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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

 Pääkirjoitus

Vuodelta 1977 peräisin olevaa 
maankäyttö- ja rakennuslakia 
ollaan uudistamassa. Uudistuk-
seen liittyvä maanomistajatyö-
paja, johon Etämetsänomistajien 
Liittokin oli kutsuttu mukaan, 
kokoontui Oikeusministeriössä 
helmikuun puolivälissä. Tästä lain 
valmistelu etenee niin, että luon-
nos hallituksen esityksestä lähtee 
lausuntokierrokselle vuoden 2020 
lopussa. Hallituksen esitys tulee 
Eduskunnan käsittelyyn syysis-
tuntokaudella 2021. Laki astunee 
voimaan vuonna 2022.

Etämetsänomistajilla on nyt aika 
ja paikka vaikuttaa lain uudistuk-
seen. Parhaiten se käy niin, että 
ottaa nykyisen lain epäkohdat 

puheeksi oman alueensa kansan-
edustajien kanssa. Huomattavaa 
on, että nykyistä lakia sovelletaan 
hyvin eri tavoin eri kunnissa ja kau-
pungeissa.

Maanomistajatyöpajassa eni-
ten keskustelua herättivät muun 
muassa maa-alueiden lunastuk-
seen liittyvät asiat. Vaikka nykyi-
senkin lain henki on sellainen, että 
lunastus on kunnilla vasta viimei-
nen vaihtoehto toteuttaa maanhan-
kintaansa, niin joissain kunnissa se 
on vakiintunut käytäntö. Lunas-
tuksella ei pitäisi uhkailla ja pai-
nostaa. Maapolitiikan välineiden 
luomisen tulisi perustua vuorovai-
kutukseen maanomistajan kanssa. 
Joissain kunnissa lunastus tuntuu 

olevan jopa varainhankintaa. Ali-
hinnalla lunastettu maa myydään 
voitolla hyödyttämään kolmannen 
osapuolen liiketoimintaa.

Maanomistajatyöpajassa keskus-
telua herätti myös kunnan etuos-
to-oikeuden käyttömahdollisuus 
maakaupoissa. Osallistujien koke-
mus oli sellainen, että jos kun-
nalla on selkeä ennakkosuunni-
telma maan käytölle, niin useim-
miten kunta käyttää etuosto-oi-
keuttaan. Kokemusta oli myös 
siitä, että jos kunta ilman selkeää 
ennakkosuunnitelmaa on päättänyt 
käyttää etuosto-oikeuttaan, niin se 
on hävinnyt kaikissa oikeusasteissa.

Etuosto-oikeuteen liittyen 
tilaisuudessa esitettiin myös hyvä 

lain valmistelussa huomioon otet-
tava malli. Jos esimerkiksi met-
säkiinteistö on julkisessa myyn-
nissä, niin kunta voisi osallistua 
tarjouskilpailuun. Mitään etuos-
to-oikeusmenettelyä ei näin tar-
vittaisi.

Metsänomistajan mahdollisuuk-
sia taistella kuntaa vastaan muun 
muassa lunastus- ja kaavoitus-
asioissa kuvaa hyvin toteamus, että 
kunnan kanssa neuvottelut ovat 
kuin pokerin peluuta, jossa kun-
nalla on viisi ässää kädessä ja yksi 
hihassa ja vastapuolella tyhjä käsi.

Metsänomistaja, nyt on aika 
vaikuttaa tulevaan maankäyttö- 
ja rakennuslakiin. Käytä mahdol-
lisuus hyväksesi.

Pakkolunastuksilla ja kaavamerkinnöillä kunnat 
ja kaupungit voivat merkittävästi vaikeuttaa 
kannattavan metsätalouden harjoittamista. 
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Mikkeliin ja Kotkaan uudet 
metsänomistajayhdistykset
Vuoden vaihteessa järjestettiin sekä Mikkelissä 
että Kotkassa infotilaisuudet metsänomistaja-
yhdistysten toiminnasta. Samassa tilaisuudessa 
kartoitettiin tapahtumiin osallistuneiden kiin-
nostus yhdistyksen toimintaan. Kiinnostusta 
löytyi ja molemmilla paikkakunnilla löytyi 
sopiva ryhmä metsänomistajia asian eteen-
päin viemiseen.

Mikkeliin päätettiin perustaa oma yhdistys, 
jonka nimeksi tulee Etelä-Savon metsänomis-
tajat ry. Toimintaa johtamaan valittiin Seppo 

Huurinainen. Kotkassa yhdistyksen perusta-
misesta ei vielä päätetty, mutta valmistelevaa 
työryhmää vetämään valittiin Anja Roikonen. 
Nimeksi kaavailtiin Kymenlaakson metsän-
omistajia.

Molemmilla paikkakunnilla osallistutaan 
Etämetsänomistajien Liiton, MetsäGroupin 
ja Osuuspankin yhdessä järjestämään webi-
naariin, jonka teemana on sukupolvenvaih-
dos. Samassa tilaisuudessa tehdään myös jäsen-
hankintaa.

Onnistunut webinaari
Teksti: RAUNO NUMMINEN Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajien Liitto järjesti kolmatta kertaa webinaarin jäsenyhdis-
tystensä jäsenille yhdessä Osuuspankin ja Metsä Groupin kanssa. Kymmen-
kunta Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistyksistä järjesti webinaariin 
alueellaan. Yhteensä näihin webinaareihn osallistui yli 400 metsänomistajaa.

Webinaarin metsällisenä teemana olivat erilaiset metsänkäyttömenetelmät 
ja niiden käyttömahdollisuudet. Niistä esitelmöi LUKEn tutkimuspäällikkö, 
tutkimusprofessori Jari Hynynen. Hänen esitelmänsä oli käytännönläheinen 
ja antoi selkeän vastauksen esityksen aiheeseen. 

Jari Hynynen piti esityksensä OP:n Valkilan tiloissa ja sieltä se lähetettiin 
muiden osuuspankkien neuvottelutiloihin. Muina aiheina webinaarissa olivat 
OP:n sijoitusmarkkinakatsaus ja Metsä Groupin metsätalouden kannattavuus 
ja metsärahojen sijoittaminen.

Etämetsänomistajien Liitto järjesti vuonna 2019 kaksi webinaaria yhdessä 
Osuuspankin ja Metsä Groupin kanssa ja koska kokemukset ovat olleet 
hyviä, niin vuonna 2020 järjestetään myös kaksi seminaaria.

Tiesitkö tämän polttopuusta
Teksti: RAUNO NUMMINEN

 ∙ pientaloissa käytettiin lämmityskaudella 
2016–2017 polttopuuta yhteensä 6.9 
miljoonaa kiintokuutiometriä ja tästä oli:

 - klapeja 4,7 miljoonaa kuutiota

 - halkoja 1,2 miljoonaa kuutiota

 - haketta 0,6 miljoonaa kuutiota

 - muuta puuta 0,4 miljoonaa kuutiota

 ∙ polttopuuta kului eri käyttökohteissa 
seuraavasti:

 - maatilojen asuin- ja tuotantorakenn-
nukset 1.2 miljoonaa kuutiota

 - omakotitalot 4,6 miljoonaa mottia

 - kesämökit 0,9 miljoonaa mottia

 - pari-ja rivitalot 0,2 miljoonaa mottia

 ∙ polttopuun kohdekohtainen käyttö oli 
seuraava:

 - maatilat 18 kuutiota

 - omakotitalot 5,2 kuutiota

 - kesämökit 5,2 kuutiota
Kaikki edellä esitellyt luvut perustuvat 
LUKEn tilastoihin ja ne ovat kuorellisia 
kiintokuutiometrejä.

Paljonko sitten on paljon ?

 ∙ yhdestä kiintokuutiometristä tulee 
pinokuutioita 1,5 

 ∙ yhdestä kiintokuutiometristä tulee irto- 
eli heittomotteja 2,5

Mistä tunnet kuivan klapin ?

 ∙ klapeja yhteen lyödessä kuuluu 
helähtävä ääni

 ∙ kuiva klapi on kevyttä

 ∙ kuivan klapin päät ovat halkeilleet

Etämetsänomistajien Liitto on jo kolme kertaa järjestä-
nyt webinaarin jäsenyhdistystensä jäsenille yhdessä Met-
säGroupin ja Osuuspankin kanssa. Webinaarien suosio 
on koko ajan kasvanut ja viime syksyn webinaarissa oli 
mukana jo kymmenkunta yhdistystä ja lähes 400 kuulijaa.

Kevään 2020 webinaari pidetään 21.4.2020 klo 17.30 
alkaen. Webiaarin pääteemana on sukupolvenvaihdos. 
Muut aiheet liittyvät lähinnä puukauppaan ja metsära-
hojen sijoittamiseen.

Kevään webinaarista tullaan ilmoittelemaan paikalli-
sissa lehdissä sekä yhdistysten jäsenille suoraan jäsenpos-
titusten yhteydessä. Seuraa ilmoittelua!

Tervetuloa oppimaan uutta!

Kevään webinaari
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Teksti ja kuvat: MATTI MÄKIAHO

Monimuotoisessa uudistamisessa 
olen saanut hyviä kokemuksia 
Etelä-Pohjanmaalla, Soinissa ja 
Hämeenlinnan alueella. Metsän 
uudistamisessa käytetään kasvu-
paikalle sopivia puulajeja. Koh-
distetaan uudistaminen ensisijai-
sesti luontaiseen uudistamiseen 
ja se varmennetaan täydennys-
viljelyllä. Uudistaminen toteute-
taan Suomen parhaista valituista 
metsiköistä kerätyillä siemenillä 
ja jalostetuilla taimilla maan 
hyvyysluokan mukaan. Kohteessa 
tulee olla kasvupaikalle sopivia 
siemenpuita. Esimerkiksi metsän 
jatkuvassa kasvatuksessa haka-
taan suurimmat, hyvälaatuiset ja 
parhaiten kasvaneet puut pois. 
Usean hakkuukerran samassa 
kohteessa tehty harvennushak-
kuu rapauttaa metsän kasvun. Se 
johtaa metsän hävittämiseen, laa-
dun huonontumiseen ja kasvun 
heikkenemiseen. Nyt saatu hyvä 
metsän kasvu tuhoutuu ja jou-
dumme jatkossa allikkoon metsän 
tuoton vähenemisen vuoksi. Met-
sätalous on pitkäjänteistä työtä yli 
sukupolvien.

Antakaamme tuleville suku-
polville paremmat metsät, kuin 
me olemme saaneet. Sotien jäl-
keen hyvä metsänhoito ja metsän 
parannustyöt ovat saaneet Suo-
men metsistä maailman hyvälaa-
tuisimmat ja kasvupaikkaan sopi-
vimmat puulajit. Metsänviljely-
menetelmällä saadaan Etelä-Suo-
messa metsän peitteisyys ja kasvu 
paremmaksi kymmenessä vuo-
dessa, kuin vanhoissa metsissä. 
1940 luvulla Suomen metsät kas-
voivat 55 miljoonaa kuutiomet-
riä vuodessa. Nyt metsät kasvavat 
108 miljoonaa kuutiometriä. Kas-
vua voidaan vielä parantaa metsän 
jalostuksella, hyvällä metsänhoi-
dolla ja perusparannustöillä.

Monimuotoinen, hyvin kasvava 
ja laadukas metsä

Metsän jalostus
Metsän jalostuksessa tulee ottaa 
huomioon Suomen erilaiset kasvu- 
ja ilmasto-olosuhteet. Suomi on 
jaettu kolmeen ilmastovyöhyk-
keeseen, jonka perusteella on 
tehty jalostustyötä. Puuston pai-
kalliset olosuhteet eivät saa muo-
dostua liian suuriksi. Etelässä kas-
vavista puista jalostettuja taimia ei 
voida viedä yli 250 kilometriä Ete-
lä-Suomesta keskiseen-Suomeen. 
Kasvit eivät kestä pitempää siirtoa 
uuteen kasvu -ja ilmasto-olosuh-
teisiin. Suomessa on 1960–1970 
luvuilla kartoitettu ja rekisteröity 
kaikki hyvälaatuiset ja nopeasti 
kasvaneet metsiköt. Niiden met-
siköiden parhaat yksilöt on nume-
roitu ja rengastettu kantapuiksi 
jalostusta varten. Puiden latvaok-
sista on otettu oksankärkiä ja sen 
jälkeen vartettu (ympätty) pieniin 
taimiin kasvihuoneissa Metsänja-
lostussäätiön toimesta. Vartteista 
on tehty siemenviljelyksiä, joista 
kerätään käpyjä metsänviljelyä 
varten. Jalostuksella parannetaan 
15–25 % puuston kasvua.

