Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat
Wanhan Sataman Metsätapahtumassa
Wanhaan Satamaan Helsingissä
kokoontui lauantaina 26.1.2013
suuri joukko metsänomistajia tapaamaan toisiaan ja kuulemaan
metsätalouden uusista ideoista.
Paikalla oli sekä näyttelyosastoja että tuhdisti seminaariohjelmaa.
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry oli mukana omalla
osastollaan.
Osastolla oli vilskettä ja siellä puhuttiin kovasti metsäalan asioista. Metsätilanomistajayhdistyksille
näyttää olevan kova tarve, sillä uusia jäseniä ilmoittautui runsaasti.
PKMO:n osastolla keskustelemassa
vieraiden kanssa vasemmalla Kirsi Uotila ja oikealla Esko With.

Metsässä kaikki hyvin
ei sopisi se, että hän maksaa kiinteistöverot valtiolle ja muut
käyttävät metsän tuottamia hyödykkeitä kuin omiaan. Metsiin
syntyisi sieni ja marja sota. Valtion tavoitteena on ollut metsätilojen koon kasvattaminen. Tämä rakennekehitys on nyt hyvässä vaiheessa. Metsään sijoittamiseen uskotaan. Jotta tämä vire säilyisi, niin kaikki turha epävarmuuden luominen tähän tilanteeseen on estettävä. Nykyinen maamme hallitus otti tähän
jo selvän kannan hallitusohjelmaa tehdessään. Siinä todettiin,
että metsään ei kohdisteta kiinteistöveroa. Näin pitää toimia.
Meidän metsänomistajien pitää itse pyrkiä parin vuoden päästä
vaikuttamaan siihen, että Arkadianmäelle tulee sellaisia päättäjiä, jotka ovat edeltäjiensä linjoilla. Laita tämä nyt jo muistiooKiinteistöveron tulo metsiin aiheuttaisi sen lisäksi, että puu- si ja seuraa oman ehdokkaasi kiinteistövero tai metsätilamakKaikessa liike-elämässä markkinat määräävät hinnan. Ei markkina häiriytyisi, epäsopua metsänomistajien ja metsää omis- su kannanottoja.
puun myynti tee poikkeusta tässä asiassa. Puusta pitää mak- tamattomien välillä. Yhdenkään metsänomistajan ymmärrykseen
Rauno Numminen
Arvoisat lukijat. Kirjoitan nyt metsäasioista omasta kokemuksesta. Mielestäni metsässä on kaikki hyvin. Metsänomistajalle on tärkeää, että kaikelle hänen tuottamalleen puulle on
käyttöä. Tällä hetkellä on ja vieläpä koko maassa. Koska puuta ostetaan, niin sen saanti on tärkeää myös toiselle osapuolelle eli sahoille sekä sellun- ja paperinvalmistajalle. Energiapuulle on myös hyvä kysyntä. Puun hinnasta voidaan aina olla montaa mieltä. Metsänomistajan mielestä se ei varmaan koskaan
ole riittävä. Ja toisinpäin – puun ostaja haluaa saada puuta aina mahdollisimman halvalla, koska silloin omaan tai osakkeenomistajan kassaan jää enemmän. Mutta me molemmat tarvitsemme toisiamme.

