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ETÄMETSÄNOMISTAJA

 Pääkirjoitus

Olen edelleen sitä mieltä, että 
valtaosa metsäammattilaisista 
on hakeutunut metsäalalle siitä 
syystä, että saa tehdä töitä metsässä 
metsän kanssa. Tätä mieltä olen 
ollut jo vähintään neljännesvuo-
sisadan. Jos peruste alalle hakeu-
tumiseen on edellä kuvattu, niin 
ihmisen tapaaminen metsässä on 
syy mennä piiloon puun taakse. 
Jos ei tee näin, niin voi joutua 
vaikkapa keskustelemaan metsä-
asioista ja vielä pahempi muista 
asioista vastaantulijan kanssa. Met-
säasioista on paljon luontevampi 
keskustella muiden metsäammat-
tilaisten kanssa ja metsällisten har-
rastusten lomaan ei paljon sovi 
yhteiskunnallisten asioiden poh-
timista. 

Metsäammattilaisten kommunikointitaidoissa 
paljon toivomisen varaa

Myönnän, että yllä kerrottu on 
vähän karrikoitu esimerkki, mutta 
väitän, että moni metsäammatti-
lainen tunnistaa siitä itsensä. Koska 
näin on, niin nyt pitäisi kiin-
nittää suurta huomiota metsäam-
mattilaisten sosiaalisten taitojen 
parantamiseen. Nykyisten metsän-
omistajien kanssa kommunikointi 
vaatii metsäammattilaiselta paljon 
enemmän kuin menneinä aikoina, 
kun keskustelukumppani oli kul-
kenut vain kodin ja navetan väliä. 

PTT:n tutkimuksessa todettiin 
yhtenä keinona herätellä nukkuvia 
metsänomistajia, on henkilökoh-
tainen yhteydenotto. Tämä on 
totta. Mutta - tämän päivän metsän-
omistaja pitää vakuuttaa jo puhe-
limessa. Muuten tapaamisaikaa ei 

löydy. Ja tapaamistahan me nimen-
omaan tavoittelemme, koska met-
sässä osaava henkilö pystyy perus-
telemaan metsänomistajalle met-
sässä tehtävien toimenpiteiden tar-
peellisuuden. 

Henkilökohtainen kontakti on 
paras keino saada liikettä metsän-
omistajan mieleen ja sitä kautta 
myös metsään. Jos metsäammat-
tilainen ei osaa asiaansa, joka koskee 
siis sosiaalisia taitoja että amma-
tillisia taitoja, niin lopputulos on 
huono. Tähän pitää kiinnittää huo-
miota! Relaskoopin käyttökoulu-
tuksen ja räjäytyskurssien sijaan 
metsäammattilaisille pitäisi jär-
jestää sellaista koulutusta, jossa ope-
tetaan kohtaamaan tämän päivän 
metsänomistaja.

Fakta on se, että tiedän mistä 
puhun. Oma ”metsäbisnekseni” 
edellyttää toimimista useiden met-
säammattilaisten kanssa eri puolilla 
Suomea. Metsänomistajan kohtaa-
mistaidoissa on valtavasti eroja. 
Tähän puutteeseen pitää viimeistään 
nyt kiinnittää huomiota ja pyrkiä 
parantamaan metsäammattilaisten 
sosiaalisia taitoja. Me metsänomis-
tajat arvostamme tällaista yhteistyö-
kumppania. Arvostus johtaa luot-
tamukseen ja sitä kautta toistuvaan 
yhteydenpitoon metsä- ja myös 
muissa asioissa. Olen varma, että 
näin saamme myös tämän päivän 
hiljaisten metsänomistajien puita 
entistä enemmän markkinoille.

Rauno Numminen  

Ilman meidän metsänomistajien puita tästäkään piipusta ei savu nousisi. 
Toisaalta, jos savu ei nousisi eikä tehdasta olisi rakennettu, ei meidän met-
sänomistajien puillekaan olisi käyttöä. Puuntuottajat ja puunjalostajat tar-
vitsevat toisiaan.

PERUSTA SUOMI 100-VUOTTA 
METSIKKÖ
Etämetsänomistajien Liitto tarjoaa jäsenil-
leen mahdollisuutta perustaa oma Suomi 
100- vuotta metsikkö. Suomen 100-vuo-
tisen taipaleen lisäksi metsikön istutuksella 
jokainen metsikön perustaja tekee ympä-
ristöteon, sillä istutettu metsikkö sitoo ilmasta hiilidioksidia yli 
10 tonnia.

Huomioi tämä harkitessasi kuluvan vuoden 100-vuotis aktivi-
teetteja. Asiasta lisää oman yhdistyksesi jäsenkirjeessä kevään kor-
valla. Sen verran jo tässä vaiheessa tiedoksi, että Suomi 100-vuotta 
metsikön perustamispaketti sisältää 100 puun tainta, juhlapinssin 
ja kunniakirjan. Koko paketin hinta on 60 euroa.
Lisätietoja: Rauno Numminen 0500 328 333

SM-KISAT
Etämetsänomistajien Liiton SM-metsätaitokilpailut järjestetään Evolla 
lauantaina 13.5.2017. Laita nyt jo allakkaan. Lisätietoa lähetetään 
yhdistyksesi puheenjohtajalle. 
Lisätietoja Rauno Numminen 0500 328 333 
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Metsätilanomistajayhdistysten puheenjohtajat merellä
VikingLine ja Etämetsänomistajien 
Liitto järjestivät metsätilanomistaja-
yhdistysten puheenjohtajille ja Etä-
metsänomistajien Liiton yhteistyö-
kumppaneille yhteistapaamisen 
VikingGracella tammikuun puoli-
välissä. Paria yhdistystä lukuun otta-
matta kaikki puheenjohtajat olivat 
paikalla. Myös yhteistyökumppanit 
noudattivat hyvin kutsua. Keli oli 
myrskyisä merellä, mutta yhteista-
paaminen erittäin antoisa ja kaikin 
puolin mukava. Kiitos siitä Viking-
Linen myyntipäällikkö Mari-Anne 
Nymannille, joka oli järjestänyt 
tapahtumalle upeat puitteet.

Rauno Numminen

VikingLinen myyntipäällikkö Ma-
ri-Anne Nyman esitteli laivayhtiön 
toimintaa ja se tarjoamia mahdol-
lisuuksia sekä yksityisille- että ko-
kousmatkoille. Mahdollisuuksia on 
joka lähtöön, sillä yhtiöllä on seit-
semän laivan laivasto. Merelle läh-
tösatamat ovat Turku ja Helsinki. 
Vuonna 1959 perustettu yhtiö vas-
tasi viime vuonna lähes kuuden mil-
joonan matkustajan kuljettamisesta 
laivoillaan.

MetsäGroupin metsäpalvelujohta-
ja Juha Jumppanen esitteli metsän-
omistajajäsentensä, joita on yhteen-
sä noin 116.000, kannalta myönteisiä 
asioita yhtiön toiminnasta. Yhtiön ta-
lous on kunnossa ja sijoitetun pää-
oman tuotto on yli 10 prosenttia. 
Omavaraisuusastekin on 44 prosent-
tia. Yhtiön puunkäyttö lisääntyy mer-
kittävästi Äänekosken biotuotelaitok-
sen valmistumisen johdosta. Puun 
hankinta laitokselle alkaa syksyllä ja 
se vaikuttaa koko maan puuvirtoi-
hin. Sijoittaminen MetsäGroupiin on 
myös metsänomistajalle hyvä vaih-
toehto, sillä perusosuudelle makset-
tiin viime vuonna korkoa 6 prosenttia 
ja A-lisäosuudelle, johon voi käyttää 
puukaupparahoja, 5.5 prosenttia.

Suomen Pakuri Oy:n markkinointi-
päällikkö Kai Korpi esitteli pakurin 
kasvatuksen ” saloja ”. Yksi koivuun 
istutettava ymppi maksaa tällä het-
kellä istutettuna 5 euroa ja se kas-
vaa kilon painoiseksi pakurikääväksi 
keskimäärin 6-8 vuodessa. Pakuri-
käävän kilohinta olla tällä hetkellä 
noin 40 euroa. Jokainen voi laskea 
mikä on pakurinkasvatuksen tuotto. 
Tanssitaiteilija Jorma Uotista laina-
takseni voisi todeta, että ”ei huono”.

