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Pääkirjoitus

Mistä ja miten puu saadaan metsistä markkinoille?
Puun vuotuinen lisätarve lähivuosina on jopa 10 miljoonaa mottia

Maa-ja metsätalousministeri Petteri 

Orpon johtamassa puumarkkinatyö-

ryhmässä on pohdittu muun muassa 

otsikossa esitettyä kysymystä. Ensim-

mäiseen kysymykseen eli mistä puu 

saadaan, on helppo löytää vastaus. 

Metsämme kasvavat vuosittain noin 

100 miljoonaa mottia ja tästä kasvusta 

käytetään nykyään vain noin 70mil-

joonaa mottia. Puuta siis löytyy omista 

metsistämme.

Puun markkinoille saanti sen sijaan 

on haasteellisempaa. Yhtenä rat-

kaisuna on pidetty sitä, että entistä 

suurempi osaa metsistä siirtyy metsä-

talousyrittäjille. Valtion osalta on mie-

titty erilaisia ratkaisuja edistää edellä 

mainittu kehitystä. Edistämisvalikoi-

maan ovat kuuluneet luovutusvoitto-

veron alentaminen tai poisto sellaisis-

sa tapauksissa, että metsänomistaja 

myy metsänsä metsätalousyrittäjäl-

le. Metsäkiinteistön ostajan neljän 

prosentin varainsiirtoveron poistoa 

on myös harkittu.  Molemmilla vero-

alennuksilla olisi varmasti positiivinen 

vaikutus metsäkiinteistöjen siirtymi-

seen passiiviselta metsänomistajalta 

aktiiviselle metsänomistajalle.  Ennen 

kuin ” veroalet ” pystytään ottamaan 

käyttöön, pitää ratkaista se, kuka on 

metsätalousyrittäjä. Yhtenä ehtona 

metsätalousyrittäjyydelle voisi olla se, 

että metsänomistaja maksaa MYEL- 

eläkevakuutusta. Etelä-Suomessa pa-

kollisen vakuutuksen hehtaariraja on 

50 hehtaaria. 

Puun markkinoille tuloa edistäisi 

myös se, että metsät siirtyisivät isäl-

tä pojalle nykyistä varhemmin. Tähän 

voitaisiin vaikuttaa sukupolvenvaih-

dokseen liittyvän verotuksen keven-

tämisellä. Nykyään metsää perivä 

etämetsänomistaja maksaa kymme-

nen kertaa suuremman perintöveron 

kuin maata viljelevä metsänomistaja. 

Maanviljelyä jatkavan metsänomista-

jan ja metsätalousyrittäjyyttä jatka-

van etämetsänomistajan verotuksen 

sukupolvenvaihdostilanteessa pitäisi 

olla sama. 

Markkinointi taitoa 
tarvitaan

Etämetsänomistajien osuus met-

sänomistajista kasvaa koko ajan ja 

samalla kasvavat metsäammatti-

lasten tarpeet osata kohdata uusi 

metsänomistaja ryhmä. Etämetsän-

omistajat ovat vaativia heille tar-

jottavien palvelujen suhteen. Pal-

velun tarjoajien pitää hallita kaikki 

metsäsektorin osa-alueet ja heidän 

pitää osat esittää asiansa niin, että 

metsänomistaja ymmärtää kaikki ne 

tekijät, joiden perusteella hän tekee 

ratkaisunsa oman metsänsä käsitte-

lystä. Näissä taidoissa on toivomisen 

varaa nykyisillä metsäammattilai-

silla. Tilanteen muuttamiseksi pitää 

pikaisesti järjestää tarvittavaa kou-

lutusta metsäammattilaisille. Pelkkä 

koulutus ei kuitenkaan tee mestaria. 

Myös asenteen etämetsänomistajan 

kohtaamiseen pitää olla oikea. Myös 

tästä asiasta keskusteltiin puumark-

kinatyöryhmässä. 

Rauno Numminen

Etämetsänomistajien Liiton varapuheenjohtaja Jaakko Temmes osallistui Pärnun metsäretkeen. Matkalla vierailtiin muun muassa talonpoikaismuseossa.
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Lannoituksella voidaan lisätä metsän kasvua 

ja tuottoa. Kasvatuslannoituksen tarkoitus 

on parantaa hyväkuntoisen metsän kasvua. 

Terveyslannoituksella taas korvataan maa-

perästä puuttuvia, puun kasvulle tärkeitä 

ravinteita.

”Lannoituksen teho on parhaimmillaan 

hoidetussa metsässä. Paras keino pitää 

metsä tuottavana on sen hoitaminen 

ajallaan. Lannoituksella saadaan lisäapuja”, 

sanoo Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö 

Juho Rantala.

Lannoituskohteet pitää valita huolella. 

Kaikkia metsiä ei kannata tai edes tarvitse 

lannoittaa.

Rantala sanoo, että hyväkuntoinen, 

kangasmaalla kasvava metsä kannattaa lan-

noittaa 10–15 vuotta ennen päätehakkuuta. 

Tällöin lannoitus tuottaa lisäkasvua noin 20 

kuutiota joka hehtaarille.

Terveyslannoitusta tarvitaan, jos turve-

maasta puuttuu esimerkiksi kaliumia tai fos-

foria. Terveyslannoitus voi lisätä kasvua jopa 

4-6 kuutiota hehtaarilla vuosikymmeniksi 

eteenpäin.  Kasvuhäiriöiden välttämiseksi 

viljavilla kaskialueiden kivennäismailla 

saatetaan tarvita boorilannoitusta. 

Rahat kolminkertaisena 
takaisin

”Vieläkin törmää ajatteluun, jonka mukaan 

metsään tehdyistä investoinneista hyötyisi 

vasta seuraava polvi”, Rantala sanoo.

Lannoitukseen sijoitetut rahat saa 

kymmenen vuoden kuluttua takaisin jopa 

kolminkertaisena. Toki metsä on hakattava 

tai tila myytävä, jotta investoinnin voi 

realisoida rahaksi.

Kun lannoitus tehdään toisen harvennuk-

sen jälkeen, se lisää nimenomaan tyvitukin 

ja terveoksaisen latvatukin osuutta.

Lannoitus ei mene koh-
teen ohi

Harva metsänomistaja kuitenkaan lannoit-

taa metsäänsä. Vuosittainen lannoitus-

pinta-ala on niin pieni, että sitä on varaa 

kasvattaa paljon.

”Ehkä metsänomistajat ovat unohtaneet 

lannoituksen”, resurssipäällikkö Esa Poike-

lispää Metsä Groupilta pohtii. Joku voi myös 

miettiä, päätyvätkö lannoitteet vesistöön. 

