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” Digitalisaatio on yhtä aikaa murros 
ja normaalitila. Se koskee koko yh-
teiskuntaa ja se mullistaa laajalla rin-
tamalla tavat tehdä työtä ja kuluttaa. 
Etenemme kohti sellaista tilannetta, 
että jokaisella organisaatiolla toimi-
alasta riippumatta on oltava näkemys 
digitaalisten ilmiöiden vaikutuksesta 
omaan toimintaansa. ” 

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen 
myös metsäsektorille ja samalla 
osaksi metsänomistajan elämää 
metsänsä kanssa. Digitalisaation tulo 
näkyy selvästi muutamissa metsään 
kohdistuvissa toimenpiteissä. Yksi 
näistä on laser-keilaus. Metsäsuun-
nittelijat eivät enää kulje kartan ja re-
laskoopin kanssa metsässä ja mittaa 
metsikkökuvioiden tietoja. Metsän 
ominaisuudet kartoitetaan lentoko-
neesta laserkeilauksella ja maastossa 
käydään tekemässä vain kontrolli-

mittauksia. Silloin, kuin metsäsuun-
nittelija kulki metsässä, niin tapana 
oli kutsua metsänomistaja mukaan 
metsään. Tämä on nyt historiaa.

Metsätiedot 
älypuhelimessa

Monien hyvin tuntemat metsäsuun-
nitelmakansiot alkavat myös olla 
historiaa. Metsäsuunnitelmatiedot on 
mahdollista ladata älypuhelimeen. 
Älypuhelimen kartasta voi tarkas-
tella kuvioittain metsänsä hoito- ja 
hakkuutarpeita ja  - mahdollisuuksia. 
Puhelimesta näkyy myös oma sijainti 
metsässä. Tämä helpottaa suunnista-
mista kuviolta toiselle. Metsänomis-
taja voi myös ottaa kuvia metsästään 
ja siirtää nämä osaksi älypuhelimes-
saan olevaa metsäsuunnitelmaa. 

Sähköistä puukauppaa

Sähköinen puukauppa on tullut osak-
si perinteistä puukauppaa. Metsän-
omistaja voi laittaa ” nettiin ” myyn-
tiin leimikkonsa. Netistä puunostajat 
löytävät myynnissä olevat leimikot. 
Netissä olevien tietojen perusteella, 
jotka voivat perustua laser-keilauk-
sen tietoihin, puunostaja voi tehdä 
tarjouksen ja metsänomistaja voi 
hyväksyä puukaupan pankkitunnuk-
sillaan. Välttämättä kummankaan 
puukaupan osapuolen ei tarvitse käy-
dä metsässä.

Etämetsänomistajien 
Liittokin digiaikaan

Etämetsänomistajien Liitto on jul-
kaissut Etämetsänomistajaa jo tois-

takymmentä vuotta ja jatkaa lehden 
paperiversion julkaisua edelleen. Pa-
perisen lehden oheen on tullut säh-
köinen tiedote. Ensimmäinen on jo 
toimitettu niille Etämetsänomistajien 
liiton jäsenyhdistysten jäsenille, jotka 
ovat antaneet sähköpostiositteensa. 
Tällaisia metsänomistajia on noin kol-
masosa koko jäsenmäärästä.

Webinaari – mikä se on ?

Webinaari on tapa välittää tietoa 
netin välityksellä. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että yksi henkilö vä-
littää netin kautta tietoa muille we-
binaariin osallistuville. Webinaariin 
osallistuvat voivat myös välittää ne-
tin kautta kysymyksiä luennoitsijalle 
ja hän voi vastata niihin saman tien.

Rauno Numminen 

Äly tuli ja saapas lähti
Digitalisaatio tuli metsään

  Pääkirjoitus
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Mitä ovat metsätalouden 
kannusteet tulevaisuudessa?

Maa- ja metsätalousministeriö järjes-
ti joulukuussa 2015 innovaatiotyöpa-
jan metsätalouden kannustejärjestel-
män luomisesta 2020-luvulle. Myös 
Etämetsänomistajien Liitto osallistui 
työpajaan.

Kävin tammikuussa ministeriössä 
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltosen 
luona keskustelemassa siitä, mitä 
tilaisuus antoi ja mitkä asiat askarrut-
tavat kannustejärjestelmistä vastaa-
vaa virkamiestä.

Mistä siis tulemme, missä olemme ja 
mihin meidän tulisi mennä?

Mihin metsätalous 
tarvitsee kannusteita?

Metsän kasvatus on pitkäjänteistä 
yli monen omistajan ulottuvaa toi-
mintaa. Metsän rahallisesti tärkein 
käyttömuoto on puun kasvatus, mut-
ta metsällä on myös muita arvoja ja 
merkitystä yhteiskunnan kannalta. 
Puun käytössä on myös aina se vaa-
ra, että puuta käytetään enemmän 
kuin metsät pystyvät tuottamaan. 
Esimerkiksi 1950-60 luvuilla hakkuu-
määrä oli niin suuri, että hakkuut ei-
vät olleet kestäviä. 

Valtio on jo pitkään halunnut oh-
jata metsänomistajan toimintaa 
sekä puun kasvatuksen että yhteis-
kunnan kannalta tärkeiden arvojen 
osalta. Valtion kannusterahoitus on 
alkanut jo 1929 ja jatkuu edelleen. 
Tulokset ovat merkittävät: esimer-
kiksi puustopääoma ja suurin kestävä 
hakkuumahdollisuus on viime vuo-
sikymmeninä jatkuvasti kasvanut ja 
metsäkuljetusten logistiikka on Suo-
messa erinomainen. Eikä pidä unoh-
taa myöskään luonnonhoidon edistä-
mistä eikä työllistämisvaikutuksia.

Onko nykyinen
Kemera tullut 
matkansa päähän?

Nykyinen Kemera-tukirahoitus on 
saanut osakseen kritiikkiä. Yksi kritii-
kin syy on lisääntynyt hallinnollinen 

raskaus. Sekä EU:n vaatimukset elin-
keinotuille että muut vaatimukset 
yhä tarkemmasta säätelystä lakita-
solla ovat muuttaneet tuen myöntä-
misen entistä raskaammaksi.

Toinen kritiikkiä aiheuttava tekijä on 
se, että vaikka tuki rahoitetaan puh-
taasti kotimaisilla varoilla, EU silti 
sääntelee rahojen käyttötapoja pil-
kuntarkasti.

Kolmas herkästi kritiikkiä aiheuttava 
piirre on, että tuet vaikuttavat mut-
kan kautta myös puumarkkinaan ja 
silloin ollaan aina herkällä alueella.

Pisteenä iin päällä oli Kemera-uu-
distuksen yhteydessä syntynyt ha-
kemusruuhka. Viime vuoden monin-
kertaiset hakemusmäärät ja nopea 
uudistuksen aikataulu toivat ennen 
näkemättömät viiveet päätöksiin.

Mikä oli työpajan tulos 
– mitä voisivat olla 
tulevaisuuden 
kannusteet?

Vaikka tuloksissa oli paljon sitä pe-
rinteistä ”mikään ei saa loppua, by-
rokratiaa ei saa olla ja ihan kiva jos 
saadaan lisää tukea”, löytyi seasta 
myös monenlaisia helmiä. Myös avoi-
min mielin yhdessä miettiminen oli jo 
sinänsä tärkeää.