Toimenpiteet
Uudistushakkuussa jätetään hak-
kuualueelle tuoreilla kankailla 
hyvälaatuisia mäntyjä ja koivuja 
siemenpuiksi noin 15–20 kpl/ha. 
Alue raivataan ja muokataan. Odo-
tetaan 1–3 vuotta, kun siemen-
puut ovat siementäneet alueen ja 
paikalle on tullut taimia. Tämän 
jälkeen istutetaan täydentämällä 
rehevillä mailla kuusen ja hei-
kompiravinteisilla paikoilla män-
nyn taimilla. Lehtokankailla ei 
voida odotella, vaan istutus on teh-
tävä välittömästi uudistuksen jäl-
keen. Hakataan siemenpuut pois 
3–4 vuoden kuluttua. Toimenpi-
teellä istutuskustannukset halpe-
nevat. Taimikonhoidolla ohjataan 

lopullinen puulajien valinta. Tar-
peen mukaan tehdään varhaisper-
kaus ja taimikonhoito 2–4 metrin 
pituisessa taimikossa. Metsästä 
tulee tuottoisa, kasvupaikalle 
sopiva, terve, tuholaisia kestävä, 
maisemaystävällinen ja hyvälaa-
tuinen metsikkö. 

Tavoite puulajisuhde leh-
tomaisilla ja tuoreilla kankailla 
kuusia 1000–1200 kpl /ha, 

mäntyä 500–600 kpl/ha ja koi-
vua 100 kpl/ha. Harvennuksissa 
jätetään laadukkaat ja parhai-
ten kasvaneet puut tuottamaan 
puusatoa. Savipitoisille alueille 
toimenpide ei sovi. Istuttaminen 
tulee halvemmaksi, kun ei tarvitse 
istuttaa kuin osa alueesta. Taimi-
kosta saadaan täysin sulkeutu-
nut sekametsä Etelä-Suomessa 
10 vuodessa.
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3/2020 14.9. Vko 38
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Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

Metsätieteen päivä – mistä puhutaan?
Vuosittainen metsätieteen päivä 
pidettiin 20.11.2019 Helsingissä 
Tieteiden talolla. Päivän nimi on 
tylsä ja pelottava: siellä tieteen 
tekijät vääntävät kaavojensa yksi-
tyiskohdista. Ei kai siellä tavalli-
nen metsänomistaja opi mitään?

Päivän nimi kannattaa unoh-
taa ja lähteä rohkeasti katso-
maan. Päivää seuraamalla näkee 
ja kuulee mistä metsäalalla kes-
kustellaan. Lisäbonuksena päivän 
annista voi poimia joitakin uusia 
ideoita omaan metsätalouteensa.

Esimerkiksi viime marraskuun 
tilaisuudessa puhuttivat kuusi-
vuotiaan metsälain vaikutukset ja 
hiilinielukaupan mahdollisuudet. 
Erityisen paljon puhutti metsä-
luonnon tila, mitä käsiteltiin sekä 

aamupäivän yhteisessä ohjelmassa 
että iltapäivän erillisissä sessioissa.

Keskustelu metsäluonnon 
tilasta ei näytä selkeytyvän - päin 
vastoin – ristiriita vuosikymmen-
ten varrella toteutuneiden paran-
nuksien ja uusien vaatimus-
ten välillä vain levenee. Näyttää 
siltä, että tietämys metsäluon-
non tilasta, tilan heikkenemisen 
syistä ja oikeista toimenpiteistä on 
edelleen heikkoa, mikä jättää tilaa 
”musta tuntuu”-riidoille.

Metsien hiilinieluasiat ovat 
olleet paljon esillä julkisuudessa 
ja niin myös metsätieteen päi-
vässä. Iltapäivän sessio antoi 
aiheesta perusteellisempaa tietoa. 
Selkeää yhtenäistä mallia hiilinie-
lujen myyntiin ei suomalaiselle 

metsänomistajalle vielä ole, mutta 
paljon on kokeiluja ja uusia toi-
mijoita. Täydellistä ”konsen-
sus”-toimintamallia tuskin tulee, 
mutta asiat edistyvät kyllä kokei-
lujen ja uusien kauppapaikkojen 
myötä. Ei muuta kuin mukaan 
kokeiluihin.

Metsätieteen päivän metsänhoi-
don annista voisi poimia yhden 
idean. Siinä perinteisestä 2-jakoi-
sesta kasvatuksesta on kehitetty 

mallia, jossa päästään jatkuvaan 
2-jakoiseen kasvatukseen kais-
tamaisen käsittelyn avulla (aal-
tomaisesti 2-jakoisen metsän kas-
vatus). Virkistävä uusi laajennus 
perinteiseen kasvatustapaan.

Metsätieteen päivän ohjelma 
ja esitysten lyhennelmät löytyvät 
metsätieteen päivän 2019 koh-
dalta Metsätieteellisen Seuran 
nettisivuilta http://www.metsa-
tieteellinenseura.fi/.

Harmaa suojelu tarkoittaa 
sitä, että metsänomistaja ei ole 
moneen vuosikymmeneen hoita-
nut metsäänsä. Metsä on saanut 
olla ja kasvaa omillaan. Harmaan 
suojelun taustalla on monia erilai-
sia syitä tietoisesta luonnontilaan 
jättämisestä aina omistajan pitkä-
aikaiseen sairauteen asti.

Harmaan suojelun määrää voi 
karkeasti arvioida inventointien 
perusteella. Arviot liikkuvat jos-
sakin 20-30 prosentin välillä yksi-
tyismetsien pinta-alasta. Niitä on 
siis paljon enemmän kuin tiukasti 
suojeltuja alueita.

Harmaan suojelun laajuutta ja 
merkitystä ei tutkita eikä arvioida 

virallisesti. Syitä on monia. Yksi 
syy on, että harmaan suojelun 
alueet eivät yleensä säily ikuisesti, 
vaan ne saattavat tulla taas aktii-
visen metsänhoidon piiriin – tyy-
pillisesti perintötilanteessa. Har-
maata suojelua tulisikin tarkas-
tella tilastollisesti. Joka vuosi har-
maasta suojelusta poistuu alueita 

ja uusia tulee tilalle.
Harmaan suojelun alueet ovat 

merkittävästi suurempia kuin 
virallisen suojelun alueet. Koska 
niiden merkitys on niin suuri, 
on välttämätöntä, että harmaata 
suojelua aletaan tilastoida ja tut-
kia nykyistä paremmin.

Jaakko Temmes

Metsien harmaa suojelu on vaikuttavampaa 
kuin virallinen suojelu



5ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 1/2020

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Liisa Mäkijärven näköinen Metsäsäätiö

Metsänhoitaja Liisa Mäkijärvi tuli 
Suomen Metsäsäätiön toiminnan-
johtajaksi vuonna 1999 ja jäi eläk-
keelle toimitusjohtajan tehtävästä 
parinkymmenen vuoden työrupea-
man jälkeen.

Jos metsänomistaja maksaa esimerkiksi 20 000 euron pystykaupan yhtey-
dessä säätiömaksua 0,2 prosenttia kaupan arvosta eli 40 euroa, niin puun 
ostaja maksaa saman. Näin Suomen Metsäsäätiön kassaan tulee 40 eu-
roa käytettäväksi koko metsäsektorin yhteisten asioiden ajamiseen ja puun 
puolesta puhumiseen. Säätiömaksu on metsänomistajalle metsäverotuk-
sessa vähennyskelpoinen.

Etämetsänomistajien Liitto ja 
Suomen Metsäsäätiö ovat teh-
neet yhteistyötä kymmenkunta 
vuotta. Yhteistyössä pyrkimyk-
senä on ollut lisätä metsänomis-
tajien ja myös metsätilanomista-
jayhdistysten hallintohenkilöiden 
tietoisuutta siitä tärkeästä työstä 
mitä Suomen Metsäsäätiö tekee. 
Tähän liittyen Liisa Mäkijärvi on 
käynyt kertomassa Suomen Met-
säsäätiön toiminnasta lukematto-
missa Etämetsänomistajien Liiton 
ja sen jäsenyhdistysten tilaisuuk-
sissa. Myös Etämetsänomista-
ja-lehdessä on kerrottu kulloin-
kin ajankohtaisista Suomen Met-
säsäätiön toiminnoista. ”On ollut 
huippuhienoa tehdä toimialan 
eteen työtä sellaisten aktiivisten ja 
aitoa yhteistyötä tekevien tahojen 
kanssa kuten muun muassa Etä-
metsänomistajien Liitto, joka on 
kokoaan suurempi metsäalan vai-
kuttaja”, toteaa Liisa Mäkijärvi.

Suomen Metsäsäätiön syntys-
anat lausuttiin 1990-luvun puo-
livälissä. Silloin sekä Metsäteolli-
suus ry:n että Maa-ja metsätalo-
ustuottajien Keskusliiton johto-
henkilöt totesivat, että Suomeen 
pitäisi saada sellainen toimija, 
joka voi puolueettomasti puhua 
koko sektorin puolesta. Näin 

synnytettiin Suomen Metsäsää-
tiö. Alkuvaiheessa Suomen Met-
säsäätiön toiminnasta vastasivat 
yhdessä Metsäteollisuus ry:n ja 
MTK:n nimeämät asiamiehet.

Metsänhoitaja Liisa Mäkijärven 
aika Suomen Metsäsäätiössä alkoi 
vuosisadan vaihteessa. Hän toimi 
lähes koko ajan Suomen Metsä-
säätiön toiminnanjohtajana. Sää-
tiölain uudistus vaikutti siihen, 
millaisella mandaatilla säätiötä 
voi ja pitää johtaa. Vuoden 2016 
alusta, säätilain uudistuksesta 
alkaen, Liisasta tuli toimitusjoh-
taja. Samalla myös Suomen Met-
säsäätiön valtuusto muuttui hal-
lintoneuvostoksi. Etämetsänomis-
tajien Liitolla on edustus Suomen 
Metsäsäätiön hallintoneuvostossa.

”Työurani Suomen Metsäsää-
tiössä on ollut hienoa ja antoi-
saa aikaa, koska siinä on päässyt 
alusta alkaen miettimään ja kehit-
tämään niitä toimenpiteitä, joilla 
on voinut edistää koko metsäelin-
keinon toiminta- edellytyksiä”, 
tiivistää Liisa Mäkijärvi 20-vuo-
tisen työrupeamansa. On ollut 
mielenkiintoista todeta, että aina 
aika ajoin haastetaan metsäsekto-
rin toiminnan oikeus toimia niin 
kuin se toimii. Koko ajan pitää 
olla valppaana. Syyt haastoon 

voivat vaihdella, mutta on tär-
keää, että niihin vastataan oikeilla 
argumenteilla ja koko yhteiskun-
nan etu huomioiden. 