Metsähallitus muutti tien-
käyttömaksujen perustettaan

Metsähallitus määräsi yksi-
puolisesti teittensä käytölle käy-
tettyyn matkaan ja kuljetettuun 
puumäärään perustuvan tienkäyt-
tömaksun. Monissa tapauksissa 
tien käytöstä muodostui metsän-
omistajalle niin iso kustannuserä, 
että se esti järkevän puun myynnin. 

Monet metsäalan toimijat 
mukaan lukien Etämetsänomis-
tajien Liitto ryhtyivät vaatimaan 
tienkäyttömaksujen kohtuullis-
tamista. Neuvottelut Metsähalli-
tuksen kanssa johtivat tulokseen. 

Puun kuljetuksista peritään nyt 
0.15 euroa kiintokuutiota ja kilo-
metriä kohden. Kahdenkymmenen 
kilometrin kuljetusmatkan jälkeen 
maksua ei enää peritä. Näin ollen 
maksimikustannus Metsähalli-
tuksen tien käytöstä on 3 euroa 
kiintokuutiota kohden.

Etämetsänomistajien Liiton mie-
lestä tienkäyttömaksu on edelleen 

liian korkea. Maksut koskevat ensi-
sijaisesti Pohjois-Suomen aluetta, 
missä Metsähallituksella on paljon 
teitä ja missä yksityiset metsän-
omistajat joutuvat niitä käyttä-
mään.

Metsähallituksen tienkäyttö-
maksuja tulisiedelleen alentaa 
etenkin talvisaikaan tapahtuvan 
käytön osalta, koska silloin tiet 
eivät kulu. Normaalisti Metsä-
hallitukselle ei myöskään aiheudu 
kuluja tien aurauksesta, koska sen 
hoitaa puun ostaja. 

Etämetsänomistajien Liiton vaa-
timus on, että Metsähallitus luopuu 
kokonaan talvisaikaan tapahtuvan 
puun korjuun tienkäyttömaksusta. 
Maksua ei voida perustella tien 
kulumisella niin kuin Metsähallitus 
on perustellut tienkäyttömaksun 
määräämistä metsänomistajille. 

Rauno Numminen

Metsäillassa Riihimäellä 16.helmikuuta Hannu Liljeroos 
alusti aiheesta "Metsätilamarkkinat ostajan kannalta"

Mielenkiintoisessa esityksessä hän kertoi tila- arvioinnin perus-
teista, toteutuneista kauppahinnoista, hyvän metsän tuntomer-
keistä ja ohjeista metsätilan ostajalle. Etelä-Suomessa metsätilojen 
pyyntihinnat hyvästä kysynnästä johtuen ovat nousseet korkealle, 
joten ostajan kannattaa käyttää viileää harkintaa ja asiantuntevaa 
kiinteistöarviointia tarjouksia tehdessään. Paikalla Inkilänhovissa 
oli 24 metsänomistajaa Riihimäen seudulta ja Hämeenlinnasta.
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Kannattava metsätalous -verkkokurssi

Nyt Etämetsänomistajien Liiton jäsenille alennuksella 

TAPIO Metsänhoitokortisto   

Hyvin hoidettujen metsien ystäville 
TAPIO Metsänhoitokortisto on sähköinen tietopalvelu, josta saat aina 
ajan tasalla olevat tiedot ja neuvot hyvään metsänhoitoon. Voit käyttää 
sitä vaikka metsässä, sillä palvelu toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla. 

 

Lisätietoja Liiton nettisivuilta. 

Minua pyydettiin kokeilemaan 
Tapion uutta verkkokurssia met-
sätalouden kannattavuudesta. En 
uskonut saavani kovin paljon uutta 
itse asiasta, mutta olin utelias näke-
mään, mitä metsätalouden ja met-
sänhoidon verkko-opetus voi met-
sänomistajalle antaa.

Kaikkeen kömpelyyteen ja kaa-
tuiluun tietojenkäsittelymaail-
massa tottuneelle ensivaikutelma 
oli hämmästyttävän helppo ja toi-
miva. Kurssi toimi hyvin ja luotet-
tavasti ilman ongelmia sekä Win-
dows 10 läppärissä että Android 
tabletissa vieläpä sekaisin käytet-
tynä Chrome, Firefox ja Edge selai-
milla. Ainoa hetken ihmettely oli 
oppimisympäristöön rekisteröity-
misessä ja kieliasetuksissa.

Kurssi muodostui tekstien, 
kuvien ja graafien vuorottelusta 
sekä niihin liittyvistä tehtävistä. 
Vaikka aihe oli minulle tuttu, 
verkkokurssin suorittaminen ei 
ollut mikään läpihuutojuttu, vaan 
asioihin joutui tosissaan paneu-
tumaan. Välillä tuntui, että läpi-
käyntiä ei raaski millään keskeyttää, 
kun oli päässyt ajatuksesta kiinni ja 
vauhtiin. Kurssi selvästi koukutti 
ja piti otteessaan. Itse asia – metsä-
talouden kannattavuus - oli hyvin 
jäsenetty ja jaettu osioihin. Tämä 
selkeytti ja auttoi myös minua, 
vaikka periaatteessa kaikki asiat 
olivat tuttuja.

Erityismaininnan ansaitsevat 
keskituoton ja arvokasvun käyrät, 
niihin liittyvät tekstit ja niiden suul-
liset selostukset. Hyvin havainnol-
lista – oikein rautalangasta vääntä-
mistä. Toinen elämys tuli rinnas-
tuksesta, missä metsänomistusta 
kutsuttiin erikoissijoitusrahastoksi 
(jonka salkuhoitajana on metsän-
omistaja itse). Hauska ja havain-
nollinen rinnastus.

Muutaman kerran teki mieli 
väittää vastaan tai silmään pis-
tivät perinteiset kummajaiset kuten 
”minkä tuottovaatimuksen met-
sänomistaja itselleen asettaa” kun 
pitäisi sanoa ”minkälaiseen tuot-
toon voi yltää näillä tavoitteilla”. 
Sen sijaan metsänomistajan oman 
työn merkitys oli nyt kuvattu hyvin. 
Nykyarvon laskennan käyttäminen 
esitetään edellen turhan monimut-
kaisena. Usein riittäisi vain todeta 
lopputulos ilman koko nykyarvo-
käyrästöä. Esimerkiksi ”lannoi-
tuksen tuotto on 6%” eikä ”lan-
noituksen tuoton nykyarvon nol-
lakohta on 6% kohdalla”. Mennei-
syydestä nykyhetkeen yli kiertoajan 
laskeva korkolaskuri oli mainio ja 
havainnollinen. Iso plussa siitä.

Metsänomistuksen riskejä on 
hyvä pohtia, vaikka kovin täsmäl-
listä ei niistä osattaisikaan sanoa. 
Metsätilan arvoon liittyvän riskin 
kuvausta mietin pitkään. Metsä-
tilan arvon riski ja puun hintariski 

ovat ikävästi kytköksissä toisiinsa 
– asia ansaitsisi ehkä laajempaakin 
pohdintaa riskien yhteydessä. 

Kurssin käymisestä syntyi 
minulle ahaa-elämys. Tämä on 
varmasti tulevaisuuden suunta 
metsäopetuksessa. Nyt verkko-
kurssit ja -tutkinnot ovat arkea 
jo ammattilaisilla, seuraavaksi var-
maan metsätalousyrittäjiksi opis-
kelevilla ja lisääntyvissä määrin 
myös muilla metsänomistajilla. 
Ei yksinomaisena oppimismuo-
tona, vaan hyvänä osana opintoja 
ja tutkintoja.

Kannattava metsätalous -verk-
kokurssia voin oman kokemuk-
seni perusteella suositella kaikille 
metsänomistajille. Onko kurssi 
sitten kallis? No kurssin hinta on 
nyt samaa luokkaa kuin metsäalan 
oppikirjojen hinta ja rahansa vasti-
neeksi saa kirjan tapaan osaamista 
ja ymmärtämistä. Eikä tarvitse olla 
kummoinenkaan ennustaja tode-
takseen, että verkkokurssien lisään-
tyvä käyttö tulee laskemaan verk-
kokurssien hintoja tulevaisuudessa.

Jaakko Temmes

ETÄMETSÄNOMISTAJA Testaa
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Pääomabonuksella huomattavasti lisähintaa 
myydylle puulle
Leena ja Jussi Santaniemi 
päättivät viisi vuotta sit-
ten hyödyntää Metsäliitto 
Osuuskunnan Pääomabo-
nusta. A-lisäosuudet oli-
vat tuttuja entuudes-
taan, ja Pääomabonus 
tuntui houkuttelevalta 
mahdollisuudelta. 

