ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2014

Metsän kiinteistövero tai metsämaksu puhuttavat jälleen. Etämetsänomistajien Liitto ei hyväksy kumpaakaan metsänomistajan verotusta lisäävää vaihtoehtoa. Metsänomistajien
kannattaa nyt tarkalla korvalla kuunnella eri puolueiden edustajien kannanottoja asiaan. Eu-vaalit ovat ovella ja pitkä aika ei ole eduskuntavaaleihinkaan. Punakynällä kannattaa
laittaa sellaisen ehdokkaan nimi muistiin, joka kannattaa metsän kiinteistöveroa tai metsämaksua, ettei vahingossa kirjoita väärää numeroa omaan vaalilipukkeeseensa.

Käytä yhteistyökumppaniemme
palveluja ja tuotteita
Etämetsänomistajien Liitolla on
jälleen tänä vuonna toiminnassaan mukana hyviä yhteistyökumppaneita. Useimmat ovat
olleet mukana jo useamman
vuoden, mutta myös uusia on
mukana. Uusista yhteistyökumppaneista voisi mainita Otson ja Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion. Molemmista
löydät lisätietoa tämän Etämetsänomistajan sisäsivuilta.
Etämetsänomistajien Liiton
kotisivuilta löydät myös linkit
yhteistyökumppaneidemme
kotisivuille. Perusperiaatteena
yhteistyökumppaneiden valinnassa on ollut se, että kaikki ovat sekä tuotteidensa että
osaamisensa osalta maamme
parhaita. Tavoitteena on ollut
myös se, samalta toimialalta

on vain yksi toimija. Yhteistyökumppaneissa on mukana sekä
sellaisia, joiden markkinoimia
tai valmistamia tuotteita jäsenyhdistystemme jäsenet voivat
käyttää metsäomaisuutensa
hoidossa että sellaisia, joita jäsenyhdistykset voivat käyttää
omissa metsänomistajien koulutustilaisuuksissaan tärkeän
metsätiedon välittäjinä.
Yhteistyösopimusten toiminen ja molemminpuolisen hyödyn saanti vaatii aktiivisuutta
sopimuksen molemmilta osapuolilta. Etämetsänomistajien
Liiton jäsenyhdistyksiltä toivon
sekä aktiivista yhteydenpitoa
yhteistyökumppaneihimme
että myönteistä suhtautumista yhteistyökumppaneidemme yhteydenottoihin. Yhdessä

saamme järjestettyä helpommin ja paremman tapahtuman
metsätilanomistajayhdistyksemme jäsenille. Vaikka lähes kaikki yhteistyökumppanimme esiintyvätkin tämän
Etämetsänomistajan sivuilla,
niin listaan ne vielä tähänkin
varmuuden vuoksi aakkosjärjestyksessä.
Suluissa esimerkki yhteistyökumppaniemme annista metsänomistajalle ja metsätilanomistajayhdistykselle:
Cumulus
(majoitus-ja kokouspalvelut)
Dolmar
(moottori- ja raivaussahat)
Fin Forelia
(metsäpuiden taimet)
LähiTapiola
(vakuutus-ja pankkipalvelut)

Mela
(metsänomistajan
eläkeasiat)
MetsäGroup
(puukauppa ja
metsänhoitopalvelut)
Metsätalouden
Kehittämiskeskus Tapio
(koulutuspalvelut mm.
metsänhoitosuositukset)
Otso
(kaikki työpalvelut)
Suomen Metsäsäätiö
(Suomen metsätalouden
edistäminen)
Usewood
(metsäkonepalvelut)
VikingLine
(risteilypalvelut)
Rauno Numminen
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Metsäsuunnitelmalla metsäomaisuus hallintaan
Metsää koskevaa tietoa on tulevaisuudessa entistä helpompi
hankkia. Metsään.fi on jo monelle tuttu. Palveluun tuotetaan
pääosin kaukokartoituksella
metsänhoidon kannalta tärkeät toimenpide-ehdotukset.
Tieto onkin pääosin riittävän
tarkkaa tietoa metsien pitämiseksi hyvässä kasvukunnossa.
Yhteiskunnalle on tärkeää, että
metsä tuottaa.
Metsän omistaminen on monelle myös taloudellista toimintaa. Metsä ei tuota parasta
taloudellista tulosta itsestään
tai tekemällä vain tarpeelliset
hoitotoimet. Metsänomistajalla voi olla erilainen tarve
metsänsä hyödyntämiseen
kuin yhteiskunnalla. Pelkästään se että haluaa metsästään
mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen vaatii hyvää
ammattitaitoa ja metsäomaisuuden kokonaisuuden hahmottamista.