Suomen Metsäsäätiö on ollut 
vahvasti mukana tukijana muassa 
kahdessa tärkeässä hankkeessa eli 
koululaisten metsävisassa ja Päät-
täjien Metsäakatemiassa. Kou-
lulaisten metsävisaan osallistuu 
vuosittain noin 30 000–35 000 
koululaista ja Päättäjien Metsä-
akatemian kahteen vuosittain 
järjestettävään kurssiin osallistuu 
viitisenkymmentä eri alojen päät-
täjää. Koululaisten metsävisalla 
voidaan vaikuttaa nuorten met-
säsuhteeseen jo pienestä pitäen ja 
Päättäjien Metsäakatemialla taas 
pystytään vaikuttamaan yhteis-
kunnassa eri tehtävissä kuten 
kansanedustajina, toimittajina ja 
yritysjohtajina toimivien henki-
löiden metsänäkemyksiin. ”Suo-
men Metsäsäätiön tuella on ollut 
ja on edelleen merkittävä rooli 
siinä, että koululaisten metsävisa 
ja Päättäjien Metsäakatemiat pys-
tytään vuosittain järjestämään”, 
arvioi Liisa Mäkijärvi.

Edellä kuvatun kaltaisen hank-
keiden ja monien muiden puun 
käytön puolesta puhuvien hank-
keiden rahoittamiseen Suomen 

Metsäsäätiö kerää puukauppojen 
yhteydessä vapaaehtoista säätiö-
maksua. Sen suuruus on pysty-
kaupassa 0,2 prosenttia kauppa-
summasta ja hankintakaupassa 
0,1 prosenttia kauppasummasta. 
Kun metsänomistaja maksaa sää-
tiömaksun, niin myös puun ostaja 
maksaa sen. Vuosittain Suomen 
Metsäsäätiö kerää säätiömaksuja 
vajaat kaksi miljoonaa euroa. 
”Lähes koko summa käytetään 
Suomen metsäsektorin hyväksi, 
sillä Suomen Metsäsäätiön asioita 
hoitamassa on ollut minun lisäk-
seni yleensä vain yksi projektihen-
kilö eli hallintokulut ovat olleet 
pienet”, laskeskelee Liisa Mäki-
järvi.

Noin 30 prosenttia metsän-
omistajista maksaa säätiömaksun. 
Prosentti voisi olla huomattavasti 
suurempikin. Jos metsänomistaja 
tekee esimerkiksi 20 000 euron 
pystykaupan, niin säätiömaksu on 
40 euroa. Ja kun puun ostaja mak-
saa säätiömaksua saman verran, 
niin puukauppa kartuttaa Suo-
men Metsäsäätiön kassaa yhteensä 
80 eurolla. Suhteellisen pienellä 
panostuksella metsänomistajat 
voivat vaikuttaa merkittävästi sii-
hen, että Suomen Metsäsäätiön 
kaltaisella puolueettomalla toimi-
jalla on ja säilyy edellytykset puun 
puolesta puhumiseen. ”Metsäsää-
tiömaksu on myös metsäverotuk-
sessa vähennyskelpoinen”, muis-
tuttaa Liisa Mäkijärvi.

Kysyi Liisalta, että mitä nyt sit-
ten pitkän Suomen Metsäsäätiössä 
tehdyn uran jälkeen. Huomaan, 
että vastaus vaatii vähän aikaa ja 
harkintaa. ”Olen ryhtynyt vapaa-
ehtoistyöhön yksinäisten ihmis-
ten arkiystäväksi ja kun kesä 
tulee, aion ryhtyä selvittämään 
suhdettani golfiin”, miettii Liisa. 
Työni metsätalouden parissa on 
nyt tehty, ja kaikkeni olen anta-
nut. Nyt on aika ja mahdollisuus 
löytää itsestä uusia ulottuvuuksia.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti: JAAKKO TEMMES Kuvat: SINI NÄRÄKKÄ

Uudenmaan OP:n kokoustila pullisteli, kun kiinnostuneet metsänomistajat etsivät keinoja hyödyntää metsiensä 
hiilinieluja.

Kuvassa tilaisuuden toteuttajaryhmä. Alhaalta vasemmalta Kalevi Pullinen Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsä-
tilanomistajista, Jaakko Temmes Etämetsänomistajien Liitosta. Ylhäällä vasemmalta Rauno Numminen  Etämet-
sänomistajien Liitosta, Petri Kämäräinen Puuni Oy:stä ja Jyrki Nieminen Bluewhite Bioforest Oy:stä.

Keskustelu metsien hiilinieluista 
käy kuumana. Suomen valtion 
laskelmissa metsien hiilinieluilla 
kompensoidaan valtakunnallisia 
hiilipäästöjä eli hiilinieluilla on iso 
arvo ja merkitys. Ongelmana vain 
on, että hiilinielun arvo ei näy met-
sänomistajalle ja rahallinen yllyke 
toteuttaa hiilinieluja huomioivaa 
metsänhoitoa puuttuu.

Räntäsateisena iltana 27.11. 
pidettiin Hyvinkäällä metsän-
omistajien hiilinieluilta. Paikalla 
oli täysi sali ihmisiä Riihimäen, 
Hyvinkään ja Hämeenlinnan alu-
eilta. 

Jaakko Temmes alusti keskus-
telua käymällä läpi eri näkökul-
mia ja malleja metsien hiilinie-
lujen myyntiin. Mukana olivat 
mm. kansainväliset mallit, muu-
tamat kotimaiset esimerkit ja 
pohdinnat siitä, mitä ja miten 
voidaan myydä.

Käytännön toteutuksena Jyrki 
Nieminen Bluewhite Bioforest 
Oy:stä kertoi Metsäkolikko-hii-
lensidontatodistuksesta ja sen 
markkinanäkemyksistä. Metsä-
kolikko perustuu hyvin kasvavan 
varttuneen metsän hiilensidon-
taan viiden vuoden jakson aikana.

Miten metsänomistaja voi myydä hiilinieluaan?

Puuni Oy:n Petri Kämäräi-
nen esitteli yrityksen kehittä-
mää joutomaiden metsitysmallia, 
missä joutomaita hyödyntämällä 

voidaan luoda uusia hiilinieluja 
hiilensidontaan. Joutomaan omis-
tajalle kustannetaan maan metsi-
tys ja syntyvän metsän hiilinielu 

myydään seuraavan 50 vuoden 
jaksolla.

Molemmissa malleissa hiilensi-
dontaa myydään vapailla markki-
noilla niille yrityksille ja kulutta-
jille, jotka haluavat kompensoida 
omat hiilipäästönsä. Vaikka hii-
lensidonnan hinnan voidaan 
olettaa seurailevan päästöoi-
keuksien hintoja, hinta määräy-
tyy lopulta vapaasti kysynnän ja 
tarjonnan mukaan. 

Keskustelu aiheesta kävi esi-
tysten lomassa vilkkaana. Innos-
tus oli kova ja erityisesti esimer-
kit panivat meitä metsänomista-
jia miettimään metsiemme hiili-
nielun kauppaa ja arvoa. Lopulta 
puheenjohtaja Kalevi Pullinen 
joutui katkaisemaan keskustelun, 
kun meille varattu aika oli jo rei-
lusti ylitetty.

Kiitos Riihimäen - Hyvinkään 
Seudun Metsätilanomistajat ry ja 
Uudenmaan OP järjestelyistä.
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Lehden kuvakilpailun satoa 2019

Sinnikäs mänty
Taina Lamminen (Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat)

”Sinnikäs mänty” kohteen Taina Lamminen löysi kesäisellä kävelyretkellä 
Kokkolan Laajalahdesta fossiiliselta hiekkadyyniltä. Laajalahti on entinen 
merenlahti, joka padottiin Öjanjärveksi vuonna 1969. Suosittu virkistysalue 
männikköineen, hiekkadyyneineen ja -rantoineen, tervaleppälehtoineen ja 
laajoine rantaniittyineen kuuluu Natura 2000 –verkostoon.

Saimaan Metsänomistajien varapuheenjohtaja Kari Monto ehdotti 
Etämetsänomistajien Liitolle kuvakilpailua erikoisista puista. Ryh-
dyttiin tuumasta toimeen ja kilpailukutsu oli vuoden 2019ensimmäi-
sessä lehdessä. Kuvia saatiin 38 kohteesta 13 kuvaajalta. Ahkerimpia 

kuvaajia olivat Mauri Inha (Tampereen Seudun Metsänomistajat) ja 
Hannu Turkki (Saimaan Metsänomistajat). ETAMOLin hallitus valitsi 
22.1.2020 kolme voittoisaa kuvaa:

Läpi harmaan kiven
Mauri Inha (Tampereen Seudun Metsänomistajat)

”Läpi harmaan kiven” kohteen Mauri Inha löysi ollessaan 
tekemässä ennakkoraivausta Alavudella lähellä kotitilaansa 
olevalla palstalla.

Jättiläisen sormus
Taimi Manninen (Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat)

”Jättiläisen sormus” kohteen Taimi Manninen löysi sisarensa Helenan kanssa, 
kun he menivät tapaamaan veljeään, joka oli raivaamassa metsää Joutsassa. 
Löydön tekee erityisen tärkeäksi se, että metsäretki oli viimeinen yhteinen 
Helena sisaren kanssa, koska tämä kuoli yllättäen pian sen jälkeen.

Muitakin kilpailuun 
lähetettyjä kuvia tullaan 
näkemään lehdessämme 

myöhemmin.
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Lämpimästi tervetuloa tälle ainutlaatuiselle opinto- ja 
virkistysmatkalle upeisiin vuoristomaisemiin Itäval-
lan Zell Am Seehen. Luonnon nähtävyyksien lisäksi 
tutustumme matkan aikana metsien hoitoon paikalli-
sen metsänhoitajan johdolla ja vierailemme pientilalla. 
Matkanjohtajana toimii suomalainen, kohteessa asu-
va kokenut matkanjohtaja Anne Lappi https://www.
kon-tiki.fi/opas/anne-lappi/ 

Matkaohjelma 
A= aamiainen, L= lounas, I = illallinen 

12.10. maanantai | matkapäivä, Helsinki – Zell Am 
See I 
Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, josta 
Finnairin suora lento Müncheniin lähtee kello 8. Saa-
puminen perille klo 9.35. Suomenkielinen matkanjoh-
taja Anne Lappi on ryhmää vastassa. Lähdemme tilaus-
bussilla kohti Itävaltaa. Saapuminen n. kolmen tunnin 
ajomatkan päähän Zell Am See´n pieneen, viehättä-
vään vuoristokaupunkiin, joka on suosittu talviurheilu-
kohde, mutta tarjoaa myös syksyllä mahtavat maastot 
ja maisemat aktiiviseen liikkumiseen luonnossa. Ma-
joittuminen Steinerwirt -hotelliin. Teemme opastetun 
kaupunkikävelyn. Yhteinen illallinen hotellissa.

13.10. tiistai | Krimml -vesiputoukset & Hohe Tauern 
kansallispuistokeskus A, L 
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla tutustumisretkel-
le Euroopan korkeimmille vesiputouksille Krimmliin. 
Kuulemme, miten mahtavat luonnonvoimat ja vesi-
massat järjestävät vaikuttavan konsertin. Huomio kiin-
nittyy vesiputouksen aiheuttaman mikroilmaston vai-
kutuksesta alueen puustoon ja pintakasvillisuuteen. 
Maapohja peittyy sammalista ja puusto on sopeutunut 
runsaaseen kosteuteen. Maastossa ollaan parisen tun-
tia ja korkeusmetrejä tulee n. 250. Hyväkuntoiset voi-
vat nousta putouksen vierellä kulkevaa polkua ylös asti, 
halutessaan voi jäädä myös alemmalle tasolle, josta nä-
kee myös hyvin ympäröivän alueen. Iltapäivällä tutus-
tumme Hohe Tauernin Kansallispuistokeskukseen, jos-
sa saamme lisätietoa alueen luonnosta. Yhteinen lounas 
päivän aikana. Ilta vapaata. 

