ETÄMETSÄNOMISTAJA

Kuva: Kari Immonen

Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 1/2018

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokouksessa Hämeenlinnassa ojennettiin Timo Pietilälle ( toinen oikealta ) Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan ansioristi ansioistaan mm. eri tehtävistä Oulun Seudun Metsätilanomistajayhdistyksessä, Etämetsänomistajien Liitossa ja metsänhoitoyhdistyksessä. Kuvassa vasemmalla Rauno Numminen, toinen vasemmalta Erkki Nykänen ja oikealla Jaakko Temmes.

Pääkirjoitus

Jaakko Temmes, Puheenjohtaja

Ylpeästi eteenpäin
Liiton vuosikokouksessa maaliskuussa Liittoa ansiokkaasti alusta
asti - 20 vuotta - luotsannut puheenjohtaja ja Liiton isä Rauno Numminen päätti urakkansa puheenjohtajana. Suuri kiitos hänelle mittavasta työstä. Harva meistä muistaa
Liitton vaiheita koko ajalta, mutta
ne, jotka muistavat, tietävät, että
paljon on asioita tehty ja kovasti
on menty eteenpäin.
Maaliskuun kokouksessa ei
kysymys ollut vain puheenjohtajan
vaihdoksesta, vaan samalla Liittoa
viedään taas kukonaskel eteenpäin.
Kuluvan vuoden aikana ajamme
sisään mallia, jossa puheenjohtaja
ei ole samalla kertaa koko toteuttava
organisaatio, vaan puheenjohtaja
ja hallitus saivat rinnalleen toiminnanjohtajan. Keventämällä luottamushenkilöiden työtaakkaa ja selkiyttämällä työnjakoa parannetaan

toiminnan laatua ja luottamustehtävien houkuttelevuutta.
Uudistusta pohjustettiin pari
vuotta. Kehitysseminaareissa käytiin paljon hyviä keskusteluja Liiton
tehtävästä ja lisäarvosta. Etämetsänomistaja-lehti, tiedotteet, retket,
kampanjat – kaikki hyviä käytännön
toimintamuotoja. Mutta mikä on
se keskeisin asia, jonka tulisi näkyä
ja kuulua Liiton kanavissa? Sama
vastaus nousi yhä uudelleen - vaikuttaminen. Vaikuttaminen metsäpolitiikassa, vaikuttaminen metsätalouden ja metsänkäytön rajoituksiin, vaikuttaminen palveluihin, vaikuttaminen puun käyttöön, vaikuttaminen metsän muihin arvoihin.
Metsänhoitoa eri muodoissaan on
helppo ostaa, mutta vaikuttamistyö
on luonteeltaan kovin toisenlaista
eikä yhden metsänomistajan ääni
kuulu kauas. Vaikuttamistyö on

tehtävä isolla porukalla ja siinä on
oltava määrätietoisen sitkeä.
Vaikuttamista olemme tehneet jo
paljon. Liitto on jäsenenä alan järjestöissä ja työryhmissä. Liitto ideoi
ja ohjaa kehityshankkeita. Liitto
antaa lausuntoja lainsäädännön
ja asetusten muutoksista sekä keskustelee eduskunnassa vireillä olevista asioista. Selkeä parantamisen
paikka on siinä, miten osaamme
kertoa kaikesta siitä teille jäsenillemme ja miten saamme teiltä
hyvää ohjausta vaikuttamiseemme.
Tässä ja nyt teen uuden puheenjohtajan kirjallisen lupauksen. Kerromme jatkossa entistä paremmin
teille aina mitä olemme kuulleet,
mistä olemme keskustelleet ja mitä
olemme esittäneet.
En liioittele, kun sanon, että
äänemme kantaa hyvin. Meitä
kuunnellaan paljon tarkemmin,

kuin jäsenmäärämme perusteella
olettaisi. Miksi? Siksi, että me edustamme nopeimmin kasvavaa metsänomistajaryhmää. Meitä kuuntelemalla voi saada käsitystä siitä,
mihin ollaan menossa.
Olemme myös siitä erityinen
metsänomistajajärjestö, että toiminta jäsenyhdistyksissä perustuu
lähes kokonaan vapaaehtoistyölle
ja aatteellisuudelle eikä palvelujen
myynnille. Meidän jäsenemme ovat
aidosti kiinnostuneita metsätaloutensa kehittämisestä ja vaikuttamisesta ja ovat valmiit laittamaan omaa
aikaansa likoon. Muistetaan myös
se ja ollaan siitäkin sopivasti ylpeitä.
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Rauno Numminen

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous
Hämeenlinnassa
Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous pidettiin Hämeenlinnassa
maaliskuun puolivälissä. Paikalla
oli kolmisenkymmentä henkilöä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi
Timo Pietilä ja sihteerinä Jaakko
Temmes.

Henkilövalinnat
Etämetsänomistajien Liiton
sääntöjen perusteella allekirjoittanut ei enää voinut jatkaa Liiton
puheenjohtajana. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Temmes
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista. Hän on toiminut jo pitkään Liiton varapuheenjohtajana.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Irma Welling Saimaan Metsänomistajista (varajäsen Juha Nikula
Kouvolan Seudun Metsäntilanomistajista) ja Pekka Keloneva Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista (varajäsen Liisa Korpela Päijät-Hämeen Metsänomistajista).
Hallituksessa jatkavat Heikki
Mäkelä Turun Metsänomistajista
(varajäsen Pertti Kauppinen Tampereen Seudun Metsänomistajista)
ja Erkki Nykänen Oulun Seudun
Metsätilanomistajista (varajäsen
Jari Kemppainen Kajaanin Metsänomistajista).
Liitto päätti palkata myös osa-aikaisen toiminnanjohtajan hoitamaan käytännön asioita. Tähän
tehtävään hallitus nimesi vuosikokouksen jälkeen pitämässään
kokouksessa allekirjoittaneen.

Tiedottaminen
Etämetsänomistaja lehtiä julkaistaan vuoden aikana neljä kappaletta. Tämän lisäksi lähetetään
sähköisiä tiedotteita. Tällä hetkellä sähköpostiosoite, johon tiedotteita voidaan lähettää, on yli
puolella Liiton jäsenyhdistysten
jäsenistä. Jäsenyhdistysten kannattaa panostaa nyt siihen, että
mahdollisimman monen jäsenen
sähköpostiosoite olisi Liiton tie-

Hämeenlinnaa, joka rakennettiin todennäköisesti 1200-luvun lopulla sotilastukikohdaksi, ihailemassa Erkki Nykänen Oulusta (vasemmalla) ja Tuomas
Korjus Savonlinnasta. Keskellä opas.

Tärkeän yhteistyökumppanimme
MetsäGroupin ajankohtaisia kuulumisia valotti piiripäällikkö Petri
Tahvanainen.

Hämeenlinnan vuosikokouksessa puhetta johti Timo Pietiä (vas) ja sihteerinä toimi Jaakko Temmes.

Sähköisen puukaupan Kuution toiminnasta kertoi Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.
Eämetsänomistajien Liitto on osakkaana Suomen Puukauppa Oy:ssä.

dossa sähköisten tiedotteiden lähettämistä varten.
Etämetsänomistajien Liiton kotisivut antavat myös ajantasaista tietoa
Liiton toiminnasta. Niitä kannattaa
seurata. Liiton kotisivujen osoite
on www.etamol.fi.

Toiminta ja tehtävät
Liiton tärkein tehtävä on edelleen etämetsänomistajien edunvalvonta. Tätä toteutetaan osallistumalla eri työryhmiin ja tilaisuuksiin, antamalla lausuntoja ja pitämällä yllä Liiton näkyvyyttä. Vain
näkymällä ja kuulumalla voidaan
vaikuttaa. Liitto onkin vakiinnuttanut paikkansa Suomen metsäklusterin aktiivisena toimijana ja

haluttuna yhteistyökumppanina.
Liittoon kuuluu tällä hetkellä 19
jäsenyhdistystä. Vuoden aikana on
tavoitteena käydä keskustelut vielä
Kotkan, Joensuun, Mikkelin ja
Kuopion etämetsänomistajia edustavien tahojen kanssa. Tavoitteena
on saada näillekin alueille omat
metsätilanomistajayhdistykset.
Viime vuonna uudet yhdistykset
perustettiin Kemiin, Seinäjoelle,
Vaasaan ja Rovaniemelle.
Liitto järjestää SM-metsätaitoilut Evolla 19.5 (ohjelma tässä
lehdessä) ja metsäretken Länsi-Lappiin 8-13.6 (ohjelma tässä
lehdessä). Näiden lisäksi on muitakin tapahtumia, joista tiedotetaan erikseen.