sänomistajan metsälleen asettamaan korkotuottovaatimukseen. Korkea korko tarkoittaa
tässäkin hyvin lyhytjänteistä
metsän hyödyntämistä. Metsän korkotuottovaatimuksen
nostaminen selvästi yli viiden
prosentin laskee voimakkaasti
puuntuotannon määrää. Kolmas talouskysymys onkin tuottaako puuta vai korkoa? Paras
puuntuotanto saadaan perinteisellä tasaikäisrakenteella ja
pitkällä kiertoajalla. Paras taloudellinen tuotto saadaan hieman tinkimällä puuntuotannon
määrästä ja hoitamalla metsää
niin että tärkeintä on puun kasvun sijaan puuston arvokasvu.
Metsässä on siis paljon vaihtoehtoja joka asettaa haasteet
myös ammattilaiselle kun metsänomistajalle etsitään hänen
ja kannaltaan parasta ratkaisua
oman metsälönsä mahdollistamissa rajoissa.

Uusi metsälaki on
metsänomistajallekin
uhka ja mahdollisuus

Hyvä metsäsuunnitelma
takaa metsänomistajalle
parhaan hyödyn
metsästään

Uusi metsälaki lisää metsänomistajan valinnanvapautta.
Talousmielessä
valinnanvapaus on ainakin kolmen osatekijän kokonaisuus. Yleisesti
ollaan oltu huolissaan metsän
tuottokyvynlaskemisesta kun
metsänomistajat voivat periaatteessa hakata metsän
sellaiseen tilaan että tuotto
pysähtyy. Näin voi todellakin
käydä jos kohde ei sovellu eriikäisrakenteiseen käsittelyyn.
Toinen hyvin keskeinen kysymys on metsänomistajan
halu ottaa metsästään mahdollisimman paljon tuloja ilman uudistamiskustannuksia
mahdollisimman pian. Tämä
kytkeytyy myös pitkälle met-

Hyvin metsäasiat tunteva ja
metsän käsittelyvaihtoehdoista
perillä oleva metsänomistaja
ei varmaankaan tarvitse metsäsuunnitelmaa. Tällaisia metsänomistajia on vähän. Metsäsuunnitelman hankkiminen
omien tavoitteiden mukaisesti
laadittuna on metsänomistajalle erittäin kannattava sijoitus.
Myös metsäsuunnitelma joka
ei vastaa nykyisiä metsänomistajan odotuksia metsistään
kannattaa ehdottomasti uusia.
Uusiminen kesken voimassaoloajan on yleensä edullisempaakin kuin sen laatiminen
kokonaan uudestaan. Suunnitelma on sijoituksena metsäsijoituksista selvästi parhain.

Lähes poikkeuksetta se tuo siihen sijoitetun rahan takaisin jo
ensimmäisten kokonaisuutena
suunniteltujen toimenpiteiden
ja säästyneiden turhien kustannusten muodossa.
OTSOn metsäsuunnittelijat
tekevät metsäsuunnitelmia asiakkaan tarpeista lähtien. Raakaaineena käytetään metsävaratietoa, jota tarkennetaan
siltä osin, kuin metsänomistaja
haluaa. Tarkennuksia voidaan
tehdä sisätyönä tai maastossa.
Uuden metsälain antamat
mahdollisuudet on kartoitettava aina maastossa. Toipumiskykyisyyttä ei käytännössä näe
pelkistä puustotunnuksista ja
maapohjatiedoista. Maastossa
tarkistettuna selviää samalla
myös metsän terveys ja metsää uhkaavat tuhot.

Metsäsuunnitelma
on avain helppoon
ja huolettomaan
metsänomistukseen
OTSO sekä muut metsäpalvelujen tarjoajat
ovat metsänomistajan kumppaneita
myös metsäsuunnittelun jälkeen.
Omaisuuden
hoito voidaan
järjestää juuri
niin helpoksi

