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Historiikin kirjoitus ja kuvat Alpo Puro-Aho  

Historiikin kirjoitus ja taitto Arto Valkama 

 

Vuoden 2021 lopulla otettu kuva Kauhavan yhteismetsän ensimmäiseltä  avo-    

hakkuualueelta. Kymmenessä vuodessa hoidettu taimikko ehtii jo hyvään kas-

vuvauhtiin. 



 

1. Kauhavan yhteismetsän perustaminen   
 

Suomen ensimmäinen uuden lain mukainen yhteismetsä, Kauhavan yhteismetsä, 

syntyi Suomen metsäkeskuksen Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsä -hank-

keen  tuloksena, jota maanmittauslaitos tuki omilla toimillaan. Hankkeen kautta lähes-

tyttiin metsänomistajia kertoen yhteismetsän hyödyistä ja mahdollisuuksista. Merkit-

tävää oli myös Kauhavan kaupungin ja paikallisten toimijoiden tuki yhteismetsän 

markkinoinnissa. Parin vuoden aikana käytiin lukuisia kokouksia, neuvotteluja ja 

keskusteluja metsäomistajien kanssa. Yhteismetsään liitettävistä metsäpalstoista 

tehtiin arviot ja omistajien kanssa sopimukset yhteismetsään liittymisestä. Tehty suuri 

työ johti hyvään lopputulokseen.   

 

Kauhavan yhteismetsän 

perustava kokous pidettiin 

14.12.2011. Kauhavan 

kaupungintalon valtuustosali 

täyttyi metsänomistajista ja 

julkisen sanan edustajista, 

olihan tilaisuus ennen koke-

maton. Kokouksen päätök-

sellä 71 omistajatahoa liitti 

yhteensä 1 442 ha metsiään 

Kauhavan yhteismetsään. 

Kauhavan kaupungin osuus 

perustamispinta-alasta oli 

merkittävä, noin 360 ha. 

Yhteismetsän perustamis-

vaiheessa sen kokonaisarvo 

oli 3 274 730 €.  

 

 

 

Kauhavan yhteismetsän perustavassa 

kokouksessa valtuustosali oli tännä väkeä

Metsäomaisuus koostui 101 palstasta, kokonaispuusto oli 132 024 m3 ja puuston 

keskitilavuus 89 m3/ha. Kokouksessa puhetta johti piirimetsänhoitaja Mauri Hyytiä. 

Maanmittauslaitosta edusti Taavi Kivipelto. Kokouksen sihteerinä toimi kehittämis-

hankkeen projektipäällikkö Yrjö Ylkänen Suomen metsäkeskuksesta. 

Kokouksessa vahvistettiin liitettävät tilat ja niiden pinta-alat, osakkaiden yhteismetsä-

osuudet sekä hyväksyttiin osakaskunnan ohjesäännöt, ja toimintasuunnitelma seu-

raavalle vuodelle. Asioita oli Yrjö Ylkäsen johtamassa työryhmässä huolella valmistel-

tu, joten niihin tehtiin kokouksessa vain pieniä muutoksia. Järjestäytymiskokoukseen 

kuului myös ensimmäisen hoitokunnan valinta.  



Ensimmäiseen hoitokuntaan valittiin Tapani Palo, Jaakko Perälä, Alpo Puro-Aho, 

Pauli Tyyvi ja Arto Valkama. Hoitokunnanpuheenjohtajaksi valittiin Alpo Puro-Aho ja 

varapuheenjohtajaksi Jaakko Perälä. Varajäseniksi valittiin Juha Hella, Jussi Pollari, 

Pekka Paavola ja Maria Valkama. Siinä vastuunkantajat, jotka uskoen yhteisen hy-

vään lähtivät innolla savottaansa. 

 

 

 

 

Ensimmäinen hoitokunta  

vas. Arto Valkama, Jaakko 

Perälä,Pauli Tyyvi, Alpo Puro-

Aho, Tapani Palo 

 

 

 

 

2. Toiminta käynnistyy 
 

Toiminnan käynnistämisessä ei aikailtu. Ensimmäinen toimintaan liittyvä merkintä kir-

jattiin 2.1.2012, jolloin kopio säännöistä ja perustavan kokouksen pöytäkirjasta toimi-

tettiin yritysverotusta varten. Samana päivänä lähti liikkeelle myös ensimmäinen Veli- 

Matti Häjäsen koostama puukauppatarjouspyyntö. Metsäammattilaiset olivat arviota 

tehdessään kartoittaneet valmiiksi ensimmäiset myynti- ja hoitokohteet. Ostajatahot 

ottivat yhteismetsän heti omakseen, sillä tarjoukset saatiin kaikilta viideltä, joilta tar-

jous pyydettiin.  