Karoliina Kärkäs esitteli vuosikokousväelle Elenia Lämpö Oy:n
toimintaa.
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Metsä Groupin omistajajäsenten perusosuuksien
koroksi esitetään 7 prosenttia
Metsä Groupin jokaiselle
omistajajäsenelle maksettavien perusosuuksien koroksi
vuodelta 2017 esitetään 7,0
prosenttia, kun sitä vuodelta
2016 maksettiin 6,0 prosenttia. Korot ovat voitonjakoa
omistajajäsenille.
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää hallituksen esityksen
pohjalta toukokuussa, kuinka
paljon korkoja vuodelta 2017 maksetaan. Hyvän tuloksen perusteella
perusosuuksille, joita jokaisella
omistajajäsenellä on sijoitettuna
osuuskuntaan, esitetään maksettavaksi viime vuodelta korkoa 7,0
prosenttia (vuodelta 2016 maksettiin 6,0 %), lisäosuuspääoma A:lle
6,5 prosenttia (5,5 %) ja lisäosuuspääoma B:lle 2,5 prosenttia (2,5 %).
A-lisäosuuksiin omistajajäsen
voi sijoittaa Metsä Groupin kanssa
tekemistään puukaupoista saamiaan tuloja ja hänelle maksettuja osuuskorkoja. B-lisäosuuksia
ei ole sidottu puukauppoihin, vaan
niihin omistajajäsen voi sijoittaa
mitä tahansa muita tulojaan.

Näin toimii metsänomistajien omistama
osuuskunta
Metsä Group maksoi viime
vuonna 65 miljoonaa euroa erilaisia
jäsenetuja. Maksettu rahamäärä on
noin viisi euroa jokaista jäseniltä

ostettua puukuutiometriä kohti.
Jäsenille maksetut euromääräiset
edut – osuuspääoman korot, puukaupan ja metsäpalvelun bonukset,
jäsenetusopimuksen mukaiset hinnantarkistukset ja pääomabonukset
– kasvoivat lähes viisi miljoonaa
euroa vuoteen 2016 verrattuna.
”Maksoimme jäsenetuja noin viisi
euroa jokaista jäseniltä ostettua puukuutiometriä kohti. Jos ostetut metsäenergiat jätetään laskelmista pois,
maksoimme jokaiselle ainespuukuutiolle noin 5,5 euroa”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen sanoo.
”Mikään muu puukaupallinen toimija ei maksa puuta myyville asiakkailleen näin suurta määrää rahaa
puukauppatilin päälle.”
Viime vuonna osuuskorkoja
omistajajäsenille maksettiin vuoden
2016 tuloksesta 51,5 miljoonaa
euroa. Korot ovat voitonjakoa Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille – erittäin vaivaton tapa kartuttaa varallisuutta. ”Omistajastrategian mukaisesti pitkällä aikavälillä
noin puolet tuloksesta jaetaan jäsenille osuuspääoman korkoina. Näin
toimii metsänomistajien omistama
osuuskunta.”

Omistajastrategia ohjaa
kehittämistä
”Saman omistajastrategian
ohjaamana ja jatkuvan parantamisen periaatteella olemme

TUPLABONUS KUITUPUULLE

Metsä Group maksaa tänä vuonna 1.3.–31.5. välisenä aikana ostetuille
kuitupuille tuplabonuksen. Sopimusasiakkaat saavat tuplabonuksen takautuvasti viime vuoden lopulla alkaneen hintatakuukauden aikana myymälleen kuitupuulle.
Bonusta maksetaan säännöllistä puukauppaa Metsä Groupin kanssa
tekeville omistajajäsenille, ja sitä saa myös metsänhoitopalvelujen ostosta.
Bonukseen ovat oikeutettuja ne jäsenet, jotka ovat viimeisen neljän vuoden
aikana myyneet Metsä Groupille puuta yhteensä vähintään 500 kuutiometriä. Bonusta voi saada jopa 2,8 euroa jokaista Metsä Groupille myytyä
kuitupuukuutiometriä kohti.
Omistajajäsenet käyttävät valtaosan saamistaan bonuksista metsänhoitopalveluihin. Rahana bonukset voi nostaa seuraavan puukaupan yhteydessä. Ne voi sijoittaa myös Metsäliitto Osuuskunnan lisäosuuksiin, ja
niillä voi maksaa ostoksia Metsäverkon verkkokaupassa.

Lue lisää Metsä Groupin tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista ja
tuplabonuksesta: www.metsaforest.com.

kehittäneet toimintaamme entistä
enemmän jäsenistöä palvelevaksi.
Palveluitamme ja rahanarvoisia etujamme on kehitetty niin, että sitoutuneimmat saavat parhaat edut,
suuremmat bonukset ja enemmän
veloituksettomia palveluita”, Jumppanen sanoo.
Tuorein esimerkki omistajajäsenyyden hyödyistä on puukauppabonuksen tuplaaminen toukokuun
loppuun mennessä meille myydylle
kuitupuulle. ”Nyt jokaisella bonusoikeudellisella jäsenellä eli joka on
tehnyt kauppaa kanssamme neljän
viimeisen vuoden aikana, on erittäin
hyvä syy laittaa puukauppa vireille.”
Vahva sitoutuminen on tuottoisa valinta. Esimerkiksi Metsä
Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkailla on noin viidenneksen korkeampi liiketulos kuin
Suomessa keskimäärin on. Luonnonvarakeskuksen tuoreimpien
eli vuoden 2016 tietojen mukaan
suomalaisissa yksityismetsissä liiketulos oli keskimäärin 117 euroa,
kun vastaava luku hoitosopimusasiakkaillamme oli 141 euroa – keskisessä Suomessa vielä enemmän.

Pääomabonukselle jopa
7 prosentin tuotto
Jumppanen on tyytyväinen,
että yhä useampi omistajajäsen
on lähtenyt mukaan pitkäjänteiseen ja korkeatuottoiseen Pääomabonus-sijoittamiseen, jolla jäsen voi
maksimoida puukauppatulonsa.
”Siinä vähintään viiden vuoden
sijoitusjaksolla voi viimevuosien
korkohistorian perusteella päästä
jopa seitsemän prosentin tuottoon.”
Kun omistajajäsen sijoittaa puukauppatulojaan ja maksamiamme
osuuskorkoja A-lisäosuuksiin, hän
saa samalla merkintäoikeuden Pääomabonukseen. Jäsen voi sen jälkeen merkitä uuden puukaupan
yhteydessä kahden seuraavan
kalenterivuoden (käyttöjakso)
kuluessa enintään saman verran
A-lisäosuuksia maksamalla vain

Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja
Juha Jumppanen kertoo, että omistajastrategian mukaisesti pitkällä aikavälillä noin puolet tuloksesta jaetaan jäsenille osuuspääoman
korkoina. ”Näin toimii metsänomistajien omistama osuuskunta.”

85 prosenttia niiden merkintähinnasta, loput 15 prosenttia maksaa
Metsäliitto Osuuskunta.
Jos jäsen pitää alennetulla hinnalla hankkimansa A-lisäosuudet
sijoitettuina käyttöjakson jälkeen
vielä kaksi seuraavaakin kalenterivuotta (sitouttamisjakso), hän
saa lisäosuudet korkoineen itsellensä. Jos hän sanoo sijoituksensa
irti ennen jakson päättymistä, hän
menettää maksamamme 15 prosentin osuuden. Itse merkitsemänsä
A-lisäosuudet hän saa toki korkoineen takaisin.

Osuuskorkojen verotus
kohtuullista
Jumppanen ottaa vielä esiin
osuuskorkojen verotuksen. ”Alle 5
000 euron suuruisista osuuskoroista
25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verotonta
tuloa. 5 000 euron ylittävältä osalta
85 prosenttia on veronalaista ja 15
prosenttia verotonta pääomatuloa.
Näin ollen esimerkiksi 4 000
euron korkotulosta menee veroa
7,5 prosenttia (kun pääomatulot
ovat yhteensä alle 30 000 euroa)
tai 8,5 prosenttia (pääomatulot yli
30 000 euroa).
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Miljoona euroa metsien kestävän käytön puolesta
Suomen Metsäsäätiö kerää vuosittain sekä metsänomistajilta että
puun ostajilta vapaaehtoista säätiömaksua noin puolitoista miljoonaa euroa. Säätiön keräämiä
varoja käytetään ensisijaisesti kotimaisen puun käytön edistämiseen
ja puun puolesta puhumiseen.
Myös nuorten metsätietoisuuden
lisäämisellä on tärkeä merkitys Säätiön toiminnassa. Tästä esimerkkinä on Metsävisa, joka on järjestetty jo 32 kertaa.
Suomen Metsäsäätiö panostaa
myös kestävän metsänkäytön tutkimushankkeisiin ja niistä viestintään. Tähän liittyen Suomen Metsäsäätiö järjesti seminaarin, jossa
oli edustettuna monipuolisesti eri
alojen toimijoita. Myös Etämetsänomistajien Liitto osallistui tähän
seminaariin.
Metsänomistajien kannalta keskeinen kysymys on se, että miten
tutkimustulokset saadaan metsänomistajien luettavaksi ymmärret-

tävässä muodossa. Tästä asiasta
puhuttiin paljon seminaarissa ja
varmasti ongelmaan löydetään ratkaisu. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin, että Suomen Metsäsäätiön toimesta kustannettaisiin ”kansantajuistaja” tutkijoiden teksteille.
Tämä olisi tärkeää etenkin sellaisten tutkimustulosten osalta,
jotka vaikuttavat suoraan metsänomistajien metsäomaisuuden
hoitoon ja käyttöön.
Seminaarissa puhuttiin myös
paljon tutkimusta suhteessa metsänomistajiin. Puun käytön lisääntyessä on tärkeää tietää metsänomistajien tahtotila oman metsäomaisuutensa käytössä. Pellervon
Taloudellinen Tutkimuskeskus on
tutkinut tätä asiaa useita vuosia
sitten. Seminaarissa perään kuulutettiin uuden tutkimuksen tekoa.
Jotta metsään liittyvät tutkimukset saadaan hyödyntämään
metsänomistajia ja muitakin tutkimuksen käyttäjiä, niin tutki-