Pelko on aiheeton.

Vesistöjen viereen jätetään aina suoja-

vyöhyke, jolla lannoitetta ei levitetä. Myös 

tärkeät elinympäristöt rajataan lannoituksen 

ulkopuolelle.

Poikelispää kertoo, että Metsä Group 

levittää lannoitteet joko helikopterilla tai 

metsätraktorilla, joissa on GPS-seuranta. 

”Näemme tarkkaan, minne lannoite on 

levitetty.”

Tilaukset ennen vappua

Metsä Group myy lannoituspalvelua läpi 

Suomen ja kiinnostuneen kannattaa ottaa 

yhteys paikalliseen metsäasiantuntijaan. 

”Sillä on kiinteä hinta, joka sisältää työt ja 

materiaalit”, Poikelispää kertoo.

Jos lannoitusta suunnittelee ensi kesälle, 

se kannattaa tilata huhtikuun loppuun 

mennessä.

Lannoitustyömaan minimikoko on maa-

levityksessä viisi hehtaaria ja helikopterilevi-

tyksessä kymmenen. Kuvion ei tarvitse olla 

yhtenäinen, pääasia on, että kohteet ovat 

riittävän lähellä toisiaan.

Lannoitus tuottaa joka vuosi
Metsän lannoitus on investointi, joka alkaa tuottaa heti. Oikeaan aikaan tehty lannoitus lisää 
metsän kasvua jopa 20 prosenttia. Sertifioinnissa lannoitus nähdään hyvänä metsänhoitona.

Kuvan 60-vuotias, viisi vuotta sitten harvennettu metsä on hyvässä kasvussa ja oiva kohde lannoitukselle.

Lannoituksen teho on parhaimmillaan hoidetussa metsässä, sanoo Juho Rantala.
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Etämetsänomistajien Liiton jäsenehdokkaat

Metsäliitto osuuskunnan edustajiston vaalit pidetään tänä keväänä. Äänioikeus on Metsäliiton jäsenillä.
Äänestä ehdokkaita, jotka tuntevat kaupunkilaisen ja etäällä metsästään asuvan metsänomistajan arjen ja tarpeet.
Alla on lista ehdokkaista, jotka ovat Liittomme jäseniä. Kun äänestysaika on käsillä, löydät listan tuoreimman version Liiton nettisivulta.
Ethän jätä äänestämättä.

Metsätilanomistajayhdistys Edustajistovaalin vaalipiiri Ehdokas

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Oulun vaalipiiri Atso Sipola
Oulun vaalipiiri Marketta Perälä
Oulun vaalipiiri Timo Pietilä
Oulun vaalipiiri Jussi Hyvärinen

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry
Lohjan vaalipiiri Liisa Korpela

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Kirsi Uotila
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Ilta-Kanerva Kankaanrinta
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Ilkka Heikola
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Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Kyllikki Arohonka
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Jarmo Uusitalo

Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Tapio Koivisto
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Minna Raijas
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Raoul Colliander
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Seppo Airaksinen
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Pentti Airio
Pääkaupunkiseudun vaalipiiri Aarre Kilpinen

Lohjan vaalipiiri Esko Laitinen
Lohjan vaalipiiri Jukka-Pekka Vapaniemi

Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry
Lohjan vaalipiiri Reijo Wihinen

Saimaan Metsänomistajat ry
Lappeenrannan vaalipiiri Pekka Peräkylä

Satakunnan Metsänomistajat ry
Rauman piiri Pentti Raekallio
Rauman piiri Rauno Numminen

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry
Tampereen vaalipiiri Pertti Kauppinen
Tampereen vaalipiiri Kirsi-Marja Myllymäki
Tampereen vaalipiiri Markku Mattila
Tampereen vaalipiiri Mauri Inha
Tampereen vaalipiiri Mikko Toikkonen
Tampereen vaalipiiri Janne Ruuti
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Tampereen vaalipiiri Esko Virtanen
Tampereen vaalipiiri Pekka Kimpimäki
Tampereen vaalipiiri Timo Kauppila

Turun Seudun Metsänomistajat ry 

Turun vaalipiiri Heikki Mäkelä

Katariina Hinkka

Lisätietoja Jaakko Temmes.

Mitä etämetsänomistaja toivoo moottori-

sahaltaan !  Kilpailukyistä hintaa, riittävää 

tehoa, helppoa käynnistettävyyttä ja toimi-

vaa huoltoa.  Kaikkea tätä lupaa Dolmaria 

maahantuovan Makitan  myyntipäällikkö 

Jukka Salmivaara.  Dolmar-sahoista löytyy eri 

teholuokan saha jokaisen metsänomistajan 

käyttötarpeen mukaan.  Dolmarin erityis-

ominaisuus on helppo käynnistettävyys. ” 

Sitä ei tarvitse riuhtoa käyntiin, se vain ve-

detään ”, lupaa Jukka Salmivaara. Dolmar 

sahojen huolto on myös maan toimivin. Sii-

tä hetkestä, kun sahan vie huoltoon, on se 

huollettu 48 tunnissa. Se, että Dolmari, olipa 

sitten kyse raivaus- tai moottorisahasta, jou-

tuu viemään huoltoon, on harvinaista.

Rauno Numminen

Dolmar on Etämetsänomistajan saha

Tämä ei ole moottorisaha vaan jääkaira. 

Makita myy akulla toimivaa jääkairaa. 

Yhdellä latauksella voi kairata kymmeniä 

reikiä jäähän.  Kairaamisen sijaan aikaa jää 

kalojen narraamiseen. Kuvan erittäin laa-

dukkaan porakoneen hinta on 399 euroa ja 

kauppaan sisältyy Rapalan kaira. Kalamies, 

siirry uuteen aikaan pilkkiharrastuksessasi. 

Näin ovat tehneet jo sadat pilkkijät.



MIELENKIINTOISTA  TIETOA  OSUUKSISTA  YHTEISIIN
Lähes kaikki, jotka tekevät kauppaa metsäkiinteistöistä, haluavat, että osuudet yhteisiin siirtyvät 
kaupan mukana uudelle omistajalle. Harva kuitenkin tietää sitä, mitä kaikkea sisältyy yhteisten 
osuuksien omistukseen. Tekniikan tohtori Aune Rummukainen on kirjoittanut aiheesta kirjan. Jokai-
sen, joka tekee metsäkiinteistökauppaa joko omaksi ilokseen tai työkseen kannattaa hankkia kirja 
ja lukea se kannesta kanteen. Kirjasta löytyy varmasti  jokaiselle lukijalle sellaisia asioita yhteisten 
alueiden omistuksesta, mistä ei ole ennen kirjan lukua tiennyt.