kuin kussakin tapauksessa
tarvitaan. Myös eri-ikäisrakenteinen eli uuden metsälain
mukainen hakkuu onnistuu.
Kun metsäsuunnitelmaa toteutetaan voi metsänsä osalta
olla huolettomin mielin. Hyvällä suunnittelulla metsä tarjoaa omistajansa tavoitteiden
mukaista tuottoa ja nautintoa.
Nautintoahan metsä voi tuottaa monin tavoin vaikkapa
oman metsän hoitotyön parissa tai Kanarian saarilla hiihtolomaa viettäen.
Markku Metsätalo
Metsäpalvelupäällikkö
OTSO Metsäpalvelut
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Metsäveroilmoituksen tekoa ei tarvitse stressata
Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenenä saat omalta metsäasiantuntijaltasi neuvoja metsäverotuksen
perusasioissa. Kotisivuiltamme löytyy myös veroapu-ohjelma, joka neuvoo kuinka 2C-lomake täytetään.
Metsäverkko-palvelun verotyökalulla hoidat metsäverokirjanpitosi kätevästi, ja voit palauttaa vuoden 2013
metsäveroilmoituksen verottajalle sähköisesti suoraan Metsäverkosta.
Metsäverkko (www.metsaverkko.
fi) on Metsäliitto Osuuskunnan
omistajajäsenille suunnattu internetpalvelu metsävarallisuuden hallintaan. Verotyökalun saa
käyttöönsä, jos oma metsäsuunnitelma on ladattuna (tai tilattuna) Metsäverkkoon.
”Helppokäyttöinen verotyökalu on ollut Metsäverkossa
käytössä jo pitkään. Saamamme palautteen mukaan metsänomistajat pitävät tärkeänä
sitä, että kirjanpito säilyy palvelussa varmassa tallessa ja
tarvittavat tiedot siirtyvät auto-

maattisesti seuraavan vuoden
kirjanpitoon”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen sanoo.
Jos omistajajäsen on tehnyt
kirjanpitonsa Metsäverkossa,
metsäveroilmoituksen eli 2Clomakkeen ja kausiveroilmoituksen täyttöä helpottaa se,
että suurimman osan tarvittavista tiedoista saa verolomakkeelle suoraan palvelusta. ”Esimerkiksi Metsä Groupin kanssa
tehtyjen puukauppojen tulot ja
metsänhoitotöihin liittyvät menot ovat kätevästi poimittavissa kirjanpitoon yhdellä napin

painalluksella – metsänomistajan täytyy vain tarkistaa tietojen paikkansapitävyys ennen
kuin hän ’klikkaamalla’ hyväksyy luvut lomakkeeseen.”
Hyväksyttyäsi vuoden kirjanpidon ohjelma tekee laskelmat
ja erottelee arvonlisäverot veroilmoitusta varten. ”Veroilmoituksen lähettäminen Metsäverkosta verottajalle on täysin
turvallista, sillä lähettäjän henkilöllisyys tunnistetaan hänen
käyttämänsä pankin verkkotunnusten avulla”, Jumppanen
huomauttaa.

Veroilmoituksen voivat toistaiseksi lähettää sähköisesti
vain ns. luonnolliset henkilöt
– perikunnille ja yhtymille tätä
mahdollisuutta ei vielä tule.
Lisätietoa
Metsäliitto Osuuskunnan
jäsenyydestä ja palveluista
löytyy osoitteesta www.
metsagroup.fi>palvelut
metsänomistajille
sekä
soittamalla MetsäSoittonumeroon 010 7770 arkisin klo 8-16.

Metsätalouden veroilmoitus eli 2C-lomake tulee jättää verottajalle helmikuun loppuun mennessä. Katso selkeät ja helpot ohjeet, kuinka lomake täytetään
osoitteessa veroapu.metsaforest.fi tai Metsäverkko-internetpalvelussa.
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PEFC-kriteerien tarkistus on iso urakka
Suomessa on käytössä PEFCstandardin mukainen kriteeristö. Ryhmäsertifioinnin kriteerit
on määritelty metsäkeskuksen
tai metsänhoitoyhdistyksen
toimialueen tasolla. Metsänomistajat tulevat automaattisesti kriteerien piiriin, jos eivät
nimenomaan siitä kieltäydy.
Ryhmäsertifioinnin piiriin kuuluminen on metsänomistajalle
tärkeää, koska monet puunostajat pitävät sitä puun ostonsa
ehtona.