Suomen Metsäsäätiön rahoittamien tutkimusten vaikuttavuuden ja käyttökelpoisuuden lisäämistä pohdittiin Säätiön järjestämässä seminaarissa. Ratkaisuja pohdittiin neljässä pöydässä eri puheenjohtajien johdolla. Yhden
pöydän puheenjohtajan toimi Suomen Sahojen toimitusjohtaja Kai Merivuori (vasemmalla). Puheenjohtajan toimintaa seuraa tarkasti Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja Jaakko Temmes.
Luonnonvarakeskus (LUKE) on ilmoittanut, että heillä on mahdollisuus tulla
esittelemään tutkimuksiaan. Metsätilanomistajayhdistysten kannattaa tarttua tähän mahdollisuuteen ja olla yhteydessä LUKEen.

muksen tilaajan olisi jo tutkimusta
tilatessaan hyvä sopia tutkimuksen
julkaisuperiaatteista. Tutkimuksen
tuloksia voi avata jo tutkimuksen
kuluessa ja kun tutkimus on valmis,

niin sitä voisi havainnollistaa vaikkapa metsään tai biotuotelaitokseen tehtävän retkeilyn muodossa.

Maa-ja metsätalousministeriö
PL 30
00023 VALTIONEVOSTO
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Toimivalla tieverkostolla on keskeinen vaikutus toimivaan puuhuoltoon. Sekä uuden metsätien rakentaminen että jo olemassa olevan metsätien perusparannus on erittäin kallis toimenpide metsänomistajille. Jotta uusia teitä rakennetaan tarvittaviin paikkoihin ja jo olemassa olevia teitä parannetaan nykykaluston vaativaan kuntoon, niin valtion tuki on välttämätön. Ilman tukea merkittävä osa uusien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien kunnostamisesta
jäisi tekemättä.
Etämetsänomistajien Liitto kannattaa esitettyä tukitasojen korotusta. Koska sekä uuden tien rakentaminen että olemassa olevan tien perusparannus ovat
Pohjois-Suomessa haastavampia mm. pitkien rakentamis- etäisyyksien, pitkien teiden, maanrakennuskoneiden saannin haastavuuden, soiden ylitysten sekä
ojien ja purojen ylitysten vuoksi, niin tukitason tulisi Pohjois-Suomessa olla 10 prosenttia korkeampi kuin nyt esillä olevassa asetusluonnoksessa.
Etämetsänomistajien Liitto pitää tärkeänä sitä, että tiehankkeet toteutetaan yhteishankkeina ja että tuki koskee myös tätä osiota tien rakentamisen kokonaiskustannuksista.
Rauno Numminen
rauno.numminen@etamol.fi
Etämetsänomistajien Liitto ry
28100 PORI, Itsenäisyydenkatu 37

etämetsänomistaja
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote. Lehti painetaan
kotimaiselle Lumiforte 100g paperille. Tehdään Oulussa
Stora Enson tehtaalla. Paperi on 90% PEFC sertifioitu.
www.etametsanomistaja.fi
www.etamol.fi
päätoimittaja
Rauno Numminen
Puh. 0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

lehtityöryhmä
Jaakko Temmes
ilmoitusaineisto
Muoto
PDF
Väri
CMYK
Resoluutio
300 dpi
Aineiston toimitus
rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat
posti@savionkirjapaino.fi

taitto ja paino
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 5000 kpl.
ilmoituskoot ja hinnat
Koko
mm* (lev. x kork.)
1/8
90 x 60
1/4
90 x 125
1/2
190 x 125
1/1
190 x 255
* Koko ilman leikkausvaroja

Hinta € (alv0%)
250,00
400,00
700,00
1200,00

ilmestymisajat 2018
Etämetsänomistaja ilmestyy kaksi
kertaa vuonna 2018
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
2/2018
12.8. Vko 37
3-4/2018 18.11. Vko 51
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Tampereen seudun metsänomistajien uusi
puheenjohtaja diplomi-insinööri Matti Ilveskoski
Matti Ilveskoski on tyypillinen kaupunkilaismetsänomistaja. Metsänomistusikää on kymmenisen vuotta ja asuinpaikka on
muualla kuin metsätilalla, joka
sijaitsee synnyinseudulla Teiskon
Kaanaassa. Työuraan on kuulunut
muun muassa toimiminen suunnittelutoimistoyrittäjänä energiatekniikan sektorilla kotimaisten polttoaineiden parissa. Viimeiset parikymmentä vuotta Matti Ilveskoski
on ollut eri seurakuntien hallintotehtävissä ja nyt eläkkeellä. Matti
suorittaa parhaillaan metsäalan
perustutkintoa meneillään olevassa 2-vuotisessa metsänomistajan
metsäkoulussa Tampereen ammattiopistossa. Verenperintöäkin metsään on, sillä Matin isä teki työuransa metsätyönjohtajana eri puunosto firmojen palveluksessa.
Puheenjohtaja Ilveskoski ajattelee niin, että metsätilanomista-

jayhdistyksellä on tärkeä tehtävä
toimia sellaisten metsänomistajien
vertaistukiryhmänä, joille ainakin
omistuksensa alussa metsään liittyvät metsänhoidolliset ja taloudelliset asiat ovat uusia. Myöhemmässä vaiheessa monet metsänomistajat kaipaavat tietoa ajankohtaisista metsäasioista sekä keskustelufoorumin ajatusten vaihtoa
varten. Metsänomistajayhdistys
tarjoaa puolueettoman ja riippumattoman ympäristön keskustelulle ja tiedottamiselle metsänomistajille.
Toisena metsänomistajayhdistyksen tehtävän Matti Ilveskoski
näkee edunvalvonnan. Osin se
tapahtuu paikallisesti luomalla
yhteistyötä metsänomistajien
kesken suhteessa metsäalan eri
toimijoihin kuten metsäyhtiöihin,
viranomaisiin ja metsäpalveluyrityksiin. Valtakunnallinen edunval-

Puumarkkinatyöryhmä
on tärkeä foorumi
Etämetsänomistajien
Liitolle
Etämetsänomistajien
Liitto on jäsenenä maaja metsätalousministeri
Jari Lepän johtamassa
puumarkkinatyöryhmässä, jossa sekä puun
myyjä että puun ostaja
puolen edustajat tekevät
työtä puumarkkinoiden
toimivuuden varmistamiseksi. Ryhmää kuuluu
myös keskeisiä sidosr yhmien edustajia.

vonta tapahtuu Etämetsänomistajien Liiton kautta, jossa Tampereen Seudun Metsänomistajat on
jäsenenä. Etämetsänomistajien Liitolla, johon kuuluu yhteensä 19
jäsenyhdistystä, on ” leveämmät
hartiat ” toimia kaikkien jäsenyhdistystensä jäsenten edunvalvojana.
Yhteistyökumppaneina Tampereen Seudun Metsänomistajilla on muun muassa Metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistykset
sekä metsäyhtiöt, metsäpalveluyritykset ja pankit. Puheenjohtajakautensa alkutaipaleella Matti Ilveskoski näkee, että yhdistyksen toiminta on ennen kaikkea yhteistyötä koko jäsenistön kesken. Hän
siteeraa entistä jääkiekkomaajoukkueen kapteenia niin, että joukkue
on se, joka tekee tuloksen. Johtokunta on ikään kuin joukkueen
ykkösketju, joka on eturintamassa
tässä tuloksen teossa. Puheenjoh-

Matti Ilveskoski

taja puolestaan on näkökulmasta
riippuen ykkösketjun maalivahti
tai keskushyökkääjä tilanteesta
riippuen. On tärkeää saada kuulla
jäsenistön toiveita ja ehdotuksia
toiminnan kehittämiseksi. Johtokunta on valmis näitä toiveita
toteuttamaan mahdollisuuksiensa
mukaan.