saa metsänomistajalle se hinta minkä markkinat sallivat. Hinta
voi nousta ja laskea. Puun ostajien pitää informoida reaaliajassa
markkinoiden kehityksestä. Tällä vältetään ainakin osittain spekulaatiot siitä, onko hinta oikea vai ei. Puukauppa on metsänomistajan ja puun myyjän välinen asia. He keskenään ratkaisevat keskinäisissä neuvotteluissaan sen, syntyykö puukauppa vai ei. Tähän
neuvottelupöytään ei tarvita kolmatta osapuolta esittämään omaa
metsätilamaksu- tai kiinteistövero pankkisiirtoaan. Valtion ei pidä
tulla puukaupan osapuoleksi. Metsänomistaja maksaa pääomatuloveronsa niin kuin muutkin kansalaiset hyvinvointiyhteiskunnan
säilyttämiseksi ja sen pitää riittää.
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Nyt on hyvä aika
sopia kevään
metsänhoitotöistä
Metsä Groupin paikallinen metsäasiantuntija auttaa sinua tämän
vuoden metsänhoitotöiden suunnittelussa. Hänen kauttaan saat
tilattua materiaalit ja tekijät töihin metsääsi vaivattomasti. Taimet
kevään istutuksiin kannattaa tilata
viimeistään nyt.
”Taimet kannattaa istuttaa mahdollisimman nopeasti uudistamishakuun jälkeen tuoreeseen muokkausjälkeen”, muistuttaa jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen Metsä Groupista. Tarvikkeiden ja työn
maksuun on omistajajäsenten
mahdollista käyttää myös aiemmista Metsä Groupin kanssa tehdyistä puukaupoista kertyneitä bonuksia. Jos et ole varma, mitä metsässäsi tulisi tänä vuonna tehdä,
sovi tilakäynnistä metsäasiantuntijasi kanssa. Tilakäynti-palvelu on
Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille maksuton.
Puukauppavuosi on lähtenyt käyn-

tiin vilkkaasti ja puun kysyntä jatkuu edelleen hyvänä. ”Ostamme
kaikkia puutavaralajeja, erityisesti kesällä korjattavia leimikoita.
Voit vielä tarjota talvikorjuuseenkin tukkivaltaisia kohteita. Myös
hankintapuu kesäkuljetuskelpoisilla varastopaikoilla on tervetullutta”, Jumppanen jatkaa.

Puukauppatuloilla 		
A-lisäosuuksia 15 %
edullisemmin
Metsäliitto Osuuskunta tarjoaa
omistajajäsenilleen erilaisia vaihtoehtoja metsärahan sijoittamiseen tuottavasti. ”Uusin sijoitustuotteemme, Pääomabonus, on ollut suosittu puukauppoja tehneiden omistajajäsentemme keskuudessa”, kertoo Jumppanen.
Jos sijoitit viime vuonna A-lisäosuuksiin, voit tänä vuonna hyödyntää Pääomabonuksen ja mer-

kitä A-lisäosuuksia 15 prosenttia
edullisemmin eli maksamalla niistä vain 85 % merkintähinnasta.
Loput 15 %:a maksaa Metsäliitto Osuuskunta. Korkoa sijoitukselle kertyy normaaliin tapaan. Pääset
mukaan Pääomabonusohjelmaan
myös tänä vuonna sijoittamalla
normaalihintaisiin A-lisäosuuksiin,
jolloin saat mahdollisuuden päästä
kiinni A-lisäosuuksiin 15 prosenttia
halvemmalla vuosien 2014-2015
aikana.
Lisätietoa ja tarkemmat ehdot
Pääomabonuksesta, Metsäliitto
Osuuskunnan jäsenyydestä ja palveluista löytyy osoitteesta www.
metsagroup.fi>palvelut metsänomistajille sekä soittamalla MetsäSoitto-numeroon 010 7770 arkisin
klo 8-16.

Metsänomistaja voi itse valita minkä taimitarhan taimet metsänviljelyynsä haluaa.

Kiinteistövero toisi lisäPuulla uusia käyttömuotoja tuloja metsänomistajalle
Energiapuulla nostetta

Metsämaan kiinteistövero
putkahtaa aika ajoin esille. Nyt sitä ovat herätelleet henkiin sosiaalidemokraatit ja SAK:n johtohenkilöt. Molemmissa ryhmissä eli demareissa ja SAKlaisissa on paljon metsänomistajia. Se on tärkeä
huomata!

Sahauksen ja sellunkeiton lisäksi puulle lötyy koko ajan lisää uusia käyttömuotoja.