Laaja joukko miettii
kriteerejä
PEFC-kriteerien tarkistustyöhön
osallistuu erittäin suuri joukko
eri alojen toimijoita. Metsäalan
toimijoiden lisäksi työhön ottavat osaa luontojärjestöt, metsästäjät, matkailuyrittäjät ja
monet muut. Ovia ei olla haluttu sulkea keneltäkään, joka on

kiinnostunut kriteerien tarkistamisesta. Kriteerien tarkistus
alkoi viime keväänä ja ne valmistunevat tämän vuoden syksyyn mennessä. Tarkistustyön
aikana kriteeriluonnokset käyvät ainakin kahdella lausuntokierroksella. Etämetsänomistajien Liittokin on ensimmäiseen
lausuntokierrokseen jo vastauksensa antanut. Kriteerien
tarkistamistyöhön Etämetsänomistajien Liitosta osallistuu
varsinaisena jäsenenä Jaakko
Temmes ja varajäseninä Juha
Nikula ja allekirjoittanut.

Paljon kriteerejä
Nykyisessä PEFC-kriteeristössä
kriteereitä on kaikkiaan 29.
Luonnoksessa uudeksi kriteeristöksi on vielä kaksi enemmän.
Uudet kriteerit koskevat metsien roskaamista ja metsänhoitotöiden laadun varmistusta.

Kiikarissa erinomainen vakuutus!
Melasta metsänomistajalle
• Eläkettä
• Työterveyshuolto
• Tapaturmaturva metsätöihin ja vapaa-ajalle

Kriteerien tarkistamistyö ei ole
pelkkää kosmetiikkaa, koska
uusiakin kriteerejä mietitään.
Toisaalta kaikki vanhatkaan
kriteerit eivät ole ” turvassa ”,
sillä kriteeriä 8 esitetään poistettavaksi. Kriteerin sisältö on
yksityismetsien
ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston kasvukunnon
parantamiseksi. Poistettavaksi
esitettiin myös kriteeriä 16 eli
luonnonhoidollisilla kulotuksilla
ja poltoilla edistetään metsälajien monipuolisuutta. Päätöstä
kriteerin poistamisesta ei kuitenkaan vielä tehty, vaan asia
jätettiin alatyöryhmän mietittäväksi. Alatyöryhmillä on kaiken kaikkiaankin iso rooli kriteerien hienosäädössä.

ta kriteerejä mietitään, voisi
luetella seuraavat tapaukset.
Kriteerissä 5 käsite hakkuutähde muutetaan latvusmassaksi.
Kriteerissä 17 suojakaistan leveydeksi esitettiin 10 metrin
sijaan 5 metriä ja kriteerissä 26
jokamiehenoikeuksista poistettiin linnunpönttöjen ja tekopesien sijoittamista koskeva
osio. Mielestäni on tärkeää,
että, kun kriteerejä muutaman
vuoden välin tarkistetaan, niin
työ tehdään huolella ja niin,
että samalla huomioidaan sekä
metsissä että yhteiskunnassa
tapahtuneet muutokset. Tärkeää on myös se, että Etämetsänomistajien Liitolla on mahdollisuus lausua näkemyksensä
kriteerien tarkistamisessa.

Pieniä fiilauksia

Rauno Numminen

Esimerkkeinä siitä, miten tarkkaan ja miten monelta kannal-

Metsänomistajalla mahdollisuus työterveyshuoltoon
Maatalousyrittäjien työterveyshuolto on myös metsänomistajien etu. Työterveyshuoltoon voi liittyä 18-67-vuotias MYEL-vakuutettu metsätilallinen. Työterveyshuollosta saat säännölliset terveystarkastukset, tietoa työolosuhteiden parantamisesta ja mahdollisuuden päästä kuntoutukseen. Palvelusopimuksen voit tehdä
yksityisen lääkäriaseman tai terveyskeskuksen kanssa.

Melan kaikki vakuutukset ja oma
osuutesi työterveyshuollon
kustannuksista ovat vähennyskelpoisia.

Ilmoitus halukkuudesta liittyä työterveyshuoltoon

Melan vakuutukset ovat sinua
varten, jos työskentelet omassa
metsässäsi ja omistat

Odotan yhteydenottoa

- Etelä-Suomessa 50 hehtaaria
- Keski-Suomessa 75 hehtaaria
- Pohjois-Suomessa 100 hehtaaria.
Pienempien metsätilojen kohdalla
MYEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena.
Jo 30 hehtaarin metsätila riittää tähän.