NYT KIRJOJA TILAAMAAN!
Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökumppani Metsäkustannus
tarjoaa nyt seuraavia suosikkikirjojaan jäsenyhdistyksemme jäsenille
erikoishintaan. Tartu tilaisuuteen ja tilaa hyödyllistä lukemista itsellesi !
Kirjojen tilaushinta on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen kulu:

ovh
- Metsäsijoittajan kirja
42e
- Sahaamaan
34e
- Riistaherkkuja Suomesta 38e
- Sujuvasti seuraavalle
42e
- Puut-laki ja käytännöt
38e

hintasi nyt
34e
27e
30e
34e
30e

Toimi heti ! Tämä tarjous on voimassa perjantaihin 11.5.2018 saakka.
Metsäkustannus maksaa postitusmaksun puolestasi.
Tilauksen voit tehdä kätevästi sähköpostilla: 				
rauno.numminen@etamol.fi
HUOM ! Kirja on myös hyvä lahja metsänomistajakaverillesi tai
ansioituneelle yhdistyksesi jäsenelle !
Lukuterveisin
Rauno Numminen
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Jaakko Temmes

Ennuste kertoo: puun
tarve lisääntyy ja
hintataso vahvistuu
Pellervon taloustutkimus jul- puun käytön vuosi. Nyt liikutaan
kaisi metsäsektorin suhdanne-en- jo hyvin lähellä vuoden 2007 ennäMetsäsektoriennuste
kevätsisäl2018 tystä ja kantorahatulojen kokonaisnusteensa
12.4. Ennuste piti
lään hyviä uutisia metsänomista- määrä näyttäisi olevan kuluvana
jille ja kansantaloudelle.
vuonna lähellä 2,1 miljardia euroa.
Metsäteollisuuden tuotteissa
On mielenkiintoista nähdä käänsellu ja kartonki vetävät hyvin ja tyykö nyt pitkään reaalisesti lashintataso on hyvä. Kun lisäksi saha- kussa ollut kuitupuun hinta noutavara tekee hyvin kauppansa eri- suun. Hintojen tilastointia vaiMäntykuitupuun
lisääkeuttaa
erityisesti
tyisesti Kiinaan, onkysyntä
puun kysyntä
se, että kaupoissa usein on
harvennusleimikoiden
kauppoja
ja heijastuu
myös
kautta linjan kasvussa. Mäntysahamukana
tilastoimattomia
lisiä, esitavara, jonkakysyntään
kysyntä oli merkittä- merkiksi ostajien erilaisia bonuskuusikuidun
västi alhaisempi kuin kuusisaha- menettelyjä. Ainakin kuitupuun
on sekin
toipunut ja hin- kaupan
lisät näyttävät yleistyvän.
Tänätavaran
vuonna
mäntykuitupuun
nimellinen
taero
mäntyja
kuusitukin
välillä
Toinen
hintaan vaikutvuosittainen keskihinta nousee 3–4 %puun
kysynnän
on tasoittumassa. Puun tuonti- tava tekijä on katkonta. Kun kuimyötä
kaan ei sanottavasti lisäänny eli tupuun kysytä on kasvussa, vaakysynnän kasvu kohdistuu nyt rana on, että saanto runkojen
Kuusikuitupuun
hinnan kehitystukkipuuosuudesta
on sidoksissapienenee
myös eli
juuri kotimaiseen puuhun.
kuusitukin
hyvään
kasvua
tänä vuonna
Kysynnän
nousu menekkiin,
nostaa tänä tukkia
katkotaan
enemmän kuipuun hintatasoa – ei duksi. Puukauppa hyväksi katko2–3 vuonna
%
rajusti, mutta maltillisesti. Ensi jaksi tunnetun ostajan kanssa on
12.4.2018
19
oletetaan
jo kysynnän2–5
ja %
viisasta
tai sitten riskin huonosta
Ensivuonna
vuonna
hintakehitys
hintatason
nousevankevät
vähemmän.
katkonnasta voi kiertää tekemällä
Metsäsektoriennuste
2018
PuunTästä
keskikantohinta
nousee
tänä vuonna tukkien
vuodesta näyttää tulevan
hyvä runkohinnoitellun
kaupan.

Metsäsektoriennuste kevät 2018

12.4.2018

Puumarkkinat, PTT:n ennusteet 2018–2019
Puumarkkinat

2018

%-muutos

Puun käyttö

5–7

1–2

Markkinahakkuut

3–5

0–2

Puukaupat
yksityismetsistä

2–4

0–1

4–5

2–4

2 –12.4.2018
4

2 – 5 21

3–5

1–3

Puun
nimellishinta2

Nimelliset
kantorahatulot

Kuitupuun kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat
▪

▪

▪

▪
▪

2019

%-muutos

2 pystykaupat, vuotuinen
keskihinta

Markkinahakkuiden määrän kehitys ja ennuste (Suomi).

12.4.2018

20

Mäntytukin
uusi
taso kysyntä ja hintakehitys nousussa
suuremmanLisätietoja
hinnanPellervon
nousuntaloustutkimuksen
myötä
sivuilta:

http://www.ptt.fi/media/tiedotustilaisuus_metsasektori_kevat2018-1.pdf

Kuitupuun kantohintakehitys ja ennuste.

▪ Yksityismetsien pystykauppamäärä kasvoi viime vuonna
noin 9 %
▪ Tänä vuonna kauppamäärä lisääntyy 2–4 % ja ensi
vuonna määrässä ei ole enää juurikaan kasvua
▪ Mäntytukin kysyntä nousee edelleen sahatavaran
vientimarkkinoiden piristyttyä
▪ Kuusisahatavaran hyvä markkinatilanne ylläpitää
kuusitukin kysyntää

▪ Mäntytukin keskihinta kuroo kiinni hintakuilua, kasvua
4–6 %

▪ Kuusi- ja koivutukin hinnan nousu 2–4%,

▪ Ensi vuonna nimellishintojen kehitys 2–4%, inflaatio
haukkaa jo osan puukaupan arvosta

▪ Puukaupoissa yhä merkittävämpi osa erilaisilla lisillä ja
etuuksilla – tilastoidut puutavarahinnat eivät kerro koko
kuvaa kaupan arvosta ja puutavaralajien suhteesta
Tämän ja ensi vuoden puun käytön ja puun hinnan kasvuennusteet.

Tukkipuun kantohintakehitys ja ennuste.
Lähde: Luke, Macrobond, PTT

2
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Jatkuva kasvatus puhuttaa
Vuoden vaihteessa on ollut
monenlaisia tilaisuuksia jatkuvasta kasvatuksesta ja kiinnostus on
ollut suuri. Jatkuvaan kasvatukseen
tuntuu kohdistuvan paljon positiivisia odotuksia. Jotkut puhuvat
paremmasta kannattavuudesta,
toiset runsaammasta monimuotoisuudesta ja kolmannet metsästä,

joka on aina metsän näköinen.
Lisäksi kehutaan, että uudistamiskulut ja taimikonhoito voidaan välttää kokonaan.
Jatkuva kasvatus, tasaikäiskavatus, kaksijakoinen kasvatus,
istuttaminen, kylväminen, maan
muokkaaminen, luontainen uudistaminen, alaharvennus, ylähar-

vennus, poimintahakkuu - kaikilla
menettelyillä on hyvät sekä huonot
puolensa ja ne onnistuvat jossain
jollain hetkellä, mutta epäonnistuvat toisaalla tai toisella hetkellä.
Jatkuvaa kasvatus on mielenkiintoinen vaihtoehto, jota on
syytä tutkia ja kannattaa kokeilla.
Kunhan muistaa suhtautua siihen

samalla kriittisyydellä kuin muihinkin käsittelyperiaatteisiin.
Mikään täydellinen ja yleispätevä
taikatemppu se ei ole.
Jos asia kiinnostaa, niin lisätietoja ja eri näkökulmia löydät etsimällä esimerkiksi seuraavia tilaisuuksia.

Ylä- vai alaharvennus?

Metsäekonomistiklubin ja metsänhoitoklubin yhteinen teemailta Helsingissä 4.12.2017.

Metsien jatkuva kasvatus - ratkaisun avaimia?
Luonnonsuojeluliiton seminaari Helsingissä 7.12.2017.

Metsänhoitoa ilman avohakkuuta
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien teemailta Helsingissä 18.1.2018 ja uusinta 19.2.2018.

Rauno Numminen

Osuuspankin lastu Vallilassa
Osuuspankki järjesti toista
kertaa LASTU-tapahtuman pääkonttorissaan Vallilassa. Tapahtuma oli siinä mielessä edistyksellinen, että siihen pystyi osallistumaan myös etänä. Tämä tapahtui
niin, että paikallinen pankki kutsui
omiin tiloihinsa metsänomistajia ja osallistujat näkivät livenä,
mitä pääkallopaikalla tapahtuu.
Muun muassa Satakunnan Metsänomistajat ry:n jäsenet oli kutsuttu webinaariin Länsi-Suomen
Osuuspankin tiloihin. Sen lisäksi,
että tilaisuudessa nähtiin ja kuultiin mitä Vallilassa tapahtui, niin
pankin tilaisuuteen oli järjestetty
erillinen paneeli, missä keskustelivat puun ostajat ja puun myyjät.
Vallilan LASTUN pääesiintyjä
oli radiosta ja televisiosta tuttu
Henkka Hyppönen. Tarkoituksena oli peilata metsään liittyviä
asioita kauemmas tulevaisuuteen.