Tällä hetkellä energiapuu on
puunostajien suosikki. Hyvä näin.
Ulkomaisten polttoaineiden etenkin öljyn ja hiilen korvaaminen kotimaisella puuraaka-aineella on
erinomainen juttu joka suhteessa.
Tuontiriippuvuus vähenee ja metsänomistajat saavat tuloja. Energiapuun korjuulla on myös merkittävä vaikutus nuorten metsien hoitoon.
Joskus kuulee epäilyjä siitä, että on puulle tulossa uusia käyttömuotoja. Energiapuun osalta voisi
asiaa valaista vaikkapa seuraavalla laitosesittelyllä. UPM on rakentamassa puupohjaista biodieseliä

valmistavaa laitosta Lappeenrantaan. Biodiesel valmistetaan raakamäntyöljystä, jota syntyy sellun
valmistuksen sivutuotteena. Laitos käynnistyy 2014.Biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic rakentaa
biojalostamon Iisalmeen. Tuotanto alkaa 2014. Raaka-aineena laitos käyttää 225000 kiintokuutiometriä metsätähteitä ja sahanpurua. Gasum, Helsingin Energia ja
Metsä Fibre suunnittelevat Metsä
Fibren Joutsenon sellutehtaan yhteyteen biojalostamoa, jossa tuotetaan puusta kaasuttamalla vähintään 95 prosenttista metaania.
Raaka-ainetarpeeksi on arvioitu
1.3 miljoonaa kuutiota selluteh-

taan puuvirroista syntyvää metsähaketta ja kuorta. Myös Vapo suunnittelee biodiesellaitosta Kemin
Ajokseen. Toteutuessaan se käyttäisi 1.5 miljoonaa kuutiota ensiharvennuspuuta vuosittain.
Edellä lueteltu jo toteutuksessa
olevista ja suunnitelmissa olevista
erilaisista energiapuuta käyttävien
laitosten lista on vain osa totuus,
sillä paljon muitakin on suunnitteilla ja melkein joka kunnassa on
suunnitteilla ja työn alla pienempiä
lämpölaitoksia.

Kiinteistövero merkitsisi EteläSuomalaiselle keskiverto metsänomistajalle noin 100 euron vuotuista kustannusta. Suomi on lähes ainoa maa, missä on käytössä
laaja jokamiehen oikeus. Jos metsiin tulisi kiinteistövero, niin silloin
luonnollisesti myös jokamiehen oikeus poistuisi. Näinhän on asuinkiinteistöjenkin osalta asia. Ei voisi kuvitella, että joku tulisi tontilta
poimimaan sieniä tai marjoja. Yksinoikeus kuuluu sille, joka verotkin maksaa.
Mutta toki sienien ja marjojen poimintamahdollisuus edelleen pitäisi
säilyttää, mutta se muuttuisi maksulliseksi. Vuoden marjan- ja sienenpoimintaoikeus voisi maksaa
vaikkapa 5 euroa hehtaarilta. Ennen metsään menoa marjanpoimijan pitää luonnollisesti selvittää se,
kenelle metsäalue kuuluu. Jos marjanpoimija ei tiedä kenelle metsä
kuuluu, niin Maanmittauslaitos selvittää mielellään maan omistajan
ja tarvittaessa alueesta saa myös
kartan, ettei mene vahingossa luvattomille marjamaille.