Vuodesta 2012 lähtien Metsä 
Groupin omistajajäsenillä on 
ollut Pääomabonusta hyödyn-
tämällä mahdollisuus huomat-
tavan korkeatuottoiseen sijoituk-
seen. Tuolloin mukaan lähteneet 
jäsenet voivat tänä vuonna nostaa 
sijoituksensa korkoineen tai jatkaa 
niiden sijoittamista normaaleilla 
A-lisäosuusehdoilla.

Kun omistajajäsen sijoittaa 
Metsä Groupin kanssa tekemis-
tään puukaupoista saamiaan tuloja 
tai osuuskunnan hänelle maksamia 
osuuskorkoja Metsäliitto Osuus-
kunnan A-lisäosuuksiin, hän saa 
samalla merkintäoikeuden Pää-
omabonukseen.

Se antaa mahdollisuuden mer-
kitä uuden puukaupan yhteydessä 
kahden seuraavan kalenterivuoden 
(käyttöjakso) kuluessa enintään 
saman verran A-lisäosuuksia maksa-
malla vain 85 prosenttia niiden mer-
kintähinnasta, loput 15 prosenttia 
maksaa Metsäliitto Osuuskunta.

Jos jäsen pitää alennetulla hin-
nalla hankkimansa A-lisäosuudet 
sijoitettuina vielä kaksi seuraa-
vaakin kalenterivuotta (sitoutta-
misjakso), hän saa koko potin kas-
vaneine korkoineen itselleen. Jos 
hän on jostain syystä sanonut sijoi-
tuksensa irti ennen jakson päätty-
mistä, hän menettää Metsäliitto 
Osuuskunnan maksaman 15 pro-
sentin osuuden. Itse merkitsemänsä 
A-lisäosuudet hän saa toki korkoi-
neen takaisin sääntöjen mukaisesti.

Todella tyytyväinen 
tuottoon
Keuruun Pohjoisjärvellä metsäta-
loutta harjoittavat Leena ja Jussi 
Santaniemi sijoittivat vuonna 
2012 Metsä Groupin kanssa teh-
dystä puukaupasta saatuja tuloja 
Metsäliitto Osuuskunnan A-lisä-
osuuksiin. Näin he saivat oikeuden 
Pääomabonukseen kahdelle seu-
raavalle vuodelle.

”Kun vuosien 2013 ja 2014 
aikana sijoitimme puukaupoista 
jälleen osan A-lisäosuuksiin, 
maksoimme itse 85 prosenttia 
niiden merkintähinnasta, ja 
loput 15 prosenttia maksoi 
Metsäliitto Osuuskunta”, San-
taniemi selventää.

Tänä vuonna Santaniemien Pää-
omabonussijoitus konkretisoituu 
tuloksi, kun kahden vuoden sito-

uttamisjakso päättyi viime vuoden 
lopussa, ja he voivat halutessaan 
nostaa osuudet ja korot. Päätöstä 
Pääomabonukseen sitoutumisesta 
ei ole tarvinnut katua.

”Olen todella tyytyväinen Pää-
omabonuksen tuottoon. Se toi 
merkittävästi lisähintaa Metsä 
Groupille myytyä puukuutiota 
kohden. Yleiseen korkotasoon 
verrattuna Metsäliitto Osuus-
kunta on maksanut jäsensijoi-
tuksille muutenkin erittäin kil-
pailukykyistä korkoa.”

Santaniemi sanoo, että he ovat koke-
neet Metsäliitto Osuuskunnan A-li-
säosuudet helpoksi ja varsin turvalli-
seksi keinoksi jatkaa metsän tuottoa. 

”Kun vanhan kuusikon kasvu 
hiipuu, on pääomalle järkevää 
etsiä tuottavampia sijoituskoh-
teita. Osa puukauppatuloista 
menee aina takaisin metsäta-
louden investointeihin, mutta 
silloin kun se on mahdollista, 
hyödynnämme osuussijoitus-
mahdollisuuksia.” 

Tuotto jatkuu 
A-lisäosuuksissa
Pääomabonuksen sitouttamis-
jakson päätyttyä Santaniemillä on 
mahdollisuus nostaa A-lisäosuudet 
korkoineen, mukaan lukien Met-
säliitto Osuuskunnan sijoittama 
15 prosentin osuus ja sille ker-
tynyt korko.

”Päätimme siirtää pääoman ja 
kertyneet korot normaaleihin 
A-lisäosuuksiin, joissa ne saavat 
edelleen kasvaa korkoa. Olemme 
ajatelleet, että osuussijoitukset 
ovat yksi keino kartuttaa omaa 
eläkekassaamme”, 54-vuotias 
Santaniemi sanoo.

Metsä Groupin Jyväskylän hankin-
tapiirin piiritoimikunnassa pitkään 
vaikuttanut mies on tyytyväinen 
siihen, että oma osuuskunta pal-
kitsee Pääomabonuksen kaltaisin 
porkkanoin sitoutuneita ja pitkä-
aikaisia jäseniään. 

”Tällainen pidempiaikainen 
sijoitusmuoto palvelee varmasti 
hyvin myös osuuskunnan tar-
peita, joten hyöty on molem-
minpuolinen.”

Moni muukin omistajajäsen on 
tarttunut Pääomabonukseen ja 
hyödyntänyt mahdollisuuden 
saada A-lisäosuuksia 15 prosenttia 
edullisemmin. A-lisäosuuksille 
maksetun korkohistorian perus-
teella – vaikkei se tae tulevasta ole-
kaan – Pääomabonuksella osuuk-
sille voi saada jopa seitsemän pro-
sentin tuoton.

Lue lisää verkkosivuiltamme 
www.metsaforest.com/asiakas-
edut/sijoitusvaihtoehdot tai omalta 
metsäasiantuntijaltasi.
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Metsätalouden harjoitta-
minen on myös yrittämistä

Eri puolella Suomea ja eri maakun-
nissa on erilaisia tapoja ja mahdol-
lisuuksia houkutella ulkomaisia ja 
kotimaisia turisteja tutustumaan 
kohteisiinsa. Kemin valtti on ilman 

Kemin ylpeydessä – 
Jäälinnassa
 - Yhteyksiä metsään ja puuhun

Jäälinnan kahvion pöydät on tehty puusta, mutta penkit olisivat sulaneet is-
tujien alta, joten niihin valita jokin muu rakennusaine. Ja mikäs on sen pa-
rempi kuin puu ja porontalja. Myös linnan kattorakenteisiin on veistetty pui-
sia tukirakenteita jäljittelevät jääparrut.

Yhteistyökumppanimme MetsäGroup tervehtii kulkijaa myös jäälinnassa.

Jäälinnan viereen on rakennettu useita puuseinäisiä huoneita, joista voi seura-
ta meren aaltoja ja taivaan revontulia. Hyvä idea ! Hintaa yölle kertyy 600 euroa.

muuta jäälinna. Tänä vuonna se 
avattiin 21.1. ja pidetään auki 9.4. 
saakka, jos kelit eivät tee yllätystä. 
Kannattaa käydä tutustumassa.

Rauno Numminen 

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ

Ota yhteyttä
Mikkelintie 568, 45370 Valkeala
Puh. 0400 317 969
www.suomenpakuri.�

Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä. 
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan 
suuri tulevaisuus.

Pakurinviljelyllä saat metsän tuoton uusiin ulottuvuuksiin. 
Tarjoamme metsänomistajille avaimet käteen -palvelun 
pakurin viljelyyn. 

Koivikko pakuriviljelmäksi

Valitaan koivikko ja tehdään 
sopimus pakuriymppäyksestä

Suomen Pakuri hoitaa istutuk-
sen koivikkoosi

Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)

Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)

Jäät odottamaan uutta satoa tai 
hakkaat puut polttopuiksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin 
klapikauppa ja nopeammin 
kuin tukkipuu

Metsänomistajat ovat jo pitkään 
olleet sitä mieltä, että metsätalous 
ei ole pelkkää passiivista metsän kas-
vattamista. Sen sijaa se vaatii jat-
kuvaa ja aktiivista toimintaa met-
sässä sekä metsän hoitoon ja käyt-
töön liittyvien tietojen ja taitojen 
päivitystä.