Keskeisessä roolissa Hyppösen esityksessä oli tiedon kulun ja jaon
kehitys siihen liittyen muun muassa
tekoäly. Ensi kuulemalla asiat eivät
ainakaan allekirjoittaneelle avautuneet, mutta on varmasti hyvä,
että näistä asioista puhutaan. Ne
voivat olla totta pikemmin kuin
arvaammekaan.
LASTU-tapahtumassa oli myös
paneeli, jossa aiheena oli digitalisaatio ja sen aiheuttamat haasteet
eri toimijoille. Aihe oli panelisteille haasteellinen ja lyhyessä ajassa
siihen ei oikein saatu otetta. Juontaja Anne Dahlströmin aiheeseen
liittyvät kysymykset kääntyivät vastaajien vastuksissa enemmänkin
siihen miten tiedonvälityksessä
on ryhdytty käyttämään entistä
enemmän digin tuomia mahdollisuuksia. Digitalisaatio laajemmin
tuntui olevan vielä hieman hakusessa.

LASTUN tyyppisissä tapahtumissa itse esitysten lisäksi tärkeä
merkitys on sillä, että tapahtuman
jälkeisillä jatkoilla osallistujat pää-

sevät paitsi keskustelemaan kuulemastaan niin vaihtamaan myös
ajatuksia.
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Kuvat: Tapio Niemi

Vaasan
suurmessut
Etämetsänomistajien Liitolla on
tapana osallistua sellaisiin messuihin, joissa käsitellään myös
metsäasiaa sellaisilla paikkakunnilla, missä on Liiton jäsenyhdistys. Vaasaan perustettiin viime
vuonna uusi metsänomistajayhdistys Pohjanmaan Metsänomistajat POMO ry. Yhdistys on heti
aloittanut aktiivisesti toimintansa
ja otti hoitaakseen Vaasan suurmessujen osaston. Kiitos siitä POMOlaisille. Messujen käytännön järjestelyissä tehtiin yhteistyötä Metsäkeskuksen paikallisen toimiston
kanssa.

Mainosten jakaminen onnistui hyvin. Vähän alle sata kiinnostunutta messuvierasta kävi osastollamme ja käpyjä lenteli ahkeraan. Palkinnoksi heittäjä sai Vikinglinen etukortin.

Käpyjen heitto pönttöön oli suosittua.

Teltassa tarkeni hyvin kun aurinko paistoi molempina päivinä.
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Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien
ohjaksiin uusi puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry on reilun
tuhannen metsänomistajan yhdistys, joka toimii pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Keloneva
valittiin myös Etämetsänomistajien Liiton hallitukseen Liiton
vuosikokouksessa maaliskuussa 2018.
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien puheenjohtaja vaihtui
vuoden 2018 alusta. Eero Mikkolalle, joka on ollut yhdistyksen
puheenjohtajana, tulivat kaudet
hallituksessa täyteen ja oli luonteva
hetki vaihtaa kapula seuraavalle.
Mutta minkälainen ihminen
on uusi puheenjohtaja? Ja mihin
PKMO on menossa? Antaa uuden
puheenjohtajan, Pekka Kelonevan,
kertoa itse.
Olen 30-vuotias juristi kotoisin
pohjoisesta - Rovaniemeltä. Olen
ollut metsänomistajana noin 3
vuotta ja omistan metsää Torniossa
ja Ylitorniolla. Meillä on yhtymä
yhdessä isän ja veljen kanssa. Meillä
on ollut tavoitteena saada edistettyä
metsiemme kasvua, siinä mielessä
olemme puuntuottajia. Olemme
kiinnostuneita myös vaihtoehtoisista hoitomuodoista.
Metsät on alussa ostettu isovanhemmilta ja määrää on kasvatettu
sen jälkeen ostamalla lisää. Minä
hoidan metsiemme osalta paperiasioita, mikä on luontevaa koulutukseni ja asuinpaikkani takia. Isä ja
veli hoitavat enemmän käytännön
metsänhoitotöitä. Metsät ovat pääosin nuoria kasvatusmetsiä. Arvokkaita elinympäristöjä metsistämme
löytyy muutamia, mutta varsinaisia
METSO-kohteita meillä ei ole.
Vaikka työt pitävät minut Helsingissä, käyn kyllä tilaisuuden
tullen itsekin raivaustöissä ja talvella katsomassa töiden edistymistä. Nuoren metsän hoitoa
teemme paljon. Nuoria metsiä
harvennamme pääasiassa hankintahakkuuna. Puut myymme
itse paikallisille ostajille ja työstä
sovimme suoraan urakoitsijoiden
kanssa. Kun ollaan Tornionjokilaaksossa, on luontevaa myydä

puuta myös ruotsalaisille ostajille,
vaikka kauppa Ruotsiin vaatii omat
lisäkiemuransa.
Minulla on kiinnostus metsäalaan ja halu kehittää metsätalouttamme. Laitamme paljon aikaa,
vaivaa ja rahaakin likoon ja on luontevaa etsiä hyviä ideoita sekä malleja
toimintaan. Siksi seurasin ja kartoitin aikani erilaista pääkaupunkiseudulla järjestettävää metsäalan
toimintaa ja löysin Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat - tutustuminen taisi tapahtua verkkosivujen
kautta. Liityin jäseneksi ja syksyllä
2016 minut valittiin - ehkä vähän
sattumalta - yhdistyksen hallitukseen. Kun nyt olen ollut yhdistyksen toiminnassa jonkin aikaa
mukana, voin sanoa, että olen ollut
tyytyväinen.
Yhdistyksen eteen tekemäni työn
vastineeksi uskon saavani itselleni
ideoita ja ajatuksia, joita voin hyödyntää metsätaloudessa. Samalla
näen mitä metsäalalla tapahtuu
ja voin omalta osaltani vaikuttaa
siihen, mitä tulee tapahtumaan.
Pääkaupunkiseutulaisen metsänomistajan ja etämetsänomistajan
näkökulmasta näyttää siltä, että
metsänomistus ja metsänomistajat
ovat eräänlaisessa isossa sukupolvenvaihdoksessa. Asiat muuttuvat,
kun omistus hajautuu ja siirtyy
kauemmaksi tiloilta. Mielenkiinnolla seuraan sitä, mihin suuntaan
metsänomistuksen toimintatavat
muuttuvat. Hyvä kysymys on koko
ajan se, kuka on asiakas ja mitä se
asiakas oikeastaan haluaa.
Metsänomistuksen arvot ja painotukset ovat nekin muutoksessa ja
monipuolistuvat. Mikä on minulle
metsän arvo ja mitä arvoja metsässäni on. Siinä pohdittavaa meille
kaikille metsänomistajille.

Etämetsänomistajien Liitto on avannut nyt
myös Youtube-kanavan. Kanava löytyy
Liiton nimellä. Ensimmäinen julkaisu oli
keskustelu Ruotsin metsätaloudesta.
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Etämetsänomistajien Liiton Lapin metsäretken ohjelma 8-13.6.2018
Ohjelma:

Maanantai 11.9
08.00
10.00

Perjantai 8.6
07.00
12.00
17.00
19.30
20.00
20.30

Linja-auto lähtee Helsingistä ja ajaa Tampereen ja Jyväskylän kautta
Lounas, Viitasaaren ABC
Tutustuminen Alakestilän Arboretumiin Limingalla
Majoittuminen Hailuodon Marjaniemessä
Oulun Seudun Metsätilanomistajien toiminnan esittely
Päivällinen Hailuodossa

13.00
15.00
20.00

Tiistai 12.9

Lauantai 9.9
08.00
09.00
13.00

15.00
18.00
20.00

Aamiainen
Matka jatkuu
Rovaniemi, Marraskoksi,Siikamukka
- Lapin Yhteismetsän esittely, hoitokunnan puheenjohtaja Hannu Jauhiainen
- Siikamukan Yhteismetsän esittely, hoitokunnan puheenjohtaja Rauno Numminen
- Nuotioeväs Siikamukan Yhteismetsän mökillä
Matka jatkuu
Majoittuminen Levin Kuningaskotkiin
Päivällinen

Sunnuntai 10.9
08.00
10.00
20.00

Aamiainen Levillä
Omaa aikaa Levillä shoppaillen tai tunturissa vaeltaen
Päivällinen oman maun mukaan

Aamiainen Hullussa Porossa
Tutustuminen Lapin metsätalouteen, useita metsäkohteista
- Kittilän metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Pasi Seppälä
Lounas Lapin Kylässä
Tutustuminen Lapin metsätalouteen jatkuu
Päivällinen

