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Lounametsä – perinteikäs yhdistys 
vahvasti kiinni nykyajassa
Yli satavuotias Metsänhoitoyhdistys Lounametsä on alun perin 19 pitäjäyhdistyksen 
yhteenliittymä. Niistä vanhin, Kiukaisten Mhy, perustettiin vuonna 1910.  Vuoden 
2014 alusta Mhy Länsimetsän ja Lounametsän liityttyä yhteen alueeseen kuuluu  
21 kuntaa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. 

M etsänhoitoyhdistys 
Lounametsä on mer-
kittävä työllistäjä Lou-

nais-Suomessa: se työllistää 32 
toimihenkilön lisäksi suoraan 
tai välillisesti yli 30 metsuria 
tai yrittäjämetsuria sekä yli 100 
kone- ja autourakoitsijaa kuljet-
tajineen.

Metsänhoitoyhdistys on 
metsänomistajien rahoittama ja 
hallinnoima yhteenliittymä, jo-
ka edistää ja valvoo alueellaan 
yksityismetsätaloutta.

MetsäMaailMakin on 
Muuttunut

Lounametsän johtaja Harri Ta-
sanen on saanut metsästä ensim-
mäiset tilirahansa jo 1970-luvun 
alkupuolella. Hän on ollut met-
sähoitoyhdistyksen palveluk-
sessa vuodesta 1980. Työtavat 
ja toiminta ovat kokeneet isoja 
muutoksista kuluneiden 40 
vuoden aikana.

– Muutama kymmenen 
vuotta sitten yhdistyksen mie-
het pärjäsivät mitoilla, kynällä 
ja paperilla maastotöissä metsu-
rien tekemiä savotoiden tulok-
sia mitatessaan. Vähitellen mo-
tot korvasivat suurimman osan 
metsureista, mutta vielä jon-
kin aikaa motojenkin kaatamat 
ja katkomat puut käytiin vie-
lä erikseen mittaamassa. Työtä 
tehtiin ja pärjättiin. Silloin ei 
osattu kuvitella, mitä it-tekno-
logia tuo tullessaan – ei taidet-
tu it-käsitettä ymmärtääkään 
muuta kuin ilmatorjuntaan liit-
tyvänä lyhenteenä, Tasanen ker-
too Turun toimistollaan.

Myös metsänhoitoyhdistys-
ten toiminta on muuttunut. Yh-
distysten pakkojäsenyys poistui 
vuoden 2014 alussa, ja metsän-
hoitomaksun kerääminen ve-
romuotoisena poistui vuoden 
2015 alusta. Nykyään jäsenyys 
on vapaaehtoista ja entisen met-

sähoitomaksun sijaan toimin-
taan kerätään varoja jäsenmak-
suin, jotka ovat riippuvaisia 
omistajien metsän koosta. 

– Lain muutoksen astuessa 
voimaan jotkut pelkäsivät, että 
yhdistyksen jäsenmäärä romah-
taa. Näin ei kuitenkaan Lou-
nametsän alueella käynyt, vaan 
metsänhoitomaksunsa maksa-
neista runsas 80 prosenttia mak-
soi jäsenmaksunsa vuoden 2015 
alussa. Heidän omistuksiensa 
osuus koko alueen metsäpin-
ta-alasta on noin 90 prosenttia. 
Vuonna 2016 muutama ero tuli 
lisää, mutta samalla saatiin uusia 
jäseniä, joista osa isojakin, Tasa-
nen kertoo. 

– Muutoksen jälkeen jäsen-
maksut pienenivät merkittävästi 
ja alan mukaan vaihtelevat välil-
lä 50 –150 euroa. Lounametsälle 
muutos aiheutti jäsenmaksutu-
lojen vähenemisen 40 prosentil-
la, eli noin 250 000 eurolla. Yh-

distyksen tulos pysyi siitä huo-
limatta positiivisena ja vuoden 
rahaliikenne oli yli 30 miljoonaa 
euroa, Tasanen kertoo organi-
saatiomuutoksen vaikutuksista. 

Työmenetelmät ovat tieto-
tekniikan yleistyttyä muuttu-
neet radikaalisti. Kaikkien jä-
senten metsätiedot ovat tarkas-
tettavissa digitaalisessa muodos-
sa vaikkapa älypuhelimen näy-
töllä missä tahansa liikuttaessa. 

– Ennen ne olivat lukuisis-
sa kansiolaatikoissa toimistoille 
varastoituina. Nykyisin metsä-
löiden tiedot saadaan selvitettyä 
tarkkaan laserkeilauksella, joka 
pian kattaa täydellisesti koko 
maan. Metsätietojen ohella so-
vellukseen sisältyvät myös tar-
kat maastokartat, joten siitä on 
hyötyä yleensäkin metsissä lii-
kuttaessa esimerkiksi virkistys-, 
metsästys- tai kalastusharrastuk-
sissa. Selainsovelluksen saa käyt-
töönsä jokainen yhdistyksen jä-

sen, joka on teettänyt ajantasai-
sen metsäsuunnitelman, selos-
taa Tasanen tyytyväisenä uuteen 
tekniikkaan.

Uusien tekniikoiden myö-
tä Mhy:n työ on tehostunut ja 
tieto on saatavilla ajantasaisesti 
milloin ja missä tahansa. Tästä 
on hyötyä niin metsänomistajil-
le kuin heidän asiakkailleenkin 
puukauppoja suunniteltaessa. 