Puukauppasopimuksen teon yhteydessä helmikuun alussa sovittiin ostajan kanssa 

hakkuutöiden alkamispäivä.  Lehtimainoksin kutsuttiin yleisöä tutustumaan yhteismet-

sän ensimmäiseen hakkuunäytökseen ja markkinoitiin samalla liittymismahdollisuuk-

sia. Tiedotustilaisuuden kutsun olikin vastaanottanut kolmisenkymmentä kiinnostu-

nutta. Toimittajia olivat paikalla maakunta-, ammatti- ja paikallislehdistä. 

   

Ensimmäisiä toimia oli myös pankkitilin avaaminen, joskin rahaa sinne ei ollut heti 

laittaa. Yhteismetsän haettua itselleen ly-tunnus hakeuduttiin samalla yritysverotuk-

sen piiriin ja  verottaja muisti ennakkoveromaksuilla. Alkukuukausien puheenjohtajan 

päiväkirjamerkinnöistä löytyy lause; ”ennakkoverojen maksu, tilillä ei rahaa, puheen-

johtaja maksaa omistaan”. Onneksi kuitenkin puukauppatarjoukset saatiin nopeasti 

ratkottua ja kaupan ennakoiden avulla päästiin maksamaan syntyviä kuluja ja kuit-

taamaan myös puheenjohtajan antamat lainat takaisin.  



Muukin arki alkoi heti pyöriä. Kutsu metsätiekokoukseen ja ensimmäiseen maanmit-

taustoimitukseen kolahtivat puheenjohtajan postilaatikkoon heti vuoden 2012 ensim-

mäisellä viikolla.  

 

Ensimmäisiä toimia oli myös luontokohteiden kartoitus. Kartoitus kävikin näppärästi 

metsäkeskuksen luonnonhoidonneuvojan Riitta Koivukosken toimesta. Pienimuotoi-

sia kohteita löytyi 18 kpl, joiden kokonaispinta-ala oli n. 8 ha. Kohteista tehtiin 10 vuo-

den Metsosopimukset. Pitkään kuitenkin meni ennen kuin niistä saatiin korvaukset. 

Parasta luontokartoituksessa oli myönteinen palaute. Kauhavan yhteismetsä sai 

luontoystävällisen maineen.  Asian nosti esille myös Suomen Ympäristökeskus pu-

heenjohtajan oltua kuultavana, aiheena Yhteismetsän luontoarvot. 

Alkuperäisen metsäsuunnitelman mukaan vuotuiseksi hakkuukertymäksi muodostuu 

n.5 500 m3, josta avohakkuun osuus oli noin yksi kolmasosa ja loput harvennushak-

kuiden osuutta. Tällä ohjeella mentiin ensimmäinen kymmenvuotiskausi. Alkuperäi-

sen metsätaloussuunnitelman mukaan hakkuusuunnite ennustettiin pienenevän seu-

raavalla kymmenvuotiskaudella. Vaikka yhteismetsä laajeni lähes vuosittain, ei hak-

kuusuunnitetta haluttu kasvattaa, mieluiten hakattiin vähän alle suunnitteen, jolla es-

tettiin hakkuusuunnitteen suhteellinen pieneminen jatkossa.  

Uusien metsäteiden rakentamisbuumi ja vanhojen teiden peruskunnostushankkeiden 

kokoukset täyttivät alkuvuonna kalenteria. Kokoontumiset olivat myös hyviä yhteis-

metsän esittelytilaisuuksia. Perustamisvaiheessa tuli myös uudistamattomia aloja, jot-

ka toteutettiin heti ensimmäisen kesän aikana. 

Hoitokunta osoittautui aktiiviseksi alusta lähtien. Päätettiin ettei Kauhavan yhteismet-

sä jää laakereilla lepäämään, vaan sen tulee kehittää toimintaansa eri tavoin kulloi-

senkin tilanteen mukaan. Ensimmäisenä toimintavuotena laadittiin kehittämis- ja laa-

jentumissuunnitelma, joka hyväksyttiin ylimääräisessä osakaskunnan kokouksessa 

syyskussa 2012. Hoitokunnan valmistelema avarakatseiseinen suunnitelma sai ko-

kouksessa paljon kiitosta. Suunnitelma oli Arto Valkaman metsäammattilaisena laa-

tima. Siitä tulikin niin hyvä, että sitä kopioidaan jatkuvasti uusien laajentamishaluisten 

yhteismetsien toiminnan kehittämisen malliksi. 

Kesäleimikkotarjoukset saatiin ennen juhannusta. Hakkuut niillä toteutettiin syyskuun 

lopulla. Hakkuukohde oli myös osakaskunnan kokouksen retkikohteena ja yleisölle 

avoin tiedotustilaisuus yhteismetsän toiminnasta.  

Yhteismetsän laajeneminen käynnistyi heti ensimmäisenä vuotena Jo vapun jälkeen 

tehtiin ensimmäinen ostotarjous metsätilasta, joka ei johtanut kuitenkaan kaupante-

koon. Mutta marraskuussa toteutui ensimmäinen tilakauppa. 