8.00
10.00
13.00
15.00
20.00

Aamiainen Levillä
Tutustuminen Metsähallituksen toimintaan Länsi-Lapissa
- Metsähallituksen Kittilän tiimiesimies Kari Koivumaa
Metsäeväs, Paartoselän laavu
- Metsästys Lapissa, Ala-Kittilän Erän puheenjohtaja Matti Kariniemi ja sihteeri Mikko Holopainen
Opastettu tutustuminen Säreistöniemi-museoon Kittilän Kaukosissa
- kahvi ja käntty
Päivällinen

Keskiviikko 13.9
08.00
09.00
12.00
13.00
18.00
24.00

Aamiainen Levillä
Kotimatkalle lähtö
Lounas Pursiseuran Ravintolassa Kemissä
MetsäGroupin toiminta Länsi-Lapissa
- piiripäällikkö Jarkko Parpala, MetsäGroup
Lounas, Viitasaaren ABC
Paluu Helsinkiin

Majoittuminen Levin Kuningaskotkissa ( 99130 SIRKKA, Hissitie 11 ) 4hlö/ huoneisto. Huoneistoissa 4 makuuhuonetta, keittiö, olohuone ja sauna. Huoneiston koko 80m2.
Matkan hinta on osallistujamäärästä riippunen noin 750 euroa. Minimimäärä, jolla matkaan lähdetään, on 40 henkilöä. Matkalle ilmoittautumiset allekirjoittaneella sähköpostilla viimeistään 14.5.2018 mennessä. Ilmoittautuneille vahvistetaan matkan toteutuminen ja tarkempi ohjelma heti ilmoittautumisajan päätyttyä.
Tervetuloa oppimaan Lapin metsäasioita hyvässä seurassa
Rauno Numminen / rauno.numminen@etamol.fi

Kutsu Etämetsänomistajien Liiton SM metsätaitokilpailuihin 19.5.2018 Evolla.
PAIKKA:

METSÄTAITORATA JA TEHTÄVÄT

OSANOTTAJAT:

Kilpailussa noudatetaan Etämetsänomistajien Liiton
laatimia sääntöjä. Jätöstehtävän tilalla on kasvin
tuntemus. Kilpailukortti on uudistettu vuonna 2017.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Evon toimipiste
Saarelantie 1, LAMMI
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet
Aika: 19.5.2017 kello 10.30- 16.30

Kohta 7. Kehitysluokkasarakkeeseen on lisätty ER=
Erirakenteinen metsikkö.

SARJAT:

Kohta 8. Etäisyys on lisätty vaihtoehto; Alueen
pinta-ala, aaria

Miehet, naiset ja yhdistysten välinen joukkuekisa. Nuoret alle 18 vuotiaat tytöt ja pojat
kilpailevat miesten tai naisten sarjoissa, mutta eivät osallistu joukkuekilpailuun.
Joukkueessa on neljä henkilöä, mutta kolmekin osallistujaa hyväksytään. Voittajajoukkueen tuloksissa lasketaan kolmen parhaan tulos. Kaikki joukkueen osanottajat
palkitaan. Metsäammattilaisia voi olla joukkueessa. Nuoret alle 18 vuotiaat palkitaan.
Metsätaitoradan laativat Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön opiskelijat mti
Matti Mäkiahon johdolla.

ILMOITTAUTUMINEN:

Koealojen mittaukset on tehty M-taito-ohjelmalla.

JÄRJESTELYT
Kilpailun käytännön järjestelyistä vastaa mti Matti
Mäkiahon johdolla Hämeen ammattikorkeakoulun
metsätalouden opiskelijat opinto-ohjaaja, mti Esa
Lientolan opastuksella. Opiskelijoiden ryhmän
vastuuhenkilö on Lauri Suomaa.

Ilmoitukset tulee tehdä jäsenyhdistyksittäin Matti Mäkiaholle sähköpostilla
matti.makiaho@gmail.com viimeistään 7.5.2017. Ilmoituksessa on mainittava missä
joukkueessa kukin kilpailee, joukkueen johtajan nimi ja yhteystiedot. Yhdistyksellä voi
olla useita joukkueita.

Tehtävärata kulkee tietä pitkin. Reitillä on vain
vähäisiä metsäkäyntejä. Reitti on merkitty oranssilla
kuitunauhoilla ja tehtävät sinisillä. Lenkkitossuilla
selviää maastossa.

LISÄTIEDOT:

Osanottajat kuljetetaan lähtöpaikalle autoilla. Kilpailutehtävien päättymisen jälkeen kuljetaan omatoimisesti takaisin Evokeskukseen.

Matti Mäkiaho
p. 040 071 1515
s-posti: matti.makiaho@gmail.com

Yhteistyö on kielletty osanottajien kesken. Sääntöjen
rikkoja voidaan sulkea pois kilpailusta.

OHJELMA
Lauantaina 19.5.2018 kello 10.30-16.30

Metsätaitoradan pituus on noin 1,5 km. Kilpailun
ihanneaika on 1 tunti 15 minuuttia. Yliajasta ei
sakoteta.

10.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen Hämeen ammattikorkeakoulun Evokeskukseen.

Relaskooppia, arviointitaulukoita ja kasvikirjaa
lukuun ottamatta muita apuvälineitä ei saa olla. Relaskoopin varressa ei saa olla asteikkomerkintöjä.

11.00 Ruokailu noutopöydästä, joka sisältää salaatin, lämmin ruoka, leipä, voi, kahvi
tai tee. Hinta on 6,40 euroa.
12.00 Kilpailun avaus ja kilpailuohjeet Matti Mäkiaho ja metsätalousinsinööriopiskelija
Lauri Suomaa.
12.30 Ensimmäinen kilpailija lähtee radalle. Kilpailijat kuljetetaan Evon autoilla lähtöpaikalle.
14.00 Kahvit ruokalassa. Hinta 1.25 euroa.
14.30 Metsätalousluento kilpailutulosten laskennan aikana. Projektipäällikkö, 		
MH Kaisa Halme Pro Agria Etelä-Suomi.
16.00 Palkintojen jako ja tilaisuuden päätös Numminen, Mäkiaho ja Suomaa.

TUOMARISTO

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Rauno Numminen
ja Matti Mäkiaho. Kilpailijoiden edustaja valitaan
ilmoittautuneiden joukosta. Oppilaskunnan edustaja
on mti opiskelija Lauri Suomaa
Kilpailun aikana on ensiapu-päivystys. Vastuuhenkilö on lääkintäalikersantti Antti O Heikkilä, Puhelin
040 161 4624 sp. antti.o.heikkila@hotmaill.com
Kilpailussa käytetään Etämetsänomistajien Liiton
laatimaa tehtäväkorttia.

Sarjat ; Miehet, naiset ja joukkuesarja. Metsäammattilaisilla ja nuorilla ei ole omaa sarjaa, vaan he
kilpailevat miesten ja naisten sarjoissa aikaisemmin
vähäisten osanottajien vuoksi.
Joukkueessa saa olla neljä tai kolme jäsentä.
Joukkueen jäsenet on mainittava ilmoittautumisen
yhteydessä. Kolmen parhaan tulokset lasketaan
yhteispisteisiin. Joukkueen voi muodostaa miehet,
naiset tai sekajoukkue.
Evokeskuksessa on tarkemmat kilpailuohjeet,
lähtöjärjestys, reittikartta ja tehtäväjärjestys. Lähtö
tapahtuu pareittain minuutin välein. Saman joukkueen jäsenet hajotetaan lähtemään eri aikana.
Pelkästään henkilökohtaisessa sarjassakin voi
kilpailla, mikäli ei saa joukkuetta kokoon ko. yhdistyksessä. Yhdistykset voivat muodostaa yhteisen
joukkueen.
Osanottajat on vakuutettu mahdollisen vahingon
varalta LähiTapiolassa.
Osanottajille ilmoitetaan tehtäväjärjestys ilmoittautumisen yhteydessä. Oikeista vastauksista tehdään
perustelut, jotka esitetään palkintojen jaon yhteydessä.
Yksittäisen puun ja kuutiomäärän mittauksissa
läpimitta on 1,3 metrin korkeudelta, cm eli rinnankorkeudelta.
Oikeat vastaukset ilmoitetaan, kun kaikki osanottajat
ovat tulleet maaliin.

OSANOTTOMAKSU

Osanottomaksu on 50 € /hlö, joka maksetaan Etämetsänomistajien Liiton tilille viimeistään 7.05.2017
Turun Seudun Osuuspankkiin FI68 5711 1320 1409
54.

LÄHTÖ JA MAALI

Kuljetuksessa on huomioitava. Ensimmäiset lähtijät
menevät ensin lähtöpaikalle.
Kilpailuradalle ei saa mennä luvatta.

