymistä ei kannata pelätä 
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Puukaupan eteneminen

 Päätä mitä haluat myydä
 Kysy paikallisilta ostajilta tarjousta tai käytä välittäjää (kuten 

Metsänhoitoyhdistys)
 Vertaile saatuja tarjouksia. Kannatta tarkistaa, että kaikissa 

tarjouksissa on sama tukin minimimitta ja –pituudet. 
 Tarkista myös puutavaralajien määrät.
 Jos myyt hankintakaupalla, hommaa puulle korjaaja
 Allekirjoita myyntisopimus
 Odota, tarkasta vastasiko hakkuu tulosta ja mieti mitä teet rahalla 
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Uusi tapa tehdä puukauppaa – Kuutio.fi
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Pekka Syvänen

Ostimme oman tilan vuonna 2010

Konetekniikan DI ja 
metsätalousyrittäjän 
ammattitutkinto

Teemme omatoimista metsätaloutta. 
Emme käytä välikäsiä

Kirjoittanut vuodesta 2011 
metsäaiheista blogia 
puuntuottaja.com

Valmistan pientä Logbullet merkillä 
olevaa ajokonetta
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Metsälaki ja - sertifiointi
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Uudistushakkuun päättymisestä seuraa metsän uudistamisvelvoite. 
Uudistushakkuu katsotaan päättyneeksi, kun puunkorjuun seurauksena 

käsittelyalueelle on syntynyt yli 0,3 hehtaarin avoin alue. 
Uudistamisvelvoite täyttyy, kun alueelle on saatu taimikko siten kuin 8 

§:ssä säädetään.

8 § udistamisvelvoitteen täyttäminen

Metsän uudismisvelvoite on täytetty, kun käsittelyalueelle on saatu aikaan 
taimikko alueen maantieteellisestä sijainnista riippuen viimeistään 10–25 
vuoden kuluessa velvoitteen muodostavan puunkorjuun päättymisestä. 

Taimikko katsotaan saaduksi aikaan, kun se on riittävän tiheä, taimet ovat 
tasaisesti jakautuneina, niiden keskipituus on 0,5 metriä ja niiden 

kehittymistä ei uhkaa välittömästi muu kasvillisuus.

Hakkuut ovat vapaaehtoisia. Uudistaminen ei. 
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Metsälaki ja - sertifiointi

Valtio rajaa metsien käyttöä metsälain avulla

Metsälain tunnetuin ilmentymä on ”kymppikohteet”

Kymppikohteilla rajoitetaan metsien käyttöä monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeissä elinympäristöt. Erityisen tärkeät kohteet ovat luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia kohteita jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta 
selvästi

Metsänomistaja voi rajata metsiensä käyttöä myös vapaaehtoisen sertifioinnin 
avulla

Sertifioinnin tunnetuin ilmentymä on uudistusalojen  ”jättöpuut”

Valtaosa Suomalaisista metsänomistajista kuuluu sertifiointiin ryhmäsertifioinnin 
mukana. Kilpailijamaissa metsäsertifiointi on harvinaisempaa. Jos kuulut 
ryhmäsertifiointiin mukaan, kannattaa käydä lukemassa sertifiointi vaatimukset



PKMO / Metsänomistajien vertaiskurssi / 
aloitteleville ja tuleville metsäomistajille / kevät 2017

(c) Teksti: PKMO / Tekijät
(c) Kuvat: Kuvien ottajat

Metsäojituksella vesitalous kuntoon
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Metsäojitus

 Puiden juuret tukehtuvat liian 
märässä maassa

 Metsän saa kuivatettua 
kaivamalla ojat

 Kaivinkone tarvitsee ojan 
kahdelle puolelle tilaa 

 Helpoin aika ojitukselle on 
uudistuksen yhteydessä. 
Toiseksi helpoin 
ensiharvennuksella 
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Tee-se-itse metsäojitus

 Käy katsomassa keväällä heti 
lumien sulamisen jälkeen ojien 
paikat

Merkitse ojareitit kepeillä ja 
kuitunauhoilla

Arvioi onko kohde suuri vai ei

Hakkauta ojalinjalta puut

Hommaa kaivinkone paikalle
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Liian märän maan metsäojitus on kannattavaa

 Helpoilla kohteilla 
arvonlisäverottoman 
metsäojituksen kustannuksen 
voi ajatella olevan 0.35 euroa 
metriltä ja vaikeilla kivikkoisilla 
kohteilla 0.80 euroa per metri

