
TUOTEKORTTI

Leikkohavut

Mitä leikkohavut ovat

Leikkohavuilla tarkoitetaan havupuista leikattuja havuoksia, joita käytetään koristelutarkoitukseen. Joko 
sellaisenaan leikkovihreänä esimerkiksi kukka-asetelmissa ja haudoilla tai jatkojalostettuna kransseiksi 
tai köynnökseksi.

Mihin käytetään

Kukkakauppiaat ja floristit käyttävät havuja leik-
kovihreänä kukka-asetelmissa, jouluistutuksissa 
ja hautajaiskukissa sekä -seppeleissä. 

Havuja voidaan käyttää somisteena sekä kotona 
että julkisissa tiloissa ympäri vuoden, nykyisin ne 
ovat yleisimpiä syystalven ja joulun sesongeissa. 
Hautausmailla havuja käytetään hautojen talviso-
mistukseen, mikä saattaa lisääntyä lumettomien 
talvien yleistyessä eteläisessä Suomessa.

Havuja myydään syksyisin nippuina puutarha-
myymälöissä ja kilotavarana havuja ostetaan 

jatkojalostukseen. Havuista valmistetaan ase-
telmien ja ruukkuistutusten lisäksi etenkin 
havukransseja, havupalloja ja havuköynnöstä. Eri 
tuotteisiin tarvitaan eri pituista havua ja puulajia 
vaihtamalla tuotteisiin saadaan myös vaihtelua.

Kestävyys

Leikkohavujen keruu hakkuualoilta on sivuvir-
tojen talteenottoa. Taimikosta kerättynä leikko-
havujen keruu ei heikennä metsikön kasvua, kun 
yksittäisestä puusta leikataan vain ulkonäöltään 
parhaita oksia. Älä katkaise puun latvakasvainta!
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Ota huomioon

Havujen keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, 
ei edes kaadetuista puista kerättynä. Havujen 
myynti on metsänomistajalle metsätalouden 
verotuksessa verotettavaa tuloa ja arvonlisävero-
velvollisilla hintaan lisätään 24 % alv. 

Havuja voi kerätä metsäkuusen lisäksi myös män-
nystä ja katajasta sekä muista havupuista, joita on 
istutettu pelloille ja metsiin. Havujen keruuseen 
sopivaa kohdetta etsiessä on huomioitava havun 
laadun lisäksi maaston sopivuus keruuseen ja 
jatkokuljetusmahdollisuudet.

Leikkohavumarkkinat ovat vielä kehittymässä ja 
siksi myyjän kannattaa ottaa hyvissä ajoin yhteyt-
tä ostajaan. Ennen keruuta on tehtävä sopimus 
ostajan kanssa ja samalla sovittava mitta- ja laatu-
vaatimukset sekä pakkaaminen. 

Yleisesti leikattavan havun pituus on noin 35-
75 cm väliltä ja havuja sidotaan joko muutaman 
oksan nippuihin tai viiden kilon puntteihin. 

Havujen säilyvyys on parhaimmillaan vasta syk-
syllä ilmojen kylmennyttyä ja puiden siirryttyä 
lepotilaan.

Miten kerätään

Ajankohta: Ympäri vuoden. Suurin kysyntä 
loka-marraskuussa.

Saanto: Kuusentaimikosta voidaan kerätä 
jopa 1000 kg hehtaarilta. 4-6 metrinen hyvin 
hoidettu pellonmetsityskohde (1800 
runkoa/ha) on optimaalinen keruukohde.

Keruunopeus: 10–40 kg/t

Keruupalkkio: noin 1 €/kg

Keruualueen vuokra: sopimuksen mukaan 
joko hehtaari- tai kg-korvaus metsänomista-
jalle.

Esimerkkilaskelma: tehollinen työpäivä 
5 tuntia: 5 t/pv x 25 kg/t x 1 €/kg = 125 €/pv

Lisätietoja 

• www.metsakeskus.fi
• www.joulupuuseura.fi
• www.arktisetaromit.fi
• www.aitoluonto.fi
• www.keraaja.fi
• www.youtube.com/watch?v=4iPQR3GMK24

http://www.metsakeskus.fi
http://www.joulupuuseura.fi
http://www.arktisetaromit.fi
http://www.aitoluonto.fi
http://www.keraaja.fi
http://www.youtube.com/watch?v=4iPQR3GMK24