Pyydän, että Mela välittää tämän lipukkeen työterveyshuoltoon
liittymissopimuksen solmimiseksi.

kunnallisesta työterveyshuollosta
yksityisestä työterveyshuollosta, mistä
Nimi
Puhelin
Osoite
Tilan sijaintikunta

Postita lipuke osoitteeseen: Mela, PL 16, 02101 ESPOO
Mela säilyttää tällä kortilla annetut henkilötiedot työterveyshuoltoon
liittymiskäsittelyn ajan. Sen jälkeen tiedot hävitetään (HeTL 24§).
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Tapiosta liikelaitos 2015 vuoden alusta
Vuonna 1907 toimintansa
aloittanut ja tällä hetkellä nimellä Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapio, muuttuu
Tapio Oy:ksi vuoden 2015
alusta. Yrityksen omistaa sataprosenttisesti Suomen valtio.
Maa-ja metsätalousministeri
Jari Koskinen totesi, että metsäalaa on säädelty ehkä liikaakin maassamme. Nyt on oikea
aika muuttaa sekä Otso että Tapio liikelaitoksiksi, jotka voivat
suhteellisen vapaasti kehittää
liiketoimintaansa. Markkinaohjautuvan palveluyrityksen
Tapion
omistajaohjauksesta
vastaa Valtioneuvoston kanslia.

Ministeri Koskinen totesi myös
ministeriön roolin muuttuvan
radikaalisti Tapion yhtiöityessä.
”Tulosohjaajan ja rahoittajan
sijaan meistä tulee nyt palveluiden ostaja ”, totesi Jari Koskinen.
Tapion järjestämässä tilaisuudessa, missä käsiteltiin
liikelaitokseksi muuttumista,
kuultiin useita puheenvuoroja. Keskeinen näkemys oli se,
että Tapiota tarvitaan. Tapio
koettiin osaavaksi ja puolueettomaksi valtakunnalliseksi
metsäalan toimijaksi. Uuden
toimintamallin katsottiin selkiyttävän ja joustavoittavan

entisestään Tapion toimintaa.
Erityisesti metsäkustannuksen
puolueettomuuden toivottiin
edelleen jatkuvan. Haasteitakin Tapio Oy:llä on. Kilpailu
metsäsektorin sisällä on kova
ja asiantuntijapalveluita pitää
jatkuvasti pitää yllä ja kehittää.
Tapiolta odotetaan markkinalähtöisyyttä ja aktiivista palvelujen tarjoamista. Palveluille
nähtiin olevan kysyntää myös
maamme rajojen ulkopuolella
ja sinne on ehdottomasti myös
syytä hakeutua.
Myös Etämetsänomistajien
Liitolla on myös sanansa sanottavana uudesta Tapiosta. Koska

metsätilanomistajayhdistyksillä ei ole palveluksessaan
metsäalan ammattilaisia, niin
koulutus-ja neuvontapalvelut
on ostettava ulkopuoliselta
toimijalta. Tapio on tässä hyvä
vaihtoehto.
Metsätilanomistajayhdistyksille on tärkeää,
että palveluiden hinta pysyy
sellaisena, että ilman avustus
-tai tukirahoja toimivat metsätilanomistajayhdistykset voivat
palveluita ostaa.
Rauno Numminen

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET
NYT TAPION KAUPASTA!

id
ho

uositukse
on s
t

METSÄVERKKO. HOIDA METSÄOMAISUUTTASI VERKOSSA.

Hyvän me
ts ä

n

METSÄNHOITO

Metsänomistaminen on vaivatonta, kun työkalunasi on
Metsäverkko-internetpalvelu.

99Katso kiireelliset hakkuut ja hoitotyöt

Hyvän metsänhoidon suositukset on päivitetty uuden
metsälain mukaisiksi. Julkaisu valmistuu maaliskuussa. Hyvän metsänhoidon suositukset - VESIENSUOJELU -työopas täydentää ja tarkentaa suosituksissa
kuvattuja metsätalouden ja vesiensuojelun toimenpidesuosituksia.

99Päivitä metsäsuunnitelman kuviotietoja
99Ylläpidä metsäverokirjanpitoa
99Uutta! Lähetä metsäveroilmoitus
suoraan verottajalle

99Vaihtoehtolaskurit sopimusasiakkaille
Maksuton Metsäverkko on tarkoitettu Metsäliitto Osuuskunnan
omistajajäsenille. Lue lisää ja tutustu palveluun osoitteessa
www.metsaverkko.fi.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Mainos etämetsänomistajien liitto 5.2.2014.indd 1