Kirjasta löytyy tärkeää tietoa muun muassa seuraavista asioista:

Suosittelen kirjan hankkimista kaikille metsänomistajille. Olen varma, että lukija saa aivan uutta 
tietoa ja uutta näkemystä siitä, mitä alueita ja oikeuksia hänelle siirtyy yhteisten osuuksiensa kautta.

OSUUDET YHTEISIIN OSANA KIINTEISTÖÄ - kirjan hinta on Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten 
jäsenille 16e + postituskuut. Tilaukset tehdään suoraan kirjan kirjoittajalta:

• Yhteisalueosuuden luovuttaminen
• Yhteisen alueen hallinto
• Yhteisalueosuuden merkitys osakkaalle

• Osakaskunnan toiminta
• Yhteisen alueen käyttö

Aune Rummukainen aune.rummukainen@lapinamk.fi Puh. 040-168-2201

Psykologi-siskoni joululahjapaketista putkahti 

viime jouluna esiin kirja. Olisi voinut ajatella, 

että sen kannessa lukee esimerkiksi ” Kallon-

kutistajan Käsikirja ” tai ” Hönähtäneen  Hoi-

tohjeet ”, mutta ei. Kannessa luki METSÄMIELI 

– luonnollinen menetelmä mielentaitoihin. 

Kirjan on kirjoittanut Sirpa Arvonen ja kustan-

tanut Metsäkustannus.

Arvoisa metsänomistaja. Suosittelen laitta-

maan kaikenmaailman ammattikirjat ja dek-

karit hetkeksi yöpöydän taaimmaiseen osaan 

ja ottamaan iltalukemistoksi METSÄMIELEN. 

Niin tein minäkin ja tuli hyvä mieli. Lainaan 

tähän pari kappaletta kirjan esittelystä:

” Luonnossa oleilun tiedetään edistävän ter-

veyttä. Metsämieli-menetelmässä otetaan 

oivaltavasti käyttöön nämä luonnon suo-

mat terveysvaikutukset ja niitä tehostetaan 

metsäisillä mielentaitoharjoituksilla. Met-

sämieli-harjoituksilla kehitetään tietoisesti 

ja tavoitteellisesti oman mielen sisäisiä, 

hyvinvointia tukevia taitoja. Metsämielellä 

syvennetään itsetuntemusta, rentoudu-

taan, taltutetaan stressiä, virkistäydytään ja 

tankataan voimavaroja. Samalla voi löytää 

uusia, omaan arkeen mahtuvia hyvinvoin-

titottumuksia ”.

Metsämieli kirja on kuin vaikkapa sieniopas. 

Sen voi ottaa luontoon mukaan. Siinä on puo-

lensataa esimerkkiä metsässä tehtävistä mie-

len harjoituksista. Otan esimerkiksi vaikkapa 

sellaiset kuin ystävien metsäkierros, ajatusten 

kuljetus ja kipu vierellä-kävely.  Mitä ne mer-

kitsevät ja miten ne toteutetaan – se Sinun 

pitää lukea itse. Suosittelen.

Rauno Numminen 

Tapion Taskukirja, Suotyypit, 
Hyvän Metsänhoidon Suositukset
VAI  JOS  SITTENKIN  LUKISIN  
KIRJAN  M E T S Ä M I E L I

Kirja-arvostelu

Tilaukset verkkokaupastamme 
www.metsakirjakauppa.fi 
tai asiakaspalvelustamme 
puh. 09 315 49 840
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
www.metsakustannus.fi

Saija Huuskonen, Jari Hynynen, Sauli Valkonen (toim.)

Kirja tarjoaa metsänomistajalle ja 
metsä ammattilaiselle kattavan tieto
paketin metsien kasvattamiseksi 
taimikoista päätehakkuisiin. Näkö
kulmana on puun tuottaminen 
taloudellisesti kannattavasti metsän 
muita tuotteita, hyötyjä ja  ekologisen 
kestävyyden ylläpitoa unohtamatta.

Hinta 42 €

Metsänkasvatus
menetelmät ja kannattavuus
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Metsätalouden harjoittaminen turvemailla 

poikkeaa kivennäismaista. Puuntuotan-

to suometsissä edellyttää kivennäismaita 

enemmän suunnittelua ja investointeja. 

Tästä syystä suometsiä helposti vieroksutaan 

esimerkiksi ostettavaa metsätilaa etsittäes-

sä. Haasteet liittyvät lähinnä kivennäismaista 

poikkeavaan ravinne- ja vesitalouteen sekä 

maapohjan kantavuuteen, mutta näihin on 

olemassa ratkaisut. Osaavissa käsissä suo-

metsistä on mahdollista saada kivennäis-

maata vastaavaa tuottoa.  

Ojitetuissa suometsissä on tarjolla runsaasti 

käyttämätöntä puuston kasvu- ja hakkuu-

potentiaalia. Metsätalousmaalla olevia soita 

on 8,7 miljoonaa hehtaaria, eli 33 prosenttia 

Suomen metsätalousmaan pinta-alasta (VMI 

11). Yli puolet niistä on ojitettu metsäta-

louden tarpeisiin. Ojittamattomista soista 

pääosa sijaitsee Pohjois-Suomessa. Puun-

tuotannossa olevien suometsien kasvu on 

Suomessa noin 23 miljoonaa kuutiometriä 

vuodessa. Vuotuisen hakkuupotentiaalin 

arvo on kantorahassa noin 400 miljoonaa 

euroa vuodessa.

Puuntuotanto 
suometsissä

Soilla puiden kasvua rajoittaa yleisesti liialli-

nen veden määrä, mutta myös kivennäisra-

vinteiden puutos on tavallista. Näiden syiden 

vuoksi investoinnit kunnostusojitukseen ja 

lannoitukseen ovat usein kannattavia. Val-

taosa ojitetuista suometsistä on kannattavan 

puuntuotannon näkökulmasta tarpeen har-

ventaa ja tarvittaessa myös kunnostusojittaa 

20–40 vuoden kuluttua ensimmäisen oji-

tuksen jälkeen. Noin neljäsosalla ojitetuista 

suometsistä metsänomistaja voi lannoituk-

sella lisätä kannattavasti puuston kasvua ja 

elinvoimaisuutta.

Ojitetuissa suometsissä toimittaessa on syytä 

kiinnittää erityistä huomiota toimenpiteiden 

aiheuttamiin vesistövaikutuksiin. Vesien-

suojelutoimenpiteet kunnostusojituksessa, 

puunkorjuussa ja lannoituksessa aiheutta-

vat metsänomistajalle kustannuksia, mutta 

ilman niitä ei suometsissä voida kestävästi 

toimia. 