Yksi esitetyistä ideoista olivat pal-
velupaketit maanomistajille. Yhdel-
le maanomistajalle yhteen työlajiin 
yhdelle kohteelle annettavan tuen 
sijaan voisi toimivampi ratkaisu olla 
kokonaisuuksien edistäminen – esi-
merkiksi palvelupaketin muodos-
sa. Kokonaisuuksien ohella myös 
yhteistyön tukeminen voisi toimia 
paremmin. Esimerkkejä voisi olla 

monia: neuvonta, työkurssit, kehittä-
mishankkeet, ekosysteemipalvelut – 
vaikkapa hiilensidonta. Mitä jos tukea 
myönnettäisiin sirpaleiden asemesta 
suuriin yhteisiin kokonaisuuksiin?

Miten niukkuuden 
aika näkyy tämän 
vuoden Kemerassa?

Myös Kemera on budjettileikkauksien 
kohteena. Leikkaus määrärahoista on 
melkein viidennes.
Sopeutus ehdotetaan tapahtuvak-
si vähentämällä tuettavia työlajeja: 
juurikäävän torjunnan tuki loppuisi ja 
terveyslannoitusta rajoitettaisiin. Tai-
mikonhoidon tuki säilyisi ennallaan, 
mutta muista tukisummista leikat-
taisiin. Ratkaisun sopeutuksista tulee 
tekemään eduskunta ja tukitasojen 
osalta valtioneuvosto.

Teksti ja kuva Jaakko Temmes.

Kuvassa metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen.
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AMOMetsä Groupissa sähköinen 
kaupankäynti on lisääntynyt nopeasti

Metsä Group teki Suomen ensim-
mäisen sähköisen puukaupan viime 
kesäkuussa omistajajäsen Jussi Salo-
mäen kanssa. Tammikuussa verkossa 
tehtyjen puukauppojen osuus kipusi 
jo yli 10 prosenttiin ja metsänhoito-
palveluissa lähestytään 20 prosenttia. 

Jäsenpalvelujohtaja Juha Jump-
panen on kehitykseen tyytyväinen. 
”Kun ollaan ensimmäisenä liikkeellä, 
totta kai tuloksia odotetaan hieman 
jännittyneinä. Sähköinen asiointi lähti 
käyntiin vähintäänkin odotustemme 
mukaisesti, ja sähköisten kauppojen 
osuus on kasvanut kuukausi kuukau-
delta. Uskomme kasvun jatkuvan.”

Metsä Groupin saaman asiakaspa-
lautteen mukaan metsänomistajat 
ovat tyytyväisiä Metsäverkko-pal-
velussa tapahtuvaan sähköiseen 
asiointiin, mitään erityisiä teknisiä 

ongelmia ei ole ilmennyt. Palauttees-
ta käy ilmi sekin, että omistajajäse-
net ovat halukkaita tekemään myös 
seuraavan kaupan Metsäverkossa. 
”Puukauppaa ja palvelumyyntiä toki 
jatketaan aktiivisesti perinteisestikin, 
ketään ei pakoteta verkkoasiointiin”, 
Jumppanen huomauttaa.

Kaikki Metsäliitto Osuuskunnan 
jäsenet voivat tehdä puukauppoja 
ja ostaa metsänhoitopalveluita sekä 
hoitaa muitakin metsäasioitaan Met-
säverkossa – silloin, kun se heille par-
haiten sopii. ”Se on erityisen kätevä 
palvelu etämetsänomistajille ja yh-
dessä metsää omistaville.”

Yhteisomistuksessa olevien met-
sien asiainhoito on sujuvoitunut, kun 
kaikki metsä- ja jäsentiedot tiedot 
ovat tallessa yhdessä paikassa ja 
kaikkien nähtävillä. Jos asiakirjoihin 

tarvitaan kaikkien osakkaiden allekir-
joitukset, sekin onnistuu pankkitun-
nusten avulla Metsäverkossa.

Lisää läpinäkyvyyttä 

”Metsäverkon avulla pystymme lisää-
mään toimintamme läpinäkyvyyttä. 
Pian yhteistyömme etenemistä voi 
seurata lähes reaaliaikaisesti”, Jump-
panen sanoo.

”Palveluun työstetään omaa si-
vua, josta omistajajäsen näkee kaikki 
kanssamme kesken olevat asiat: mi-
ten sovittu puukauppa tai metsänhoi-
totyö etenee, missä vaiheessa korjuu 
tai vaikkapa taimien istutus on ja 
mikä on rahaliikenteen tilanne.”

”Saamamme asiakaspalautteen 
perusteella olemme ryhtyneet kehit-
tämään Metsäverkossa tarjolla olevaa 

metsäsuunnitelmaosiota. Työkalu on 
käyttäjien mieleen, mutta sen käy-
tettävyyteen toivotaan pieniä paran-
nuksia”, Jumppanen sanoo. 

Mobiilissa metsäasiat 
aina mukana

Jumppanen muistuttaa, että omista-
jajäsen hyötyy Metsäverkosta kaik-
kein eniten, kun palveluun on viety 
hänen metsävaratietonsa. Sen jäl-
keen hän voi suunnitella kätevästi 
erilaisia metsänhoitotöitä ja hakkuita, 
ja palvelu jopa nostaa automaattises-
ti esiin suunnitelman mukaiset ajan-
kohtaiset toimenpiteet. 

”Merkittävä osa omistajajäsenistä 
on jo antanut meille oikeuden siirtää 
tiedot Metsäverkkoon”, Jumppanen 
sanoo. ”Tosin tarjouspyynnön voi teh-
dä Metsäverkossa myös ilman metsä-
varatietoja metsätilan kiinteistötun-
nusten avulla.”

”Metsävaratietojen siirron jälkeen 
metsänomistaja voi ladata älypu-
helimeen tai tablettiin Metsäverkon 
mobiilisovelluksen, sitten metsän 
tiedot kulkevatkin aina mukana. Kai-
kille omistajajäsenille maksuttoman 
mobiilisovelluksen viimeisin uutuus 
on Android-pohjaisiin laitteisiin ladat-
tavissa oleva Trestima-toiminto, jolla 
voi valokuvaamalla itse päivittää ku-
viotiedot Metsäverkkoon.”

Luotettava mittaustulos saadaan jo 
5–10 valokuvalla, joista veloitetaan 
euron kappaleelta. Esimerkiksi heh-
taarin suuruisen alueen päivittämi-
nen tapahtuu nopeasti ja edullisesti. 
Päivitettyjen tietojen pohjalta voi 
tehdä tarjouspyynnön vaikka saman 
tien Metsäverkossa.