Yhteiskuntakin on vihdoin 
hyväksynyt ja myöntänyt sen, että 
metsätalouden harjoittaminen voi-
daan rinnastaa muuhun yritystoi-
mintaan. Tällä perusteella metsän-
omistajan on mahdollista saada 5 
prosentin yrittäjävähennys metsäta-
louden nettotulosta. Metsänomis-
tajan ei tarvitse huolehtia vähen-

nyksen laskemisesta, vaan sen tekee 
verottaja metsänomistajan puolesta.

Viiden prosentin yrittäjävä-
hennys merkitsee sitä, että 30 pro-
sentin pääomatulovero laskee 28.5 
prosenttiin. Tämä koskee sellaisia 
puukauppoja, joiden pääomatulo 
on maksimissaan 30.000 euroa. 
30.000 euron ylittävältä osalta pää-
omatulovero on 34 prosenttia ja se 
puolestaan laskee 32.5 prosenttiin.

Yhteismetsien osalta on sovittu, 
että yrittäjävähennys laskee 28 pro-
sentista 26.5 prosenttiin.

Rauno Numminen  
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Metsänomistajien aktiivisuus ja palvelutarpeet
PTT selvitti tutkimuksessaan yksi-
tyismetsänomistajien aktiivisuutta 
ja mitä hiljaiset metsänomistajat 
haluavat metsiltään. Tutkimuksen 
rahoitti Suomen Metsäsäätiö.

Suomen yksityisen metsätalous-
maan pinta-alasta noin 10% on hil-
jaisilla metsänomistajilla. Hiljaiset 
omistajat eroavat aktiivisista siinä, 
millaisia tavoitteita heillä on met-
säomistuksen suhteen. Luonto- ja 
ympäristötavoitteet korostuvat, ja 
he myös usein välttivät avohak-
kuuta ja halusivat lisää tietoa eri 
metsänkäsittelyvaihtoehtojen talou-
dellisista vaikutuksista. Tutkimus 
esittää, että metsäasioiden hoita-
mista tulisi helpottaa ja palvelun-
saantia parantaa. Metsävaratiedon 

PTT-tutkimus: 

saatavuus mahdollistaisi markkina-
ehtoisten palvelujen kohdentamisen 
nykyistä tehokkaammin. Palveluja 
tarjoavien organisaatioiden tulisi 
myös tunnistaa entistä paremmin 
hiljaisten omistajien tarpeet.

Hiljaisiksi on tutkimuksessa luo-
kiteltu metsänomistajat, jotka eivät 
ole tehneet hakkuita edeltävää met-
sänkäyttöilmoitusta tai hakeneet 
Kemera-tukea edelliseen kymme-
neen vuoteen.

Tutkimus julkaistiin seminaarissa 
8.2. Katso seminaarin esitykset, tut-
kimuksen julkaisut ja webinaarital-
lenne www.metsasaatio.fi/rahoitus-
kohteet/tutkimukset-ja-selvitykset/
yksityismetsanomistajien-aktiivi-
suus-ja-palvelutarpeet Seminaarista

Rahoitusjakauma teemoittain

APURAHOJEN JAKAUTUMINEN 2014-2016

Metsäsäätiö rahoitti elinkeinon elinvoimai-
suutta 1,57 miljoonalla eurolla vuonna 2016
Metsäsäätiön 21. toimintavuosi on 
takana ja tilikirjat toimintakertomus 
sinettejä vaille valmiit. Vuoden 2016 
aikana kertyi puukauppojen yhtey-
dessä kerättyinä lahjoituksina ”met-
säsäätiömaksuina” 1,85 miljoonaa 
euroa. Yksityismetsien lahjoitus-
prosentti putosi hieman säilyen 
kuitenkin kohtuullisella tasolla, 
mutta selvästi alle 40%:n tavoit-
teen. Lisäksi Metsähallitus kantaa 
kortensa kekoon osallistumalla puu-
kaupoissaan Metsäsäätiömaksuun.

Metsäsäätiön hallitus kokoontui 
kuluneena vuonna viisi kertaa ja 
apurahoja myönnettiin 1,46 mil-
joonaa euroa. Toiminnanjohtajan 
valtuuksilla myönnettiin 117 000 
euroa pieniä apurahoja, jotka 
käytettiin pääasiassa koululaisten 
metsäpäivien matkakustannusten 
rahoittamiseen sekä ammattilaisten 
ja opiskelijoiden opiskelu- tai täy-
dennyskoulutustapahtumiin ja mat-
koihin. Kassasta virtasi projekteihin 
kertomusvuoden aikana 1,5 mil-
joonaa euroa.

Talouden luvut ovat jo vuosia 
olleet hyvin saman kaltaisia. Vara-
kassaa ei kuluneena vuonna juuri-
kaan kartutettu, mutta potti pahan-
päivän varoja on aiemmin sijoi-
tettu matalalla riskillä Metsäsää-

tiön sijoitusstrategian mukaisesti.
Metsäsäätiön 21 toimintavuoden 

aikana on jaettu lähes 32 miljoonaa 
euroa elinkeinon elinvoimaisuuden 
edistämiseen ja näköalattomuuden 
torjuntaan. Voimme kaikki olla saa-

vutuksesta ylpeitä. Metsäsäätiön 
henkilöstö ja hallinto kiittävät 
kaikkia yhteen hiileen puhalta-
neita. Entistä paremman Metsä-
säätiön puolesta!
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Voin taas liikkua kivutta
Terve nivelvaivainen, 
joka kuvittelet, ettei 
nivelrikkoa voida hoitaa.

Olen Esko Ukkonen ja tätä kirjoit-
taessani 65 vuotias. Syy tähän kir-
joittamiseen on hyvinkin yksin-
kertainen. Olin menettää liikun-
takykyni lopullisesti ja sain avun, 
jonka haluan jakaa mahdollisimman 
monen polvivaivaisen kanssa.

Olen liikkunut koko ikäni. 
Hiihto on ollut lähellä sydäntäni 
ja kesäisin olen juossut jopa marato-
neja. Sulkavan souduissa olen voit-
tanut kirkkovenesoudussa SM-mi-
talin. Olen ollut myös voittamassa 
olympiamitaleita sekä maailman-
mestaruuksia hiihdossa näkövam-
maisten opashiihtäjänä. Siinä on 
saanut sivakoida lujasti, sillä minun 
tehtäväni on ollut hiihtää edellä ja 
puhua koko ajan, jotta kilpailijat 
saavat tarkkaa tietoa ladusta. Tasa-
työntökohdissa sain laittaa kaikkeni 
peliin, jotta kykenin olemaan edellä 
ja puhumaan sekä katsomaan taakse 
arvioidakseni etäisyyttä kilpailijaan.

Elämältäni meinasi 
pudota pohja
Vasen polveni alkoi vaivata jo n. 3 
vuotta sitten. Aluksi oireet olivat 
lievät, mutta ne kuitenkin pahe-
nivat kaiken aikaa. Talossani on 
puulämmitys, enkä voinut hakea 
enää puita liiteristä enkä päässyt 
kivutta käymään postilaatikolla-
kaan, joka on noin sadan metrin 
päässä talostani. Jouduin rapuissa 
kulkemaan kylki edellä, sillä polven 
taivuttamisen tuska oli voimakas. 
Myös autolla ajossakin oli jo kipuja 
reilusti. Lopulta alkoivat öiset 
kivut polvessa ja heräsin yöllä 
välillä erittäin voimakkaaseen 
kipuun. Jokainen askel sattui ja 
jouduin tukeutumaan kyynärsau-
voihin. Niistäkään ei lopuksi ollut 
enää apua vaan vasemman polven 
kivut olivat jatkuvasti vaivanani. 
Kaipasin kovin liikuntaa ja erityi-

sesti niitä pulssia kohottavia vetoja. 
Painoni nousi ja mielialani laski.

Kävin lääkärillä puolitoista kuu-
kautta sitten ja siellä tuomioni oli 
selvä. Ainoaksi vaihtoehdoksi sain 
keinonivelleikkauksen ja leikkauk-
seen asti kortisonia ja muita kipu-
lääkkeitä. 

Halusin kokeilla vielä 
jotakin muuta
Siskoni oli saanut apua vaikeaan 
nivel- ja selkävaivaansa ja lopulta 
hänen kauttansa ohjauduin aluksi 
käyttämään samoja valmisteita, 
mitä hänelle oli määrätty. Söin 
Seralgin nimistä valmistetta 2 kap-
selia päivässä sekä ArthroQ:ta ja 
ProQD:tä molempia 1 kapselin 
päivässä. 