Koko suo samalla 
kertaa!

Suometsien hoidossa yhteishankkeet ovat 

usein kustannustehokkain ratkaisu. Tämä 

pätee varsinkin laajoilla suoalueilla. Samassa 

hankkeessa koko suoalue kannattaa hoitaa 

kerralla kuntoon niin. Hankkeen organisointi 

vaatii rautaista osaamista ja organisointiky-

kyä. Kokonaisvaltainen pakettiratkaisu on 

metsänomistajalle helpoin vaihtoehto suo-

metsän kasvun varmistamiseen. Tällaisia 

palveluita tarjoavat mm. metsänhoitoyh-

distykset, metsätalousyrittäjät sekä OTSO-

metsäpalvelut. 

Metsänhoidon 
suositukset suometsien 
hoitoon – uusi työopas 
tulossa

Metsätalouden vastuullinen harjoittaminen 

soilla edellyttää erityisosaamista sekä met-

sänhoidossa että puunkorjuun toteutuksessa. 

Näiden taitojen hallinta on ehdoton lähtö-

kohta jokaiselle suometsätalouden parissa 

toimivalle. 

Suometsien hoito on saamassa uuden työ-

oppaan, joka tarkentaa viime vuonna jul-

kaistua Metsänhoidon suositusta. Uuteen 

työoppaaseen on koottu uusin tutkimustie-

to ja hyvät käytännöt suometsien kustan-

nustehokkaasta hoidosta, puunkorjuusta ja 

yhteishankkeen toteutuksesta. Oppaassa 

on erityisesti pureuduttu uuden metsälain 

tuomiin mahdollisuuksiin ja metsätalou-

den kannattavuuteen. Metsien kasvatus 

eri-ikäisrakenteisena tarjoaa suometsien 

hoitoon aivan uusia mahdollisuuksia. Puun-

tuottamisen mahdollisuudet ja kannatta-

vuus erilaisilla soiden kasvupaikoilla on 

myös kysymys, johon suometsien hoidossa 

törmätään päivittäin.

Hyvän metsänhoidon suositukset - Suomet-

sien hoito, työopas julkaistaan maaliskuussa 

2015. Painettu opas sisältää runsaan havain-

nollistavan valokuvituksen. Opasta voi tilata 

Tapion verkkosivuilta www.tapionkauppa.fi 

Kalle Vanhatalo

Kirjoittaja työskentelee Tapiossa 

Suometsissä riittää puuta

Tarkoittaa ojitetun suoalueen metsiköiden hoitamista yhdessä 

hankkeessa hyvään kasvukuntoon. Toimenpiteitä ovat:

• kulkuyhteyksien varmistaminen

• metsänhoito- ja hakkuutyöt

• vesiensuojelurakenteet ja kunnostusojitus

• lannoitus

• vapaaehtoisesti suojeltavien alueiden kartoitus (METSO).

Suometsät kerralla kuntoon!

Tältä näyttää varttunut kuusivaltainen ojitettu korpi voimakkaan eri-ikäiskasvatukseen tähtäävän poimintahakkuun jälkeen. 

Seuraava hakkuu tehdään noin 15 vuoden kuluttua. Vaihtoehtona olisi ollut tavallinen harvennus tai uudistushakkuu joko 

suojuspuu- tai avohakkuuna. Kullekin vaihtoehdolle löytyy hyvät perusteet – oikea ratkaisu riippuu metsänomistajan tavoitteista.
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Savonlinnan seudun metsänomistajat ry viet-

ti 20-vuotisjuhliaan työn merkeissä, syysretki 

toki toteutettiin hieman juhlavammin, mutta 

varsinaista pönötystä ei harrastettu…

Savonlinnan 
yhdistys 20v

Savonlinnan seudun metsänomistajat ry 

juhlisti merkkivuottaan Lustossa 22.10. 

Tavanomaista hieman juhlavamman 

syysretken aikana tutustuttiin ikätoveri 

Luston näyttelyihin ja kuultiin Metsäntut-

kimuslaitoksen mielenkiintoinen esitys 

metsänjalostuksen hyödyistä metsän-

omistajalle. Myös ansioista muistettiin, 

koko kahdenkymmenen vuoden ajan 

yhdistystä luotsannut puheenjohtaja Tuo-

mas Korjus kukitettiin. Kehuvat kiitokset 

esitti varapuheenjohtaja Reino Tiainen ja 

laululla Tuomaksen liki sanattomaksi sai-

vat Anneli Harvistola ja Eeva Paunonen.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajissa on 

tapahtunut hallittu puheenjohtajan vaihdos. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan nykyisen, 

yhdistystä ansioituneesti johtaneen ja ke-

hittäneen puheenjohtaja Jaakko Temmek-

sen hallitus- ja samalla puheenjohtajakausi 

päättyy vuoden 2015 lopussa. Yhdistyksessä 

päätettiin tehdä vahdinvaihdos jo nyt, jotta 

uusi puheenjohtaja voi perehtyä ”vanhan” 

puheenjohtajan tukemana tehtäväänsä.

Pääkaupunkiseudun uudeksi puheenjohta-

jaksi on valittu metsänhoitaja, maa- ja met-

sätaloustieteiden maisteri Eero Mikkola (50 

v).  Mikkola työskentelee palveluiden kehit-

tämistehtävissä uudessa vuoden 2015 alussa 

toimintansa aloittaneessa Luonnonvarakes-

kuksen (Luke). Lukeen liitetyssä Metsäntut-

kimuslaitoksessa Mikkola ehti työskennellä 

kuukautta vailla 25 vuotta. Mikkolalla on 

kokemusta metsäasioiden edistämisestä 

myös Wienissä ja Luxenburgissa. Pelkillä yli-

opistotiedoilla ei Mikkola metsäasioita edistä 

ja ratkaise, sillä hänellä on myös oma met-

säpalsta Leppävirralla, jossa hän käy jälkipol-

ven kanssa metsänhoitotöissä säännöllisesti.

”Jaakolta jäi melko isot saappaat täytettäväk-

si”, toteaa Eero Mikkola. Yhdistyksen toimin-

ta on ollut todella aktiivista ja jäsenmäärä 

yhdistyksessä on lisääntynyt tasaisesti viime 

vuosina. Uudet jäsenet ovat aina tervetullei-

ta ja tavoitteeksi voisi asettaa jäsenmäärän 

tuplaamisen nykyisestä lähi vuosien aikana, 

pohtii Mikkola. Jäsenmäärän lisäys ei kuiten-

kaan saa olla itsetarkoitus. Pääkaupunkiseu-

dun metsänomistajien näkökulmaa on hyvä 

pitää esillä eri foorumeilla ja yhdistyksen jä-

senille pitää tarjota sellaisia palveluita, mitä 

he haluavat. Aktiivisille metsänomistajille 

pitää tarjota erilaisia mahdollisuuksia toimia 

esim. luoda sopivia malleja metsänomistaji-

en väliselle yhteistyölle. ”Sukupolven vaih-

dokseen liittyvät kysymykset askarruttavat 

myös yhdistyksen jäseniä”, tietää Mikkola. 