– Uuden tietotekniikan ja 
organisaatiomuutostenkin jäl-
keen metsänhoitoyhdistykset 
ovat metsänomistajien hyviä 
kumppaneita kaikissa metsän-
hoitoon ja puukauppaan liitty-
vissä asioissa, eikä jäsenmaksu-
kaan ole kynnyskysymys. Jäse-
nen omistamat metsät kuuluvat 
myös pefc-ryhmäsertifioinnin 
piiriin, mikä nykyään on vält-
tämätöntä puukaupankäynnil-
le, toteaa Harri Tasanen nyky-
tilanteesta.

Johtaja Harri Tasanen 
esittelee Metsäselain–
sovellusta. Metsäselain on 
mobiilimetsäsuunnitelma, 
jonka voi ladata älypuhelimeen.
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fakta

lounaMetsä oy hoitaa 
puukauppaa

Uuden lain voimaan astuttua 
tuli mahdolliseksi aloittaa myös 
puukaupallinen toiminta sitä 
varten perustetun Lounametsä 
Oy:n puitteissa. 

– Itse yhdistys ei vastaavaa 
kaupallista toimintaa voi har-
joittaa. Yhtiö perustettiin jou-
lukuussa 2015, ja sen toiminta 
käynnistyi huhtikuussa 2016. 
Yhtiön toiminta perustuu pel-
kästään energiapuun kauppaan, 
Tasanen kertoo. 

Energiapuukaupan erikoi-
suutena on, että metsäomista-
jilta ostetaan raaka-aine kuutio-
metreinä ja se myydään lämpö-
laitoksille tai -voimaloille Mega-
wattitunteina. 

Lounaisessa Suomessa on 
jatkuvasti kasvava tarve ener-

giapuulle. Yksi merkittävä käy-
tön lisääjä on tse Turun Seu-
dun Energiantuotanto Oy, jon-
ka uudessa monipolttovoimalai-
toksessa käytetään biopolttoai-
neita alkuvaiheessa 40 prosent-
tia ja jatkossa jopa 70 prosenttia. 

Lisäksi alueella on lukuisia 
pienempiä kunnallisia ja yksityi-
siä lämpölaitoksia, joihin met-
sähaketta tarvitaan lisääntyvässä 
määrin, Tasanen manitsee. 

– Lounais-Suomessa on 
myös monta muuta yksityistä 
energiapuun toimittajaa ja ti-
laa on kaikille kysynnän kasvun 
vuoksi, hän jatkaa.

hyvää kehitystä  
Lounais-suomessa

Harri Tasanen painottaa, että 
vaikka nykyaika on tuonut tul-

Muutama kymmenen vuotta sitten 
yhdistyksen miehet pärjäsivät mitoilla, 
kynällä ja paperilla maastotöissä 
metsurien tekemiä savotoiden tuloksia 
mitatessaan. Silloin ei osattu kuvitella, 
mitä IT-teknologia tuo tullessaan.

HarrI TaSaNeN

”

•	 Yksityismetsän pinta-
ala: 240 000 ha

•	 Jäsenten lukumäärä: 
7 679

•	 Metsätilan keskikoko: 
23 ha

•	 Puuston vuotuinen 
kasvu: 1 200 000 m3

•	 Keskimääräinen 
hakkuukertymä: 
750 000 m3

Lounametsän aLue

lessaan suuria muutoksia, on 
yksi asia, mikä ei koskaan tule 
muuttumaan. Se on hyvät hen-
kilökohtaiset suhteet ja kontak-
tit asiakkaiden kanssa. 

– Mitkään videoneuvottelut, 
sähköpostien käyttö tai pelkät 
puhelut eivät koskaan korvaa 
henkilökohtaista kanssakäyntiä. 
Kun kerran on kunnolla tutus-
tuttu, voi jatkossa suhteita yl-
läpitää myös edellä mainituilla 
tavoilla. Yhdistys järjestääkin ti-
lakäyntien ohella myös säännöl-
lisesti jäsenilleen yhteisiä illan-
viettoja tai muita tilaisuuksia, 
joissa toisiaan pääsee tapaamaan 
ja luomaan uusia suhteita, tietää 
Tasanen nelikymmenvuotisen 
metsämiehen kokemuksellaan.

– Ei kehitys huonoa ole ollut, 
vaan toiminta on järkiperäisty-
nyt aikojen saatossa, tuumailee 
Harri Tasanen ja lisää, että tänä 
vuonna Lounametsällä on vaali-
vuosi, jossa valitaan hallitus. Eh-
dokkaiden haku on meneillään. 
Jo kaksi jäsentä yhdessä voi aset-
taa vaaleihin kolmannen omaksi 
ehdokkaakseen, vihjaa Tasanen 
lopuksi.

Vanhan puumiehen on help-
po yhtyä näkemyksiin nykypäi-
vän tilanteesta, koska vuosikym-

menien vuosien kokemuksella 
puun jalostuksessa ja alan kehit-
tämishankkeissa toimineena on 
samoja ajatuksia mielessä pyöri-
nyt. Vielä toivoisi, että tulevai-
suudessa lähes kaikkeen kehittä-
miseen liittyvä monimutkainen 
ja rasittava byrokratia saataisiin 
nykymenetelmillä yksinkertais-
tettua, niin tulevaisuuden näky-
mät niin metsäpäähän kuin ja-
lostuspuolellekin näyttävät va-
loisilta. ■
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