Käy tutustumassa 
Metsäverkkoon

Metsäverkkoon voi tutustua osoitteessa 
www.metsaverkko.fi. Siellä voi valtuut-
taa Metsä Groupin siirtämään Suomen 
metsäkeskuksen metsään.fi-palvelusta 
metsävaratiedot palveluun. Metsäverk-
ko-mobiilisovelluksesta ja sen Tresti-
ma-toiminnosta voi lukea lisää www.
metsaforest.com–>Asiakasedut–>

Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsen Jussi Salomäki (oik.) teki Suomen ja ehkä jopa koko maailman ensim-
mäisen sähköisen puukaupan viime kesäkuussa jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppasen seuratessa vieressä. Jump-
panen on tyytyväinen sähköisen asioinnin määrän kehitykseen.
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Metsän vuokraus – vaivatonta metsänomistusta?
Me etämetsänomistajat tarvitsem-
me monenlaisia palveluita metsäti-
lamme asioiden hoitamiseksi. Myös 
uran, perheen ja lasten yhdistäminen 
metsätalouden pyörittämiseen voi 
tuntua vaikealta. Saatavilla olevista  
palveluista laajimpia ovat erilaiset 
hoitosopimukset, joissa sekä metsän-
hoito että puukauppa hoituvat lähes 
”avaimet käteen”. Metsän vuokraus 
voisi tarjota vielä hoitosopimuksiakin 

yksinkertaisemman hoitotavan, jossa 
metsänomistaja vuokraa metsänsä 
määräajaksi metsätalouden harjoit-
tamiseen ja saa korvaukseksi ennalta 
sovitun vuokran.

Esimerkiksi nuori omaa uraansa 
muualla tekevä metsänomistaja voisi 
vuokrata metsänsä pariksikymme-
neksi vuodeksi ulkopuoliselle. Uraan 
voisi keskittyä, metsästä saisi sään-
nöllisiä vuokratuloja ja määräajan jäl-

keen metsänomistajlla olisi edelleen 
hyvässä metsätalouskunnossa oleva 
metsätila. Vuokraminen voisi houkut-
taa myös metsäpalveluyrittäjiä sillä 
se tarjoaisi mahdollisuuden kerätä 
hoitoonsa laajempia kokonaisuuksia 
ja saada tasaisemman työllisyyden.

Metsän vuokraukselle kehitetään 
ratkaisumalleja Luonnonvarakeskuk-
sen ja Itä-Suomen yliopiston hank-
keessa, missä Etämetsänomistajien 

Liitto on myös ollut mukana vaikut-
tamassa.

Aiheesta lisää esimerkiksi Kauppa-
lehden 29.1. artikkelissa:

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/
saannollinen-tuotto-pienella-vaival-
la---kohtuullisen-houkutteleva-malli/
Ugxf4UGp

Jaakko Temmes

Liiton sähköinen tiedote
www.etamol.fi

18.1.2016 lähetettiin Liiton ensim-
mäinen sähköinen tiedote. Jatkossa 
Etämetsänomistaja-lehteä täydentä-
vät sähköiset tiedotteet ilmestyvät 
aina lehtien välillä.

Sähköinen tiedote jaetaan Liiton 
yhdistysten keräämien osoitteiden 
avulla. Jos et ole saanut tiedotetta 
sähköpostiisi, tarkista että sähköpos-

tisi on yhdistyksesi tiedossa ja oikein. 
On myös mahdollista, että uusi tiedo-
te on ohjautunut sähköpostiohjelmasi 
roskaposti-kansioon. Jos löydät sen 
sieltä, määrittele sähköpostiohjel-
mallesi, että tästä lähteestä tulevat 
tiedotteet eivät ole roskapostia. Niin 
saat seuravalla kerralla tiedotteen 
suoraan oikeaan kansioon.

Melasta tapaturmaturvaa 
ja eläkettä metsänomistajalle

Muistathan siis huolehtia siitä, 
että sähköpostiosoitteesi on yhdis-
tyksesi tiedossa ja oikein. Silloin 
et jää patsi Liiton tiedotteista.

Jos kaipaat vanhempia tie-
dotteita, niin kaikki Liiton tie-
dotteet löytyvät Liiton netti-
sivuilta osiosta ”lehti”.

            Jaakko Temmes

Maatalousyrittäjien eläkelaitos tarjoaa 
metsänomistajille ja metsätalouden 
harjoittajille MYEL-vakuutuksen, josta 
karttuu työeläkettä ja saa tapaturma-
turvaa ja muita etuja. Vakuutusvelvol-
lisuus on syytä selvittää, jos työsken-
telet omassa metsässäsi ja omistat 
metsää Etelä-Suomessa vähintään 50 
hehtaaria, Keski-Suomessa 75 hehtaa-
ria tai Pohjois-Suomessa 100 hehtaa-
ria. Pienempien metsätilojen kohdalla 
vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoise-
na. Metsänomistajan MYEL-vakuutta-
misen edellytyksenä on omassa met-
sässä ansiotarkoituksessa tehty työ 
(esimerkiksi hoito- tai hakkuutyöt).

MYEL-vakuutuksen perustana on 
vuosittainen MYEL-työtulo, mikä mää-

räytyy ensisijaisesti metsän pinta-alan 
ja sijainnin perusteella. Työtuloa voi 
korottaa se, jos metsänomistaja työs-
kentelee metsässään huomattavan 
paljon. Etuuksien taso sekä vakuutus-
maksut määräytyvät MYEL-työtulon 
perusteella. Metsänomistamisesta 
karttuva MYEL-eläke maksetaan palk-
katyöstä ja muusta yrittäjätoiminnasta 
kertyneiden eläkkeiden päälle. 

Tapaturmaturva metsä-
töihin ja vapaa-ajalle

Mela tarjoaa metsänomistajalle erit-
täin kattavan työtapaturmavakuutuk-
sen. Työajan MATA-vakuutus korvaa 

metsätöissä sattuneiden tapaturmien 
hoidon. Työtapaturmavakuutus sisäl-
tyy pakolliseen MYEL-vakuutukseen. 
MYEL-vakuutus on pakollinen, kun 
työtulosi metsätyöstä on yli 3 780 eu-
roa. Jos työtulosi jää alle 3 780 euron, 
mutta täyttää kuitenkin vakuuttami-
sen rajan, 1 890 euroa (vuonna 2016), 
voit ottaa MYEL- ja MATA-vakuutukset 
vapaaehtoisena. Vakuutukset voi ot-
taa sekä yhdessä että erikseen.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa 
yksityistalouden töissä ja vapaa-ajan 
harrastuksissa sattuneet tapaturmat. 
Lajirajoituksia urheilun suhteen ei ole 
lukuun ottamatta liikennevakuutuk-
sen piiriin kuuluvaa moottoriurheilua. 
Vapaa-ajan tapaturmaturva on voi-

massa myös ulkomailla. Vakuutus on 
aina vapaaehtoinen ja se on otettava 
erikseen.

Sekä MYEL- että MATA-vakuutus-
maksut ovat verovähennyskelpoisia.

MYEL-vakuutettu metsänomistaja 
voi myös saada sairastuessaan Me-
la-sairauspäivärahaa ja hänellä on 
mahdollisuus liittyä maatalousyrittä-
jien työterveyshuoltoon.

MYEL- ja MATA-vakuutukset saa 
kätevimmin ottamalla yhteyttä pai-
kalliseen Mela-asiamieheen tai Me-
lan asiakaspalveluun.
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Juha Siltalalla on historioitsijan taus-
tansa vuoksi näkemyksiä etenkin 
metsäsektorin menneisyydestä ja 
mutta myös nykyisyydestä. Jotkin 
asiat ovat menneet hyvin maamme 
ja metsänomistajiemme kannalta, 
mutta eivät suinkaan kaikki.