Ensimmäisen vuoden suurin haaste oli yhteistyö viranomaisten kanssa. Varsinkin 

verottajalle hajanaisen ja laajenevan yhteismetsän toimet olivat aika vieraita. Edus-

kunnassa aikanaan hyväksytyn uuden yhteismetsälain  valmistelutyöryhmässä oli 

myös verottajan edustaja mukana, mutta verottajan kenttätoimintaan ei yhteismetsä-

sanoma ollut vielä ehtinyt. Lisäksi osa ohjeista osoittautui vielä keskeneräiseksi. Kau-

havan yhteismetsän toiminta oli täydentävien ohjeiden osalta uraa uurtavia. Välillä 

työ tuntui työläältä, jopa vastenmieliseltä.   



Puheenjohtajan muisteloista esimerkkinä Alv-palautukset noutaminen. Verottaja ei 

maksanut palautuksia suoraan yhteismetsän tilille vaan ne piti noutaa pankkiryhmän 

konttorista, jonka kanssa verottajalla oli sopimus. Siinäpä soppa. Lähin ko. pankin 

konttori oli Lapualla. Tuntemattomana käyt virkailijan eteen ja näytät verottajan palau-

tukseen oikeutettavaa päätöskirjettä. Siirtääkö hän rahan yhteismetsän tilille, no ei 

siirrä. Todista kuka olet, hanki pöytäkirjaote asemastasi yhteismetsän hallinnossa, 

tilinkäyttöoikeudesta ja todistus pankkitilistä. Ei ollut kumma että joskus oli hermo 

mennä. ALV:n osalta kuukausimenettelyssä olevan metsän edustajana pankissa sai 

kulkea useasti. Onneksi vuodet ovat tämän ja monta muutakin asiaa korjanneet. 

 

3. Osakaskunta 
 

Kauhavan yhteismetsän osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan, joka 

päättää yhteismetsän toiminnan suunnasta. Osakaskunnalla on vuosittain kaksi 

sääntömääräistä vuosikokousta ja mahdollisia ylimääräisiä kokouksia. Osakaskun-

nan kokouksissa on ollut edustettuna 10 - 30 % yhteismetsän osuuksista. Luku vai-

kuttaa pieneltä, mutta aktiivinen keskustelu kokouksissa on kuitenkin tärkeintä. Kau-

havan yhteismetsän osakaskunta osoittautui heti alkumetreillä aktiivisesti kantaa ot-

tavaksi hoitokuntaa ohjaavaksi yhteisöksi.  

Osakaskunnan kokouksissa 

hyväksytään toimintasuunni-

telmat, toimintakertomukset 

ja tilipäätökset, päätetään 

vuosittaisen ylijäämän mää-

rästä, henkilövalinnoista, ku-

lukorvauksista ja kulloinkin 

esille nousevista asioita. 

Jaettavan verottoman ylijää-

män määrä on vuosittain liik-

kunut 40 000 – 100 000 € 

välillä. Kymmenen ensim-

mäisen toimintavuoden aika- 

na ylijäämää kertyi noin  

 

800 000 €, josta osakkaille on jaettu noin 710 000 €. Lisäksi ylijäämästä on käytetty 

10 % uusien palstojen ostoon, joka on nostanut samalla osakkaiden osuuksien arvoa.  

Jokaisessa osakaskunnankokouksessa on käyty myös aktiivista keskustelua men-

neestä ja tulevasta toiminnasta. Viimeisten vuosien aikana keskusteluun on noussut  

mahdollisuus myydä ja toimittaa muutakin kuin puuta. Luomutuotteet ovat kiinnosta-

neet hoito- ja osakaskuntaa kymmenvuotiskauden loppupuolella. Näiden tuotteiden 

osalta on jo päästy alkuun.  

Myös tuulivoima-aluevarauksia on yhteismetsän alueella olemassa, mutta voimalat 

eivät vielä ole edenneet toteutusvaiheeseen.  



Perustamisvaiheessa yhteismetsän alueella oli valmiina kaksi turpeennostoaluetta. 

Toisella nosto edelleen jatkuu, mutta toisessa se on päättynyt. Sen osalta on käyty 

hiilikompensaatiokauppaa, mutta asia on vielä kesken.    

Vuosikymmenen kuluessa yhteismetsän sääntöjä on pariin kertaan muutettu ja kehit-

tämisunnitelman muutostarpeita arvioitu seikkaperäisesti.  

Osakaskunnan merkitys hoitokunnan työlle on merkittävä pääoma. Ilman siltä saata-

vaa voimavaraa ei hoitokunta saa otetta toimintaansa.  