14.10. keskiviikko | Schmittenlaakso & Augut-tila-
vierailu A, I 
Aamiainen omaan tahtiin hotellissa, jonka jälkeen läh-
demme postibussilla kohti Schmittenlaaksoa. Tapaam-
me siellä paikallisen metsänhoitajan. Tutustumme hä-
nen johdollaan matkailualueen vuoristometsien hoi-
toon. Pääpaino metsänhoidossa on monimuotoisuus, 
ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä lumivyöryjen estämi-
nen. Puunkorjuun haasteet poikkeavat siitä, mihin 
olemme Suomessa tottuneet. Nousemme kabiinihissil-
lä ylös vuorenrinteelle, josta hiljalleen kävelemme met-
säreittiä alas laaksoon. Matkalla keskustaan vierailem-
me viehättävällä Augut-pientilalla ja tutustumme tilan 
kauppaan, jossa myydään tilan omia tuotteita eli her-
kullista lähiruokaa mm. juustoa, lihaa, kinkkua, hillo-
ja ja leipää. Iltapäivällä vapaata aikaa Zell am Seessa os-
toksille tai omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen. 
Yhteinen illallinen hotellilla. 

15.10. torstai | Grossglockner-vuori A, I
Aamiaisen jälkeen lähdemme koko päivän kestäväl-
le bussiretkelle tutustumaan upeisiin alppimaisemiin. 
Retkemme suuntautuu kohti Itävallan korkeinta vuor-
ta Grossglockneria (3798 m) ja pääsemme ihailemaan 
myös jäätikkömaisemia. Näemme eri kasvillisuusvyö-
hykkeitä ja nousemme puurajan yläpuolelle. Yhteinen 
illallinen hotellissa. 

5. päivä | Kotkanpesä & kotiinpaluu A, L 
Aamiaisen jälkeen hyvästelemme kauniin vuoristoky-
lämme ja lähdemme bussilla kohti Kotkanpesää. Suun-
taamme Saksan Alpeille. Mikäli sääolosuhteet sallivat, 
tutustumme Saksan kansallissosialistinen työväenpuo-
lue rakennuttamaan edustustilaan eli nk. teehuonee-
seen, joka rakennettiin Hitlerille tämän 50-vuotislah-
jaksi. Mikäli lumiolosuhteet estävät pääsyn Kotkanpe-
sälle, tutustumme kuitenkin kohteesta kertovaan mu-
seoon. Nautimme päivän aikana yhteisen lounaan. 
Saapuminen Münchenin lentoasemalle noin kello 17. 
Finnairin suora lento Helsinkiin kello 18.50–22.15 
Mukavaa matkaa! 

Lennot
Finnair 
AY1401 Helsinki – München kello 8–9.35 
AY1406 München – Helsinki kello 18.50–22.15

Majoitus 
Steinerwirt1493 -hotel Dreifaltigkeitsgasse 2, 5700 
Zell am See 
http://www.steinerwirt.com/
Boutique Hotel Steinerwirt1493 sijaitsee Zell am Seen 
keskustassa, Zell-järven ja CityXpress-köysiradan lä-
heisyydessä. Hotellissa on palkittu ravintola ja kylpy-
lä-osasto, joka sijaitsee rakennuksen ylimmässä kerrok-
sessa. Saatavilla on ilmainen WiFi. 
Kattoterassilta on hienot näkymät vanhaan kaupun-
kiin, järvelle ja ympäröiville vuorille. 
Kaikki huoneet on sisustettu pelkistettyyn nykyaikai-
seen tyyliin. Huoneissa on taulu-tv, DVD-/CD-soitin, 
vedenkeitin ja luonnollisesti käsitellyt puukalusteet. 
Useat ravintolaoppaat suosittelevat hotellin klassis-
ta itävaltalaista ravintolaa. Saatavilla on laaja valikoima 
itävaltalaisia viinejä, joita ravintolan sommelierit tarjoi-
levat. Viinikellari on peräisin 1300-luvulta. 
Matkan hinta 1.395 €/hlö jaetussa 2h-huoneessa 
Hintaan sisältyy 
• Finnairin suorat lennot Helsinki – München - Hel-

sinki turistiluokassa 
• lentoverot ja matkustajamaksut 
• majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 
• hotelliaamiaiset 
• ohjelman mukaiset kuljetukset 
• ohjelman mukaiset ateriat; 2 x lounas ja 3 x illalli-

nen hotellissa, ruokajuomina illallisilla viini/olut/al-
koholiton x 1 annos 

• suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen / 
päättyen München 

Lisämaksusta
• yhden hengen huone 120 €. Ilman huonekaveria 

matkustavan tulee varata yhden hengen huone 
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hin-
taan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimi-
tus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.

Ilmoittautumiset
Verkkokaupastamme www.kontiki.fi. 
Sähköpostitse ilmoittautumiset@kontiki.fi 
Puhelimitse 09 466 300 (ma-pe klo 9–16) 

Maksuehto 
Ennakkomaksu 300 € / hlö ilmoittautumisten yhtey-
dessä 
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua. 
Hinnat perustuvat 10.2.2020 voimassa oleviin valuut-
ta- ja verotietoihin. Matkan hinta edellyttää ryhmän 
minimikokoa 20. 
Vapaaehtoinen tukimaksu ilmastotyöhön Voit halu-
tessasi maksaa vapaaehtoisen 10 euron matkakohtai-
sen tukimaksun ilmastotyöhön. Maksusi ohjataan ly-
hentämättämänä Luonnonperintösäätiölle, joka käyt-
tää varat luonnonsuojelualueiden hankintaan Suomes-
sa. Lahjoittaminen käy vaivattomasti yhdellä klikkauk-
sella verkkokaupassamme ja lahjoituksen maksat en-
nakkomaksun yhteydessä. 
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikatau-
lu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden 
Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään 
hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai 
lentoverokustannusten noustessa. 
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko mat-
kan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkava-
kuutus sisältäen peruutusturvan. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy 
Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 
(1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaik-
kia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojem-
me erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikke-
uksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja 
myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä 
matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäk-
si erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun 
liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.
kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 
Kon-Tiki Tours on yksityinen, suomalainen matkatoi-
misto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri tee-
moilla ympäri maailmaa.
Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat, 
kulttuuri- ja wellness-matkat, metsä- ja maatalouden 
erikoismatkat, opinto- ja incentive-matkat sekä fa-
nimatkat erilaisiin urheilutapahtumiin suomalaisten 
asiantuntijaoppaiden johdolla.

Metsä- ja luontomatka ItävaltaanMetsä- ja luontomatka Itävaltaan
12.–16.10.202012.–16.10.2020
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TOIMI NÄIN
Näillä ohjeilla voit maksaa jäsenetuhintaisen 
Metsälehden tilauksen suoraan Etämetsänomistajien 
Liitolle.

·  Maksa Metsälehden jäsenetuhintainen tilauksesi   
ETAMOL:in tilille: FI68 5711 1320 1409 54.

·  TÄRKEÄÄ! Laita maksun viestikenttään nimi ja postiosoite 
lehden toimittamista varten.

· Maksettuasi tilauksen, alkaa tilausjaksosi 22.5.2020 ja  
tilaus on voimassa 12kk.

Jos Metsälehden vanha tilauksesi on vielä voimassa,  
ole yhteydessä Metsälehden asiakaspalveluun.

· Mikäli et halua tehdä uutta Metsälehden tilausta Etämetsän- 
omistajien Liiton jäsenhinnalla, voimassa oleva tilauksesi 
jatkuu olemassa olevien tilausehtojen mukaisesti.

HUOM! 
Toimi nopeasti, maksa jäsenetuhintainen Metsälehden 
tilaus viimeistään 30.4.2020. Näin tilauksesi alkaa 
Metsälehden 22.5.2020 ilmestyvästä numerosta. 
Seuraava mahdollisuus tilata Metsälehti jäsenetuhintaan 
on keväällä 2021. 

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä 
Metsälehden asiakaspalveluun puhelimitse 
09 315 498 40 (klo 9-15) tai sähköpostitse 
asiakaspalvelu@metsalehti.fi

Terveisin
Metsälehden asiakaspalvelu

Vuoden 2020 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € (norm. 155,00 €). 
Tilaus sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €). 

Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen.

Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu. 
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Tervetuloa Etämetsänomistajien matkalle pohjoisen 
väriloistoon. Tampereelta alkavalla kiertomatkallam-
me tutustumme matkan varrella Oulun Hailuodon 
kansallismaisemiin, Rovaniemen kulttuuriin ja met-
sänhoitoon sekä Länsi-Lapin metsätalouteen ja met-
sänhoitoon. Kuulemme asiantuntijoilta mielenkiin-
toista ajankohtaistietoa Lapin elinkeinoelämästä. Vie-
raillemme paikallisten yrittäjien kohteissa ja kuu-
lemme luonto- ja matkailuelinkeinon harjoittamisen 
haasteista ja menestystarinoista. Matkalla pääsemme 
nauttimaan myös taiteen ja pohjoisen kulinarismin 
helmistä. Matkan aikana majoitumme tasokkaissa ja 
viihtyisissä hotelleissa ja huoneistoissa ja nautimme 
illallisia alueen huippusuosituissa ravintoloissa.

Matkan kohokohdat
Hailuodon kansallismaisemat: Ainutlaatuinen mai-
sema ja luonnonolosuhteet ovat nostaneet Hailuodon, 
Perämeren suurimman saaren, kansallismaisemaksi ja 
saari jo itsessään on nähtävyys, joka tunnetaan upeis-
ta hiekkadyyneistään, kauniista maalaismaisemistaan 
ja aidosti säilyneestä paikalliskulttuuristaan. Jääkauden 
jälkeisen maankohoamisen seurauksena saari kasvaa 
edelleen noin yhden senttimetrin vuodessa. Hailuoto 
on unelmakohde historian havinasta, upeasta luonnos-
ta ja kalastuskulttuurista kiinnostuneille sekä myös pa-
ratiisi lintubongaajille. 
Rovaniemen tiedekeskukset Arktikum ja Pilke: 
Opastettu kierros maailmankuulussa tiedekeskukses-
sa ja arktisen alueen huippumuseossa Arktikumissa an-
taa loistavan pohjatiedon arktisten alueiden historias-
ta ja kehityksestä. Tiedekeskus Pilkkeessä tutustumme 
Metsähallituksen toimintaan ja pohjoisen metsiin kai-
killa aisteilla. Näyttely esittelee metsien kestävää käyt-
töä ja kertoo nykyhetkestä sekä metsien moninaiskäy-
tön mahdollisuuksista. Pilke-talo on upea näytös tai-
dokkaasta suomalaisesta puurakentamisesta. 
Levin ja Kittilän alue – metsätietoutta, ruskan lois-
toa ja taidetta: Tutustumme asiantuntijan johdol-
la alueen mielenkiintoisiin metsäkohteisiin, nautim-
me värikkäistä ruskanäkymistä mm. Levitunturin lael-
ta, tutustumme perinteisen porotilan toimintaan se-
kä kahteen ainutlaatuiseen taidemuseoon; arvostet-
tuun Reidar Särestöniemen museoon sekä Raekallion 
taidegalleriaan. Lisäksi vierailemme Mummola Travel-
sin inspiroivalla tilalla, jota pyörittää paikallinen perhe 
kolmen sukupolven voimin.
Kemi: Perämeren rannikolla sijaitseva Meri-Lapin hel-
mi, joka on kansainvälisesti tunnettu jäänmurtaja Sam-
posta, Kemin lumilinnasta sekä merkittävistä lohijois-
taan on myös syksyllä ruska-aikaan upea vierailukohde. 
Matkalla tutustumme Metsä Groupin Lapin toimin-
taan sekä kuulemme Kemin Metsätilanomistajat yhdis-
tyksen esittelyn.
Tervetuloa nauttimaan antoisasta matkasta! 

Matkaohjelma
16.9. keskiviikko | matkapäivä, Hailuoto
Kokoontuminen Tampereen linja-autoasemalla, jos-
ta lähdemme tilausajobussilla kohti Oulua ja Hai-
luotoa. Matkan varrella nautimme yhteisen lounaan. 