Rauno Numminen Talkoilla ei Maanmittauslaitos-

kaan palvelujaan jaa, mutta jo satasella saa aika paljon tietoa. Vähän marjakilon tai sienilitran hinta nousee, mutta pääasia on, että pääsee laillisesti marjoja poimimaan. Metsään kaavailtu kiinteistövero nopeuttaisi myös metsästysmaiden maksulliseksi tulemista. On
luonnollista, että sellaisella maalla,
mistä metsänomistaja maksaa veroa, ei kukaan voi ilmaiseksi metsästää. Sopiva hinta voisi euron tai
pari hehtaarilta. Peijaiset ja jaettavat lihakilot tulisivat tietenkin vielä ekstrana. Jokamiehen oikeuksien poistumisen jälkeen jokainen
marjaämpärin tai sienikorin kanssa metsässä ilman lupaa liikkuva
Suomen kansalainen on laittomilla teillä ja siitä seuraa rangaistus.
Aika näyttää selviääkö sakoilla vai
heilahtaako häkki.
Luvattomasti poimittu marja- tai
sienisaalis joutunee joka tapauksessa valtiolle. Edellä kuvattu tilanne on realismia, jos kiinteistövero
metsille toteutuu. Metsänomistajien ja marjastajien pitää nyt yhdessä miettiä mikä on paras tapa toimia kiinteistöveroasiassa ja vaikuttaa suuntaan tai toiseen päättäjiin.
Sen verran voisi todeta, että mikään tutkimus ei ole osoittanut, että kiinteistövero vaikuttaisi metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymiseen. Päinvastaiset väittämät ovat enemmänkin ”Lylyn lykkimiä”. Joku voi miettiä, että jokamiehen oikeus on Suomessa ki-

Marjanpoimijat miettivät, että mistahän
saisi luvan kesäksi marjanpoimintaan
tähän metsään ja mihin hintaan. (Kuvan
henkilöt eivät liity juuri tähän asiaan.)

veen hakattu oikeus, mutta näinä
aikoina olemme saaneet huomata,
että ikuisiksi kuvitellut metsäsektorin vanhatkin käytännöt muuttuvat.
Esimerkkinä näistä ovat metsäkeskusten toiminnan eriytyminen viralliseen – ja julkiseen toimintaan,
metsälain muutos metsänomistajan näkemykset paremmin huomioivaksi ja tulossa oleva metsänhoitoyhdistyslain muutos niin, että pakollinen jäsenyys muuttuu vapaaehtoiseksi. Jos metsiin säädettäisiin
kiinteistövero ilman vaikutuksia jokamiehen oikeuksiin, niin varmaa
on, että linjat EU:n suuntaan kuumenevat saman tien.

Toisin ajattelija
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Metsänomistajan näkemys
tuulipuistohankkeista
Oulun Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtaja Timo Pietilä on mukana Oulusta n. 15 km
pohjoiseen, Haukiputaan Kelloon, suunnitteilla olevan
tuulipuiston maanvuokraajien joukossa.
WPD Finland Oy:n edustajan yhteydenoton jälkeen
kartoitettiin mahdolliset maanomistajat suunnitellun
hankkeen vaikutuspiiristä ja sovittiin tuulivoimayhtiön
kanssa ensimmäisestä yhteisestä palaverista.
Ennen tilaisuutta Pietilä selvitti MTK:n näkemyksiä
tuulivoimahankkeista ja alueen metsänomistajat osallistuivat Metsänomistaja Liitto Pohjois-Suomen järjestämään tilaisuuteen, jossa tuotiin seikkaperäisesti esille asioita joita maanomistajan on huomioitava vuokrasopimuksia tehdessään.
Ensimmäisenä vaiheena hankkeen virallistamisessa
oli aiesopimuksen solmiminen, jonka jälkeen muutaman kuukauden kuluttua vuokralainen lähetti varsinaisen vuokrasopimuksen maanomistajille mahdollista allekirjoitusta varten. Vuokranantajien yhteisen palaverin ja muutamien selvitysten jälkeen vuokrasopimukset voitiin allekirjoittaa. Tässä vaiheessa mukana olleista viidestä metsänomistajasta neljä allekirjoitti vuokrasopimuksen. Yksi perikunta, joka oli pienimmällä pinta-alalla mukana, jäi vielä harkitsemaan
vuokrasopimuksen allekirjoitusta.