Perustamisvaiheesta Kauhavan yhteismetsä on kasvanut 100 osakastahon ja 1 924 

ha yhteismetsäksi. Pastoja on 125 ja keskimääräinen puusto 100 m3 / ha. Yhteismet-

sän arvo vuoden 2021 lopussa oli 5 082 379 €. Ilman osakaskunnan hyväksymää 

kehittämissuunnitelmaa kasvu ei olisi onnistunut vaan oltaisiin lähtökuopissa. 

Yhteismetsän säännöissä ja yhteismetsälaissa määritellään tarkasti yhteismetsän 

toiminnan vastuut ja oikeudet. Toiminnan ulkopuolisena valvojana toimii Suomen 

Metsäkeskus, joka hyväksyy esim. yhteismetsän ohjesäännöt ja valvoo muutenkin 

toimintaa. 

 

4. Hoitokunta 
 

Kauhavan yhteismetsällä on ollut koko ajan hyvä ja toimelias hoitokunta. Vuosittain 

kokouksia on ollut 6 - 10 kpl. Hoitokunnan tehtävä on pyörittää yhteismetsän toimin-

taa osakaskunnan kokousten antamin valtuuksin. 

Hoitokunta on sitoutunut toimintaansa itseään säästämättä, uhraamalla omaa ai-

kaansa yhteisön ja metsien tulevaisuuden turvaamiseksi, joka on myös näkynyt 

toiminnassa ja yhteismetsän kehityksessä.   

Kukaan ei antanut ensimmäiselle hoitokunnalle lopullista tehtäväkuvaa, se loi tehtä-

väkuvansa itse. Jokainen jäsen on kantanut oman vastuunsa erinomaisesti. Hoito-

kuntien vahvuutena on ollut ennakkoluulottomuus, aktiivisuus ja rohkeus tarttua tule-

vaisuuden haasteisiin.  

Hoitokunnan jäsenet ovat tuoneet toimintaan myös oman osaamisensa. Puheenjoh-

taja Alpo Puroaholla oli merkittävä osuus yhteismetsän perustamisessa ja toiminnan 

käynnistämisessä. Hänen aiempi kokemuksensa tilusjärjestelyhankkeista edesautoi 

myös yhteismetsän perustamisessa. Arto Valkama valinta hoitokunnan sihteeriksi oli 

onnistunut valinta. Metsäkeskuksen asiantuntijana hän on toiminut linkkinä yhteis-

metsän ja monien kehittämishankkeiden välillä mahdollistaen samalla erilaiset kehit-

tämistoimet yhteismetsän toiminnassa. Myös muut hoitokunnan jäsenet ovat tuoneet 

oman erikoisosaamisensa hoitokunnan toimintaan. 

Hoitokunnan toiminnassa lopullinen päätöksenteko on haluttu aina pitää itsellä. Pal-

veluja on ostettu sekä toimien valmisteluun että valvontaan. Toimijoiden esittelystä 

hoitokunta on tehnyt päätökset. Näin on kokoajan pysytty kaikista toimista ajantasalla. 

 



 

Yhteismetsän laajentuminen niin uusien osakkaiden metsien liittämisen kuin tarjottu-

jen palstojen ostamisen osalta ovat työllistäneet hoitokuntaa merkittävästi. Vuosien 

mittaan on käyty paljon keskusteluja mahdollisten uusien liittyjien ja metsiensä myy-

jien kanssa ja käyty maastossa arvioimassa myynnissä olevia palstoja. Osa liitty-

misneuotteluista ja jätetyistä tarjouksista on johtanut myönteiseen lopputulokseen, 

osa ei. Välillä neuvottelut voivat kestää jopa vuosia työllistäen hoitokuntaa pitkään. 

 

 

Kauhavan yhteis-

metsää on mark-

kinoitu hoitokunnan 

toimesta kertomalla 

yhteismetsäomistuk-

sen mahdollisuuksis-

ta eri tilaisuuksissa, 

osallistumalla mes-

suille ja muihin tilai-

suuksiin sekä hoita-

malla muuta tiedo-

tusta median ja 

nettisivujen kautta.  

 
 

          Yhteismetsän osasto Lakeus Metsä21 -messuilla 

 

Merkittävää on myös yhteismetsän käytännön toiminnan ja siihen liittyvien ongelmien 

esittely eri foorumeilla.     

 

Seuraavassa puheenjohtajan muistelu Suomen yhteismetsäpäiviltä;  

”Kävelin kokouksessa puhujapönttöön salkkuni kera, esitin olevani pankissa lainoitus 

neuvotteluissa, salkkuni sisältää yhteismetsän osuuksia vajaan 4 milj. € arvosta, pal-

jonko yhteismetsämme voi saada lainaa näillä osuuksilla? Vastaus, ei yhtään, osak-

kaat omistavat vakuusarvon”  

Tämä esiintyminen johti siihen, että eduskunta muutti yhteismetsälakia. Nyt lain 50 § 

turvaa pankille annettavat vakuudet. Näinkin voi käydä kun asian yksinkertaisesti 

esittää. Nyt kaikilla yhteismetsillä on vakuus tämän pykälän mukaan. 