5.2.2014 15:43:58
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Metsänomistajien yhteistyötä Suomenlahden yli
Uno Jääger Pernusta pyysi Etämetsänomistajien Liitolta neuvoa metsänomistajien asioiden
hoitoon Virossa. Perusongelmana heillä on se, että kun metsänomistajille jaetaan valtion
tukea metsänparannustöihin,
niin isoin osa niistä ohjautuu
metsäyhtiöille. Tämä johtuu
siitä, että metsäyhtiöt ovat ostaneet paljon maita ja ne myös
osaavat käyttää hyväkseen
kaikki mahdolliset tarjolla olevat tukimuodot. Usein käy niin,
että tukivaroja ei enää riitä pienemmille metsänomistajille.
Edellä olevan yksittäisen
ongelman lisäksi Virolaiset
haluaisivat kokonaisuutenaankin kehittää metsänomistajien organisoitumista

metsäasioissa. Tähtäimenään
heillä on Etämetsänomistajien
Liiton tyylinen metsänomistajien edunvalvontamalli. Tällä
hetkellä Virossa toimii metsänomistajayhdistyksiä Tallinnassa, Pärnussa, Tartossa ja
Saarenmaalla. Enemmänkin
yhdistyksiä maahan mahtuisi. Muita metsänomistajille
neuvontaa ja hakkuupalveluja
tarjoavia yhdistyksiä Virossa on
noin 30 kappaletta. Virossa tukea saa sellainen metsänomistajayhdistys, jossa on jäseniä
vähintään 200 kappaletta. Tuen
määrä on 100 euroa jäsentä
kohden. Tuen saanti on aiheuttanut sen, että joillain alueilla
on turhan paljonkin yhdistyksiä,
jotka on perustettu vain tuen

saannin toivossa. Palveluissa on
kuitenkin monesti toivomisen
varaa.
Virossa metsien vuotuinen
hakkuumäärä on noin 8 miljoonaa kiintokuutiota. Parhaimmillaan puuta on hakattu
vuodessa jopa 20 miljoonaa
mottia. Keskimääräinen metsätilan koko on noin 8 hehtaaria. Valtio omistaa Viron
metsistä noin puolet ja toisen
puolikkaan omistavat metsäfirmat ja yksityiset metsänomistajat suunnilleen puoliksi. Veroa
metsänomistaja maksaa puun
myynneistään 21 prosenttia.
Metsäyhtiöt eivät veroa maksa.
Virossa metsäasioista vastaa
Ympäristöministeriö. Virolaisten puheista sai sellaisen kä-

sityksen, että muut asiat kuin
metsäasiat ovat ministeriössä
tärkeämpiä. Kaiken kaikkiaan
voisi todeta sen, että on ehdottomasti Suomalaisten metsänomistajien etu, että meillä
metsäasioista vastaa oma ministeriö. Hyvänä näyttönä tästä
ovat viimeaikaiset tapahtumat
kuten metsälaki, metsänhoitoyhdistyslaki, puutavaran mittauslaki, metsätuholaki, Otso,
tulossa oleva Tapio Oy ja monet
muut metsänomistajaan vaikuttavat ratkaisut. Ilman aktiivista ministeriötä ja ministeriön
virkamiehiä näitä muutoksia ei
olisi tapahtunut.
Rauno Numminen
ja Jaakko Temmes

Etämetsänomistajien metsäretki
Saarenmaalle 7-9.8.2014
Arvoisat EMOL:n jäsenyhdistysten jäsenet. Liitolta on toivottu yhteistä metsäretkeä.
Tässä sellainen nyt on tarjolla. Toivottavasti mahdollisimman monen yhdistyksen
jäsenet pääsevät mukaan matkalle. Ilmoittautumiset Samuli Notkolle.

7.8. TORSTAI

9.8. LAUANTAI

Lippujen jako satamassa,
Länsisatama
10.30 Helsinki-Tallinna,

8.00

Super Star Tallinnassa 12.30. Ajo Virtsuun
ja lautalla Saarenmaalle.

16.30 Viking XPRS Tallinnasta

Matkalla tutustutaan Länsi-Eestin metsiin ja
kerrotaan Eestin metsätaloudesta. Päivällinen. Majoittuminen Hotelli Johaniin Kuresaaren keskustassa.

Matkan hinta 390 euroa ja yhden hengen
huonelisä 70 euroa. Hintaan sisältyy bussikuljetus, laivapaikat, hotelli 2 hengen huoneissa, 2 aamupalaa, 2 päivällistä, 2 lounasta, oppaan ja matkanjohtajan palvelut.
Viro liittyi Shengen sopimukseen ja sen jälkeen rajoilla ei ole Passin tarkastusta. Kuitenkin tarvittaessa matkustajan on todistettava
henkilöllisyytensä virallisella todistuksella.
Virallisia ovat ainoastaan Passi ja Eu henkilökortti. Varaamme oikeuden hinta-ja ohjelmamuutoksiin.
Matkustajia mahtuu mukaan noin 40 ja matkan varaus 31.3.2014 mennessä.

