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Mikä on meidän metsänomistajan 

oikeus vaatia laadukasta palvelua?
Eero Mikkola, Etämetsänomistaja (PKMO) ja Luken asiakaspäällikkö

”Kyllä siitä vielä metsä tulee”



Eero Mikkola

 Etämetsänomistaja (PKMO) ja Asiakaspäällikkö, Luke

 Ensimmäinen istutus v.1979 ja sitten taimikonhoitoa säännöllisesti

 Äidin ja tädin metsien hallinnointi 1990-2010, Leppävirta

 Äidin ja tädin metsän periminen 2011- metsäyhtymä siskon kanssa

 Kolme lisäpalstaa omalta ja naapurin kylältä 2011-

 Metsätaloutta ja luonnontuotteita (Pöllölän Luontofarmi Oy)



Tällä hetkellä kentällä menossa iso muutos 

 Kilpailu raakapuusta kovenee – puuntuotanto, hiilinielu, monimuotoisuus, 

suojelu, luonnontuotteet jne.

 Metsänhoidon menetelmät monipuolistuvat – kivennäis- ja turvemaat

 EU – taksonomia ja biodiversiteetti strategia

 Tuonnin (energia ja kuitupuu) korvaaminen kotimaisella puulla

 Lopputuotteiden (sahatavara + sellu) kysyntä vahvaa + mahdolliset uudet 

tuotteet

 Koko maan metsän kasvu hiipumassa

Tukkipuun hakkuissa ennätykset rikki vuonna 2021 https://www.luke.fi/uutinen/tukkipuun-hakkuissa-ennatykset-rikki-vuonna-2021/

https://www.luke.fi/uutinen/tukkipuun-hakkuissa-ennatykset-rikki-vuonna-2021/


Kuinka yrittää varmistaa laadukas 

palvelu? 1/2

Haasteena on

 Tekemisen volyymit on niin isot, että kaikille ei voi olla tarjolla parasta tekijää 

 Hyvin usein palvelun sopimuskumppani on eri kuin palvelun toteuttaja

 Pitkät ”metsämies” perinteet tekemisessä



Kuinka yrittää varmistaa laadukas 

palvelu? 2/2

 Tutustu ja kierrä kohteella useamman kerran ja mieti mahdollisia kysyttäviä 

asioita ja toiveitasi  – mikä on sinulle tärkeää ja muista, että välttämättä ei ole 

olemassa yhtä ainoaa oikeata ratkaisua 

 Sinulla on oikeus

 Olla aktiivinen palvelun ostajana palvelun tarjoajaan ja toteuttajaan päin

 Kysyä tarvittaessa useammankin kerran

 Reklamoida tarvittaessa

 Varmista aikataulut ja pidä kiinni sovitusta

 Ei ainoastaan puukaupassa vaan kaikessa metsänhoidon ja 

metsänparannuksen toimenpiteissä 

 Meillä on myös velvollisuuksia esim. luonnonhoito



Ensimmäinen silmät avaava kokemus 
epäonnistuneesta palvelusta

7 ha päätehakkuu ja uudistus sekä 15 ha lannoitus vuonna 2016

 Hakkuut mullille rantaan saakka - PEFC- sertifikaatti?

 Epäonnistunut maanmuokkaus => tarkistus pyyntö

 Taimet – kuivia koivuja => uudet taimet

 Ei mitään dokumenttia tarkastuksesta eikä lannoituksesta vain                         
17 000€ lasku + kolmen kuukauden tulokseton raporttien metsästys



Hakkuut – harvennus ja uudistus (jaksollinen ja jatkuva)

 Käy ensin itse kävelemässä kohde muutamaan kertaan esim. eri vuoden aikoina

 Kun olet saanut tarjoukset, valitse esim. kaksi parasta tarjousta ja kävele kohde läpi 

ostomiehen/-naisen kanssa – kysele ja keskustele

 Kun olet tehnyt päätöksen puukaupasta, pyydän kirjaamaan ja tarkista kaikki toiveesi 

puukauppaan liittyen puukauppasopimukseen

 Ennen kuin hakkuut alkavat soita tai käy paikan päällä varmistamassa, että hakkuun 

toteuttajalla on tieto toiveistasi  



Harvennushakkuut haastavia - varsinkin kuusen 

ensiharvennukset

 Harvennuksilla helposti liian leveät ajourat ja korjuuvaurioita

 Harvennuksilla voi myös laittaa vähän painetta urakoitsijalle käymällä 

katsomassa hakkuita

”Nykykoneet liian isoja ensiharvennuksille” -

https://www.metsalehti.fi/artikkelit/nykykoneetliian-isoja-ensiharvennuksille/

https://www.metsalehti.fi/artikkelit/nykykoneetliian-isoja-ensiharvennuksille/


Metsän uudistaminen hakkuun jälkeen

 Maanmuokkaus – oikea muokkaustapa kohteelle

 Taimet – jalostettua materiaalia (tilaus ja toimitus)

 Istutus 

Omakohtainen kokemus: Talven 2020/21 puukaupan yhteydessä hyväksyin    

tarjouksen kahden kuvion uudistamisesta kesällä 2021 



Hyviä tietolähteitä onnistuneisiin toimenpiteisiin omassa 

metsässä

METSÄNHOIDON SUOSITUKSET -VERKKOPALVELUN ESITTELY

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/metsanhoidon-suositukset-verkkopalvelun-esittely

Metsän käyttö ja omistus https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/metsanhoidon-suositukset-verkkopalvelun-esittely
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus
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Kuka pitää metsänomistajien puolta?

200€/m3 => 384€/m3, +92%

62 €/m3 => 69 €/m3, +11%

700 000 m3 =>  2 576 000 m3, + 268%



Kiitos mielenkiinnosta!