Ojitus on helpointa ja halvinta 
uudistusalan maanmuokkausta 
tehdessä
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Metsätie auttaa tilalla kulkemisessa
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Metsätie auttaa tilalla kulkemisessa

 Metsätie helpottaa metsätilan 
hoitamista sekä parantaa 
puunmyyntituloa 
vähentämällä puun 
maastokuljetusmatkoja

 Hyvä metsätie voi siirtää 
leimikot talvikorjuusta 
kesäkorjuuseen. Muutos nostaa 
puusta saatavaa hintaa ja 
helpottaa leimikon myymistä 
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 Pitkä metsäkuljetus nostaa 
puunkorjuu kustannusta

 Puunostajat maksavat 
vähemmän kaukana tiestä 
olevista kohteista

 400 kuution hakkuulla eroa 
tulee 1100 euroa kaukana 
olevalla kohteella 

 Hinnat vuodelta 2004. Ette 
saa ostettua pientä määrää 
korjuuta taulukon hinnalla 

Metsätie laskee korjuukustannusta
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Metsätien rakentaminen omalle maalle

 Pohdi mihin tie kannatta 
tehdä

 Myy linjalla olevat puut tai 
raivaa puusto pois

 Hommaa 
kaivinkoneurakoitsija 

 Nauti tiestä
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Kaivinkonetyö maksaa ~5 euroa per metri

 Yksinkertaisen metsätien 
rakentaminen kaivinkoneella 
on tottuneelta kuskilta 
joutuisaa puuhaa

 Pelkkä tienrungon tekeminen 
maksaa noin 5 euroa per metri 
riippuen tien sijainnista ja 
maastosta
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Pintamateriaali on tien kallein osuus

 Halutessa tiestä 
ympärivuoden kantava 
tulee sille tehdä 
kantavapinta murskeella

 Murske on maksaa 6-10 
euroa per tiemetri
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Lannoitus korjaa ravinnepuutokset
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(c) Kuvat: Kuvien ottajat

Lannoitus korjaa ravinnepuutokset

 Puut tarvitsevat kasvaakseen 
riittävän määrän ravinteita

 Maa- ja metsätalous kuluttaa 
maasta ravinteita. Tilanne 
korjataan lannoituksella

 Metsälannoitus on 
kannattavaa kun se korjaa 
puutteet sekä lannoituksen 
nopeuttaessa 
uudistushakkuutaLisää teksti 
napsauttamalla
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Ravinnetilanteen saa tietoon neulasanalyysillä

Metsän ravinne tilanteen saa 
tietoon joko maaperä- tai 
neulasanalyysillä

Neulasanalyysissä testaajalle 
toimitetaan puoli litraa 
edellisen kasvukauden 
vuosikasvaimia

Neulasanalyysin maksaa 60€ + 
alv per näyte + kerääminen ja 
toimittaminen 
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Kemiallinen lannoittaminen on helppoa

Ravinnetilanteen voi korjata joko 
kemiallisilla- tai tuhkalannoitteilla

Kemiallisissa lannoitteissa on 
rakeistettuna ravinteita tiiviissä 
muodossa

Kemiallisia lannoitteita käytettäessä 
hehtaarimäärät ovat noin 500kg per 
hehtaari

Hehtaarin lannoitteet maksavat 
reilut 400 euroa + levitys + alv 
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Tuhka sisältää kaikki ravinteet paitsi typen

 Puun palaessa rikki ja typpi 
haihtuvat ilmaan, loput tuhkaan

 Levittämällä tuhka metsään 
saadaan ravinteet taas puiden 
käyttöön

 Tuhka parantaa maata samoin 
kun pelloilla käytetty kalkki

 Tuhkaa tarvitaan hehtaarille 
3000-5000kg

 Kustannus ilmasta levitettynä 
500€ ja maasta 300€ per hehtaari 
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3. Omatoiminen metsätalous

"Aikaa on rajallisesti. Tee tuottavimmat työt itse ja ulkoista loput"
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3. Omatoiminen metsätalous

Mitä tehdä itse. Miten paljon aikaa kuluu? 

* Kannattavimmat työlajit jos itsellä ei ole aikaa

* Mitä työvälineitä ostaa (Logbullet on välttämätön 
investointi...). 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35
	Dia 36
	Dia 37
	Dia 38
	Dia 39
	Dia 40
	Dia 41
	Dia 42
	Dia 43