Saavumme Hailuotoon alkuillasta ja majoitumme ho-
telli Luotsissa sekä nautimme yhteisen päivällisen ho-
tellissa. 
17.9. torstai | Rovaniemi ja Levi
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa kohti Rovanie-
meä, jossa opastettu tutustuminen Arktikumin näyt-
telyyn. Lounaan jälkeen tutustuminen Metsähallituk-
sen toimintaan sekä Pilke talon näyttelyyn. Rovanie-
meltä matka jatkuu kohti Kittilää ja Leviä. Matkalla 
kahvitauko. Saapuminen Leville ja majoittuminen Le-
vin Kuningaskotka huoneistoihin. Majoittumisen jäl-
keen ajamme ylös Levitunturin laella sijaitsevaan Levin 
Panoraama -hotellin ravintolaan, josta on huikaisevat 
maisemat Levin ylle.  
18.9. perjantai | Metsäkohteisiin tutustumista
Aamiainen omaan tahtiin. Päivän ohjelmassa on kier-
ros bussilla eri metsäkohteisiin. Tänään mukanam-
me on myös Kittilän metsänhoitoyhdistyksen edusta-
ja. Päivän aikana nautitaan retkilounas nuotiolla maas-
tossa. Ilta vapaata.
19.9. lauantai | Lapin kylä – Särestöniemi-museo
Aamiaisen jälkeen vapaata-aikaa nauttia Levin maise-
mista. Päivällä lähdemme vierailulle Lapin kylään, joka 
on vanha perinteinen porotila. Nykyinen yrittäjä tar-
joaa kylässään matkailijoille monipuolisia Lapin elä-
myksiä ja ohjelmapalveluita. 
Lounaan lomassa kuulemme paikalliselta asiantunti-
jalta katsauksen mökki- ja metsäkiinteistömarkkinoi-
hin Lapissa.
Lapin kylästä siirrymme seuraavaan kohteeseen; Reidar 
Särestöniemen museoon. Reidar Särestöniemi (1925–
1981) on eräs tunnetuimpia suomalaisia taiteilijoita 
ja aikansa merkittävin lappilainen taiteilija. Hän syn-
tyi seitsenlapsiseen perheeseen Kittilän Kaukosen ky-
lään. Reidar Särestöniemi opiskeli Suomen Taideakate-
miassa Helsingissä ja Ilja Repin -instituutissa Leningra-
dissa. Opiskeluvuosiaan lukuun ottamatta Särestönie-
mi eli koko elämänsä kotitilallaan. 
Paluu Leville alkuillasta ja yhteinen illallinen Ravintola 
Saamen Kammissa.  
20.9. sunnuntai | Taidegalleria Raekallio, Kemi
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähdemme 
vierailulle Raekallion taidegalleriaan KittilänPöntsöön. 
Kolmikerroksinen, monimuotoinen Galleria Raekallio 
on itsessään nähtävyys. Galleriassa on aina esillä kym-
menien maalausten vaihtuva näyttely. Raekallio maalaa 
vesi- ja öljyvärein ihmisiä, poroja ja luonnonilmiöitä. 
Paikan päällä on mahdollisuus myös taiteen ostoon.
Raekalliosta jatkamme lounaalle Kaukosen kylässä si-
jaitsevalle Mummola Travel´sin tilalle. Kaukosesta jat-
kamme matkaa Kemiin ja matkalla Metsä Groupin La-
pin toiminnan esittely. Saapuminen Kemiin ja majoit-
tuminen Scandic Hotel Kemiin. Yhteinen illallinen 
Ravintola Merihovissa sekä Kemin Metsätilanomistajat 
yhdistyksen esittely.
21.9. maanantai | Kotimatka Kemi – Viitasaari - 
Tampere
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja lähdemme 
kohti Tamperetta. Viitasaarella kuulemme kahden hak-
kuun toteutuksesta ja nautimme yhteisen lounaan. 
Tampereelle saavumme noin klo 20. (aikataulut tar-
kentuvat lähempänä matkaa).

Majoitus
Hailuoto 16.–17.9.2020
Hotelli Luotsi 
Marjaniementie 789, 90480 Hailuoto
https://wildnordic.fi/lighthouse/
Perämeren suurimman saaren majakan juurella sijaitse-
va Luotsihotelli tarjoaa vierailijoilleen upeat näkymät 
merelle, saaren kansallismaisemien keskellä. Hailuodon 
rauhallinen saaristolaiselämä on omiaan niille, jotka 
haluavat päästä hetkeksi irti kaupunkien sykkeestä ja 
nauttimaan upeasta luonnosta. Hotellissa on 20 huo-
netta, Ravintola Aava, kokoustila sekä saunatilat. 
Huomioitavaa että huoneet ovat keskenään eri kokoi-
sia. Kuvat: Villi Pohjola

Levi 17.–20.9.2020
Huoneistohotelli Levin Kuningaskotka ja Levin 
Kotka 
http://www.levinkotka.fi
Majoitumme Levin keskustassa sijaitsevissa tasokkais-
sa ja tilavissa Levin Kuningaskotka (B- ja C-talot) ja 
Levin Kotka (E-talo) – huoneistoissa, joissa on kak-
si WC:tä ja kaksi suihkua, sauna, yhteinen olohuone 
ja keittiö. Yhteen huoneistoon majoitetaan 4 henkeä 
(kaksi kahden hengen makuuhuonetta käytössä)
Kemi 20.–21.9.2020
Scandic Hotel Kemi
Hahtisaarenkatu 3, 94100 Kemi
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/kemi/scan-
dic-kemi
Viihtyisä hotelli kaikilla mukavuuksilla Kemin keskus-
tassa ja meren äärellä. Hotelliin on helppo tulla ja kau-
pungin palvelut ovat vieressä. Hotellissa on eri tasoisia 
huoneita, kokoustiloja, ravintola sekä baari.
Matkakohde Hailuoto – Rovaniemi – Levi
Matkan ajankohta 16.–21.9.2020
Matkan hinta 1195 €/hlö
Matkan hintaan sisältyy
• ohjelman mukaiset bussikuljetukset tilausajobussilla 

alkaen / päättyen Tampere
• majoitus jaetussa neljän hengen huoneistossa sisältä-

en liinavaatteet
• aamiaiset Hailuodossa Hotelli Luotsissa majoituk-

sen yhteydessä, Levillä ravintola Hullu Porossa, Ke-
missä Scandic Kemissä majoituksen yhteydessä

• ohjelman mukaiset ruokailut
• ohjelman mukaiset vierailukohteet sisäänpääsyineen
• palvelu- ja toimistomaksut
• Etämetsänomistajien edustaja matkanjohtajana ko-

ko matkan ajan
Lisämaksusta
• yhden hengen huone
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hin-
taan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimi-
tus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.

Ilmoittautumiset
Kon-Tikin verkkokaupassa www.kontiki.fi
Sähköpostitse ilmoittautumiset@kontiki.fi 
Puhelimitse 09 466 300 ilman palvelumaksua.

Maksuehto
Ennakkomaksu 300 € / hlö, verkkokaupassa varauksen 
yhteydessä, muuten 7 vrk varauksesta.
Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua, eräpäiväl-
lä 7.8.2020
Hinnat perustuvat 11.2.2020 voimassa oleviin valuut-
ta- ja verotietoihin. Matkan hinta edellyttää ryhmän 
minimikokoa 30.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien 
lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muutok-
sista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäk-
si palveluntarjoajien perimät kulut.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikatau-
lu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden 
Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään 
hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai 
lentoverokustannusten noustessa.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko mat-
kan keston voimassa oleva henkilökohtainen matkava-
kuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy 
Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kulut-
tajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin 
(1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaik-
kia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojem-
me erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikke-
uksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja 
myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä 
matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäk-
si erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan laskun 
liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.
kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/

Pohjois-Suomen 
ruskamatka 
metsämaisemiin 
16.–21.9.2020
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Metsävaltuuskunta kokoontuu kerran vuodessa. 
Koostuu pääosin metsänhoitoyhdistyksien edus-
tajista. Mukana myös yhteismetsät ja meitä oli 
kaksi asiantuntijajäsentä, toinen joulupuuseu-
rasta ja minä Etämetsänomistajien Liitosta.

Kokouksen aluksi puhui elinkeinoministeri 
ja keskustan uusi puheenjohtaja Katri Kul-
muni. hän muistutti Keskustan perinteisistä 
arvoista maaseudun, yrittäjyyden ja biotalou-
den asioista. Ilmastonmuutoksen torjunnan 
yhteydessä hän korosti tarvetta teollisen mit-
takaavan ratkaisuille, vaikka yksilöllisetki teot 
ovat tärkeitä.
Kokouksessa teemoina oli esillä mm.
 - hiljentyvä puumarkkina
 - ilmastonmuutos ja metsien hiilen sidonta
 - suometsien ilmastovaikutukset
 - EU:n metsästrategia ja Petri Sarvamaan 

jäsenyys työryhmässä
 - METSO-suojeluohjelma ja uusi HELMI-

ohjelma ympäristöministeriössä
 - kaavoituksen lisääntyvät ongelmat
 - FSC/HCV ongelmat
 - Toki mukana myös vakioteemoja mm. 

hirvet ja peurat.

Vuoden kympiksi valittiin Anna-Kaisa Heik-
kinen Ylä-Lapin MHY:stä. Hän on ansioi-
tunut Lapin HCV-aluekiistassa hyvänä ja 

MTK:n metsävaltuuskunnan kokous
Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

sovittelevana metsänomistajien edustajana.
Myös puhuttiin paljon järjestön uudistuk-

sesta. Siinä yritetään saada metsänomistajat, 
maanviljelijät ja metsänomistaja-maanviljelijät 
yhtenäisin perustein MTK:n jäseniksi. Samalla 
jäsenrekisterit on tarkoitus yhdistää ja keskit-
tää. Metsänhoitoyhdistyksillä säilyisi oikeus 
määritellä jäsenmaksunsa itsenäisesti, kunhan 
maksut keskusjärjestölle menevät yhteisen kaa-
van mukaisesti. Maksut jaetaan selkeämmin 
edunvalvontamaksuun ja pinta-ala tms. perus-
teiseen maksuun.

Hiilinielujen myynnistä todettiin, että MTK 

Kuvassa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ja metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Taus-
talla näkyy MTK:n kehittämissuunnitelmia ja tavoitteita.

Vaikka jäitä on 
nyt etelässä vähän,  
niin tilanne voi muuttua. 
Kannattaa hyödyntää 
yhteistyökumppanin 
tarjous.

Komposiittikierteinen kaira on kevyt kuljettaa ja 
helppo puhdistaa
Makitan kairapaketti painaa kokonaisuudessaan vain 
3,9 kiloa, joten se kulkee mukana kevyesti kuin kenttä-
lounas. Sitä onkin helppo liikuttaa mukana apajaa vaih-
dettaessa. Kairan kierreosa on kevyttä elastista kom-
posiittia, joka kestää hyvin pakkasta ja konekairausta. 
Perinteiseen teräskierteiseen kairaan verrattuna, kom-
posiittikierteeseen kertyy vähemmän jäätä ja toisaalta 
kertyvä jää on helposti irrotettavissa kierrettä hieman 
taivuttamalla.

Kaira, joka on suunniteltu akkukairaamista varten
Porakoneella kairaaminen vaatii kairalta erilaisia tek-
nisiä ominaisuuksia kuin käsikairaaminen. Light-kai-
rapaketin kairan teräkruunu on suunniteltu akkukai-
raamista varten. Siinä on akkukairaamiseen soveltuvat 
vaihdettavat hammastetut teräpalat. Lisäksi kairassa on 
keskipiikki, jonka ansiosta reikiä voidaan porata myös 
lähekkäin. Näin ollen kairan avulla voi tehdä nopeasti 
esimerkiksi verkonlaskuavannon. 

on tehnyt selvitykset asiasta ja nyt on toteu-
tuksen aika. Hiilinieluina voitaisiin myydä esi-
merkiksi puu/hiili varastojen kasvattamista ja 
tehostettua metsänhoitoa kasvun lisäämiseksi. 
Asiaa on selvittänyt MTK:ssa Anssi Kainulai-
nen. MTK etsii hiilinieluille auditoijaa ulko-
puolisista tahoista.