Maanomistajat ovat tässä vaiheessa varsin tyytyväisiä
tehtyihin vuokrasopimuksiin.Tuulipuistohanke ei rajoita metsätalouden harjoittamista muilta osin kuin sen
mitä yksi tuulimylly vie metsäpinta-alaa noin hehtaarin, sekä tiestön vaatiman pinta-alan, joka kuitenkin
monessa tapauksessa vain parantaa tilan metsätalouden harjoittamista tuulivoimayhtiön rakentaman tiestön johdosta. Myöskään tehtyihin metsästysvuokrasopimuksiin hankkeella ei ole negatiivista vaikutusta.
Kuitenkin vuokranantaja on vuokrasopimuksen mukaan velvollinen ilmoittamaan Tuulipuistoalueen muille käyttäjille, ettei Vuokralaisen toimintaa alueella saa
haitata tai vahingoittaa.
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomen johtaja Jukka Aulan mukaan liitto on tyytyväinen metsiin kohdistuvaan uuteen kysyntään. Liitto korostaa, että näillä markkinoilla metsänomistajan täytyy tietää tuulivoimalalle soveltuvan tontin todellinen arvo. Euroopassa metsänomistajat ovat jo tottuneet tuulivoimatonteista saatavaan vuokra- ja myyntituloon. Maanomistajat ovat saaneet tuulivoimasta merkittäviä tuloja esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Metsänomistaja liitot haluavatkin kannustaa metsänomistajia ottamaan selvää maansa todellisesta arvosta, mikäli alue
soveltuu tuulivoiman tuottamiseen.

Liisa Korpela ja Matti Mäkiaho luovuttivat joulukuusen pääministeri Jyrki Kataiselle.

Joulukuusi Kataiselle
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n edustajat
veivät joulukuusen pääministerin virka-asuntoon Kesärantaan. Kuusen luovuttivat yhdistyksen puheenjohtaja Matti Mäkiaho ja varapuheenjohtaja Liisa Korpela. Yhteistyö joulukuusen viennin merkeissä alkoi
Mari Kiviniemen ollessa pääministerinä. Nyt vuorossa oli pääministeri Jyrki Katainen.
Joulukuusi hankittiin Timo Hokan joulukuusiviljelmältä Padasjoelta tälläkin kertaa. Kuuseksi valittiin
kotimainen leikattu kuusi. Joulukuusi oli jo odottamassa pääministeriä hänen tullessaan sisälle. Hän mainitsi, että jo eteiseen asti tuntui hyvä havun tuoksu.
Sekä pääministeri että palvelusväki ihastelivat kuusen kauneutta.
Joulukuusen lahjoituksella Päijät-Hämeen Metsänomistajien yhdistys haluaa omalta osaltaan edistää
kotimaisen joulukuusen käyttöä. Nykyään joulukuusia
tuodaan Suomeen paljon myös ulkomailta, esimerkiksi
Tanskasta. Myös pääministeri mainitsi keskustelleensa tanskalaisen kollegansa kanssa siitä, miten paljon

T A I M I A ,

Tanskasta tuodaan joulukuusia Suomeen.
Pääministeri Kataisen kanssa käydyn keskustelun aiheet olivat myös metsällisiä. Hän sanoi olevansa hyvin kiinnostunut metsäasioista. Mäkiaho kertoi, että metsänomistajia on MTK:n tilaston mukaan Suomessa 720 000 henkilöä. Eläkeläiset omistavat metsää Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan 43
prosenttia, palkansaajat 30 prosenttia ja maanviljelijät
16 prosenttia. Loput metsistä ovat yrittäjien ja muiden
omistajaryhmien hallussa.
Liisa Korpela keskusteli pääministerin kanssa metsien merkityksestä Suomen taloudelle. Myös pääministeri pitää tärkeänä sitä, että metsiä hyödynnetään
monin eri tavoin, ei vain perinteisillä metsätalouden
sektoreilla.
Käynnistä jäi hyvä mieli kaikille osapuolille.