 

 

 



 

Hoitokunnan jäsenet ensimmäisen kymmevuotiskauden aikana 

Alpo Puro-Aho  Puheenjohtaja      2012 - 
Arto Valkama Sihteeri      2012 - 
Jaakko Perälä  Varapuheenjohtaja     2012 – 2018  

Jäsenrekisterin pitäjä ja  tiedottaja  2012 - 
Riitta Hölsömäki Varapuheenjohtaja     2017 - 2020 
Juha Hella  Hoitokunnan jäsen     2019 - 
   Varapuheenjohtaja     2021 - 
Tapani Palo   Hoitokunnan jäsen     2012 - 2016 
Pauli Tyyvi  Hoitokunnan jäsen     2012 - 2017 
Juha Katajamäki Hoitokunnan jäsen     2018 - 2021 
Pekka Paavola Hoitokunnan jäsen     2020 – 
 
Tilien- ja toiminnantarkastus  
Antti Pajula         2012 - 2013 
Tatu Huhtala  Ernst & Young Oy      2014 - 
 
Muut edustukset 
Arto Valkama  Suomen Yhteismetsät ry:n hallituksen jäsen  09 / 2021 - 

 

5. Metsien hoito ja puukauppa 
 

Yhteismetsälain mukaan yhteismetsän metsien hoito on oltava kestävällä pohjalla ja 

perustuttava voimassa olevaan metsätaloussuunnitelmaan. Ensimmäinen suunnitel-

ma koostettiin perustamisvaiheessa liitettävistä palstoista tehtyjen tarkkojen arvioiden 

perusteella. Suunnitelma on voimassa aina 10 vuotta. Metsätaloussuunnitelma päivi-

tettiin vuonna 2021. Metsäomaisuuden kehitysluokkarakenne on ollut koko ajan hyvä 

ja sen kunnossapysymisestä on pidetty huolta. 

Yhteismetsällä ei ole ollut palkattua henkilöä suunnittelemaan ja valvomaan metsissä 

tehtäviä toimenpiteitä. Näiltä osin yhteistyökumppanina on sopimukseen perustuen 

ollut Mhy Keskipohja ja sitä edeltäneet organisaatiot. Yhdistyksen ammattilaiset ovat 

valmistelleet puukauppatarjoukset, kilpailuttaneet ja esitelleet ne hoitokunnalle, joka 

aina tekee lopulliset päätökset kaupoista.  

Mhy:n kautta valmistellaan ja valvotaan pääosin myös metsänhoitoon liittyvät työt. 

Hoitokunnan jäsenet arvioivat ja valvovat maastokäynneillään osin tehtyjä ehdotuksia 

hoitotöistä ja toisaalta tehtyjen töiden laatua. Hoitorästejä on päässyt välillä synty-

mään johtuen alaan kohdistuvasta työvoimapulasta. 

Metsäojitusten ja -teiden osalta yhteismetsä on osallistunut aktiivisesti palstoilleen 

ulottuviin yhteishankkeisiin. Hajanainen palstarakenne tuo osakkuuksia lukuisiin met-

säteihin ja samalla vuosittaisia hoitokuluja. Pääosa teistä on kuitenkin jo rakennettu 

ja peruskorjattu, joten suurimmat kuluerät ovat jo näiden osalta takana.  



Metsiä on myös lannoitettu säännöllisesti. Turvemaille on levitetty tuhkapohjaisia lan-

notteita ja kivennäismaille niille sopivia lannoitteita.  

Perinteisten puulajien kasvatuksen lisäksi on tutkittu myös erikoispuiden kasvatuksen 

mahdollisuutta. Tällä hetkellä kasvamassa on parilla palstalla tervaleppämetsikkö, jo-

ka tuli liittämisen kautta. Sitä on varovaisesti hoidettu miestyönä. Tästä metsiköstä 

toivotaan jatkossa hyvää tuottoa. Pelkona on kuitenkin maapohjan ravinteisuuden 

riittävyys ja kosteusolosuhteet. Mutta yhteismetsän pinta-alalla kasvaa monenlaista 

puustoa, ja on hyvä selvittää niiden menestymismahdollisuudet. 

Luomutuotteet ovat viimeisin uusi aluevaltaus. Tästä asiasta myöhemmin omassa 

kappaleessa.   

 

Yhteenveto metsien hyödyntämisestä ja hoitotöitä ensimmäisellä kymmenvuotiskau-

della. 