MTK ei ole Suomen FSC:n jäsen, mutta 
kommentoi kriteerejä niiden julkisen kom-
mentointikierroksen aikana.

Metsävaltuuskunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin uudelleen Mikko Tiirola, joka on jo 10 
vuotta ollut tehtävässä.

Kevyt kaira ja voimakas porakone ovat pilkkijän parhaat kaverit
Makitan uusi Light-kairapaketti tekee kairaamisesta mukavaa ja turvallista. Kairapaketilla pilkkireiät syn-
tyvät nopeasti ja vaivattomasti, jolloin jää enemmän aikaa itse pilkkimiseen. Keveytensä ansiosta kaira 
kulkee myös helposti mukana ja innovatiivisen muotoilun myötä se edustaa kairojen uutta sukupolvea.

Apukahva ja kairan kantapää tekevät kairaami-
sesta turvallista
Makitan kaira myydään aina yhdessä porakoneen 
kanssa, jotta varmistutaan, että porakone on riittävän 
tehokas ja turvallinen akkukairaamiseeen. Kairapaketti 
sisältää aina pitkän ja tukevan apukahvan, eikä kairaa 
saa turvallisuussyistä käyttää ilman sitä. Kairaamisen 
turvallisuutta parantaa myös kairan terässä oleva niin 
sanottu kantapää. Se ehkäisee jääkielekkeen synty-
mistä kairan puhkaistessa kairausreiän auki, mikä pie-
nentää takapotkun mahdollisuutta

Tehoa riittää pidemmillekin pilkkireissuille
Kairapakettiin kuuluvassa hiiliharjattomalla moottorilla 
varustetussa akkuporakoneessa riittää tehoa pidemmil-
lekin pilkkireissuille. Yhdellä latauksella voi kairata jopa 
70 reikää 30–50 senttiseen jäähän. Tehokas porakone 
soveltuu kairaamisen lisäksi erinomaisesti myös raken-
tamiseen ja remontointiin.
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Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES / Osa 2 (osa 1 julkaistiin Etämetsämomistaja-lehdessä 3–4/2018)

Metsänomistaja sähköisen puukaupan 
maailmassa

Säästöpuuryhmät keskitettiin lehtipuuvaltaisiin kosteisiin painanteisiin.

Tähän mennessä tapahtunutta. 
Valitsin tilaltani yhtenäiset kuviot päätehak-
kuuta varten. Tein itse metsänkäyttöilmoituk-
sen sähköisesti metsään.fi palvelussa. Otin ko. 
kuvioiden metsään.fi metsävaratiedoille toisen 
mielipiteen mittaamalla suurimman kuvion 
Trestima-sovelluksella. Tein leimikon kuva-
uksen Kuutioon (kuutio.fi) käyttäen suoraan 
metsään.fi kuviotietoja ja laitoin liitteksi myös 
Trestimalla saadut puustotiedot. Laitoin leimi-
kon myyntiin Kuutioon joulukuun lopussa.

Ja tarina jatkuu tänä vuonna seuraavasti.
Kuutiossa sain leimikolleni kaksi ostotarjo-
usta. Kolmannen ostotarjouksen sain soitta-
malla kyseiselle ostajalle ja pyytämällä tarjo-
usta. Kolmas tarjous tuli minulle soittoni jäl-
keen sähköpostilla.

Tarjoukset olivat hinnoiltaan hyvin lähellä 
toisiaan. Kaikkien tarjoukset perustuivat lei-
mikon kuvauksessa olleisiin metsään.fi met-
sävaratietoihin. Tarjouksissa oli pieniä eroja 
erityisissä puutavaralajeissa kuten sorvi, parru 
ja erikoistyvet. Lisäksi energiapuu oli tarjouk-
sissa esitetty vaihtelevasti.

Pitkän harkinnan jälkeen valitsin ostajaksi 
Metsä Groupin. Hieroimme ostajan kanssa 
sopimuksen joitakin yksityiskohtia puheli-
mitse ja sähköpostilla. Lopuksi allekirjoitin 
hakkuusopimuksen sähköisesti Metsä Grou-
pin Metsäverkossa.

Puukauppasopimuksen teon jälkeen keväällä 
päätin liittää tilani UPM:n FSC-ryhmäserti-
fiointiin. Ryhmäsertifioinnin sopimus edellytti, 
että hakkuussa tuli noudattaa FSC-kriteerejä. 
Samalla hakkuissa saatava ainespuu muuttui 
FSC-puuksi. FSC-vaatimukset eivät juurikaan 
muuttaneet käytännön hakkuutyötä. Selvin 
muutos tuli säätöpuihin. Suuremman säästö-
puuvaatimuksen vuoksi säästöpuut keskitettiin 
selkeämmin kahteen kosteaan painanteeseen, 
joissa oli enemmän järeähköä lehtipuuta. 

Kesällä kävimme ostajan kanssa tekemässä 
leimikon tarkemman rajauksen, sopimassa sääs-
töpuiden periaatteista ja katsomassa laanin pai-
kat. Yksi hakattavaksi ajateltu pieni kuvio rajat-
tiin lähes kokonaan hakkuun ulkopuolelle, sillä 
se oli turvemaata, jonka keskellä kulki lähei-
sen järven laskuoja. Oli helpompaa rajata koko 
kuvio hakkuun ulkopuolelle kuin koettaa saada 

hakkuu tehtyä kesäkorjuuna ojan kahta puolta 
niin, että oja ja suojavyöhykkeet eivät häiriinny.

Puuston kokonaismäärä osui hyvinkin tark-
kaan yksiin metsään.fi arvion kanssa. Tukin 
määrä sen sijaan oli metsään.fi -tiedoissa ylä-
kanttiin (mm. niissä ei huomioida lahon vai-
kutusta). Siksi puukauppatulot jäivät noin 
15% metsään.fi arviota pienemmäksi. Tär-
keimmässä puulajissa eli kuusessa tukkipinoon 
päätyi noin 72 % kaikesta kuusen ainespuusta. 
Tukkirungoista saatiin talteen katkonnassa 
tukkia noin 85 %, kun kuusitukkirunkojen 
keskijäreys oli 0,64 m3. Lahon osuus kuusi-
tukkirungoissa oli noin 5 %.

Trestimalla arvioitu puuston kokonaismäärä 
jäi 20% alle toteutuneen. Trestima ennusti 
kyllä tukin osuuden vähän paremmin kohdal-
leen. Hakattavalla alueella oli paikoin kuusia 
alempana kerroksena ja se ilmeisesti vaikutti 
sekä Trestiman tuloksiin että se myös selitti 
tukin arvioitua pienempää määrää.

Uudistamistöistä keskustelin myös Metsä 
Groupin kanssa. Keskustelimme lähinnä tur-
hien kuoppien ja ojien välttämisestä sekä vähän 
tavanomaista pienemmästä istutusmäärästä. 
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Puun määrien toteutuma verrattuna metsään.fi-tietoihin ja 
Trestima-mittauksiin.

Hakkuu on alkanut. Puut olivat tien varressa – ja paljon jo pois kuljetettuna – noin viikossa.

Sovimme kääntömätästyksestä 
istutuskuusille ja maanpinnan rik-
komisesta männyn kylvöä varten. 
Kuusen taimet ja istutus kuuluivat 
sopimukseen, mutta männyn kyl-
vön teen itse. Sopimuksen uudis-
tamistöistä allekirjoitin keskuste-
lujen jälkeen Metsäverkossa.

Johtopäätöksiä:
Metsänkäyttöilmoituksen teko 
metsään.fi -palvelussa. Help-
poa, mutta ei yleensä tuo lisäar-
voa, sillä ostajilla on hyvät järjes-
telmät sen sähköiseen tekoon.

Leimikon teko Kuutiossa. Help-
poa, jos metsään.fi kuviointi ja 
metsävaratiedot ovat oikein. Jos 
kuviorajoja tai puustotietoja pitää 
muuttaa niin työlästä.

Ostotarjoukset Kuutioon. Tar-
jouksien saamisessa on aina eroja 
riippuen ajankohdasta, ostotilan-
teesta ja tarjoajien kiireistä. Sitä 
asiaa Kuutio ei muuta. Suorat 
suhteet ostajiin auttavat ja ostajien 
kiinnostus kannattaa varmistaa.

Tarjousaika. Annettu neljän vii-
kon tarjousaika oli liian pitkä. 
Viikon tai kahden tarjousaika on 
riittävä, pidempi vain siirtää tar-
jousten tekoa ja lisää unohduksen 
riskiä.

Metsään.fi tietojen laatu. Kuvio-
tiedot menivät kokonaiskuutio-
määrän osalta nappiin. Tukki/
kuitujako heitti enemmän ja myös 
puulajisuhteissa oli vähän heittoa. 
Kaikkiaan metsään.fi tiedot olivat 
aivan riittävän tarkkoja päätehak-
kuuleimikon tekoon. Kannattaa 
nähdä vaivaa sen eteen, että met-
sään.fi kuviotiedot ovat kohdal-
laan – silloin kaikki mitä metsään.
fi tiedoilla tekee on helpompaa.

Puiden kokoluokkajakautuma. 
Trestima-mittauksen yksi tarkoi-
tus oli tuottaa tarjouspyyntöön 
tarkempi puiden kokoluokkaja-
kautuma. Sillä ei ollut käytän-
nön merkitystä tarjouksiin eikä 
saappaanjälkiin metsässä. Lei-
mikkokuvauksessa puiden koko-
luokkajakautuman pitäisi olla 

hyödyllinen lisätieto osatajalle, 
mutta sitä ei kyllä osata vielä 
hyödyntää. Tai sitten se ei vain 
ole hyödyllinen lisätieto?

Trestiman tietojen laatu. Esi-
merkin tapauksessa heitto oli 
aika suuri (alakanttiin). Alikas-
voskuuset haittasivat kuvausta ja 
vikaa saattoi olla myös kuvaajan 
taidoissa. Parasta Trestimassa ovat 
puiden kokoluokkajakautumat, 

joita muista palveluista ei saa.

Sähköinen allekirjoitus. On nyky-
aikaa. Sopimusta voidaan hieroa 
tapaamisessa metsässä, puhelimessa 
ja sähköpostissa, mutta allekirjoi-
tukset valmiiseen sopimukseen on 
helpointa tehdä sähköisesti. Siihen 
on paljon vaihtoehtoja jo olemassa. 
Kunhan aina muistaa tallettaa teh-
dyn sopimuksen ja mieluiten muis-
taa vielä tulostaa se arkistoon.

toteutuma metsään.fi Trestima
m³ m³ m³

MäT 201 78 % 269 83 % 176 75 %

KuT 601 72 % 689 78 % 450 64 %

KoT 49 44 % 18 26 % 23 31 %

MäK 58 56 59

KuK 239 197 253

KoK 62 51 51

1209 1280 1012
m³ m³ m³
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FSC-metsäsertifiointi edellyttää, 
että siihen liittyvältä metsätilalta 
rajataan pysyvästi metsien käytön 
ulkopuolelle vähintään viisi pro-
senttia metsämaata.

FSC määrittää, millaiset kohteet 
pitää metsämaalla aina säästää. Esi-
merkiksi metsälakikohteet ja luon-
nonsuojelulain nojalla suojellut 
kohteet ovat aina säästettäviä koh-
teita, mutta FSC:llä on myös omia 
luontokohteita, joiden kriteerien 
täyttyessä kohde pitää jättää met-
sätalouskäytön ulkopuolelle. Jos 
metsätilalla on FSC:n määrittä-
miä arvokkaita luontokohteita, ne 

Metsä Group hankkii luontokohteita täydentämään 
FSC:n edellyttämiä suojeluhehtaareja
Uudessa omistajajäsenille tarjottavassa palvelussa vuokraamme Dasos Capitalin hallinnoimalta rahastolta luonto-
kohteita, joilla voidaan täydentää FSC®-metsäsertifioinnin metsänomistajalta edellyttämiä suojeluhehtaareja. Tämä 
auttaa suojelua kohdentumaan luonnon kannalta arvokkaimpiin kohteisiin.