Juha Siltala näkee hyvänä sen 
muutoksen, mikä on tapahtunut met-
sänomistajan mahdollisuudessa vai-
kuttaa oman metsänsä käsittelyyn. 
Vuosikymmeniä metsänomistajan 
oli tuotettava puuta ”Kruunun” mää-
räysten mukaan. Tiukka metsälaki 
vahvisti ainoaksi sallituksi tavaksi 
avohakkuut ja laiminlöi saha- ja ra-
kennuspuun kasvattamisen. Vasta 
aivan viime vuosina metsälakia on 
uudistettu niin, että metsänomistaja 
saa itse päättää metsänsä käytöstä. 
Juha Siltalan mielestä kehityksen 
suunta on oikea. Metsänomistajahan 
on itse paras metsänsä tuntija. Hän 
tarkkailee luontoa ja havannoi siellä 
tapahtuvia muutoksia ja harkitsee 
toimenpiteensä näkemänsä ja ko-
kemansa perusteella. Tämä unohtui 
suuren mittakaavan ja monokulttuu-
rin huumassa. 

Puun käyttö oli 50-luvulle saak-
ka melko pitkälle sellutekoa. Tukin 
sahaus unohtui ja metsänomistajan 
tilipussi oheni. Metsänomistajan kan-
nalta on hyvä, että tukin sahaus on 
päässyt nyt oikeaan arvoonsa, koska 
tukkipuun hinta on monikertainen 
kuitupuun hintaan verrattuna. Vaikka 
tiukka metsälaki rajoitti metsänomis-
tajan metsän käyttöä, niin toisaalta 
maanhankintalaki suojeli metsän 
omistuksen siirtymistä. ”Metsäteolli-
suudella oli halu hankkia merkittävä 
osa suomen metsäomaisuudesta, 
mutta se estettiin 1900-luvun alku-
puolella ja luotiin latifundiatalouden 
sijaan laaja keskiluokka talonpoi-
kaisen metsänomistuksen varaan”, 
toteaa Juha Siltala. Jo aiemmin mai-
nittuun tukin sahaukseen liittyen 
Juha Siltala muistuttaa, että kun 
maanviljelys kriisiytyi 1860-luvulla, 
niin silloin perustettiin ensimmäiset 
höyrysahat tuomaan rahaa maaseu-
dulle. Samoihin aikoihin alkoi myös 
suomalaisten kouluttautuminen. 

Juha Siltala näkee Suomen metsä-
sektorin ongelmana sen, että puuta 
ei jalosteta riittävästi. Arvoketjut 
pitäisi saada udelleen kehitykseen. 
Esimerkiksi pohjolan jalopuun terva-
lepän käyttömahdollisuudet pitäisi 
harkita uudelleen. ”Valitettavasti sil-
loin, kun metsäteollisuudella meni 
hyvin, niin tuotekehitys ajettiin alas”, 
pahoittelee Juha Siltala. Tilanne on 
nyt onneksi muuttunut ja puun käyt-
tömahdollisuudet monipuolistuneet. 
Tosiasia on kuitenkin edelleen se, 
että laajempia puun käytön markki-
noita ajatellen Suomi sijaitsee peri-
feriassa. Pitkät kuljetusmatkat syövät 
kannattavuutta. Tämäkin puoltaa sitä, 
että puu pitäisi jalostaa mahdollisim-
man pitkälle. Tähän tavallaan liittyen 
Juha Siltala arvioi, että perinteiset kä-
dentaidot ovat palaamassa kunniaan. 
Tulevaisuudessa tullaan arvostamaan 
entistä enemmän puuseppiä, put-
kimiehiä ja peltiseppiä. Juha Siltala 

kaipaa myös entistä enemmän vas-
tuuta tekemiseen. Rakennusmesta-
riammattikunnan poistumisen myötä 
tuntuu siltä, että kokonaisvastuuta 
esimerkiksi rakennusprojekteissa ei 
ole kenelläkään. On vain osavastuut-
tomuuta, koska kukaan ei vastaa 
kokonaisuudesta. Myös metsä on 
eräänlainen rakennusprojekti met-
sän kasvun aikaansaamisesta pää-
tehakkuuseen. Tähän sadan vuoden 
ketjuun liittyy monta ”rakennusvai-
hetta”, kuten metsän viljely, taimi-
konhoidot, harvennushakkuut, leimi-
kon suunnittelut ja puun korjuut. On 
tärkeää, että metsäalalla ei toistu 
sama kuin rakennusalalla.

Metsänomistus on ylisukupolvista 
toimintaa. Jo Koskelan Jussi raivasi 
suota pelloksi perheensä hengen pi-
timeksi ja myös jälkeläistensä käyt-
töön. Sama koskee metsään. Sen 
nykyiset omistajat miettivät varmasti 
metsässä tehtävien toimenpiteiden 

vaikutuksia tuleviin metsänomista-
jiin. Metsä on monelle metsänomis-
tajalle tulevaisuuden turva. ”Toisin 
kuin asunnon arvo alueella, missä 
tehtaan piipun savu on hälvennyt, 
laskee, niin metsän arvo säilyy”, 
miettii professori Juha Siltala. Metsän 
arvon säilymiseen vaikuttaa luonnol-
lisesti puun kysyntä. Toistaiseksi teol-
lisuus on kehittynyt metsävarojen 
kehittymisen kanssa samaan tahtiin. 
Tämä kehitys näkyy erityisen sel-
keästi juuri nyt. Uusia investointipää-
töksi syntyy jatkuvasti ja olemassa 
olevien puunjalostuslaitosten kapa-
siteettia lisätään. Puun käytön arvi-
oidaan nousevan 10-15 miljoonalla 
kuutiometrillä muutamassa vuodes-
sa. ”Kuten nykymenosta havaitaan, 
on hyvä että metsiä ei voi ulkoistaa, 
vaan niiden tuotto saadaan hyödyn-
tämään kotimaan kansantaloutta”, 
päättelee Juha Siltala.  

Rauno Numminen

Psykohistorioitsija, professori Juha Siltala

Kansallinen itsekkyys tärkeä, kun jaetaan 
kruunun jalokiviä - metsän tuotteita

Professori Juha Siltala pitää hyvänä sitä, että metsiä ei voi ulkoistaa. Yksityismetsänomistuksen säilyminen on 
tärkeää ja missään tapauksessa metsänomistajia ei saa pakottaa luopumaan metsistään.     
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Vihreällä kullalla kannattavaa kauppaa

Viime aikoina olen pohtinut, kannat-
taisiko minun kasvattaa metsässäni 
laatupuuta, jotta sitä myydessä mi-
nulla tai tilan seuraavilla omistajilla 
olisi mahdollisuus parempaan hin-
taan puusta vai panostaisinko met-
sänhoidossa ainoastaan kuutioiden 
kasvattamiseen aikaisempaa ly-
hyemmällä kieroajalla? Tätä poh-
diskeluani on lisännyt ajankohtai-
nen keskustelu tukin latvaläpimitan 
nostamisesta. Lisäksi Luken tutkijan 
Henrik Herajärven blogi Kuutiokii-
man kääntöpuoli, jossa hän toteaa, 
että ”Laadukkaasta puusta tuppaa 
olemaan puute” ja ”Todellista re-
surssiviisautta olisi ymmärtää laadun 
merkitys. Mistä tahansa moteista ei 
vuolla vihreätä kultaa”, on myös vai-
kuttanut pohdiskeluuni http://www.
luke.fi/blogi/henrik-herajarvi-kuu-
tiokiiman-kaantopuoli/.