Tänä vuonna on tarkoituksena etsiä yhteis-

työkumppaneita, joiden palveluja yhdistys 

suosittelee ja välittää jäsenilleen. Kaiken-

laiset aloitteet ja toiveet ovat tervetulleita 

pääkaupunkiseudun metsänomistajilta, jotta 

voimme yhdessä kehittää yhdistystä vielä 

parempaan tulevaisuuteen, toivoo Mikkola

Rauno Numminen

Valta vaihtui pääkaupunkiseudun metsänomistajissa
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Metsäyhtiön toimitusjohtaja astuu metsän-

hoitoyhdistyksen toimistoon. Tukkipuuta 

pitäisi saada.

”Montako laitetaan?” kysyy mhy:n johtaja 

Thomas Barrera.

”Yksi riittää”, asiakas ilmoittaa.

Puulajista ei puhuta mitään, mutta se ei nyt 

olekaan oleellista. Sekä myyjä että ostaja 

ovat helsinkiläisen Pihlajamäen ala-asteen 

kuudesluokkalaisia, jotka opettelevat ensim-

mäistä kertaa työelämän tapoja.   

Paikka on Helsingin Tekniikan museoon ra-

kennettu Yrityskylä, jonka kulisseissa toimi-

vat samat yritykset ja julkiset palvelut kuin 

millä tahansa kylänraitilla. 

Koululaiset viettävät yhden päivän Yritysky-

län työntekijöinä. Sitä ennen oppitunneilla 

on käyty läpi muun muassa, mitä työ on ja 

mitä ovat palkka, voitto ja verot. 

Jokainen oppilas on täyttänyt hakemuksen, 

johon on saanut luetella kolme mieluisinta 

tehtävää. Opettaja on järjestänyt työhaas-

tattelun, jossa on muistettu kättelyt ja kat-

sekontaktit. Nyt koululaiset soveltavat op-

pimaansa – näkevät vilahduksen aikuisten 

elämästä.

Metsänhoitoyhdistyksessä työskentelee 

myös metsäneuvoja, joka selvittää metsän-

hoitopelin avulla, paljonko eri toimenpiteet 

maksavat ja mitä ne tuottavat. Toimiston 

vieressä metsäkoneen kuljettaja kaataa ja 

katkoo puita simulaattorin avulla. 

Suomeen sopiva

Yrityskylä on toiminnanjohtajansa, luokan-

opettaja Tomi Alakosken kehittämä tuote. 

Koulutyössä Alakoski huomasi, miten vähän 

yläkouluun siirtyvät tiesivät elinkeinoelä-

mästä. Hän oivalsi, että itse osallistumalla 

lapset oppisivat parhaiten.

Yrityskylän esikuvia löytyi maailmalta ja 

Alakoski muokkasi konseptin Suomeen so-

pivaksi. 

Jotkut pitivät Alakosken ideaa aluksi hullu-

na, mutta niin vain ensimmäinen Yrityskylä 

aloitti 2010. Nyt kyliä toimii jo 13 paikka-

kunnalla, ja 40 000 kuudesluokkalaista eli 

70 prosenttia ikäluokasta vierailee niissä. 

Opettajien ja oppilaiden antaman palautteen 

keskiarvo on kiitettävä.

Yrityskylien toiminnan organisoi elinkeino-

elämän ylläpitämä Taloudellinen tiedotustoi-

misto TAT. Rahoitusta tulee muiden muassa 

kumppanuusyrityksiltä sekä Suomen Metsä-

säätiöltä, joka on ollut mukana alusta asti. 

Se haluaa varmistaa, että metsäasiat käyvät 

koululaisille tutuiksi osana tavallista yritys-

toimintaa.

Syyskuussa 2014 Yrityskylä valittiin maail-

man kuuden parhaimman koulutusinnovaa-

tion joukkoon World Innovation Summit for 

Education -kilpailussa.

 

Voittoa vai tappiota?

Metsänhoitoyhdistyksen toimistossa Thomas 

Barrera on puoleen päivään mennessä mak-

sanut kolmelle työntekijälle palkan ja hake-

nut yrityslainaa. Iltapäivällä hän tekee vielä 

tuloslaskelman, josta selviää, onko toiminta 

voitollista vai tappiollista.

Työ tuntuu kivalta ja sopivan haastavalta. 

”Olen oppinut ainakin laskujen maksua. Niitä 

on tullut paljon.”

Hanna Lehto-Isokoski

Vilahdus 
tulevaisuudesta

Yrityskylässä kuudesluokkalaiset oppivat, 
mistä tulee palkka ja mitä ovat verot. Kansa-
invälisesti tunnustetun koulutusinnovaation 
rahoittajiin kuuluu Suomen Metsäsäätiö.  Yri-
tyskyliä on muun muassa Tampereella, Helsin-
gissä ja Lahdessa.

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa metsänomistajien, metsäteollisuuden, Metsähallituksen 

ja muiden metsätaloudesta toimeentulonsa saavien ryhmien viestintää. Tavoitteena on 

edistää metsäelinkeinoa lisäämällä puun ja puupohjaisten tuotteiden käyttöä sekä Suo-

messa että maailmalla.

Metsäsäätiön rahoitus kertyy vapaaehtoisesta menekinedistämismaksusta, joka peritään 

puukaupan yhteydessä. Maksu on 0,2 prosenttia pystykaupan arvosta, ja metsänomistaja 

saa vähentää sen verotuksesta. Jos metsänomistaja tulee mukaan, myös puut ostava 

yhtiö maksaa samansuuruisen summan Metsäsäätiölle. Säätiö saa siis alkuperäisen sum-

man kaksinkertaisena.

Thomas Barrera ja Eemil Mehto Pihlajamäen ala-asteelta työskentelevät Yrityskylän 

metsänhoitoyhdistyksessä. 

Yrityskylässä motokuskin ammatti on yksi suosituimmista. 
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Tapio, Suomen Riistakeskus ja A.Ahlström 

järjestivät yhdessä Porissa tilaisuuden, 

jossa käsiteltiin niitä toimenpiteitä, mitä 

metsänomistaja voi metsässään tehdä ka-

nalintujen elinolosuhteiden ja viihtyvyyden 

parantamiseksi. Metsässä tehtävät toimen-

piteet eivät ole kovin ihmeellisiä. Oleelli-

sempaa on huomioida metsänhoitotöitä 

tehdessään ne asiat, joista metsäkanalin-

nut kiittävät. 