Teksti: KRISTA KIMMO Kuva: MIKA ANKKURI

on aina säästettävä. Tällä palvelulla 
ei voida tätä vaatimusta ohittaa.

Käytännössä FSC-sertifiointiin 
liitettävältä tilalta ei välttämättä 
löydy viittä prosenttia pakollisia 
metsätalouden ulkopuolelle jätet-
täviä kohteita. Tällöin metsän-
omistajan on suojeltava tavallista 
metsämaata niin paljon, että viiden 
prosentin suojeluedellytys täyttyy.

Metsä Groupin ja Dasos Capi-
talin hallinnoiman Dasos Habi-
tat -rahaston yhteistyössä hanki-
taan metsätiloja, joilla on FSC:n 
tarkoittamia arvokkaita luonto-
kohteita. Tilat liitetään Metsä 

Groupin FSC-ryhmäsertifikaat-
tiin, ja arvokkaat luontokohteet 
vuokrataan omistajajäsenille.

Suojelun piiriin arvokkaimmat 
kohteet
Kun omistajajäsen haluaa liittyä 
FSC-sertifiointiin, hänen tilallaan 
olevien FSC:n tarkoittamien luon-
tokohteiden määrä tarkistetaan. 
Jos tilalta ei luontaisesti löydy viittä 
prosenttia suojelukohteita, met-
sänomistaja voi valita, suojeleeko 
hän itse tavallista metsämaata vai 
osoitetaanko hänen suojeluhehtaa-
rinsa Metsä Groupin tarjoamilta 

vuokramailta.
”Moni FSC:stä kiinnostunut 

metsänomistaja on kokenut epäoi-
keudenmukaiseksi sen, että metsää 
pitää suojella, vaikka siellä ei ole 
erityisiä luontoarvoja. Uskomme, 
että uusi palvelumme tuo ratkai-
sun tähän ja lisää FSC-sertifioitu-
jen metsien pinta-alaa Suomessa”, 
Metsä Groupin metsäjohtaja Juha 
Mäntylä kertoo.

”Tämän palvelun avulla met-
sien suojelu kohdentuu luonto-
arvoiltaan arvokkaimpiin kohtei-
siin. Tavoitteenamme on myös 
rakentaa toisiinsa kytkeytyneiden 

Pienet lammet ja niiden ympärillä olevat luonnontilaiset metsäiset suokokonaisuudet tarjoavat monipuolisen elinympäristön, jossa muun muassa met-
säkanalinnut viihtyvät. (FSC-C111942)
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Metsänomistajien suhtautumista oman met-
sänsä hoitoon on varmasti selvitetty useammal-
lakin tavalla. Taloudellisista ja ympäristöön liit-
tyvistä vaikuttimista on ehkä kyselty eniten ja 
niistä myös tiedetään eniten. Sen sijaan niistä 
psykologisista tekijöistä, jotka ohjaavat met-
sänomistajan ajattelua ja menettelyjä suhteessa 
oman metsänsä hoitoon ja käyttöön on vähem-
män tutkimusta ja tietoa.

Näihin kysymyksiin aikoo paneutua Tampe-
reen Ammattikorkeakoulussa metsätalousin-
sinööriksi opiskeleva Eeva Kiramo. Neljännen 
vuosikurssin opinto-ohjelmaan kuuluu opin-
näytetyön teko ja metsänomistuksen psykolo-
gia valikoitui Eevan aiheeksi.

Yhteistyökumppanin artikkeli

Näin vuokrauspalvelu toimii
1. Omistajajäsen ilmoittaa kiinnostuk-

sensa FSC-sertifioinnista omalle 
metsäasiantuntijalleen.

2. Tilan metsäsuunnitelma päivitetään tai jos 
sitä ei ole, se pitää hankkia. Samalla tar-
kistetaan, minkä verran tilalla on FSC:n tar-
koittamia aina suojeltavia luontokohteita. 
Niiden pitää sisältyä metsäsuunnitelmaan.

3. Vasta tässä vaiheessa selviää, tarvitseeko 
metsänomistaja FSC-vuokrauspalvelua.

4. Omistajajäsen ja metsäasiantuntija käy-
vät läpi tärkeät asiat, kuten luontokohteet 
ja käyttörajoitukset. Seuraavaksi sovitaan 
esiauditoinnista. Siinä varmistetaan että, 
FSC:n asettamat vaatimukset täyttyvät.

5. Kun kaikki on kunnossa, tehdään FSC-so-
pimus. Tässä vaiheessa lyödään luk-
koon mahdollisten vuokramaiden käyttö 
ja FSC-lisät sekä käydään läpi osapuol-
ten  vastuut. Sen jälkeen tilasta tulee 
FSC-sertifioitu.

suojelukohteiden verkostoa. Se nostaa luonto-
kohteiden suojeluarvoja. Palvelun avulla vah-
vistetaan FSC-sertifioitujen metsien sekä eko-
logista että taloudellista kestävyyttä”, Män-
tylä sanoo. ”Lisäksi pystymme palvelemaan 
paremmin FSC-puuta haluavia teollisia asiak-
kaitamme.”

Enintään 50 hehtaarin tiloille
Uuteen palveluun voi liittää korkeintaan 50 
hehtaarin suuruisen metsäkiinteistön. Koko-
raja johtuu kansainvälisen FSC:n säännöistä. 
Jos metsänomistajalla on metsää enemmän kuin 
50 hehtaaria, mutta omaisuus koostuu erillisistä 
metsäkiinteistöistä, hän voi liittää FSC-vuok-
rauspalveluumme sen kiinteistön, jonka koko 
on enintään 50 hehtaaria.

Vuokrauspalvelu on tarjolla kaikille omista-
jajäsenillemme. Jos metsänomistaja ottaa pal-
velun käyttöönsä, hän sitoutuu myös myy-
mään puunsa kyseiseltä tilalta Metsä Groupille. 
Tavanomainen liittyminen Metsä Groupin 
FSC-ryhmäsertifikaattiin ilman vuokrauspal-
velun hyödyntämistä on  edelleen mahdol-
lista. Pelkkä ryhmäsertifikaattiin kuuluminen 
ei edellytä FSC-sertifioidun puun myyntiä 
Metsä Groupille.

FSC-sertifioiduille puulle maksetaan lisä-
hinta, josta usein puhutaan FSC-lisänä. Metsän-
omistajan saaman lisän suuruuteen vaikuttaa se, 
kuinka paljon metsänomistaja hyödyntää suo-
jeluvelvoitteen täyttymisessä vuokrauspalvelua.

FSC-sertifiointi edellyttää, että siihen kuu-
luvan metsätilan pinta-alasta on rajoitetu-
tun käytön piirissä vähintään kymmenen 

prosenttia metsämaasta; tästä vähintään viisi 
prosenttia pitää olla kokonaan metsätalouden 
ulkopuolella. Uudella palvelullamme ei voida 
täyttää koko kymmenen prosentin velvoitetta, 
ainoastaan suojelupinta-alat.

Ainutlaatuinen palvelu maailmassa
”Tämä palvelu on globaalistikin ainutlaatui-
nen”, Dasos Capital Oy:n toimitusjohtaja Olli 
Haltia kertoo.

”Tässä luodaan metsämaahan perustuva sijoi-
tusmalli, jonka ansaintalogiikka pohjautuu kes-
keisesti metsän tuottamiin ympäristö- ja ekosys-
teemipalveluihin. Nyt voidaan innovatiivisen 
mallin avulla toteuttaa samanaikaisesti yksityis-
metsänomistajien, puunjalostajien, sertifioin-
nin ja kestävän metsänhoidon päämääriä.”

”Rahaston metsänhoidon tavoitteena on 
ennen kaikkea FSC-kriteeristön mukaisen 
monimuotoisuuden edistäminen. Rahasto aut-
taa suojelemaan arvokkaita, vielä suojelemat-
tomia metsäluontokohteita ympäri Suomen. 
Se on myös rahaston keskeisten sijoittajien, 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon, 
LähiTapiolan ja Suomen Kulttuurirahaston, 
tavoite”, Haltia jatkaa.

Parhaimmillaan kaikki voittavat
FSC Suomen toiminnanjohtaja Anna Ylä-Ant-
tila arvioi, että palvelu auttaa paikkaamaan 
FSC-sertifioidun puun tarjonnan vajetta Suo-
messa tekemällä FSC-sertifioinnin houkuttele-
vammaksi vaihtoehdoksi pienmetsänomistajille.

Ylä-Anttilan mukaan suojelu voi myös mer-
kittävästi tehostua, kun suojeltavaksi löydetään 

arvokkaita, yhtenäisiä metsäalueita. ”Jos nyt 
pystytään suojelemaan sellaisia alueita, joilla 
on enemmän luontoarvoja kuin tällä hetkellä 
ja suojelemaan laajempia, yhtenäisiä alueita, 
niin se on tärkeää luonnon monimuotoisuu-
den kannalta. Järjestelyssä voittavat parhaim-
millaan kaikki.”

Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin 
kuuluu tällä hetkellä 170 000 hehtaaria metsä-
talousmaata. Metsä Group tukee sekä PEFC™- 
että FSC-metsäsertifiointijärjestelmiä.

Metsänomistuksen psykologiaa
Opinnäytetyön tekijä otti itse yhteyttä Etä-

metsänomistajien Liittoon ja yhteisissä keskus-
teluissa aiheeksi valikoitui juuri tuo vähemmän 
tutkittu metsänomistuksen psykologia. Tutki-
mus on tarkoitus tehdä henkilöhaastatteluina. 
Haastateltaviksi valitaan metsänomistajia eri 
yhdistysten alueelta. Tarkoitus on haastatella 
myös muutamia metsäpalveluyrittäjiä aiheesta.

Metsätalousinsinööriopiskelija Eeva Kiramo 
tulee kevään kuluessa ottamaan yhteyttä yhdis-
tysten puheenjohtajiin sopivien haastatelta-
vien kartoittamiseksi. Opinnäytetyö valmis-
tuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tampereen Ammattikorkeakoulussa metsäta-
lousinsinööriksi opiskeleva Eeva Kiramo aikoo 
omassa opinnäytetyössään paneutua niihin psy-
kologisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat metsän-
omistajan päätöksiin oman metsänsä hoidossa 
ja käytössä.   

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN
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Teksti: SEPPO HUURINAINEN

Wuudis Solutionsin palvelut metsänomistajille, 
metsäyhtymille, yhteismetsille ja metsätoimijoille

Wuudis tekee metsäomaisuuden hallinnan 
helpoksi.

Wuudiksen lähestymistapa poikkeaa perinteisistä 
melko suljetuista metsäjärjestelmistä. Wuu-
diksen avulla metsätoimijat hallitsevat toi-
meksiantajan metsäomaisuutta kokonaisvaltai-
sesti ja läpinäkyvästi metsänomistajan tahtoa 
ja näkemystä kunnioittaen. Meillä lähtökoh-
tana on, että metsänomistaja tietää jatkuvasti 
ja ajantasaisesti metsäomaisuuteensa tilan ja sii-
hen kohdistuvat toimenpiteet ja vastaavasti toi-
menpiteiden toteuttajat tietävät metsänomista-
jan tahtotilan.

Wuudis Pro
Wuudis Prolla selaat ja päivität metsäsi tie-
toja helposti verkkoselaimessa tai kännykässä. 
Maastossa tarkastelet suunniteltuja toimenpi-
teitä ja teet havaintoja metsästäsi. Tiedot päi-
vittyvät palveluun reaaliaikaisesti. Rajatto-
man tallennustilan ansiosta palveluun voidaan 
ladata metsätiloja koosta riippumatta. Voit 
jakaa metsävaratiedot tarkasteltavaksi ja muo-
kattavaksi muille metsän osakkaille tai metsä-
palveluyrittäjälle, joka hoitaa esimerkiksi tai-
mikkosi raivauksen. Metsätiedon latausmuoto 
on standardin mukainen XML-tiedosto Met-
sään.fi palvelusta tai muusta yhteensopivasta 
metsäjärjestelmästä. Ladattavan tiedon (tilo-
jen) määrää ei ole rajoitettu. Sinä päätät, 
kenelle jaat metsäsi tiedot.