Metsänomistajana haluaisin pa-
nostaa laadukkaan puun kasvattami-
seen, mutta tietoa kuinka se tehdään, 
ei ole kovin paljoa saatavilla. Kaikki 
tuntemani metsänhoidon ja – kasva-
tuksen oppaat keskittyvät pääasiassa 
puuston määrän eli kuutioiden tur-
vaamiseen ja lisäämiseen. Kaivattai-
siin enemmän tietoa ja ohjeita siihen, 
miten metsässä tehtäisiin jo varhain 
valintoja ja metsänhoidon toimenpi-
teitä, jotka tähtäisivät ensisijaisesti 

mahdollisimman laadukkaan puuston 
kasvattamiseen.   

Metsän uudistamisen oppaatkin 
lähtevät varmistelemaan, että vaikka 
taimikon ja nuoren metsänhoito lai-
minlyötäisiin, tulevaisuudessa kuviol-
la kasvaa riittävästi kuutioita. Mitäpä 
jos metsänomistaja onkin valmis var-
mistamaan aktiivisella taimikonhoi-
dolla uudistamisen onnistumisen ja 
haluaa panostaa laatupuun kasvatuk-
seen alusta lähtien?

Vaikka onnistuisinkin kasvatta-
maan laadukasta puuta, ei se vielä 
takaa automaattisesti parempaa 
hintaa puukaupassa. Löytääkseen 
ostajan, joka hyödyntää tuotannossa 
laatupuuta ja on siten valmis maksa-
maan enemmän puusta, pitää myy-
dessä nähdä jonkin verran vaivaa. Jos 
metsänomistaja ei ole tarkkana, laa-
tupuu livahtaa helposti puukaupas-
sa ilman mitään erityiskohtelua ja 
päätyy hakkuiden jälkeen sahalle 
muiden perustukkien kanssa samaan 
pinoon. Suomessa on kymmeniä tu-
hansia hehtaareja pystykarsittuja 
männiköitä, joista valitettavasti vain 
osa päätyy laadukkaan mäntysahata-
varan raaka-aineeksi.

Omalla kohdallani laatupuun ta-
voittelussa kokeneet metsurit sekä 
motomiehet ovat olleet erinomaisia 
metsänkasvatuksen oppaita viime 

aikoina, kun olen pohtinut eri käsit-
telyvaihtoehtojen vaikutuksia jäljelle 
jäävään puustoon – määrään ja laa-
tuun. Heillä on pitkän linjan näkemys 
siitä, mitä erilaisista metsikön käsit-
telyvaihtoehdoista seuraa jäljelle jää-
vällä puustolle. Joulun alla kiertelin 
tulevaa harvennushakkuukohdetta 
erittäin kokeneen motomiehen kans-
sa. Mietin päivän päälle miten Erkon 
kokemuksen voisi digitalisoida niin, 
että mahdollisimman moni metsän-
omistaja voisi hyödyntää hänen ko-
kemustaan ja tietotaitoaan. 

Ymmärrän sahateollisuuden kus-
tannuspaineet kannattavuuden 
parantamiseksi. Myös meillä met-
sänomistajilla on haasteena pitää toi-
mintamme kannattavana puun hin-
nan pysyessä samalla tasolla tai jopa 
laskiessa silti kustannusten noustessa 
tasaisesti vuosi vuodelta. Oman ko-
kemukseni perusteella päätehakkuu 
leimikot kannattaa myydä ostajalle, 
jolla on intressi saada puusta mah-
dollisimman paljon sahatavaraa. Sit-
ten harvennusleimikot, joissa tukkia 
ei ole vielä paljoa, voi myydä myös 
ostajalle, joka haluaa leimikosta raa-
ka-ainetta lisäksi paperiteollisuudel-
le. Tämän kokemuksen perusteella 
on hyvin vaikea ymmärtää, kuinka 
puukaupan laatuvaatimuksista ja 
–mitoista esim. tukkien latvaläpimi-

tasta päätettäisiin pääkonttorin hal-
linnollisella päätöksellä.  Kyllä näiden 
vaatimusten pitää määräytyä markki-
noilla ja leimikossa.

Omassa ”Laatua vai kuutioita” - 
pohdinnassa olen päätynyt siihen, 
että kuten tähänkin saakka aion 
jatkaa omassa metsässäni mah-
dollisimman laadukkaan puuston 
kasvattamista. Kilpailutan isommat 
päätehakkuu ja 2-3 harvennushak-
kuu leimikot entistä aktiivisemmin. 
Vertailen tarjouksia vielä perusteel-
lisemmin kuin aikaisemmin ja sitten 
ostajan kanssa, jolla on paras tarjous, 
käyn vielä läpi puukaupan laatu- ja 
mittavaatimukset. Mielestäni on 
tärkeää, että ostaja ymmärtää lei-
mikossa olevan laatupuuta, mikä on 
syytä käyttää arvonsa mukaisessa 
käyttökohteessa. Vielä biotalouden 
arvonlisäketjut eivät näy leimikoissa. 
Toivottavasti jo lähitulevaisuudessa 
on ostajia, joiden tuotanto ja osaa-
minen liittyvät puun monipuoliseen 
hyödyntämiseen. Silloin se myös nä-
kyy puukauppaa tehdessä.

Eero Mikkola
Puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat 
PKMO ry

www.pkmo.org
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Juurikäävän torjunta pähkinänkuoressa
Juurikäävän torjunnasta säädetään 
metsätuholain pykälässä 8a koskien 
juurikäävän leviämisen riskialueita, 
torjuntakohteita, hyväksyttäviä tor-
junta-aineita ja lämpötilaa koskevaa 
rajausta.

Juurikäävän leviämisen riskialueet:
• eteläinen –ja  keskinen Suomi
• kivennäismaalla sijaitsevat metsi-

köt,  joiden puustosta ennen hak-
kuuta kuusta tai mäntyä yli 50% tai 
molempia yhteensä yli 50%

• turvemailla sijaitsevat metsiköt, 
joiden puustosta ennen hakkuuta 
kuusta on yli 50%

Hyväksyttävät torjuntamenetelmät:
• kantokäsittely hyväksytyllä kasvin-

suojeluaineella mm . biologinen 

harmaaorvakkavalmiste tai kemi-
allinen ureavalmiste

• puulajin vaihto lehtipuuksi uudis-
tushakkuun jälkeen

Käsiteltävän puuston koko:
• kaikki  läpimitaltaan yli 10cm:n 

kannot käsitellään
• pieniä alle 10cm:n kantoja ei tar-

vitse käsitellä, koska ne kuivuvat ja 
lahoavat nopeasti eivätkä muodos-
tu pitkäaikaisiksi tartuntalähteiksi

• kasvinsuojeluaineen tulee peittää 
vähintään 85 prosenttia kunkin kä-
siteltävän kannon pinnasta

Lämpötilan vaikutukset juurikäävän 
torjuntaan:
• torjuntaa ei tarvitse tehdä, jos il-

man keskilämpötila on ollut viitenä 

vuorokautena ennen hakkuuta alle 
+5 celsiusastetta tai hakkuupäivän 
lämpötila on alle 0 celsiusastetta