TERVETULOA!
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Sata vuotta metsäteollisuuden edunvalvontaa
”Vastuullisuus on läsnä
metsäteollisuuden jokapäiväisessä arjessa. Metsäteollisuus on kehittänyt
toimintaansa vuosikymmenien aikana määrätietoisesti niin taloudellisen,
sosiaalisen kuin ympäristövastuun saralla. Olemme
sitoutuneet jatkamaan tätä
kehitystyötä”.
Näin komeasti sanoi Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka
Hämälä avatessaan Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlaseminaarin 6.3. Seminaariin oli koottu
ohjelmaa sekä vastuullisuuden
näkökulmasta että elinkeinopoliittisesta näkökulmasta.
Metsäteollisuuden yhteisen etujärjestön syntyaikoina toiminnan
paino oli elinkeinon edistämisessä. Silloin huolta herättivät
mm. teollisuuden maanhankinnan
rajoitukset ja hankittujen tilojen
palautukset, jotka antoivat pontta
ja motiivia mudostaa koko teollisuudelle yhteinen edunvalvontaorganisaatio.
Paljon on niistä alkuajoista
tapahtunut niin metsäteollisuudessa kuin metsätaloudessakin.
Samalla etujärjestön työssä on

toimintamahdollisuuksien edistämisen rinnalla saanut enemmän
sijaa myös yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden edistäminen.
Yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä edistetään tänä juhlavuonna
julkaisemalla Metsäteollisuus ry:n
vastuullisuussiotoumukset vuoteen 2025. Sitoumukset kattavat
6 eri vastuullisuuden osa-aluetta ja
niiden sisällä on yhteensä 17 erilaista tavoitetta. Paneelikeskustelussa käytiin läpi vastuullisuussitoumuksia monesta eri näkökulmasta. Sitoumukset saivat kiitosta,
mutta samalla muistutettiin, että
sitoumukset punnitaan vasta käytännön töiden kautta. Eniten epäilyjä aiheutti luonnon monimuotoisuuden edistyminen.
Elinkeinopolitiikasta ja metsäteollisuuden asemasta Suomen kansantaloudessa keskustelivat kokoomuksen, sosiaalidemokraattien,
keskustan ja vihreiden edustajat.
Keskustelussa toistettiin enemmän
yleispoliittisia teemoja ja metsäalalle tärkeät elinkeinopoliittiset
asiat jäivät siinä turhan vähälle
huomiolle.

Metsäteollisuus ry:n vastuullisuussitoumukset 2025.
Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset edesauttavat YK:n
kestävän kehityksen tavoitteiden
toteuttamista

METSIEN KESTÄVÄN KÄYTÖN JA
MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄJÄ

YHTEISTYÖLLÄ
VASTUULLISEMPI
TOIMIJA

ILMASTONMUUTOKSEN
HILLITSIJÄ

KESTÄVÄN
TALOUDEN JA
HYVINVOINNIN
EDISTÄJÄ

VASTUULLINEN
TYÖNANTAJA
KESTÄVÄN TUOTANNON
JA KIERTOTALOUDEN
EDISTÄJÄ

Lisätietoja:

www.metsateollisuus.fi

Elinkeinopoliittinen paneeli keskustelemassa. Vasemmalta Antti Lindtman
(sos.dem.), Petteri Orpo (kok), Antti Kaikkonen (keskusta) ja Krista Mikkonen (vihreät).

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä (Metsä Group) avasi
tilaisuuden.
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Digivallankumous etenee metsään
Muutosta on ilmassa. Vaikka
myös puiden kasvatuksessa
tapahtuu pieniä muutoksia, se
suuri muutosaalto tulee tapahtumaan kaikissa niissä toimintatavoissa, mitkä liittyvät metsänhoitoon, puukauppaan ja puun
käyttöön.
Muutosta tuovat nyt poikkeuksellisen monet uudet teknologiat ja
toimintatapojen muutokset. Satelliitit, dronet, hyperspektrikamerat
ja laserkeilaimet muuttavat vahvasti metsävaratietojen keruuta ja
puuston analyysejä. Metsäkoneet
keräävät jo nyt ja keräävät jatkossa
vielä enemmän tietoa töiden toteutumasta. Monien tietolähteiden
avaaminen kaikkien hyödynnet-

täviksi ja tiedon älykkään myllytyksen kehittyminen tuo sovelluksia, joita on kaikkia vaikea edes
arvata. Mobiiliteknologia kuljettaa
tiedon ja sovellukset mukana olitpa
autossa tai metsässä. Tietojen esitystapojen standardit mahdollistavat sujuvan tietojen vaihdon eri
sovellusten ja järjestelmien välillä.
Sähköinen puukauppa tekee jo
tuloaan tehostaen kysynnän ja
tarjonnan kohtaamista.
Kaikessa on tavoitteena tehostaa
toimintaa. Puun ostaja tietää
paremmin mistä ja keneltä ostaa,
leimikon puustotiedot tiedetään
hyvin ilman metsässä käyntiä,
metsävaratiedot kerätään edullisesti vaikka joka vuosi ja tiedot

siirtyvät kätevästi järjestelmästä
toiseen.
Yksi suuri digiloikka tapahtui
maaliskuun alussa. Metsävaratiedot - mukaan lukien kuvioitu
metsävaratieto - aukesivat yleisesti
hyödynnettäviksi. Ensimmäiset
tätä tietoa hyväksikäyttävät sovellukset on jo julkaistu ja lisää seuraa.
Myös yksi Suomen hallituksen
kärkihankkeista - Metsätieto ja
sähköiset palvelut – on osaltaan töninyt näitä asioita vauhtiin. Hankkeen välitulosseminaari
pidettiin 22.1. Seminaarissa esi-

teltiin metsäalan digivallankumouksen eri aihepiirejä monipuolisesti, mm. satelliitit, laserkeilaus, runkolukusarjat, taimikkojen inventointi, standardit, metsään.fi, metsätiedon palvelualusta
ja erilainen konetieto.

Seminaarin aineistoja löydät Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta
kyseisen kärkihankkeen sivujen kautta:

http://mmm.fi/metsatieto-ja-sahkoiset-palvelut

Jaakko Temmes

Kiinnostaako riippumaton FSC-ryhmäsertifiointi?
Ylivoimaisesti eniten käytössä oleva metsien sertifiointijärjestelmä on Suomessa PEFC.
PEFC-sertifiointi on toteutettu
ryhmäsertifiointina, missä sertifioitavat alueet koostuvat monien
metsänomistajien yhdessä muodostamista suurista alueista. Siksi
PEFC on yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu yksittäiselle metsänomistajalle.
Toinen metsien sertifiointijärjestelmä on FSC. Periaatteiltaan
se on hyvin lähellä PEFC:tä. Joidenkin luonnohoitoon liityvien
kriteerien osalta se on vähän tiukempi. Kiinnostusta FSC:tä kohtaan on lisännyt se, että FSC-sertifioidun puun kysynnän ylittäessä
jatkuvasti tarjonnan, FSC-puusta
saa peremman hinnan.
FSC:n ongelmana Suomessa
on ollut se, että keskivertometsänomistajille sopivat ja kustan-

Lisätietoja asiasta:

nustehokkaat ryhmäsertifiointitavat ovat puuttuneet. Vasta parin
vuoden ajan suurien puunostajien
sopimusasikkaille on ollut tarjolla
FSC ryhmäsertifiointia. Ostajista
riippumaton FSC ryhmäsertifionti
on puuttunut.
Jos olet kiinnostunut FSC-sertifikaatista, tutustu suunnitelmiin perustaa ryhmä, jolla ei ole
sidoksia yhteen yhtiöön puukauppojen tai metsäpalveluiden kautta.
Kannattaa ilmoittaa kiinnostuksesta hankkeen puuhaajille jo nyt;
tämän voi tehdä sitoumuksetta.

Riippumattoman FSC ryhmäsertifioinnin malli.

Yhteystiedot:

Raimo Asikainen
raimo.asikainen@careliaforest.fi
040 410 5785
CareliaForest Consulting Oy
Raimo Asikainen kertoi FSC-sertifiointiin perusteilla olevasta ryhmästäsertifioinnin mallista Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien tilaisuudessa 6.3.

https://www.pkmo.org/wp-content/uploads/Riippumaton_FSC_ryhm%C3%A4_mets%C3%A4nomistajat-1.pdf
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Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry

Pertti Rinta-Nikkola

050 5525 418

pertti.rinta-nikkola@netikka.fi

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry

Samuli Notko

0400 205 995

samppa.notko@gmail.com

Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry

Jari Kemppainen

044 355 1728

jarikemppainen77@gmail.com

Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat ry

Juhani Paananen

040 952 3206

juhani1.paananen@anvianet.fi

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry

Juha Nikula

0400 712 550

juha.nikula1@pp.inet.fi

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry

Jouni Mikkola

040 506 8032

jouni.k.mikkola@outlook.com

Meän Mettäkerho ry

Heikki Kärki

040 583 2869

heikkikarkiheikki@gmail.com

Napapiirin metsänomistajat ry

Kaisa Post

040 736 7902

kaisa.post@gmail.com

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry

Pauli Kankainen

041 706 6231

pauli.kankainen@capi.toy.fi

Pieksamäen Metsänomistajat ry

Jukka Kovanen

0400 651 641

jasenpalvelu@pismo.fi

Pohjanmaan Metsänomistajat POMO ry

Tapio Niemi

050 356 7349

tapio.niemi@me.com

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

Liisa Korpela

044 590 8748

liisa.korpela@phnet.fi

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry

Pekka Keloneva

041 544 3318

pekka@keloneva.com

Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry

Kalevi Pullinen

045 310 7119

kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Saimaan Metsänomistajat ry

Irma Welling

040 555 4228

irmawelling.iwell@gmail.com

Satakunnan Metsänomistajat ry

Rauno Numminen

0500 328 333

raunonumminen@hotmail.com

Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry

Tuomas Korjus

040 579 7628

tuomas.korjus@suursaimaa.com

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry

Matti Ilveskoski

050 062 5380

matti.ilveskoski@luukku.com

Turun Seudun Metsänomistajat ry

Heikki Mäkelä

040 533 6652

heikki.makela107@gmail.com

Etämol nettisivut
http://www.etamol.fi

Etämol Facebook-sivut
http://www.facebook.com/etametsanomistaja

Etämol Youtube-sivut
Hae Youtubesta nimellä ”Etämetsänomistajien Liitto”