Fysioterapeutille vielä 
tarkistukseen.
Kolmen viikon kuluttua valmis-
teiden käytön aloittamisen jäl-
keen kävin Kotkalaisella Medi-
life klinikalla, josta siskonikin 
oli saanut apua omaan tilantee-
seensa. Siellä minun vaivojeni syn-
tyjä selviteltiin ja minun piti ottaa 
mukaani röntgenkuvat, jotka oli 
otettu seisten eli koko paino päällä 
kuvauksen ajan. Lausunto oli seu-
raavanlainen: Molemmin puolin 
polven sisemmänpuoleinen nivel-
rako on kaventunut reilusti. Pol-
vessa on luiset reunakerrostumat 
ja vasemmalla alkavaa nivelpinnan 
muovautumista ja subkondraalista 
skleroosilisää. Molempien pol-
vien pf nivelet (lumpion ja reis-
luun välinen nivelpinta) madal-
tuneet ja alkavaa reunaterävöity-
mistä. Vasen pf nivelrako oikeaa 
kapeampi. Vasen tibia (sääriluu): 
takana synoviaalista kondromatoo-
siin sopivat kalkkeutumat

Fysioterapeutti Bengt Kevin, 
joka on kuulemani mukaan saanut 
huikeita tuloksia aikaan nivelvai-
vaisten kanssa, vastaanotti minut 
ja laittoi kävelemään ja kyykistele-

mään välillä molemmilla ja välillä 
vain yhdellä jalalla. Hän myös mit-
tasi nivelen alueen lämpötiloja ja 
vertasi niitä tuohon ns. tervee-
seen polveen. Vasemman polven 
alueella oli selkeästi enemmän läm-
pöjä. Hän oli tyytyväinen siihen, 
että olin ottanut nivelvaivojen hoi-
dossa käytettäviä valmisteita jo 
ennakkoon. Hän kertoi minun 
olevan entisenä huippu-urheili-
jana hyvä esimerkki siitä, miten 
sitoutuminen pidemmäksi aikaa 
antaa mahdollisuuden parempiin 
hoitotuloksiin. Nivelrikko kun ei 
tule yhdessä yössä niin ei se kuu-
lemma parane yhdessä yössä, vaikka 
minulle kävi näin. 

Hän käsitteli polveani mel-
koisen huolelle, jopa niin huo-
lella, että meinasin jo purra kiel-
täni etten olisi sanonut muutamaa 
valittua sanaa. Kuulemma lumpio 
oli ”jäässä” ja se oli saatava liiken-
teeseen. 

Valmisteita hän muutti niin, 
että sain ProQD:tä 2 kappaletta 
aamuisin otettavaksi ja se Seralgin 
valmiste tuli ottaa tyhjään vatsaan 
teho maksimoimiseksi. 

Tuon yhden käsittelykerran jäl-
keen oli seuraavana päivänä pol-
veni tuntemukset käsittämättömän 
mukavat kun ei koskenut ollen-
kaan. Ymmärsin kyllä, ettei nivel-
rusto tai muukaan rakenne ollut 
yhdessä yössä parantunut, mutta 
ilmeisesti se polven liikkuvuuden 
lisääminen auttoi niin paljon.

Toisella kerralla minulle teh-
tiin erityiset pohjalliset. Kun ne 
sain jalkaani, oli aikaisemmin pol-
vessa kengät jalassa tuntunut kipu 
poissa. Huikean upea tunne kun 
kykenin menemään raput ylös ja 
alas kivutta. Vastaanotolla fysiote-
rapeuttini totesi polviniveleni jo 
paremmin liikkuvaksi. Olin tehnyt 
kotiläksyni eli liuttanut polvilum-
piota edestakaisin useasti päivit-
täin. Sekä syönyt kaikki minulle 
määrätyt valmisteet. 

Kannattaa kokeilla mui-
takin vaihtoehtoja

Mitä pidemmälle vaiva etenee, 
sitä enemmän on sen kuntoon lait-
tamiseen vaivauduttava. Minun 
olisi tämänhetkisen tietoni ja koke-
mukseni mukaan ollut hyvä käydä 
näyttämässä polveani jo 3 vuotta 
sitten, kun vaivat alkoivat. Nehän 
eivät tuon 3 vuoden aikana helpot-
tuneet kuin särkylääkkeillä. Minun 
ja minua ennen sisareni saama apu 
noista ravintotehosteita on ollut 
upea kokemus. Myös asiansa 
osaavan fysioterapeutin luona 
käynti kannatti. Tällä hetkellä olen 
kivuton, saan tehdä rakastamiani 
vetoja kuntopyörällä ja perintei-
seen hiihtoon on irronnut lupa. 
Tosin täällä Kymenlaaksossa tuo 
lumitilanne haittaa kun sitä ei 
laduilla ole, vaikka on helmikuu 
parhaimmillaan.

Käyttäkää oikeita valmisteita 
nivelten hyväksi, riiittäviä annoksia 
ja riittävän kauan aikaa. Hiljaa hyvä 
tulee vaikka minulle se tuli usko-
mattoman nopeasti.

Bengt Kevin, fysioterapeutti, funk-
tionaalinen lääketiede. Erikois-
tunut polven ja lonkan nivelrikon 
kuntoutukseen.

Lisää tietoa QMedin verkkokaupan tuotteista kotisivuiltamme
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Yksityisille metsänomistajille suun-
natulla Kemera-tuella tehtiin tai-
mikoiden varhaishoitoa kaikkiaan 
42 073 hehtaarilla viime vuonna. 
Työmäärä on hieman yli puolet 
metsäneuvostojen maakunnille 
asettamasta 75 570 hehtaarin koko-
naistavoitteesta.

Eniten raivaussahaa käytet-
tiin Hämeessä, missä taimikko-
alaa perattiin 98 prosenttia ase-
tetusta tavoitteesta. Vähiten var-

Taimikoiden hoitotöissä suuret alueelliset erot
haishoitoa tehtiin Kemera-tuella 
Lapissa, Uudellamaalla ja Poh-
janmaalla, missä jäätiin alle kol-
mannekseen tavoitteesta. Tiedot 
perustuvat Suomen metsäkes-
kuksen tilastoihin.

Taimikonhoito turvaa 
metsäsijoituksen
Itä- ja Kaakkois-Suomessa on pitkät 
perinteet omatoimisessa taimikon-
hoidossa. Näillä alueilla myös haet-
tiin eniten Kemera-tukea taimi-
koiden varhaisperkaukseen viime 
vuonna.
- Länsi- ja Pohjois-Suomessa 

tilanne on huolestuttava. Met-
sänomistajien täytyisi löytää 
lisää aikaa ja aktiivisuutta tai-
mikoiden perkaukseen, muuten 
vesakko perii ne. Taimikon 
perustaminen maksaa noin 1 
000-1 400 euroa hehtaarilta. 
Varhaishoito on ihan peruse-
dellytys tämän investoinnin tur-

vaamisessa, sanoo Suomen met-
säkeskuksen hankehallinnon 
asiantuntija Yrjö Niskanen. 

- Länsi-Suomessa on selkeä tarve 
siirtää painopistettä taimikon 
varhaishoitoon kuitupuun 
kokoa lähentelevien riukuvai-
heen metsien hoidosta. Tai-
mikon varhaishoito on kustan-
nuksiltaan edullista ja metsikön 
jatkokehityksen kannalta rat-
kaisevan tärkeätä tulevaisuuden 
tuotto-odotusten kannalta, 
sanoo läntisen palvelualueen 
aluejohtaja Jorma Vierula. 

Suomessa uusia taimikoita istute-
taan yli 100 000 hehtaaria vuosit-
tain. Jokaisessa taimikossa tulisi 
tehdä varhaishoito noin viiden 

Metsänomistajat huolehti-
vat taimikoidensa varhaishoi-
dosta vaihtelevasti eri puo-
lilla Suomea. Metsäneuvostot 
ovat asettaneet maakunnille 
alueelliset tavoitteet Keme-
ra-tuettujen taimikonhoito-
töiden pinta-alasta. Parhaiten 
tavoitteeseen päästiin viime 
vuonna Kanta-Hämeessä. 
Vähiten varhaishoitoa teh-
tiin Lapissa, Uudellamaalla ja 
Pohjanmaalla.

vuoden kuluttua taimien istutta-
misesta. Luontaisen uudistamisen 
taimikoissa työ voi odottaa muu-
taman vuoden enemmän.