Juurikäävän torjunnan taloudelliset 
vaikutukset:
• juurikääpä aiheuttaa metsänomis-

tajille vuosittain 50 miljoonan eu-
ron tappiot

• juurikäävän torjunnasta noin 7 mil-
joonan kustannukset

• juurikäävän torjunnasta vastaa 
puun hakkaaja

• pystykaupassa puun ostaja
• hankintahakkuussa metsän  

omistaja 

HUOM !  Kantokäsittely estää tehok-
kaasti juurikäävän leviämistä. Yhden 
lehtipuusukupolven aikana valtaosa 

juurikäävästä ehtii hävitä kasvupai-
kalta havupuun kantojen maatuessa. 
Kantojen nosto ei le hyväksyttävä 
torjuntamenetelmä, sillä se ei estä 
siirtymistä seuraavaan puusukupol-
veen.  Kannonnoston yhteydessä 
lahokohteille jää joka tapauksessa 
lahoja kantoja ja juuristoa, joista sieni 
leviää.  Myöskään kulotus ei korvaa 
kantokäsittelyä, sillä vaikka kulotuk-
sella voidaan jonkin verran vähentää 
itiötartuntaa, on juurikääpä suojassa 
kuumuudelta lahon kannon juuressa. 
Lisäksi kulotus nostaa maan pH-ar-
voa, mistä juurikääpä hyötyy ja saa 
vauhtia leviämiseen. 

Rauno Numminen

Ps. Laki juurikäävän torjunnasta on 
lausuntokierroksella.

Maa-ja metsätalousministeriö on 
lähettänyt Etämetsänomistajien Lii-
tolle lausunnolle Valtioneuvoston 
asetuksen kestävän metsätalouden 
rahoituksesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen muuttamisesta. Olen 
kerännyt tähän oleellisimmat muu-
tosesitykset:

Nuoren metsän hoito
• Puuston läpimitta rinnankorkeu-

delta saa olla ennen hakkuuta 
enintään 16 cm ja hakkuun 
jälkeen enintään 16 cm

• Poistuman pitää olla Etelä-Suo-
messa vähintään 1500 runkoa 
(ennen 1000) ja Pohjois-Suo-
messa vähintään 1000 runkoa 
(ennen 800)

• Hoitotyön tuki säilyy entisellään 
230 eurossa hehtaarilta

• Pienpuun korjuutuki laskee 220 
eurosta 200 euroon hehtaarilta

Metsän lannoitus
• Tuki rajataan boorilla ja tuhkalla 

tehtäviin terveyslannoituksiin 
suometsissä. Tuen suuruus on 
30% (ennen 40%)

Juurikäävän torjunta
• Juurikäävän torjuntaan ei saa 

tukea

Suometsän hoito
• Kohteen minimikoon oltava 2 

hehtaaria
• Alle viiden hehtaarin hankkeis-

sa tuki on 30% (ennen 40%)
• Yli viiden hehtaarin hankkeissa 

tuki on 60% (ennen 70%)

Yksityistien 
perusparannus
• Tuki eteläisessä Suomessa 35% 

( ennen 40% ) kohtuullisista 
kokonaiskustannuksista, keski-
sessä Suomessa 45% (ennen 
50%) ja pohjoisessa Suomessa 
60% (ennen sama)

Uuden metsätien 
tekeminen
• Tuki eteläisessä Suomessa 20% 

(ennen 30%) kohtuullisista 
kokonaiskustannuksista, keski-
sessä Suomessa 35% (ennen 
40%) ja pohjoisessa Suomessa 
50% (ennen sama)

Rauno Numminen 

Muutoksia kestävän 
metsätalouden 
rahoituslakiin

METSASAATIO.FI

Kiitos sinulle lahjoittaja!
20 vuotta ja 30 miljoonaa euroa  

metsäelinkeinon hyväksi.

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

METSASAATIO.FI

Kiitos sinulle lahjoittaja!
20 vuotta ja 30 miljoonaa euroa  

metsäelinkeinon hyväksi.

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
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Toiminnanjohtaja Pasi  Seppälä

Metsällä on merkitystä myös Lapissa
Suomi on pitkä maa. Helsingistä Kit-
tilään tulee matkaa lähes tuhat kilo-
metriä. Metsätalous ja puun jalostus 
etelässä on kaikille itsestään selvyys, 
mutta usein ei tulla ajatelleeksi, että 
metsällä on merkitystä myös Lapissa. 
Esimerkiksi Kittilän maastoissa eivät 
liiku pelkästään hiihtäjät, vaeltajat, 
ruskaretkiläiset ja moottorikelkkaili-
jat. Siellä liikkuvat myös metsäam-
mattilaiset ja metsäkoneet, jotka mo-
lemmat tuovat työllään hyvinvointia 
Lappilaisille ja vastaavat osaltaan 
myös Suomen tehtaiden ja sahojen 
puuhuollosta.

Lapin lain 
vaikutukset tuntuvat

Lapin lain aikaan uudistetut kunttai-
set kuusikot ovat nyt siinä iässä, että 
niitä pitää harventaa. ” Valitettavasti 
vain lisääntyvälle harvennuspuulle ei 
tahdo löytyä käyttäjää ”, pahoittelee 
tilannetta Kittilän metsänhoitoyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Pasi Seppä-
lä. Äänekosken uusi biojalostuslaitos 
vaikuttaa myönteisesti myös Lapin 
puuvirtoihin, mutta lisää puunjalos-
tusta pitäisi pohjoiseen saada. Kemi-
järven tehdas olisi erittäin toivottu 
lisä puunkäytön kannalta. Samoin 
aivan viime päivänä uutisoitu Kai-
nuun sellutehdashanke. Myös Kemin 
tehtaiden täysimääräinen käyttö on 
erittäin tärkeää.

Kittilän metsänhoitoyhdistyksessä on 
noin 1300 metsänomistajaa ja keski-
määräinen tilan metsämaan ala  on 
noin 80 hehtaaria. Keskimääräinen 
metsien kasvu on kaksi kiintokuutiota 
hehtaaria kohden vuodessa. Samoin 
kuin etelässäkin vastaa metsän vuo-
tuisen hakkuumahdollisuuden käyt-
tö vuositasolla yhden kuukauden 
lisäpalkaa. Pasi Seppälän mukaan 
hankintahakkuut pohjoisessa ovat 
erittäin vähäisiä. Metsätöitä kuten 
taimikonhoitoa ja metsänistutuksia 
metsänomistajat sen sijaan tekevät 
itsekin. Mahdollisuus ostaa palveluita 
paikallisilta toimijoilta on kuitenkin 
tärkeää, koska 30-40 prosenttia esi-
merkiksi Kittilän metsänomistajista 
asuu  metsänsä sijaintipaikkakunnan 
ulkopuolella.