9.30

8.8. PERJANTAI
8.00

Aamupala

Tutustuminen Saarenmaan metsätalouteen,
Neuvostoaikaiseen metsän uudistamiseen
ja nykyiseen metsätalouteen. Saarenmaan
luontoon, Neuvostoaikaisiin sotilaskohteisiin, vanhaan kivikautiseen kalastajakylään
Takarannalla ja Saarenmaan hoidettuihin ja
hoitamattomiin metsiin.

Aamupala hotellissa

Ajo Tallinnaan, matkalla Kaalin
meteoriittijärvi. Lounas Tallinnassa.

Helsinkiin, perillä 19.00
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Suomen suurimpana metsävakuuttajana LähiTapiola on turvallisuuden erityisasiantuntija.
Panostamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskien hallintaan. Jo muutaman tukkipuun
hinnalla vakuutat metsäsi lähes kaikkien luonnontuhojen varalta.
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.

ILMOITTAUTUMINEN:
13.00 Lounas metsätalousinsinööri

Jouko Tavailan krillillä
19.00 Päivällinen hotellissa

SAMULI NOTKO MATKAT T:MI
Puh. 0400 205995, samppa@virpi.net
Vastaan mielelläni kysymyksiin!

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy
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Maanomistajalähtöistä
monimuotoista
metsätaloutta
Metsänomistajarakenne on
muutoksessa. Maanomistajat asuvat yhä kauempana tiloiltaan ja etämetsänomistus
yleistyy. METSO-ohjelma tarjoaa helpon ja rahanarvoisen
vaihtoehdon etämetsänomistajille. Metsän voi vapaaehtoisesti suojella verovapaata
korvausta vastaan. Suojelu on
usein kannattava rahanarvoinen vaihtoehto muiden metsätaloudellisten keinojen joukossa.
Metsänomistaja voi halutessaan suojella tilaltaan luonnonarvoiltaan monimuotoisia kohteita METSO-ohjelman avulla ja
saada niistä verovapaan korvauksen. Rikkaan luonnon lisäksi
suojelulla voidaan turvata metsän monikäyttöä kuten metsästystä, marjastusta ja muita
virkistys- ja maisema-arvoja.

Maanomistajan
tarpeiden ja toiveiden
mukaan
Maanomistajalla on usein paras tieto tilansa luontoarvoista. Komeat vanhat kuusikot on
saatettu säästää hakkuilta tunnearvojen ja muistojen vuoksi,
tai niitä säästetään tuleville
sukupolville. Metsätaloutta
harjoittavat maanomistajat tietävät myös tiloillaan vaikeasti
uudistuvat tai korjuuoloiltaan
haasteelliset kohteet. Tällaiset
kohteet ovat usein luontaisesti
Metsänomistajat saavat tietoa ja tukea METSO-asioissa ELY-keskuksista.

hyviä alueita monimuotoisuuden turvaamiseen.
Metsätöiden ulkopuolelle jätetyistä kohteista voi nyt saada
verovapaata tuloa suojelemalla
ne METSO-metsiksi. LounaisLapin maanomistajille on maksettu vuoden 2012 alussa alkaneen NATNET Life+ -hankkeen
puitteissa jo lähes kaksi miljoonaa euroa suojelukorvauksia.

Maanomistajalähtöistä
metsien hoitoa ja
suojelua
Yksityiset maanomistajat, yhteisöt, yhteismetsät ja yritykset
voivat suojella monimuotoisia
metsiään korvausta vastaan.
Lounais-Lapissa METSO-ohjelmaa toteuttaa NATNET Life+
-hankkeen lisäksi alueellinen
ELY-keskus ja Suomen Metsäkeskus. Viisivuotinen EUrahoitteinen hanke kartoittaa
potentiaalisia METSO-metsiä,
luonnonhoitokohteita ja tarjoaa
erilaisia palveluja veloituksetta
maanomistajille.
”Toimimme täysin maanomistajalähtöisesti.” kertoo
projektipäällikkö Noora Raasakka. ”Maanomistajan aloitteesta
tutkimme löytyykö tilalta luonnonarvoja tai luonnonhoitokohteita. METSO-suojelusopimusten lisäksi voimme laatia
osalle tiloista tiloille esimerkiksi luonnonhoitosuunnitelman
eli luontoarvoja painottavan
metsätaloussuunnitelman.”
Hankkeen tavoitteena on
parantaa luonnon monimuotoisuutta ja lisätä ekologisia
yhteyksiä olemassa olevien
luonnonsuojelualueiden välille.
Hankkeessa perustetaan yksityisiä luonnonsuojelualueita,