Tapion projektipäällikkö ja luonnonhoidon 

asiantuntija Lauri Saaristo totesi avaukses-

saan, että riistanhoidollisen metsänhoidon 

tavoite on kehittää tärkeimpien riistalajien 

kantoja tuottamalla talousmetsiin riistan 

tarvitsemia elinympäristöjä taloudellisesti, 

ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

     Rauno Numminen

Uudet metsänhoito-
suositukset ja 
riistanhoito

Lisää riistalintuja metsääsi

Tässä vielä tiivistettynä muutamia 
riistalintujen kannalta tärkeitä asioita:

• Jätä metsään aina vähintään kolmea puulajia.

• Huomioi metsän käsittelyssä suon ja kankaan vaihettumisvyöhykkeet

• Jätä uudistamisalueelle säästöpuita tai säästöpuuryhmiä

• Säästä lepät pyylle

• Jätä koivuryhmiä teerille

• Säästä isot haavat metsoille syksyn ruokailupaikoiksi

Riistanhoidossa on tärkeää, että metsien hakkuita suunnittelevat metsäammattilaiset 

tuntevat ne asiat, jotka metsänhoidossa pitää huomioida. Tärkeää on myös se, että 

metsänomistajat vaativat riistan huomioimista oman metsänsä käsittelyssä. Tiedonkulku 

metsässä työtä tekevälle metsurille tai hakkuukoneen kuljettajalle niistä asioista, joita 

metsänkäsittelystä on sovittu, on myös erittäin tärkeää.

Jätä taimikonhoidossa muutamia pieniä noin 2-3 aarin alueita, joita et käsittele lain-

kaan. Niihin kehittyy  ympäröivää metsää suurempia lehtipuita ja niihin voi jättää 

myös isompia kuusia. Tällaiset pienet suoja-alueet voi huomioida jo päätehakkuussa 

jättämällä niitä jo siinä vaiheessa. Tällaiset alueet tarjoavat suojaa riistalle ja koska 

niitä ei ole muokattu niin alueella kasvaa muun muassa kanalinnuille erittäin tärkeää 

mustikkaa.

Harvennushakkuiden yhteydessä on hyvä 

välttää turhaa aliskasvoksen raivausta. 

Jos aliskasvos on niin tiheä, että koneel-

linen puun korjuu ei onnistu ei onnistu il-

man ennakkoraivausta, niin sellaisissa ta-

pauksissa on hyvä jättää kuitenkin pieniä 

aloja raivaamatta. Tärkeää on muistaa 

jättää mahdollisuuksien mukaan alueel-

le vähintään kolmea puulajia eli mäntyä, 

koivua ja kuusta. Lisäksi on hyvä säästää 

haavat, lepät, raidat, pajut ja katajat.

Metsän uudistamisalueilla ojien varret 

kannattaa jättää raivaamatta. Paitsi, että 

ne ovat tärkeitä riistalle niin sen lisäksi 

ne jakavat uudistusalan näkymältään 

pienempiin osiin. 

Metson suosima soidinalue voi olla kor-

keammalla kasvava varttunut sopivassa 

tiheydessä kasvava mäntymetsä. Metso 

on kuitenkin sopeutunut ” soimaan ” 

myös nuoremmissakin metsissä. Oleel-

lista on se, että metsässä 0n 30-70 met-

rin näkemäalue. ” Ukkometsona ” kiven 

päällä seisoo Suomen Riistakeskuksen 

erikoissuunnittelija Marko Svensberg ”.

- Näin voit helposti parantaa.... väliotsi-

kon voi jättää pois, jos sitä ei saa istute-

tuksi kuvien päälle.

Näin voit helposti 
parantaa metsä
kanalintujen 
viihtyvyyttä 
metsässäsi:
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Viitisentoista Etämetsänomistajien Liiton 

jäsenyhdistysten edustajaa vieraili Pärnus-

sa paikallisen metsänomistajayhdistyksen 

eli Pärnun metsäomanike seltsin vieraa-

na helmi-maaliskuun vaihteessa. Reissu 

oli antoisa ja jälleen kerran todettiin, että 

kyllä matkailu avartaa. Metsänomista-

jayhdistyksiä Eestissä on vajaat nelisen-

kymmentä. Pärnun yhdistys on perustettu 

vuonna 1999 ja jäseniä on tällä hetkellä 

240. Yli 200 jäsenen yhdistyksiä on 26. 

Yhdistys saa tukea valtiolta 120 euroa jä-

sentä kohden. Jäsenmaksu on 15 euroa. 

 

Yhdistys huutokauppaa 
leimikoita

Eestissä metsänomistajayhdistysten toi-

minta poikkeaa oleellisesti meidän metsä-

tilanomistaja yhdistystemme toiminnasta. 

Metsänomistajien neuvontaa tehdään niin 

kuin meilläkin, mutta sen lisäksi välitetään 

myös puuta. Metsänomistajat voivat tarjo-

ta yhdistykselle puuta myyntiin pysty- tai 

hankintakaupalla . Yhdistys hoitaa myynnin 

huutokauppaperiaatteella. Eniten tarjoava 

saa leimikon. Yhdistys ottaa välityspalkkiota 

1.56 euroa / m3. Tämän lisäksi huutokaupan 

voittanut puun ostaja maksaa välittäjälle 1.5-

4 prosenttia palkkiota. Puukaupasta saatava 

tulo näyttelee merkittävää osaa yhdistyksen 

taloudessa. Pärnun yhdistys toimii nykyai-

kaisissa tiloissa lähellä Pärnun keskustaa. 

Yhdistyksen palveluksessa on 4 henkilöä. 

 

Mittavaa puun korjuuta

Pärnun metsänomistajayhdistys huuto-

kauppasi puuta viime vuonna noin 12000 

kiintokuutiota. Korjuuta tehtiin saman ver-

ran. Määrät ovat merkittäviä ja vaativat 

toimivaa organisaatiota. Vastaava toiminta 

ei olisi mahdotonta Suomessakaan. Met-

säsektorin eri alueilla toimijat ja kilpailu 

vaihtuvat ja lisääntyvät. Mikseivät myös 

metsätilanomistajayhdistykset voisi harkita 

toimintaansa osin uudelta pohjalta. Juridi-

sia esteitä tälle ei ole 

Puun keskimääräinen hinta Eestissä on suu-

ruusluokkaa 40 euroa kiintokuutiolta osta-

jan terminaaliin toimitettuna. Puun korjuun 

ja kaukokuljetuksen jälkeen metsänomista-

jalle jää hinnasta noin 60 prosenttia.