Kemera kohtelee 
kaltoin metsänomistajia 
Lapissa

Viime kesänä Kemera-laista poistui 
vajaatuottoisten alueiden uudista-
mistuki. Käytännössä tämä merkitsi 
sitä, että vajaatuottoisten alueiden 
uudistaminen tuli kannattamatto-
maksi. ” Jos uudistamiskulut ovat 
suuremmat kuin metsästä saatavat 
puun myyntitulot, niin ei se innos-
ta hakkuisiin ”, toteaa Pasi Seppälä. 
Juuri nyt lausuntokierroksella oleva 
kestävän metsätalouden rahoituslaki 

Kittilän metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Pasi Seppälä laskeske-
lee, että Kittilän metsänhoitoyhdistyksen alueen yksityismetsien metsien 
kasvu on noin 250.000 kiintokuutiota vuodessa ja vuotuinen hakkuut va-
jaa puolet tästä. Ongelmana on puun menekki.        

tulee heikentämään mahdollisuuksia 
tehdä nuorenmetsänhoitoa. ” Minimi 
poistumavaatimuksen nosto 800 run-
gosta 1000 runkoon aiheuttaa sen, 
että osaa kohteista ei voida hoitaa 
kuntoon ”, pahoittelee Pasi Seppälä.
Lapissakin metsätuhoja

Viime vuosina etenkin valtion met-
sissä on lisääntynyt argressiivinen 
taimikoiden ja nuorten metsien ter-
vasroso. Toisin kuin vanhojen puiden 
tervasroso niin tämä taimikoiden ter-
vasroso tappaa puun. ” Jos metsässä 
näkyy niin sanottuja liputtajapuita eli 

puita, joissa oksa on ruskistunut, niin 
on syytä ryhtyä toimiin ja poistaa sie-
nitautiin sairastuneet puut taudin le-
viämisen estämiseksi ”, neuvoo Pasi 
Seppälä. Lapin metsissä vaeltelee 
myös runsas hirvikarja ja se aiheuttaa 
vahinkoja taimikoissa. Jos tykkyä ker-
tyy puihin niin se voi aiheuttaa pai-
kallisesti merkittäviä tuhoja. Parhai-
ten tältä välttyy tekemällä metsien 
harvennukset ajallaan. Liian tiheässä 
kasvaneet ja riukuuntuneet puut ovat 
kaikkein herkimpiä lumituhoille.

Rauno Numminen
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Webinaari – seminaari netissä
Tiistaina 12.1. illalla viitisentoista 
pääkaupunkiseudun metsänomistaji-
en jäsentä kokoontui tietokoneilleen 
osallistuakseen metsapaikka.fi – mo-
biilisovelluksen esittelytilaisuuteen. 
Tunnin ajan asiantuntija kertoi ja näyt-
ti meille sovellusta, sen ominaisuuksia 
ja käyttöä. Osallistujat saivat kirjoittaa 
kysymyksiä, joihin esittelijä antoi esi-
tyksen lomassa vastauksia.

Edellytyksenä webinaariin osallis-
tumiselle oli tietokone, kaijuttimet/
kuulokkeet ja nettiyhteys. Webinaa-
riin pääsi mukaan selaimella käyt-
täen annettua linkkiä. Kysymyksiä 
sai esittää kirjoittamalla niitä kaikille 
avoimeen keskusteluikkunaan.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, 
kun webinaari-tyyppistä tilaisuut-
ta kokeiltiin. Kokeilu oli rohkaiseva 
ja herätti ajatuksen, että webinaa-
ri-tyyppiset tilaisuudet voisivat olla 
aivan yhtä hyvin valtakunnallisia 
– ne kun eivät ole sidottu paikkaan. 
Webinaariin voi myös osallistua yh-
teisesti tilasssa, josta löytyvät tarvit-
tavat laitteet – esimerkiksi sopivassa 
neuvotteluhuoneessa. Seuraavaa we-
binaaria tullaankin markkinoimaan 
Liiton koko jäsenistölle. Tarkkaile siis 
postiasi.

Jaakko Temmes
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Etämetsänomistajien Liitto 
ja OP-Pohjola yhteistyöhön
Etämetsänomistajien Liitto ja 
OP-Pohjola aloittivat yhteistyön tä-
män vuoden alusta. Tavoitteena on 
tehdä tutuksi molempien toimintaa 
ja edistää näin molempien toimi-
joiden liike-ja muuta toimintaa. 

Käytännössä tämä merkitsee sitä, 
että OP-Pohjola tulee näkymään 
Etämetsänomistajien Liiton tiedo-
tustoiminnassa. Tavoitteena on 
myös se, että Etämetsänomistajien 
Liiton jäsenyhdistykset tekevät yh-

teistyötä alueensa Osuuspankkien 
kanssa. Yhteistyömuotoina voivat 
olla yhteiset metsälliset tapahtumat 
ja kokoukset. Esimerkkinä voisi mai-
nita, että Satakunnan Metsänomis-
tajat järjestää vuosikokouksensa 

Länsi-Suomen Osuuspankin kokous-
tiloissa. Vuosikokousasioiden lisäksi 
tilaisuudessa esitellään Osuuspankin 
varainhoitopalveluita.

Rauno Numminen

Etämetsänomistajien SM-Metsätaito-
kilpailut järjestetään entiseen malliin 
Hämeen Ammattikorkeakoulun Evon 
toimipisteessä lauantaina 14.5.2016. 
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyh-
distykset voivat lähettää haluamansa 
määrän joukkueita SM-kisoihin. Jouk-
kueeseen pitää nimetä neljä henki-
löä, joista kolmen parhaan tulokset 
huomioidaan joukkuekilpailussa.

Henkilökohtaisina kilpailusarjoina 
ovat miehet ja naiset. Metsäammat-
tilaisille ja nuorille ei ole omaa sarjaa, 
vaan he kilpailevat yleisessä sarjassa. 
Kilpailun järjestelyistä vastaa Etämet-
sänomistajien Liitto ja radan teosta 
Evon metsätalousinsinöörioppilaat. 
Osallistumismaksu on 30 euroa kil-
pailijalta ja osallistumismaksu lasku-
tetaan jälkikäteen. Kilpailut alkavat 

kello 12 ja omakustanteista lounasta 
on tarjolla kello 11 alkaen. SM-met-
sätaitokisojen yhteydessä kerrotaan 
ja kuullaan mielipiteitä suunnitteilla 
olevasta Metsätaloustaitokilpailusta. 
Tarkoituksena on järjestää ensim-
mäiset metsätaloustaitokilpailut vielä 
tämän vuoden aikana. Metsätalous-
taitokilpailujen suunnittelusta vastaa 
Etämetsänomistajien Liiton lisäksi 

Tapio Silva Oy ja Suomen Metsäkeskus. 
Evon SM-metsätaitokisoista lähetetään 
kutsu vielä huhtikuussa, mutta allekir-
joittaneelle voi ilmoittautua jo nyt.

Tervetuloa kisaamaan SM-mitalista 
hyvässä seurassa!

Rauno Numminen
raunonumminen@hotmail.com  

0500328333

Etämetsänomistajien SM-Metsätaitokilpailut Evolla

VIELÄ  MUUTAMA  PAIKKA  
JÄLJELLÄ KARJALAN  MATKALLE !!!

Etämetsänomistajan Liiton järjestämälle Karjalan Laatokan metsäretkel-
le 25-29.8.2016 on vielä muutama paikka jäljellä. Ilmoittaudu nopeasti 
osoitteella samppa.notko@gmail.com. Matkan ohjelman löydät EMOL:n 
kotisivuilta www.etametsanomistajienliitto.fi.