Ainespuun myynti     50 507 m3 

Enegiapuun myynti       5 271 m3 

Männyn kuoren myynti    15 000 kg 

Kuusen kerkkien myynti         700 kg 

Uudishakkuut          152 ha 

Harvennushakkuut          418 ha 

Taimikonhoito ja nuoren metsänhoito       380 ha 

Metsän uudistaminen         147 ha  

Metsän lannoitus          140 ha 

 

Yhteismetsän metsät ovat olleet alusta asti PEFC -sertifioituja, vuoden 2019 alusta 

FSC -sertifioituja (FSC®- C109750) ja vuoden 2021 alusta myös Luomusertifioituja. 

 

                   

   Tukit odottavat kuljetusta     Energiapuuta  

 



 

6. Luomutuotanto 
 

Aivan viimeisimpänä uutuutena perusmetsänhoidon rinnalle on tullut luomutuottei-

den keruutoiminta. Luomutuotteiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa, varsinkin 

Euroopassa ja muualla maailmassa. Suomen metsien puhtaille tuotteille on myös 

valtavat mahdollisuudet. Elintarviketeollisuus ja terveystuotesektori ostavat mitä 

erilaisimpia metsän luomutuotteita joita vain pystytään tarjoamaan.  

Tällä hetkellä metsien luomutuotteiden keräystoiminnan kehittäminen on vielä alku-

tekijöissä. Metsäkeskuksen ja muiden toimijoiden kehittämishankkeiden toimesta ke-

räystoimintaa on kehitetty pilottikeräysten avulla. Kauhavan yhteismetsä on tarjonnut 

mahdollisuuden pilottikeräyksiin omilla palstoillaan. Samalla on saatu erinomaista tie-

toa keräysten organisoimisesta ja kannattavuudesta.  

Luomutuotteiden myyminen vaati yhteismetsän liittymisen luomuvalvontaan, eli luo-

musertifikaatin hakemisen yhteismetsän metsille. Asia valmisteltiin syksyllä 2020 hoi-

tokunnassa ja hyväksyttiin osakaskunnan syyskokouksessa vuoden 2020 marras-

kuussa. Serfikaatti haettiin pikavauhtia joulukuussa 2020 ja saatiin tammikuussa 

2021. Samalla Etelä-Pohjanmaan luomusertifioitu metsäpinta-ala noin kaksikymmen-

kertaistui. Jotta luomukeräystä voidaan tehdä kannattavasti ja monipuolisesti, vaatii 

se riittävän pinta-alan, joka yhteismetsällä on. 

Männynkuoren luomukeruu käynnistettiin helmikuussa 2021. Kuorittava mäntyerä, 

240 m3, myytiin energiapuuna EPM Metsän kautta Kauhavan lämpölaitokselle. Kaup-

pa ei kuitenkaan sisältänyt koko puuta vaan kuori myytiin erikseen  toisella kaupalla 

eri ostajalle. 

 

Kuorinta suoritettiin Kau-

havan lämpökeskuksen 

tontilla. Keruu- ja kuorinta-

prosessista saatiin hyviä 

kokemuksia tulevia keruita 

varten. Tämä keruu ja 

myyntiprosessi osoitti, että 

luomukuoren myynti on 

kannattavaa ja sitä kan-

nattaa jatkaa myös tule-

vaisuudessa. Talvella 

2022 kuorittava puumäärä 

oli lähes 600 m3.  

 

     

                  Luomukuoren pakkaus käynnissä  

 



Toinen luomutuote, jota on kerätty ja myyty, on kuusenkerkät. Kevätkesällä 2021 

suoritettiin niin ikään pilottiluontoinen keräys. Pilotissa koeponnistettiin prosessi, joka 

oli kohtuullisen vaativa johtuen kovasta helteestä. Yhteismetsällä on yhtenäinen rei-

lun 10 vuoden ikäinen noin 16 ha:n kuusentaimikko, jossa keräys suoritettiin.  

Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella keräys onnistui. Kerääjinä toimivat Annin mar-

jataharhalta lainatut Ukrainalaiset marjanpoimijat ja 4H -nuoret. Kerkkien lajittelu, 

pakkaus ja pakastus tapahtuivat marjatarhan tiloissa. Keräyspilotti osoitti, että 

kerkkien keräys ja myynti on tulevaisuudessa kannattavaa kun taimikko vähän 

kasvaa ja keräysmäärää voidaan kasvattaa.  

 

 

Luomutuotteiden 

keruussa Kauhavan 

yhteismetsä on ollut 

koko valtakunnan 

alueella edelläkävijä. 

Tästä johtuen koke-

muksia on useaan 

kertaan jaettu eri 

valtakunnallisissa ja 

maakunnallisissa 

seminaareissa ja 

tilaisuuksissa.  
 

         Kuusenkerkät kerätään taimikosta 

Tulevaisuudessa kehittyäkseen metsien Luomutuotanto vaatii toimivan tukkuportaan. 