Rauno Numminen

PÄRNULAISIA  ”METSÄVELJIÄ”  TAPAAMASSA

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN  LIITON  BALTIAN METSÄRETKI  26-30.8.2015

26.8. ke  
Illalla laiva Helsingistä Tallinnaan , yöpyminen Tallinnassa

27.8 to    
Ajo Viabaltikaa pitkin Liettuan Vilnaan ja majoittuminen
*matkalla metsäkohteita.

28.8 pe   
Tutustuminen Vilnan kulttuuriin ja vierailu Trakain linnassa ja kansal-
lispuistossa

29.8 la    
Ajo Kaunasiin, matkalla tutustuminen Gironiksen 
vaikuttavaan patsaspuistoon
* Liettuan metsähallituksen vierailu kohde ja 
yhteinen illanvietto nuotiolla
               
30.8 su   
Kotimatka Tallinnaan  ja sieltä Helsinkiin
* matkalla Ristinmäki Latviassa.

Matkan hinta n. 500 euroa
Sisältää :bussin, laivaliput, hotellin 4 yötä, 4 aamupalaa , 
4 lounasta, 3 päivällistä
opastukset  ja kohteiden pääsymaksut                      
Matkustajia vähintään 30

Matkan järjestäjä Samuli Notko Matkat T:mi
Urpastentie 18 14870 Juttila
puh 0400 205995   
sähköposti samppa@virpi.net

HUOM ! Ilmoittaudu jo nyt antoisalle metsäretkelle hyvässä seurassa ! Metsäretki on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.

Pärnun metsäomanike seltisä johtaa Eerik Philips

Matkan järjestelyistä vastasi Hämeen-

linnan Metsänomistajien puheenjohtaja 

Samuli Notko. Harkinnassa on kaluston 

päivitys.  
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Metsähallituksen omistama FinForelia on ai-

noa koko valtakunnan alueella toimiva met-

sätaimien tuottaja. Se tuottaa myös lähes 

puolet Suomen vuotuisesta taimitarpeesta. 

Se, että taimitarhoja on eri puolella maata, 

takaa myös sen, että kullekin alueelle löytyy 

varmasti sinne alkuperältään parhaiten so-

pivat taimet.  FinForelia on myös hankkinut 

taimituotannolleen ISO 10001 ympäristöser-

tifikaatin.  Ympäristösertifikaatti takaa sen, 

että kaikki taimet tuotetaan ympäristöystä-

vällisesti  ja sen, että taimet ovat elinvoimai-

sia ja sopivat sille maantieteelliselle alueelle, 

mihin ne istutetaan.  Kasvatettavien taimien 

siemenet kerätään parhaista emopuista ja 

siementen alkuperä on aina taimien tilaajan 

tiedossa. Luonnolle haitallisia torjunta-ainei-

ta ei käytetä.

Taimitilaukset tehdään 
pari vuotta etukäteen

Suomessa kasvatetaan vuosittain noin 150 

miljoonaa metsäpuun tainta. Taimentuot-

tajia on useita. FinForelialla taimituotanto 

perustuu lähes kokonaan siihen, että taimet 

tilataan taimitarhoilta etukäteen. Metsän-

omistajille leimikoita tekevillä toimijoilla 

on hyvä tieto siitä, paljonko metsänviljelyä 

vaativia uudistushakkuita minäkin vuonna 

tehdään.  Kun tiedetään viljeltävät hehtaa-

rit, niin taimimenekki on ö8helppo laskea, 

koska taimia istutetaan keskimäärin 2000 

kappaletta hehtaarille.

Metsänomistaja päättää 
kenen taimia metsäänsä 
hankkii ja kuka ne 
toimittaa

Kilpailu taimentuottajien kesken on aihe-

uttanut sen, että taimien tuottajahinta on 

laskenut. Lopullisen maksajan eli metsän-

omistajan pörssissä tämä ei ole kuitenkaan 

näkynyt. Päinvastoin taimien hinta on voinut 

jopa nousta. Tämä kehitys ei selity millään 

muulla kuin sillä, että taimien välittäjien kate 

on kasvanut. Metsänomistajien kannattaa 

taimia tilatessaan pyytää taimien välittäjältä 

selvitys siitä, mistä eri tekijöistä taimen hinta 

muodostuu. Erittelystä pitää selvitä se hinta, 

minkä välittäjä maksaa taimen tuottajalle, 

taimien kuljetuksesta tuotantopaikalta istu-

tuspaikalle aiheutuva kustannus sekä taimen 

välittäjän välityspalkkio. Jos tällaista erittelyä 

ei metsänomistajalle anneta, niin silloin hä-

lytyskelojen on syytä soida.  Metsänomista-

jan on tärkeää huomata se, että hän päättää 

sen, kenen taimia hän metsänviljelyssään 

käyttää ja kuka taimet toimittaa. Perintei-

sesti taimien hankinnasta ovat vastanneet 

metsänhoitoyhdistykset, mutta myös puun 

ostajat hoitavat uudistusalat kuntoon avai-

met käteen periaatteella. Myös metsäpalve-

luyrittäjät voivat hoitaa metsänviljelyn.   

Taimituotanto on 
riskibisnes

”Meille kirjautuu viime vuodelle lähes mil-

joonan tappio siitä syystä, että taimia tu-

houtui suuri määrä talven lumettomuudesta 

johtuen ”, toteaa FinForelian toimitusjohtaja 

Juha Hotti.  Ongelmaan on pyritty varau-

tumaan lumetuskalustolla, mutta taimien 

peittoon voidaan käyttää vain kevyttä pak-

kaslunta.  Tuotantojohtaja Jukka Nerg pohtii, 

että yksi ratkaisu ongelmaan olisi taimien 

pakastaminen. Pakastustilojen rakentami-

nen on kuitenkin kallista ja koko ongelmaa 

sekään ei ratkaise. Etenkin koneellisen vil-

jelyn lisääntyessä pakastettujen taimien 

käyttö on hankalaa, koska taimia pitäisi olla 

käytössä pidemmän ajanjakson.

Metsänomistaja
yhdistys  taimen 
väittäjänä

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdis-

tykset voisivat halutessaan hankkia taimet 

jäsenilleen FinForelian taimitarhoilta. Asia 

vaatii yhdistykseltä uudenlaisen toiminnan 

toimintasuunnitelmaan ottoa, mutta mitään 

ylivoimaista asian organisoinnissa ei ole. Uu-

den toimintamallin käyttöönottoa kannattaa 

harkita. Siitä hyötyisivät sekä metsänomista-

jat että yhdistys.