• Kiinalainen Sunshine Kaidi New 
Energy Group suunnittelee Ke-
min Ajoksen sataman läheisyy-
teen biodieseltehdasta, joka 
tuottaa biodieseliä 150.000 ton-
nia ja biobensiiniä 50.000 ton-
nia. Investoinnin arvo on noin 
miljardi euroa ja puun käyttö 
noin miljoona kuutiota ener-
giapuuta vuodessa. Tehtaan 
rakentamissuunnitelmia vauh-
dittanee Suomen päätös siitä, 
että vuoteen 2013 mennessä 
biodieselin osuus polttoaineista 
on 40 prosenttia. Kiinan SILKKI-
TIE-projektin tarkoitus on inves-
toida Eurooppaan kaikkiaan 300 
miljardia euroa.

• Muita uusia biotuotantolaitok-
sia suunnitellaan tällä hetkellä 
Kemijärvelle, Kuopioon ja Ka-
jaaniin.

• Keitele Groupin tytäryhtiön 
Lappi Timberin sahatavaraa Ke-
mijärveltä Kotkan ja Haminan 
satamiin alkaa rahdata rauta-
teitse Fennirail Oy.  Tavoitteena 
on kuljettaa 20 junavaunullista 
kontteihin pakattua sahatava-
raa viikossa eli vuositasolla noin 
100.000 mottia. Fenniraililla on 
käytössään kolme Tsekinmaalla 
valmistettua veturia. 

Rauno Numminen    

Merkittävää 
metsäsektorilla

TTS Työtehoseura
www.tts.fi  | (09) 2904 1200

Lauantaina 19.3.2016 klo 10–15
Paikka: TTS Työtehoseura
Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki

Kohderyhmä: Pilkkeiden tekijät ja käyttäjät

Päivän aikana TTS:n piha-alueella on esillä kattava valikoima pilkkeiden tekoon ja 
käsittelyyn tarkoitettuja koneita ja laitteita kirveestä aina ammattitason pilkekonei-
siin asti. Lisäksi ohjelmalavalla on tarjolla tietoiskuja ja demonstraatioita pilkkeiden 
teosta, säilytyksestä ja polttamisesta.

Pilke Maisteri -radalla voit todistaa osaamisesi polttopuun teossa ja käytössä.

Klo 12–13.30 järjestetään seminaari, jossa käsitellään puun polton haasteita muun 
muassa pienhiukkasille asetettavien rajoitusten valossa. 

Ohjelma
10.00  Pilkepäivän avaus, Juha Ojala (TTS)
10.00  Näyttelyosastot ja Pilke Maisteri -rata avautuvat
10.30  Puunpolton demonstraatio – miten puun kosteus ja sytytystapa
 vaikuttavat lämmitystehoon ja päästöihin? Metsäkeskuksen 

energianeuvojat
11.00  Näytteilleasettajat esittäytyvät
12.00–13.30  Pilkeseminaari
14.00  Polttopuun oikeaoppinen varastointi – Urbaani puuvaja
 -hanke esittäytyy
14.30  Puunpolton demonstraatio – Mitä puun kosteus ja sytytystapa
 vaikuttavat lämmitystehoon ja päästöihin?
15.00  Pilkepäivä päättyy – hyvää kotimatkaa!

Päivän järjestävät Työtehoseura ja Suomen metsäkeskus.

TTS - Pilkepäivä
Hyvin 

palavaa
puuta!Tervetuloa 

katsomaan ja 
kuulemaan alan 

ajankohtaisia 
asioita!

Lisätietoja:  Arto Kettunen, arto.kettunen@tts.fi , 0500 454 017

Seuraa meitä ja tykkää:
www.facebook.com / TTS Pilkepäiväf



A member of the                      Group

PS-420SC Erinomainen 
yleis-/farmarisaha! 
Easystart, kevyt ja kestävä magnesiumvalurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 13”/33 cm. 42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

PS-5105C Tehokas ammattisaha, joka tarjoaa 
uusinta tekniikkaa ja luotettavuutta. 
Easystart, kevyt ja kestävä magnesiumvalurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 13”/33 cm. 50 cm3 / 2,8 kW / 5,4 kg

alv 24%eur
399,-

alv 24%eur
599,-

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

Metsävarallisuuden asiantuntija

Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso lisätietoja 
osoitteesta op.fi/metsa. 

Maastotaulukoiden digitaalinen aikakausi

UUTTA!
Tapion huippusuositut 

Hyvän metsänhoidon suositukset – MAASTOTAULUKOT
ovat nyt saatavilla mobiilisti! Pidä keskeisin metsätieto aina mukanasi. 

Dynaamiset taulukot ja laskurit sekä havainnolliset 
kuvaesimerkittuovat maastotaulukoihin aivan uuden ulottuvuuden.

Muista myös Tapion painetut julkaisut!
www.tapionkauppa.�

 Maastotaulukot

 www.tapio.�/maastotaulukot



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

18.3.2016 
Jahtikauden päätösristeily 
Viking Gracella Turusta sis. 

Meriaamiaisen ja buffetpäivällisen

alk. 85 € /hlö

 Inside Four -hytti
Tuote: FKJAHTI

Ohjelmassa 
mm. 

jahtimatkat Viroon
riistaviinitietoutta

jousimetsästysvälineet
asesimulaattori

asiaa metsästyskoirista
riistapellon perustaminen

tuote-esittelyt
Private shopping

Tauon paikka – metsältä merelle 
Tule mukaan ja tapaa tuttuja metsämiehiä, muiden seurojen edustajia ja asiantuntijoita. 
Tänä vuonna jo perinteeksi muodostunut jahtikauden päätösristeily järjestetään viikon-
loppuna: lähtö Turusta perjantaina 18.3.2016 klo 20.55 ja paluu Turkuun lauantaina 
19.3.2016 klo 19.50. 

Lisätietoa, vikingline.fi,
Varaukset myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.) tai
ryhmä- ja kokousmatkaosastollemme
Turku, puh. 02 333 1332, Helsinki, puh. 09 123 571, 
Tampere, puh. 02 333 1200
ryhma@vikingline.com 

Yhteistyössä:

Erätukku Oy  Riistasiemen Oy Suomen Metsästäjäliitto V-S piiri Suomen jousiampujain liitto
            SimWay Hunt Finland          Viron Jahdit Oü  T:mi Pekka Teini (metsästyskoirat)METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

 Saat 
Metsäverkko-

mobiilin 
käyttöösi 

veloituksetta!

Kun   annat   meille   metsävaratietojesi   siirtoluvan   Metsäverkon 
kautta,   voit   suunnitella puunkorjuun  ja  metsänhoidon  toimen- 
piteitä  entistä  helpommin  Metsäverkossa.  Metsävaratiedon   
pohjalta  pystymme  palvelemaan  sinua  entistä  paremmin  ja  teke- 
mään sinulle toimenpide-ehdotuksia. Tietojen  siirtäminen  ei  maksa  
sinulle  mitään.  Kirjaudu  Metsäverkkoon  omilla  pankkitunnuksillasi:  
www.metsäverkko.fi.  Palvelu  on  kaikkien  Metsäliitto  Osuuskunnan 
jäsenten käytettävissä.

Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi – voit myös tilata meiltä 
maastotarkistetun metsäsuunnitelman.

ANNA METSÄVARATIETOJEN SIIRTO- 
LUPA SUORAAN METSÄVERKOSSA. 
– SAAT METSÄVERKON MOBIILI- 

SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖSI  
VELOITUKSETTA.