Korjuuoloiltaan tai uusiutumiselle haasteelliset kohteet ovat usein hyviä
suojelukohteita. (Kuva: Niemelä E.)

ennallistetaan soita ja metsiä
sekä tehdään monipuolisesti erilaisia luonnonhoitotöitä.
”Maanomistajan ei tarvitse
miettiä soveltuuko hänen kohteensa suojeluun vai ei. Hankealueella metsänomistajia
palvelee NATNET –hankeväki,
sen lisäksi myös alueellisista ELY-keskuksista ja Suomen
metsäkeskuksesta saa tietoa
METSO-ohjelmasta.” valaisee
Raasakka.

Helppoa ja huoletonta
Etämetsänomistajia on nykyisin yhä enemmän. Metsäomistus saadaan usein perintönä ja
omistus jakautuu entistä useammalle. Tila voi sijaita pitkien etäisyyksien päässä, jolloin
sen hoito voi olla haasteellista.
Tällaisissa tilanteissa METSOohjelma voi olla hyvä ja kannattava vaihtoehto.
Perikunnan metsäomistusta voidaan järjestellä METSOn
avulla. Jakamattomasta tilasta
voidaan osa suojella, jolloin
verovapaa korvaustulo on
helppo jakaa tasinkona perikunnan kesken. Näin lähellä
asuva perikunnanjäsen voi ottaa tilan metsätalouskäyttöön
jääneet metsät omistukseensa, ja jatkaa esimerkiksi jatkaa
perinteistä metsänhoitoa tilan
alueella.

Pysyvässä
rauhoitussopimuksessa maanomistus säilyy
maanomistajilla, jolloin esim.
metsästyksestä päättää edelleen maanomistaja. Koko tilaa
ei tarvitse suojella, vaan tilalta
kartoitetaan METSO-ohjelmaan
soveltuvat kohteet. Metsätalouden harjoittamista voidaan
jatkaa tilan muilla kuvioilla
omistajien toiveiden ja tarpeiden mukaan.
”Monille metsänomistajille ja
varsinkin etämetsänomistajille
METSO-ohjelma voi olla helppo, toimiva ja huoleton ratkaisu.” toteaa projektisuunnittelija
Antti Tolonen. ”Suojeltu metsä
ei tuota kuluja eikä velvoita
metsänhoitotoimiin. Omasta
metsästä pääsee kuitenkin vielä nauttimaan muun muassa
marjastaen ja sienestäen kuten
ennenkin.”
Lisätiedot:
www.natnet.fi
Projektipäällikkö
Noora Raasakka
etunimi.sukunimi
@ely-keskus.fi
p. 0295 037 501
Eerika Niemelä
Lapin ELY-keskus
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A member of the

Group

395,-

eur

alv 24%
Erinomainen
yleis-/farmarisaha!
Easystart, kevyt ja kestävä
magnesiumvalurunko, ketjun
kiristys sivulta. 13”/33 cm
42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

Kevytkäynnistysmekanismi:
jousiavusteisen käynnistinlaitteen
ansiosta vaivaton käynnistys
lyhyellä vedolla!

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.

www.makita.fi

Koneraivauksen kymppi
Usewood Tehojätkä
Raivaukseen sekä energia- ja pienpuun korjuuseen

Yhteistyö takaa tuloksen.

Uusi
Tehojätkä Pro
TJ5-sarja

Tule tutustumaan uuteen Tehojätkä TJ5-sarjaa.
Työnäytökset: www.usewood.�i / ajankohtaista
Tehojätkä Pro
4x4/6x6/8x8

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.
Etsimme uusia itsenäisiä urakoitsijoita. Kysy lisää,
Puh 040 183 0366 tai e-mail: info@usewood.�i

Fin Forelia, Kiljavantie 664, 05100 Röykkä, puh. 020 564 6090

www.finforelia.fi

Usewood Oy, Sepänkatu 14, Jyväskylä
Konemyynti, Puh. 040 183 0366
E-mail: myynti@usewood.fi
www.usewood.fi