Taimikon varhaishoito vähentää 
puuntaimiin kohdistuvaa kilpailua, 
nopeuttaa niiden kasvua ja pie-
nentää tuhoriskiä. Vesakon per-
kaaminen, täydennysistutus ja hei-
näntorjunta sopivat hyvin metsän-
omistajien itse tehtäväksi työksi. 

Taimikon varhaishoidon tuki tuli 
uutena työmuotona vuonna 2015 
uusittuun kestävän metsätalouden 
rahoituslakiin eli Kemera-lakiin. 
Vuosi 2016 oli tämän työmuodon 
ensimmäinen kokonainen vuosi. 
Varhaishoitoa tehdään taimikoissa 
myös ilman tukea.

Lisätietoa taimikoiden varhaishoitotavoitteiden 
toteutumisesta maakunnittain

www.metsakeskus.fi/aineistot
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Kiinasta kotoisin oleva opas 
Minyuan Xu kertoo, että esimer-
kiksi Kiinalaiset tulevat Suomeen 
pääasiassa revontulien vuoksi. 
Koska revontulet näkyvät yleensä 
parhaiten öisin, niin päivät kuluvat 
iltaa ja yötä odotellessa. Minyuan 
mielestä päiväajoiksi olisi hyvä 
kehittää sopivia aktiviteettejä. Yksi 
tällainen aktiviteetti voisi liittyä 
metsään. Metsissä voisi vaeltaa 
eri välineillä. Vaihtoehtoina voi-
sivat olla sukset, lumikengät, hus-
ky-valjakot, moottrikelkat, mön-
kijät tai kesäaikaan pelkkä vaellus. 
Metsässä voisi myös ruokailla ja 
vaikka yöpyä.

Vaikka Revontulet kiinnostavat kiinalaisia niin

Metsä voisi myös 
tarjota elämyksiä

Tervetuloa
punaisille laivoille

Metsätilanomistajayhdistykset 
eivät ehkä voi olla päätoimijoita 
näissä aktiviteettien kehittelyissä, 
mutta oma roolinsa niilläkin voisi 
olla. Tämä koskee etenkin Suomen 
pohjoisosissa toimivia yhdistyksiä. 
Kiinalaisten matkailun Suomeen 
ennustetaan kasvan voimakkaasti 
tulevina vuosina.  Nyt kannattaa 
olla tarkkana asiassa ja pyrkiä otta-
maan oma siivunsa tästä tilanteesta.

Rauno Numminen

Minyuan Xun näkemyksen mukaan Kiinalaisille voisi shoppailun sijaan kehi-
tellä muita aktiviteetteja. Metsästä voisi löytyä paljon mahdollisuuksia.

VikingLinen myyntipäällikkö Mari-Anne Nyman ja Rauno Numminen alle-
kirjoittivat yhteistyösopimuksen. Mari-Anne toivottaa tervetulleiksi punai-
sille laivoille kaikki metsätilanomistajayhdistysten jäsenet. Turusta ja Hel-
singistä merelle lähteville laivoille voidaan räätälöidä asiakkaan toivoma 
risteilyohjelma.

Eturivin elämyksiä
Viking Grace

15.3. Katri-Helena 3.5. Joel Hallikainen

1.5. Finlanders 12.3. Marion Rung

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita myynti-
palveluumme, puh. 0600 41577 (1,75 €/vastattu 
puhelu + pvm./mpm.). 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Uusi metsätilaomistajanyhdistys 
syntyy Lounais-Lappiin

Kemissä järjestettiin 16.2.2017 
tiedotustilaisuus, joka koski uuden 
metsätilanomistajayhdistyksen 
perustamista Lounais-Lappiin. 
Tilaisuuteen saapui parikymmentä 
metsänomistajaa ja ajatus sai innos-
tuneen vastaanoton. Yhdistyksen 
perustamistilaisuus järjestetään 
Kemissä 4.5.2017. Tapahtumasta 
tiedotetaan erikseen.

Suomessa toimii tällä hetkellä 
17 metsätilanomistajayhdistystä 
ja jäseniä niissä on yhteensä noin 
5000. Metsätilanomistajayhdis-
tysten tarkoituksena on järjestää 
koulutustilaisuuksia ja metsäret-
keilyjä sellaisille metsänomista-
jille, jotka asuvat etäällä metsäti-
lastaan. Toki yhdistyksiin voivat 
liittyä muutkin asiasta kiinnostu-
neet metsänomistajat.

Suomessa toimivien metsätilano-
mistajayhdistysten kattojärjestönä 
toimii Etämetsänomistajien Liitto 
ja uusien yhdistysten perustamisia 
tehdään yhdessä Suomen metsäkes-
kuksen kanssa. Nämä tahot vastasivat 
myös eilisestä Kemin tilaisuudesta.

Lounais-Lappiin perustettavan 
yhdistyksen puuhamiehiksi valit-
tiin Markku Pudas, Kauko Kuk-
konen ja Jouni Mikkola. Metsäkes-
kuksen puolesta toimintaa koor-
dinoi Velu Sipola.

Rauno Numminen

Metsän- ja luonnonhoidon asiakas-
neuvoja Velu Sipola Suomen met-
säkeskuksesta kertoi tilaisuudessa 
Metsäkeskuksen koulutustarjonnas-
ta metsänomistajille ja metsään.fi 
palvelusta. Kuvassa puuhamiehet Jouni Mikkola, Kauko Kukkonen ja Markku Pudas.

Rovaniemellä innostunut vastaanotto 
metsätilanomistajayhdistykselle

Asiakasneuvoja Pirjo Rantala Suo-
men metsäkeskuksen Rovaniemen 
toimistolta esitteli metsäkeskuk-
sen koulutustarjontaa ja metsään.fi 
palvelua. 

Etämetsänomistajien Liitto ja Suomen metsäkeskus järjestivät Rovaniemellä metsätilanomistajayhdistyksen perus-
tamiseen liittyvän tiedotustilaisuuden. Tilaisuus keräsi lähes neljäkymmentä osanottajaa ja kymmenkunta oli vielä 
ilmoittanut kiinnostuksensa asiaan, jos homma etenee.

Rauno Numminen
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Metsäasioita voi opiskella mukavasti Tapion 
verkkokursseilla
Verkkokoulutuksesta on tullut 
luonteva osa metsätaitojen kehit-
tämistä. Kurssilla voi käydä juuri 
silloin, kun tiedolle on tarve ja 
tilaus. Esimerkiksi ennen met-
sätöihin menoa voi käydä lyhyt-
kurssin laadukkaasta istutustyöstä 
tai taimikonhoidosta. Se kannattaa 
erityisesti, jos mukana on ensiker-
talaisia, mutta myös kokeneiden 
konkareiden on hyödyllistä kerrata 
ajoittain oikeat työmenetelmät. 

Metsäomaisuuden hoidossa 
omaan osaamiseen panostaminen 
ei mene hukkaan. Metsän rahavir-

toihin kattavasti pureutuva Kan-
nattava metsätalous -kurssi auttaa 
näkemään metsän rahantekoväli-
neenä. Kurssi antaa metsänomis-
tajalle eväitä kehittyä oman met-
sänsä talouspäälliköksi.

Verkkokurssilla opiskelu voi 
viedä mukanaan aivan uudella 
tavalla. Pienet pelillisyydet piris-
tävät ja kurssien hahmot tarjoavat 
palautetta ratkaisuista. Opiskelun 
etenemisen näkee konkreettisesti 
ja useimmista suoritetuista kurs-
seista saa todistuksen.

TAPIO ForestTEST 
– kokeile ilmaista 
liito-oravasimulaattoria
Tapion metsäammatti laiset 
ovat kehittäneet verkkokoulu-
tusta yhdessä alan digitaitajien 
kanssa. Tarjolle on tuotu TAPIO 
ForestTEST -oppimisalusta, jonne 
voi tilata monipuolisesta ja alati täy-
dentyvästä kurssitarjonnasta itselle 
tarpeelliset kurssit. Metsäammat-
tilaiset ovat jo ottaneet palvelun 
omakseen ja antaneet hyvää palau-
tetta sekä kurssien tasokkuudesta 
että palvelun helposta käytöstä. 

Palvelua voi kokeilla ilmaisella 
Metsänkäyttäjän liito-oravasimu-
laattori -kurssilla. Oppimisalusta 
löytyy osoitteesta foresttest.fi. 