Lisäksi erilaiset luomusertifiointivaatimukset pitää pysyä kohtuu tasolla, eikä niitä pidä 

nykyisestä kiristää. 

 

7. Yhteismetsän laajentuminen  
 

Alusta lähtien Kauhavan yhteismetsän lähtökohtana on ollut tarjota halukkaille met-

sänomistajille jatkossakin mahdollisuuden liittää omia metsiään yhteismetsään. Li-

säksi sopivia palstoja on haluttu ostaa.  

Liittymismahdollisuuksia on markkinoitu eri tavoin. Vuosien mittaan on ollut useita 

tiedotustilaisuuksia, joissa osassa yhteistyökumppanina on ollut metsäkeskuksen 

tilarakenteen kehittämishankkeet. Parhaimmillaan näihin tilaisuuksiin on osallistunut 

noin 50 Kauhavan yhteismetsän toiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Vuosittain on 

hoitokunnan jäsenet esiintyneet monissa tilaisuuksissa esitellen liittymismahdolli-

suuksia ja liittymispolkua yhteismetsään. Yhteismetsän kotisivuilla on myös esillä 

rautalankamalli yhteismetsään liittymiseen. Yhteismetsällä on ollut osastoja myös 

erilaisilla messuilla ja muissa tilaisuuksissa.  



Käytänössä liittyjän kanssa käydään tarkat neuvottelut liittymisehdoista. Ulkopuolisen 

toimijan tekemän metsäarvion perusteella ja neuvottelujen tuloksena allekirjoitetaan 

sitten mahdollinen liittymissopimus.  

 

            
 

                   Metsänomistaja Risto Tullila (oik.) ja puheenjohtaja Alpo Puro-Aho alle- 

                 kirjoittamassa liittymissopimusta, jolla Tullila liitti metsäpalstojaan Kauha- 

                 van yhteismetsään. Kuva: Timo Aalto / Maaseudun Tulevaisuus
 

Uusia palstoja on ostettu tiukoin kriteerein ja kaikkiin palstoihin on aina tutustuttu hoi-

tokunnan toimesta maastossa.  Periaatteena on ollut, että ostettavilta palstoilta pitää 

olla kohtuuajassa saatavaa tuottoa, sen pitää mieluiten täydentää nykyistä omistusta 

tai sen pitää muuten olla järkevä ostos.  

Uusien palstojen ostoon kehittämisuunnitelman mukaisesti on käytetty 10 % vuotui-

sesta jaettavaksi tulevasta ylijäämästä. Tärkeässä asemassa ovat olleet myös osak-

kaat, jotka ovat voineet sijoittaa varojaan uusien palstojen ostoon saaden vastineeksi 

lisää yhteismetsän osuuksia. Tätä mahdollisuutta osakkaat ovat käyttäneet innok-

kaasti. Osakaskunnan päätöksen mukaisesti hoitokunta on voinut ottaa myös max. 

100 000 € lainan uusien palstojen ostoon.  

Kauhavan yhteismetsä on laajentunut myös lähipitäjien alueelle. Palstoja on tällä het-

kellä myös Kuortaneella, Lappajärvellä, Lapualla, Seinäjoella ja Vöyrillä. 

Ensimmäisen kymmenvuotiskauden aikana yhteismetsän pinta-ala on kasvanut noin 

480 ha. Ostettujen palstojen osuus on 202 ha ja liittämisten 292 ha. Yhteismetsä on 

myös myynyt pieniä palstoja naapureille, yhteensä 14 ha.  

Voidaan todeta, että yhteismetsän käyttämä slogan “Vaihda metsäsi yhteismetsän 

osuuksiin - liity Kauhavan yhteismetsään“ on herättänyt monen kiinnostuksen 

yhteismetsän toimintaan ja innostanut liittymisiin.  



8. Yhteismetsän toimista tiedottaminen 
 

Kauhavan yhteismetsä on ensimmäisen kymmenen vuoden aikana saanut runsaasti 

julkisuutta. Se on ollut esimerkkinä muille perustettaville yhteismetsille, josta johtuen 

puheenjohtaja ja sihteeri saavat jatkuvasti pyyntöjä tulla kertomaan yhteismetsän toi-

minnasta. Voi hyvin sanoa, että Kauhavan yhteismetsä on toiminut monen myöhem-

min perustetun yhteismetsän kummina.  

Eri tiedotusvälineet ovat tehneet useita juttuja yhtesmetsän toiminnasta. Viimeisen 

vuoden aikana erityisesti Luomusertifiointi, ja siihen liittyvä keräystoiminta, ovat olleet 

median kiinnostuksen kohteena.  

Kaksi kertaa kymmenvuotiskauden aikana on järjestetty metsäkeskuksen avustama-

na tiedotustilaisuus Helaravintolan suojissa. Tilaisuudet ovat kiinnostaneet hyvin met-

sänomistajia, liittyjiäkin on saatu molemmilla kerroilla. Myös valtakunnan media oli 

mukana kun viimeisessä tilaisuudessa näyttävästi allekirjoitettiin liittymisopimus.  