J O T K A

Matti Mäkiaho

K E S T Ä V Ä T

Meillä on ollut tapana
selviytyä.

Etelä-Suomi
Kiljavantie 664
05100 RÖYKKÄ
Puh. 0205 64 4911
Fax. 0205 64 6091
www. finforelia.fi

Metsänomistaja voi saada merkittäviä lisätuloja tuulivoiman rakentamisesta. Jos joku asian tiimoilta lähestyy, niin kannattaa
suhtautua siihen myönteisesti.

• Julkaisija: Etämetsänomistajien Liitto ry. • Päätoimittaja: Rauno Numminen
• Jakelu: 5.000 kpl • Taitto: Lalli Oy, Pori • Paino: Allatum Oy, Pori, 2013
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Etämetsänomistajien
Liitto ry

METSÄNI,
TULET UNIINI
MAAILMALLAKIN
– MITÄ SINULLE
KUULUU?

Se ei ole vahinko,
että 63 % on
valinnut meidät
metsäasioissa
kumppanikseen.

Olipa metsäsi merkitys sinulle kaikki kaikessa tai omaisuutta, jonka
arvoa haluat kasvattaa, olemme
lähelläsi. Hoidamme metsääsi vastuullisesti, kestävää hyvinvointia
ajatellen. Tuemme sinua kaikissa
metsäsi vaiheissa. Tutustu Metsäomaisuuden hoitosopimukseen ja
Metsäpalstan perushuolto –palveluun www.metsagroup.fi > palvelut
metsänomistajalle tai soita meille
010 7770. METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.
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metsasaatio.fi

<ŽŶĞƌĂŝǀĂƵŬƐĞŶ<ǇŵƉƉŝ



Tässä maassa tiedetään, että metsää voi ymmärtää vain sinne menemällä.
Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta rahoittamalla esimerkiksi
koululaisten metsätapahtumia. Metsäsäätiön toiminta rahoitetaan
vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla, joka on 0,2 % puukaupan
arvosta. Keskivertopuukaupassa se on tukkipuun verran rahaa. Kun
metsänomistaja päättää maksaa, osallistuu ostava yhtiö samalla summalla.



Uskallatko mennä metsääsi – syökö susi?
Suomessa susikeskustelu käy nyt kuumana. Kukaan ei tarkkaan tiedä paljonko metsissämme susia tällä hetkellä jolkottelee ja metsästelee.
Lallintalon suuressa susi-illassa, johon osallistui lähes tuhat asiasta kiinnostunutta, Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro lupasi 10 000 henkilöä tarvittaessa jälkien laskentaan ensi talvena. Näin olisi hyvä toimia, niin saataisiin entistä parempi tieto susien ja muidenkin
suurpetojen todellisesta määrästä.
Sudet liikkuvat nyt pelottomasti ihmisten pihoissa. Mutta oletko Sinä metsänomistaja tullut ajatelleeksi, että sudet ja susilaumat liikkuvat myös
metsissä. Mitä teet, jos kohtaat sudet leimikkoa metsään tehdessäsi? Pitääkö siihen jotenkin varautua. Entä uskallatko laskea koirasi vapaaksi juoksemaan kanssasi metsässä. Minä en uskalla ja jotain kättä pidempää pidän mielellään mukana, jos lähden metsää. Ei vara venettä kaada!
Jotain on pielessä, jos metsään lähtiessä pitää ottaa huomioon susivaara.
Enää ei siis riitä, että on mukana eväät ja tarvittavat metsävarusteet. Lallintalolla kuultiin esimerkkejä uhkaavista kohtaamisista muuallakin kuin
pihoissa. Jotain asialle pitää tehdä nopeasti.