 
Tarja Ollas

Tapio Silva Oy

Jos metsänomistaja myy met-
säkiinteistön niin käytetty metsä-
vähennys lasketaan hankintahin-
nasta eikä siis myyntihinnasta. Ote-
taan esimerkki. Jos metsänomis-
taja on ostanut metsätilan esimer-

Käytetty metsävähennys lasketaan hankintahinnasta
kiksi vuonna 2000 ja maksanut 
siitä 50.000 euroa niin metsävä-
hennys on 30.000 euroa (60% 
50.000 eurosta). Jos hän myy met-
säkiinteistön vuonna 2017 esimer-
kiksi 100.000 eurolla, niin kaup-

pahinnan päälle lasketaan käytetty 
metsävähennys eli 30.000 euroa. 
Näin pääomatuloksi lasketaan 
50.000 euroa + 30.000 euroa eli 
yhteensä 80.000 euroa. Metsävä-
hennystä ei siis lasketa 100.000 

euron myyntihinnasta, jolloin se 
olisi 60.000 euroa ja pääomatu-
loksi muodostuisi 160.000 euroa.

Rauno Numminen
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Tekopökkelöillä lisää laho-ja kolopuuta 
talousmetsiin
Metsässä liikkujat ovat varmaan 
kiinnittäneet huomiota 2-4 metrin 
korkeudesta katkaistuihin puun 
runkoihin, jotka törröttävät kuin 
toteemit avohakkuualueella tai har-
vennusmetsässä. Tällaisten pökke-
löiden teolle hakkuun yhteydessä 
on vissi tarkoitus. Niillä halutaan 
lisätä metsien monimuotoisuutta 
tarjoamalla monille metsäneläi-
mille ruokailu- ja pesintäpaikka.

Nuorissa ja varttuneissa met-
sissä on niukasti lahopuuta. Pökke-
löitä tekemällä lahopuumäärää on 
helppo lisätä. Yleisimmin pökkelö 
tehdään kuitupuukokoisesta lehti-
puusta, mutta jos sellaisia ei metsi-
kössä kasva, niin pökkelö voidaan 
tehdä myös havupuusta. ”Meidän 
ohjeistuksessamme pökkelöitä jäte-
tään kaksi kappaletta hehtaaria 
kohden”, toteaa metsäasiantun-
tija Antti Tuomisto MetsäGrou-
pista. Parin pökkelön jättäminen 
hehtaarille vähentää metsänomis-
tajan hakkuutuloja vain muuta-
malla kymmenellä sentillä. ”Vaikka 
kustannus on pieni, niin siitä huo-
limatta pökkelöiden teosta sovitaan 

Vapaaehtoista metsänomistajalle

Metsään jätetty pökkelö lisää metsien 
monimuotoisuutta eikä erotu eten-
kään harvennushakkuu alueella juuri-
kaan muusta puustosta. Metsän uu-
distamisaloilla pökkelöt elävöittävät 
maisemaan sekä olemassa olollaan 
että eläimistöllään.    

aina metsänomistajan kanssa”, pai-
nottaa Antti Tuomisto.

Metsään jätetyt pökkelöt ovat 
moninaisessa käytössä. Monet 
pöllöt ja haukat käyttävät niitä 
muun muassa myyrien tähystys-
paikkana. Monille tikoille yllät-
tävänkin nopeasti lahoava pök-
kelö tarjoaa oivan paikan kopu-
tella sopiva pesäkolo. Tikat voivat 
tehdä samaan pökkelöön useitakin 
pesäkoloja. Tikkojen vaihdettua 
pesäpuuta vanhat pesäkolot kel-
paavat monille pikku linnuille per-
heen perustamis- ja hoitopaikaksi.

Pökkelön lahotessa ja menet-
täessä elinvoimaansa kymmenet 
hyönteiset löytävät ravintoa pök-
kelön kuoren alta. Samalla ne 
pysyvät poissa muista metsä puista. 
Lahoavan pökkelön ympärillä käy 
kiihkeä kuhina. Otetaanpa esi-
merkki. Pikkulinnut saavat hel-
posti ravintoa pökkelön kuoren alla 
ruokailevista ja kasvavista hyöntei-
sistä. Maahan tippuvat hyönteiset 
puolestaan houkuttelevat paikalle 
hiiriä ja myyriä. Nämä puolestaan 
houkuttelevat paikalle haukkoja ja 

pöllöjä. Pökkelön ympärillä käy 
kiihkeä kuhina. Maahan kaadut-
tuaankin pökkelö jatkaa vielä hyvän 
tekoaan. Monet kasvit juurruttavat 
juurensa lahoavaan pökkelöön ja 
kasvavat sen pinnalla vielä vuosia 
pökkelön kaatumisen jälkeen.

Metsänomistajalle metsään 
jätetty pökkelö on kaiken kaikkiaan 
vain hyödyksi. Hyönteisten aiheut-
tamat metsätuhot ovat lisäänty-
mässä lämpenevien talvien myötä. 
Aikaisemman yhden sukupolven 
sijaan nyt voi kasvaa kaksi tai jopa 
kolmekin sukupolvea vuodessa. 
Mitä enemmän metsään saadaan 
houkutelluksi hyönteisiä syöviä 
pikkulintuja niin sitä enemmän 
ne syövät eläviin puihin iskey-
tyviä hyönteisiä. Uudistusaloille 
jätetyt pökkelöt houkuttelevat pai-
kalle pöllöjä ja haukkoja, jotka pyy-
dystävät muun muassa myyriä. 
Mitä vähemmän on myyriä niin 
sitä vähemmän ne järsivät uudis-
tusalalle istutettuja tai luontaisesti 
syntyneitä puun taimia.

Rauno Numminen

Kouvolan Seudun Metsätilano-
mistajat lähtivät joukolla tutus-
tumaan maakuntansa sykkivään 
valtasuoneen, Kymijokeen. Joella 
on merkitystä alueen historiassa. 
Se on toiminut rajajokena Suomen, 
Ruotsi ja Venäjän välillä ja tästä 
syystä myös sotatantereena idän 
ja lännen välillä. Myöhemmässä 
vaiheessa Kymi on ollut merkit-
tävässä roolissa seudun paperite-
ollisuuden ja hyvinvoinnin kehit-
tymisessä. 

Matkamme alkoi Kouvolanky-
lästä Jokituvilta puisella tervan-
tuoksuisella jokiveneellä. Vene 
on ollut ennen käytössä Lieksan 
Ruunaankoskilla, ja siis tarkoituk-
seen hyväksi havaittu. Matka jatkui 
pitkin kapeaa joenuomaa aina Myl-

Kouvolalaiset veneretkellä Kymijoella
lykosken suljetulle paperitehtaalle 
asti. Joki on tällä alueella kapeim-
millaan noin 100 metriä, ja tästä 
syystä se on kesäisin myös melo-
jien suuressa suosiossa. 

Joen varrella maisemat vaihte-
livat luonnonkauniista rantaleh-
doista sodan, kulttuurin ja paperi-
teollisuuden muokkaamaan perin-
nemaisemaan. Tästä eletystä elä-
mästä kuulimme tarinaa ret-
kemme aikana. Mukana oli myös 
tällä joen pätkällä tukinuittohom-
missa olleita, joten omakohtaiset 
muistelut aiheesta värittivät mat-
kaamme. Paluumatkalla osui koh-
dallemme kesäinen lauluilta ran-
nalla, mitä pysähdyimme kuunte-
lemaan. Laulajat intoutuivat esit-
tämään meille parastaan. Tun-

nelma oli täydellinen. Maisemat 
olivat useimmalle ennestään tut-
tuja maalta katsottuna, mutta 
veneestä niihin sai aivan uuden 
näkökulman. 

Veneilyn päätteeksi kaiken kruu-
nasi Jokitupien rantaniityllä nau-
titut lämpimät savulohileivät, 
nokipannukahvi ja luonnonkukin 
koristeltu lumpeenvalkea kakku-
pala. Ja Kymijoki virtasi hiljaa vie-
ressä. Tämä retki oli elämys.
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Etämetsänomistajien liiton yhteistyökumppanit vuonna 2017

TTS Työtehoseura
Johtava suomalaisen työn kehittäjä

VAHVISTA 

OSAAMASTASI 

METSÄ- 

OMAISUUDEN 

HOIDOSSA!

Tuottoa metsästä - tiedolla tulokseen

METSÄÄN SIJOITTAJAN  
KOULUTUSOHJELMA

ETÄ- 

METSÄN- 

OMISTAJA!