 

Aktiivinen tiedotustoiminta on ollut osin myös oma-aloitteista. Tehokas liittymismah-

dollisuuksien markkinointi edelyttää aktiivista esillä oloa. Kymmenvuotiskauden puo-

livälissä Kauhavan yhteismetsä julkaisi omat nettisivut, joille kerättiin perustiedot yh-

teismetsän toiminnasta ja rautalankamalli yhteismetsään liittymispolusta.  

Ensimmäisen tiedotustilaisuuden Kauhavan yhteismetsä järjesti heti ensimmäisellä 

avohakkuukuviolla. Lehtikutsuin koottiin yhteismetsän toiminnasta kiinnostuneita 

metsänomistajia ja osakkaita hakkuunäytökseen Krampsuun Mäkisenmäen palstalle. 

Kauniina kevättalven päivänä nuotiolle kokoontui kolmisenkymmentä henkilöä, pai-

kallis- ja maakuntalehdet mukaan lukien. Tilaisuudesta tuli positiivinen vire ja se 

osoitti, että tälläisiä tilaisuuksia kannattaa järjestää jatkossakin.  

                     

                                           Ensimmäinen tiedostustilaisuus hakkuupalstalla 



 

Myös pääkaupunkiseudulla asuville on järjestetty oma tiedotustilaisuus Tikkurilan 

Sokoshotellissa.  

Vuosittain yhteismetsän edustajat osallistuvat myös lukuisiin tie- ja ojituskokouksiiin 

sekä erilaisiin muihin tilaisuuksiin, joissa sanoma yhteismetsästä on levinnyt tehok-

kaasti.  

Yhteismetsä on osallistunut omalla osastollaan messuille ja muihin tilaisuuksiin esi-

tellen toimintaansa. 

Osakkaiden suuntaan yhteismetsä on tiedottanut toiminnastaan vähintään kahdella 

vuosittaisella osakastiedotteella. Osakaskunnan kokoukset ovat luonnollisesti myös 

tärkeä tiedonjakopaikka.  

 

9. Yhteenveto 
 

Kauhavan kaupungin omien metsien liittäminen yhteismetsään perustamisvaiheessa 

loi hyvän pohjan yhteismetsän syntymiselle. Tällä tavalla perustettuja yhteismetsiä 

alettiinkin kutsua ns. Kuntayhteismetsiksi. Kaupungin metsien liittäminen kannusti 

myös yksityisiä metsänomistajia liittymään yhteismetsään. Yhteismetsä on toiminut  

monille perikunnille erinomaisena tapana jakaa metsäperintö. Metsäomaisuutta ei ole 

tarvinnut jakaa omiksi tiloiksi vaan yhteismetsään liittyessä jokainen perillinen on saa-

nut oman osakastilan kautta omat yhteismetsäosuudet.  

Hajanainen palstarakenne tuo metsien hoitoon haasteita, mutta nekin on opittu pää-

osin selättämään. Toisaalta hajanaisuus on myös vahvuus metsäpaloja sekä muita 

tuohoja vastaan, ne eivät kohdistu joka paikkaan samaan aikaan. 

Perustamisvaiheen yksi tavoite yhteismetsälle oli paikallista elinkeinotaloutta piristävä 

ja työllistävä vaikutus. Se tavoite on saavutettu hyvin. Pääosin työt on tehty Kauhava-

laisten yrittäjien tai työntekijöiden voimin. Lukuisia ovat ne työpäivät, joita on tehty yh-

teismetsän metsissä. Yhteismetsän kotipaikka on Kauhava, jolloin sen maksamat ve-

rot hyödyntävät myös paikkakuntaa, vaikka osakkaista iso osa asuukin jossain 

muualla.  

Ensimmäisen kymmenvuotiskauden työ on luonut hyvän pohjan tuleville vuosikym-

menille. Metsiä on hoidettu aktiivisesti ja uusia ansaintamahdollisuuksia haettu ja ko-

keiltu aina tilaisuuden tullen. Nämä satsaukset kasvattavat tulevaisuudessa pääo-

maa ja tuovat taloudellista tulosta osakkaille.  

Ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella Kauhavan yhteismetsän pinta-ala kasvoi 1 442 

ha:sta 1 924 ha:iin, kokonaispuusto 130 452 m3:stä 188 622 m3:iin ja kokonaisarvo 

3 277 024 €:sta 5 082 379 €:oon. Yhteismetsän tuotto osakkaille on ollut noin 4,5 %/v. 

 

 



             

 

Seuraa jatkossakin Kauhavan Yhteismetsän toimintaa 

www.kauhavanyhteismetsa.fi 

http://www.kauhavanyhteismetsa.fi/