 

Rauno Numminen

Metsänomistajista on julkisuudessa teh-

ty syyllisiä kuviteltuun ongelmaan puun 

riittävyydestä tulevaisuudessa. Kaikkein 

syyllisimpiä näyttävät olevan etämet-

sänomistajat, joiden taidot sekä metsän-

hoidossa että sijoittamisessa on asetettu 

kyseenalaisiksi. 

Puumarkkinoiden molemmat osapuolet 

ovat todenneet, että suomalainen puu-

markkina on yksi maailman parhaiten toi-

mivista raaka-ainemarkkinoista. Puumark-

kinoillamme hinta- ja määrävaihtelut ovat 

viime vuosina olleet pieniä ja markkinat 

ovat tuottaneet pienelläkin hinnan nou-

sulla lisää puukauppoja eli markkinat ovat 

joustaneet kysynnän kasvuun. Aivan viime 

aikojen hinnan laskukaan ei ole vaikutta-

nut tarjontaa vähentävästi vaan teollisuus 

on saanut riittävästi raaka-ainetta.

Kuten kaikilla markkinoilla, saatavuudesta 

puhuminen ilman hintaa on perusteeton-

ta. Oikea kysymys kuuluukin: miten paljon 

puuta saa ostettua milläkin hinnalla. Toimi-

villa markkinoilla on mahdollista, että sel-

laisen puun, jonka hinta jatkuvasti laskee, 

myös kauppamäärät laskevat. Oikea hinta 

on se, jolla kauppa syntyy. 

Metsänomistajien metsätalouden kannatta-

vuuden heikkenemisen yhtenä syynä on ollut 

jo parin vuosikymmenen ajan laskeva kuitu-

puun hinta. Se on johtanut taimikonhoidon 

vähentämiseen ja kuitupuun muun käytön 

– kuten energiapuukäytön  – lisääntymiseen.

Kun markkinat toimivat hyvin ja metsän-

omistajat toimivat markkinoilla järkevästi, 

on outoa, että metsänomistajia kutsu-

taan julkisuudessa amatööreiksi tai pidä 

ja unohda -sijoittajiksi. Tehdyt yleistykset 

kaupunkilaisista, maalaisista tai muista 

omistajaryhmistä ja heidän laiskuudestaan 

tai tietämättömyydestään eivät perustu ai-

nakaan tutkimustietoon.

Myös me etämetsänomistajat ymmär-

rämme hyvin teollisuuden huolen kui-

tupuun hinnan noususta, kun kuitupuun 

kysyntä pitkästä aikaa näyttäisi kasva-

van. Sen sijaan emme ymmärrä, että 

metsänomistajista tehdään etukäteen 

syntipukkeja, vaikka mitään ongelmaa ei 

ole edes olemassa.

Kansantalouden kannalta huolta pitäi-

si kantaa paljon enemmän siitä, miten 

teollisuus pärjää sellukapasiteetin, sel-

lun hinnan ja euron arvon vaihteluissa. 

Olemme varmoja siitä, että kannattaval-

le sellunteolle tulee riittämään puuta, 

kunhan metsän kasvattaminen ja hoito 

on metsänomistajalle kannattavaa. Kan-

nattamatonta selluntekoa ei edes ilmai-

nen puu saa kannattavaksi.

Ei pilata maailman parhaita puumarkki-

noita syyttämällä yhtä osapuolta vaan 

mietitään ja kehitetään yhdessä vielä 

paremmin toimivia puumarkkinoita tule-

vaisuuden biotalouden tarpeisiin. 

Katri Myllykoski

Metsänomistajat syyllisiä ongelmaan, jota ei ole?

Metsätaimien tuottajahinta laskenut, 
mutta kuluttajahinta noussut



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

www.finforelia.fi

Yhteistyö takaa tuloksen.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

TILAA METSÄLANNOITUS
Metsälannoitus on yksi taloudellisesti kannattavimmista puuntuo-
tannon investoinneista. Jos metsässäsi on tehty harvennushakkuu 
2010-2014, voidaan puuston kasvua parantaa tekemällä kasva-
tuslannoitus tänä vuonna. Tilaa metsäasiantuntijaltasi tai soita 
0107770. Kysy myös terveyslannoitusta.

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Jopa 10-20% vuotuinen tuotto inves-toinnille!
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Tauon paikka – metsältä merelle
Jahtikauden päätösristeily 26.3.2015

M/S Viking Grace 

Vuorokauden risteily,  Viking Grace
lähtö 26.3. klo 20.55 Turusta, paluu Turkuun 27.3. klo 19.50

Tuotetunnus: FKJAHTI

Hintaan sisältyy
Vuorokauden risteily Turusta

Tervetulotilaisuus
Meriaamiainen ja buffetpäivällinen

Ajankohtaisia tietoiskuja ja tuote-esittelyjä 
mm. ampumasimulaattori

Inside Two -hytti  alk.  70 e/hlö

Varaa oma elämyksesi vikingline.fi 
 tai myyntipalvelu puh. 0600 41 577 

(1,75e/vastattu puhelu + pvm./mpm.)



PRO  
Valjaat
Uudet ergonomiset valjaat  
vähentävät rasitusta.
Huippu ominaisuus: paino tulee 
lantiolle, jolloin käyttäjä 
rasittuu vähemmän.
196335-6

alv 24%eur
 69,-
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PS-420SC
Erinomainen yleis-/farmarisaha!  
Easystart, kevyt ja
kestävä magnesium-
valurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 
13”/33 cm. 42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

Huippu ominaisuus: paino tulee 
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alv 24%eur
399,-

Tutustu koko Dolmar ja Makita tuoteva-
likoimaan sekä löydä lähin jälleenmyyjäsi 
osoitteessa www.makita.fi

Tarjous

 metsän-

omistajalle! A member of the                      Group

Uutuus, tulossa maaliskuussa    
Hyvän metsänhoidon suositukset - 

SUOMETSIEN HOITO, työopas 

 
Suositeltavat työmenetelmät ja käytännön vinkit 

suometsien kannattavaan puuntuotantoon,  
puunkorjuuseen ja hoitohankkeiden toteutukseen.  

www.tapionkauppa.fi 

Metsissä on tulevaisuus

www.alexandria.fi

Alexandria tarjoaa laadukkaita ja helppohoitoisia säästämisen ja 
sijoittamisen ratkaisuja sekä ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. 

Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti 24 paikkakunnalla 
yli 300 sijoitusalan ammattilaisen voimin. 

Katso lisää: www.alexandria.fi