HAKEUDU 

KOULUTUK-

SEEN!

Metsänomistajan osaaminen ja sitoutuminen metsäomaisuuden hoitamiseen ovat 
keskeisimpiä menestystekijöitä omaisuuden arvon nostamisessa sekä sen monipuoli-
sessa hyödyntämisessä. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä metsänomista-
jan vahvuuksina korostuvat talous- ja sijoitusosaaminen, metsäasioiden kokonais-
valtainen ymmärrys sekä kyky toimia ja arvioida metsäomaisuuden mahdollisuuksia 
pitkäjänteisesti ja tuottavasti. 

TTS Työtehoseura ja Etämetsänomistajien Liitto tarjoavat mahdollisuutta hankkia 
lisää tietoa ja taitoa metsään sijoittamisesta sekä metsäomaisuuden entistä parem-
masta hyödyntämisestä. Metsään sijoittajan koulutusohjelma käynnistyy 21.3.2017 
– tulethan mukaan! 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etämetsänomistajien Liiton, TTS Työtehoseuran 
ja mukana olevien yhteistyökumppaneiden Metsä Groupin, OP-ryhmän, Suomen 
metsäkeskuksen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n, Tapion  ja Vero-
hallinnon kanssa. Yhteistyökumppaneiden joukko saattaa vielä täydentyä ennen 
ohjelman alkua.   

             

• Makita Oy-Dolmar-sahat ja Makitan sähkötyökalut
• Mela-tapaturmaturvaa ja eläkettä metsästä
• MetsäGroup-puukauppaa ja metsänhoitopalveluita
• Metsäkustannus- Metsälehti ja kirjoja
• OP-metsävarallisuuden asiantuntija
•	 Suomen	metsäkeskus-koulutusta	ja	metsään.fi-palvelu

• Suomen Metsäsäätiö-Suomalaisen metsätalouden edistämistä 
• Suomen Pakuri-pakurikäävän ymppejä
• Tapio-julkaisuja mm. hyvän metsänhoidon maastotaulukot
• Usewood-metsäkoneita ( ajokone ja moto )
• VikingLine-risteilyjä Turusta ja Helsingistä
• MediLife

Kotisivuiltamme on linkki kaikkien yhteistyökumppaneidemme kotisivuille. Kannattaa tutustua palveluihin ja tuotteisiin!
Rauno Numminen
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26.5 perjantai
klo 10.30 Katajanokan satama, jaetaan liput ja matkatavarat voi 

tuoda bussiin
klo 11.30 Helsinki-Tallinna Viking XPRS-laivalla, Tallinnassa klo 14.00    
-Ajo Virtsuun ja lautalla Saarenmaalle. Ajamme Saarenmaa Pohjoispuolta 

Kuresaareen. Matkalla Anglan Tuulimyllyt, Kaalin meteoriittijärvi. 
Matkalla Virtsuun ja Kuresaareen tutustutaan lisäksi Länsi-Eestin ja 
Saarenmaa saaristometsiin ja kerrotaan Eestin metsätaloudesta.                                           

-Ruokailu Kaalin Körstissä ja majoittuminen Hotelli Johan Spassa 
Kuresaaren keskustassa 

27.5.lauantai
klo 8.00 aamupala 
-Päivän aikana ohjelmassa seuraavat kohteet: miehitysajan sotilaskohde, 

Neuvostoaikainen metsän uudistamiskohde ja tutustuminen 
nykypäivän metsätalouteen sekä Saarenmaan keväisen kauniiseen 
luontoon, Takarannan kalastajakylä, Kihelkonnan merirosvokylä, 
Tehumardin taistelupaikka ja katajasiirapin valmistus Leerdiissä.

-Kevyt lounas Loonan kartanossa matkan varrella
-Ruokailu Hotellilla

28.5 sunnuntai
klo 8.00 aamupala hotellilla
-Laiva Abrukan saarelle, joka sijaitsee Itämerellä Saarenmaan rannikolla. 

Saari on pienikokoinen ja saarella on erikoinen luonto mm. 
ainutlaatuinen pyökkimetsä ja paljon muita jaloja lehtipuita. 

- Abrukan saarella kuljemme kuorma-auton lavalla ja syömme Abrukan 
saaren perinteistä kalakeittoa

-Päivällinen Kuresaaressa

29.5 maanantai
Aamupala hotellilla
-Lähtö kotimatkalle. Matkalla Reon nunnaluostari ja Muhun tukikohta
-Lounas matkalla  
Klo 18.00 Viking XPRS lähtee Helsinkiin ja Helsingissä kello 20.30

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITON SAARENMAAN METSÄRETKI 
26-29.5.2017

Matkan hinta on 470e kahden hen-
gen huoneessa. Yhden hengen huo-
nelisä on 120 e. Hintaan sisältyy bussi-
kuljetus, laivapaikat, hotelli majoitus (3 
yötä), hotellissa on kylpyläosasto käytössä, 3 
aamupalaa, 3 päivällistä, 3 lounasta, oppaan ja 
matkanjohtajan palvelut.

Viro on liittynyt Shengen sopimukseen ja rajoilla ei ole passin tarkastusta. 
Pyydettäessä matkustajan on kuitenkin todistettava henkilöllisyytensä 
virallisella todistuksella, joita ovat ainoastaan passi ja Eu- henkilökortti.

Bussiin mahtuu 45 matkustajaa ja matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähin-
tään 35. Varaamme oikeuden hinta-ja ohjelmamuutoksiin.

Matkan järjestäjä:
Samuli Notko Matkat T:mi
y-tunnus 1736352-9
ValM re 7473/04/M

ILMOITTAUTUMISET 5.4.2017 MENNESSÄ!

Matkustajilta tarvitaan syntymäaika ja postiosoite. Matkustajille 
lähetetään tarkennettu ohjelma ja maksuosoitus.

Bussi kulkee 3-tietä Hämeenlinnasta Helsinkiin tarkempi reitti määritellään 
ilmoittautumisen jälkeen, joka on matkustajille lähetetyssä ohjelmassa

Ilmoittautumiset:

Samuli Notko  Rauno Numminen
14870 Juttila, Urpastentie 18  29100 LUVIA, Eekintie 6
0400 205 995  0500 328 333
samppa.notko@gmail.com  raunonumminen@hotmail.com

JÄSENETUHINTAAN.

www.edutjasenelle.f i/etamol

Vuoden tilausjakso

95,00
(norm. 138,00)

Etusi 43,00

Tilausmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Säästä tilauslasku verotukseen.

tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840
Kerro soittaessa, että kyseessä on Etamol jäsenetutilaus.

Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä 
verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen metsän puolesta 
puhujana yli 80 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta, 
ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta 
metsänomistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy 
23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia.

Polku omaan metsään

VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA, TOIMI NOPEASTI!



METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

SIJOITA METSÄSI 
KASVUUN JOPA  
15 % TUOTOLLA

Kasvatuslannoitus on yksi taloudellisesti kannattavimmista puun-
tuotannon investoinneista. Lannoitus lisää metsän tuottoa ja  
parantaa metsätalouden kannattavuutta. Vuosituotto lannoitus- 
investoinnille voi olla jopa 15 %, ja lannoituskustannukset saa  
tyypillisesti noin kaksin-kolminkertaisina takaisin päätehakkuu- 
tuloina.

Kasvatuslannoitus kannattaa tehdä hyvässä kasvussa oleviin  
mänty- ja kuusimetsiin. Paras ajankohta lannoitukselle on 1–4  
vuotta harvennuksen jälkeen. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous omalta metsäasiantuntijaltasi. 
Voit pyytää tarjouksen myös osoitteessa 
www.metsaforest.com --------> Metsänhoito.

Metsävarallisuuden asiantuntija

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

GERHARD FINK 
Puurakentamisen professori
Aalto-yliopisto

METSASAATIO.FI
” METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA 

VARMISTAT PUURAKEN-
TAMISEN OSAAMISEN 
TULEVAISUUDESSA.”

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa puurakentamisen
tutkimusta ja koulutusta Aalto-yliopistossa ja  
Vaasan yliopistossa.



Tutustu uusittuun 
kirjakauppaamme
www.metsakirjakauppa.fi

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

Hakkuu ja raivaus harvesterilla tai 
combi-varustetulla ajokoneella.
Katso videot www.usewood.fi

Koneita isännille ja urakoitsijoille!
Harvesteri ja Ajokone

www.usewood.fi
040-1830366