Eläketurvaa
metsänomistamisesta
Tiesitkö että Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tarjoaa metsänomistajille
maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen työeläkevakuutuksen? Työeläkettä
kartuttavan MYEL-vakuutuksen lisäksi metsänomistaja tai metsätalousyrittäjä
saa Melasta myös tapaturmaturvaa ja muita etuja. MYEL-vakuutus turvaa
metsänomistajan toimeentuloa sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden
aikana.
MYEL-vakuuttamisesta karttuva eläke maksetaan palkkatyöstä ja muusta
yrittäjätoiminnasta kertyneiden eläkkeiden lisäksi.

Tapaturmaturvaa metsätöihin ja vapaa-ajalle

Parhaimmassa tapauksessa metsätyö on mielekästä hyötyliikuntaa.
Metsätöihin sisältyvää tapaturmariskiä ei kuitenkaan pidä unohtaa. Etenkin
harvennus- ja raivaustöissä voi sattua vakaviakin tapaturmia. MYELvakuutukseen sisältyvä kattava MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
korvaa metsätöissä sattuneiden tapaturmien hoidon.
Vapaa-ajalla sattuvia vahinkoja korvaamaan työajan MATA-vakuutuksen
rinnalle voi ottaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Melan vapaa-ajan
vakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajan harrastuksissa
sattuneet tapaturmat, ja se on voimassa myös ulkomailla. Lajirajoituksia
urheilun suhteen ei ole lukuun ottamatta liikennevakuutuksen piiriin
kuuluvaa moottoriurheilua. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on aina
vapaaehtoinen ja se on otettava erikseen.
Jos et metsänomistajana ole vakuutusvelvollinen, mutta työpanoksesi
täyttää vakuuttamisen edellytykset, voit ottaa sekä MYEL- että MATAvakuutuksen vapaaehtoisena.

Muita Mela-turvaan kuuluvia etuja

MYEL-vakuutettuna metsänomistajana voit sairastuessasi saada Melasairauspäivärahaa Kelan omavastuuajalta. Mela-sairauspäivärahaa maksetaan
viidennestä sairauspäivästä lähtien ja sitä voi saada sairausajan palkan lisäksi.
Sinulla on myös mahdollisuus liittyä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon,

josta saat säännölliset työterveystarkastukset, tietoa työolojen parantamisesta
sekä tarvittaessa mahdollisuuden kuntoutukseen.

Miksi MYEL-vakuutus kannattaa?

Eläkevakuutuksen ottaminen Melasta kannattaa, sillä MYELvakuutusmaksulle saa kilpailukykyisen ja varman tuoton.
– Metsänomistajalle MYEL-vakuutus on taloudellisesti varsin kannattava,
toteaa Melan asiakas-, hyvinvointi- ja korvauspalveluiden johtaja Antti
Huhtamäki ja muistuttaa, että sekä MYEL- että MATA-työtapaturma- ja
ammattitautivakuutusmaksut ovat myös verovähennyskelpoisia.
Metsätöissä vastaan tulee erilaisia vaaranpaikkoja, joten tapaturmaturvan
on hyvä olla kunnossa. Melan työajan MATA-vakuutus korvaa metsätöissä
sattuneet tapaturmat kokonaan. MATA-vakuutuksessa ei ole ylärajaa
hoitokustannuksille.
– Melan tapaturmavakuutukset ovat etuihinsa nähden edulliset ja korvaavat
laajemmin kuin monet yksityiset vakuutukset, muistuttaa Huhtamäki.

Vakuutus perustuu työtuloon

Melan vakuutukset ovat sinua varten, jos työskentelet omassa metsässäsi ja
omistat metsää Etelä-Suomessa 50 hehtaaria, Keski-Suomessa 75 hehtaaria
tai Pohjois-Suomessa 100 hehtaaria. Jos metsätilasi on pienempi, voit ottaa
vakuutuksen vapaaehtoisena. Jo 30 hehtaarin metsätila riittää tähän.
MYEL-vakuutuksen perustana on vuosittainen MYEL-työtulo, joka
muodostuu pääosin metsän pinta-alan ja sijainnin mukaan. Työtulo kuvaa
myös metsänomistajan työpanoksen arvoa metsänhoitotöissä. Etuuksien taso
sekä vakuutusmaksut määräytyvät vakuutetun MYEL-työtulon perusteella.
Melan nettisivujen arviolaskurit antavat suuntaa eläkkeiden, korvausten
ja vakuutusmaksujen määrästä. Kokeile oman metsätilasi pinta-alatiedoilla,
millainen on oma Mela-turvasi.
Jos haluat kuulla lisää Melan vakuutuksista, ota yhteyttä Mela-asiamieheen
tai Melan asiakaspalveluun puh. 029 435 2650. Lisätietoja www.mela.fi

KUITUPUULLE
BONUKSET
TUPLANA
Metsänomistajan
pienkoneet:
ajokone, hakkuukone,
ja kombikone.

• työmaavierailuja
touko-kesäkuussa
sopimuksen mukaan
• FinnMetko Jämsä
30.8-1.9.2018

www.usewood.fi, puh 040-1830366

HELPOIN
TAPA MYYDÄ
PUUTA
Metsä Group on suomalaisten metsänomistajien oma yhtiö.
Investointiemme ansiosta suomalaisen puun vuotuinen
kysyntä kasvaa lähes kuudella miljoonalla kuutiometrillä.
Tee nyt puukauppa kanssamme. Omistajajäsenenä saat
kuitupuusta bonukset tuplana.

Per
h

LO e Hyvärisen
MA M A 1 TKA

50 m

³

Kun teet puukaupan 1.3.–31.5.2018, voit saada bonusta
jopa 2,8 euroa jokaista myymääsi kuitupuukuutiometriä
kohti.
Hae oma metsäasiantuntijasi www.metsaforest.com
ja pyydä tarjous puukaupasta.
*Kampanja voimassa takautuvasti sopimusasiakkaille hintatakuukauden
2018 ajan.

SILLÄ ON NYT KYSYNTÄÄ

Hyödynnä jäsenetusi!
Ota FSC-metsäsertifiointi
haltuun uudella
verkkokurssilla:

Sertiseriffi FSC
Toteuttaja

Muista myös kätevät

Tulevina vuosina Metsäsäätiö
panostaa koululais- ja
puurakentamishankkeiden ohella
kestävän metsänkäytön
hyväksyttävyyden tutkimushankkeisiin ja
niistä viestintään.

TAPIO Metsänhoitokortisto
ja TAPIO Maastotaulukot!
Katso jäsenetukoodisi
www.etamol.fi -sivulta Tapion logon takaa – saat
20 % alennuksen.

Käy verkkokaupassa

www.tapionkauppa.fi

Metsänomistaja, osallistu metsäsäätiömaksuun. Puhut metsänomistajien ja
koko metsäalan tulevaisuuden puolesta.

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
metsasaatio.ﬁ

in !
is älle
la n pä
Vakaupa

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ
Koivikko pakuriviljelmäksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin
klapikauppa ja nopeammin
kuin tukkipuu
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.

Valitaan koivikko ja tehdään
sopimus pakuriymppäyksestä
Suomen Pakuri hoitaa istutuksen koivikkoosi
Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)
Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)
Jäät odottamaan uutta satoa tai
hakkaat puut polttopuiksi

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

DUC303PT2
Akkuketjusaha

+ DML806 LED valaisin

590,-

eur

Tehokas akkuketjusaha rakennuksille ja puunhoitoon. Suuri ketjunopeus 20m/s. Teräketjun ja laipan vaihto sekä kiristys ilman työkaluja.
Kaksi 5,0Ah akkua ja latauslaite.

Kaupan päälle tehokas LED valaisin DML806.

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

Ota taukoa
tavanomaisesta
Kun haluat vaihtaa maisemaa ja
kokea jotakin uutta, astu laivaan.
Punaisilla laivoilla jokainen lähtö
vie sinut lukemattomien elämysten
pariin.

Vikingline.fi

Tunnetko metsäsi
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.
Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