Rauno Numminen

Hämeenlinnan Seudun
Metsätilanomistajat ry
Samuli Notko
Urpastentie 18, 14870 JUTTILA
p. (03) 633 7649,
0400 205 995
samppa@virpi.net

Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajat ry
Jaakko Temmes
PKMO, PL 62, 00101 HELSINKI
p. 045 670 1581
jaakko.temmes@pkmo.org
www.pkmo.org

Jyväskylän Seudun
Metsänomistajat ry
Reijo Lindström
Piilukko 23, 40630 JYVÄSKYLÄ
p. 050 412 5491
reijo.lindstrom@luukku.com

Riihimäen-Hyvinkään Seudun
Metsätilanomistajat ry
Kalevi Pullinen
Laurilantie 21,
11170 RIIHIMÄKI
p. 045 310 7119
kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Kajaanin Seudun
Metsänomistajat ry
Reijo Määttä
Takkarannantie 91,
87250 KAJAANI
p. 050 414 7660
reijo.maatta1@luukku.com
Kokkolan Seudun
Metsätilanomistajat ry
Juhani Paananen
Puistokatu 10,
67100 KOKKOLA
p. 040 952 3206
juhani.paananen@anvianet.fi
		
Kouvolan Seudun
Metsätilanomistajat ry
Juha Nikula
Luhtakuja 4, 47400 KAUSALA
p. 0400 712 550
juha.nikula1@pp.inet.fi
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Metsätilanomistajayhdistysten
ja -kerhojen yhteystietoja
Etämetsänomistajien jäsenet

Meän mettäkerho
Heikki Kärki
kantojärventie 107 as 1
95590 Tornio
p. 040 583 2869
heikkikarkiheikki@gmail.com
Oulun Seudun
Metsätilanomistajat ry
Timo Pietilä
Karintie 6, 91900 LIMINKA
p. 044 203 4473
pietila.timo@dnainternet.net
Pieksämäen
Metsänomistajat ry
Jukka Kovanen
Linnatie 10,
78650 NAARAJÄRVI
jukka.kovanen@piako.fi

Satakunnan Metsänomistajat ry:n johtokunnan jäsen Pentti Raekallio vaati, että susi
on voitava ampua heti, jos se tulee lähelle ihmisasustusta ja tietysti vaaratilanteessa
muuallakin. Poliisitarkastaja Seppo Sivula Sisäasiainministeriöstä lupasi, että jos perusteet suden tappamiseen ovat olemassa, niin luvan saa vaikka tunnissa.

Päijät-Hämeen
Metsänomistajat ry
Matti Mäkiaho
Timonpolku 4, 17200 VÄÄKSY
p. 0400 711 515
matti.makiaho@gmail.com

Saimaan
Metsänomistajat ry
Tuula Haaranen
Mäkitervakontie 9 B 29
53920 LAPPEENRANTA
p. 040 776 6088
tuula.haaranen@suomi24.fi
Satakunnan
Metsänomistajat ry
Rauno Numminen		
Eekintie 6, 29100 LUVIA
p. 040 823 8258
raunonumminen@hotmail.com
Savonlinnan Seudun
Metsänomistajat ry
Tuomas Korjus
Olavinkatu 17 A 4,
57130 SAVONLINNA
p. 0205 414 370
tuomas.korjus@nls.fi
Tampereen Seudun
Metsänomistajat ry
Antti Haapamäki
Myllyvainiontie 54
37500 LEMPÄÄLÄ
p. 050 627 43
antti haapamaki@op.fi
Turun Seudun
Metsänomistajat ry
Mikko Vahvaselkä
Pajamäenkuja 7, 21420 LIETO
p. (02) 487 7642,
050 583 0328
mikko.vahvaselka@luukku.com
Etämetsänomistajien liitto ry
Puheenjohtaja
Rauno Numminen
p. 040 823 5880
Toimiston osoite:
Itsenäisyydenkatu 37,
28100 PORI
raunonumminen@hotmail.com