Wuudis Solutions Oy on mikkeliläinen metsän digitalisaation edelläkävijäyritys. Yritys on palkittu monissa innovaa-
tiokilpailussa Euroopan laajuisesti viime vuosina. Wuudis-palvelut tuovat biotalouden arvoketjujen kaikille toimijoille 
Big Dataa, tekoälyä, koneoppimista ja mobiilia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, joilla voidaan tehostaa toimintaa 
ja minimoida kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia.

Jaakko Temmeksen käyttökokemuksia 
Wuudis Prosta:

”Olen ollut Wuudis-käyttäjä koko sen ajan, 
kun Wuudis on ollut markkinoilla. Wuudiksen 
mobiilikäyttö on vapauttanut minut kokonaan 
kuviokarttojen tulosteista ja tuonut mukaan 
metsässä kulkemiseen hyvät pohjakartat ja 
paikannuksen. Kilpailijoista poiketen Wuudis 
on aina tarjonnut myös mahdollisuuden täy-
dentää tai korjata metsävaratietoa joko met-
sässä kulkiessa tai työpöydän ääressä käyttäen 
Wuudiksen selainliittymää.

Wuudis on toiminut tien näyttäjänä siinä, 
mitä kaikkea metsävaratiedon digitalisaatio 
voi tarkoittaa. Näen paljon potentiaalia siinä, 
että tieto saadaan kulkemaan sujuvasti sovel-
luksesta toiseen ja että sovelluksia on runsaasti 
tarjolla eri metsien hoidon ja käytön vaiheisiin.”

Wuudis Team yhtymille, yhteismetsille ja 
aktiiville metsäsijoittajille
Wuudis Team on aktiiviselle metsätoimijalle, 
metsäsijoittajalle, metsäyhtymälle tai yhteis-
metsälle tarkoitettu metsävaratiedon hallinta-
palvelu. Palvelu sopii metsänomistajalle, jolla 
on omia metsiä ja omistusta myös metsäyhty-
mässä tai yhteismetsässä. Näin on mm. Rauno 
Nummisella, joka hiljattain otti Team-palvelun 
käyttöönsä. Omien metsätilojen tiedot pysyvät 
visusti omana tietona samoin kuin metsäyhty-
män ja yhteismetsän vain osakkaiden tietona. 

Halutut metsätiedot voi hakea palveluun käte-
västi ainoastaan kiinteistötunnus näppäilemällä.

Wuudis Business 
Wuudis Business -palvelun projektinhallinnan 
avulla metsätoimija voi helposti suunnitella ja 
toteuttaa vaikkapa usean metsätilan/metsän-
omistajan kohdekuvioista koostettuja koko-
naisuuksia, todentaa työnsä tuloksen ja laadun 
helppokäyttöisen mobiilisovelluksen ja omaval-
vonnan avulla työn edetessä ja lopuksi rapor-
toida työn tulokset kaikille projektiin liitetyille 
metsäomistajille erikseen lähes automaattisesti.

Wuudis Business on palveluista kattavin, 
nimetylle organisaatiolle perustettu jaettu 
Wuudis-tili, joka mahdollistaa yhtäaikaisen ja 
tosiaikaisen Wuudis-kokemuksen koko orga-
nisaatiolle.

Wuudis Business sisältää kaikki Wuudis-pal-
velualustalla olevat palvelut yhdessä paketissa.

Wuudis Business -palvelu sisältää metsäva-
ratietojen hallinnan sekä joustavasti eri toimi-
aloille sopeutuvan projektihallinnan. Lisäksi 
palveluun voi kuulua erillishinnoiteltuja kol-
mannen osapuolen tarjoamia palveluita ja/tai 
rajapintoja tai asiakaskohtaisia erillisessä ohjel-
mistoprojektissa toteutettuja ominaisuuksia.

Wuudis-palveluiden käyttöönotto ja 
hinnoittelu
Wuudis mobiilisovellus on ladattavissa Wuu-
dis-palveluun rekisteröityneelle käyttäjälle 
tutustumista varten veloituksetta Googlen ja 
Applen sovelluskaupoista. Omien palveluun 
ladattujen metsätietojen tarkastelu ja yllä-
pito mobiilisovelluksessa kokeilujakson jäl-
keen vaatii voimassaolevan maksullisen Wuu-
dis-käyttöoikeuden.

Wuudis Pro
Ilmaisen kokeiluversio (14pv) aikana ladat-
tavan metsätiedon määrää ei ole rajoitettu. 
Kokeilujakson jälkeen käyttäjän on valittava 
joko vähintään yhden vuoden käyttöoikeus tai 
omien tietojen poisto. Metsätilan tiedot mobiilissa ja selainkäyttöliittymässä.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Poikani tytär Vilma on nyt puolitoistavuotias. 
Sen sijaan, että ostaisin nimipäivä, syntymä-
päivä ja joululahjaksi leluja niin päätinkin 
perustaa Vilmalle pakurimetsän, jonne ympä-
tään ensi keväänä 200 pakuria. Nykytiedon 
mukaan ne tuotavat ensimmäisen sadon, kun 
Vilma on vajaan kymmenen ikäinen ja seu-
raavan sadon samaan aikaan, kun pitäisi ostaa 
mopoauto. Pakurista saa hyvän alkupääoman 
mopoauton ostoon. Ei siis rasita hankinta niin 
paljon vanhempien tai isoisän taloutta. Siinä 
vaiheessa, kun koivikosta kerätään kolmas sato 
eli opiskeluun lähdön aikaan parikymppisenä, 
niin taas tulee alkupääomaa opintaipaleelle. Ei 
ehkä ihan opiskeluasunnon hankinnan vertaa, 
mutta kuitenkin.

Ja on tässä pakurin viljelyssä sekin etu, että 
vuosittain Vilma pitää viedä metsään katso-
maan, miten pakuri koivun kyljessä kasvaa 
ja kehittyy. Ja mikä tärkeintä Vilmalle syntyy 
metsäsuhde. Sehän meinaa jäädä syntymättä 
etämetsänomistajuuden lisääntymisen myötä.

Jos olet kiinnostunut hankkimaan pakuria 
joko itsellesi tai ylläesiteltyyn käyttöön niin ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen tai suoraan Suo-
men Pakuriin. Etämetsänomistajien Liitolla on 
yhteistyösopimus Suomen Pakuri Oy:n kanssa 
ja jo kymmenet etämetsänomistajat ovat laitta-
neet pakuria kasvamaan koivikkoihinsa.

Jaettujen metsätilojen tarkastelua käyt-
täjä voi jatkaa Wuudis Lite -käyttöehtojen 
mukaan. Mikäli käyttöoikeutta ei kokeilu-
jakson päättyessä ole lukittuvat kokeilujak-
son aikana ladatut tiedot. Yhden käyttäjän 
Pro-vuosilisenssi on ostettavissa verkkokau-
pasta hintaan 99 € (alv. 0).

Wuudis Team
Team ryhmälisenssi voidaan hankkia verk-
kokaupasta tai erillisellä laskulla sopimuksen 
mukaan alkaen 599 €/vuosi (alv. 0%) sisältäen 
kolme käyttöoikeutta ja 2000 kiinteistöhakua. 

Erikoistarjous Etämetsänomistajille
Wuudis Solutions myöntää kaikille Etämet-
sänomistajille 20 prosentin alennuksen kai-
kista palveluistaan. Alennuksen saat verkko-
kaupassa käyttämällä kuponkikoodia etämet-
sänomistaja.

Pakurinkasvatus vinkki

Pakurikääpä kasvaa tällaiseksi kilon painoiseksi pakuriksi keskimäärin 7 vuodessa. Suomen Pakuri 
Oy:n kanssa tehdään aina sopimus pakurin kasvatuksesta. Tällä sopimuksella sovitaan paitsi pakurin 
hinnasta niin myös siitä, että Suomen Pakuri Oy ostaa valmiit pakurit markkinahintaan.

Esimerkki ”etämetsän-
omistaja” koodin käy-
töstä verkkokaupassa.

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Hallitsetko tämän päivän uudenlaiset digi-
työkalut ja uusimmat metsänhoidon tuulet? 
Askarruttaako ilmastonmuutos ja sen vaikutus 
metsätalouden harjoittamiseen?

Tampereen ammattikorkeakoulun metsäta-
louden tutkinto-ohjelmasta valmistuu vuosit-
tain noin 30 uutta metsätalousinsinööriä eri 
tehtäviin alan kentässä. Meillä on myös val-
miudet ja kiinnostus järjestää koulutusta met-
sänomistajakunnalle. Toteutus voi olla esimer-
kiksi sellainen, että järjestämme ilta- tai vii-
konloppuopetuksen paikan päällä Tampereella 
ja sitä täydentävät verkossa oleva materiaali ja 
etäluennot. Pystymme toteuttamaan on myös 
täysin virtuaaliseen koulutuksen eli siihen, että 
opiskelija voi osallistua kokonaan kotoa käsin, 
oman tietokoneen ääreltä.

Metsäala elää voimakasta muutoksen aikaa 
niin teknisten sovellusten kuin metsänhoidon 
menetelmienkin osalta. Suuri osa palveluista 
on jo muuttunut digitaalisiksi ja esimerkiksi 
maastokarttoja ja metsäsuunnitelmia selataan 

Metsänomistaja – Tarvitsetko uutta osaamista? 
Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

nykyisin lähes pelkästään älypuhelimen avulla.  
Metsään.fi -palvelu taas tarjoaa metsänomis-
tajalle tarkat metsävaratiedot ja mahdollistaa 
asioiden hoitamisen verkossa.  Paljon muita-
kin sovelluksia löytyy eri toimijoilta nykyään. 
Olisiko tässä aihealue, josta kaipaisit vähän 
lisätietoa ja perehdytystä?

Tutkimusten mukaan valtaosa metsänomis-
tajista pitää taloudellisia tavoitteita joko tär-
keimpinä tai ainakin yhtenä tärkeimmistä 
tavoitteistaan.  Taloudelliseen tulokseen vai-
kuttavat monet tekijät: metsänhoidon ratkai-
sut, puunhinnat, tuet, verotus, omatoimisuus, 
sukupolvenvaihdosasiat, luontoarvo- tai hii-
lipörssikauppa jne. Kiinnostaisiko lisätieto 
näistä asioista sinua?

Metsä on toki paljon muutakin kuin uusiu-
tuvan raaka-aineen lähde. Haluaisitko mie-
luummin oppia asioita metsäluonnosta, lajis-
tosta, elinympäristöistä ja vaikka maiseman-
hoidosta? Siihenkin meillä löytyy osaamista.

Otamme mielellämme palautetta ja 

ehdotuksia erilaisista koulutustarpeista ja toi-
vottavista tavoista järjestää koulutusta.  Yhte-
yshenkilönä Tampereen ammattikorkea-
koulussa on tutkintovastaava Ari Vanamo. 
Sähköpostiosoite ari.vanamo@tuni.fi Puhe-
linnumero 040 561 6873

Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

Miten ilmastoasioiden tulisi näkyä 
metsänhoidon suosituksissa?
Kysymystä pohdittiin 12.2. Tieteiden talolla 
Tapion järjestämässä aloitustilaisuudessa. 
Puhujina oli hyvä otos tutkijoita, viranomai-
sia ja sidosryhmiä yliopistoista luonnonsuo-
jeluliittoon asti. Mukana oli noin 80 ihmistä.

Tunnelma tilaisuudessa oli ilahduttavan 
rakentava – toisin kuin sosiaalisessa mediassa 
vellovat kärjistävät keskustelut. Myös luontojär-
jestöt pitivät metsätaloutta tärkeänä sekä ilmas-
tonmuutostyössä että kansantaloudessa. Puheet 
hakkuiden lopettamisesta on ilmeisesti hau-
dattu ja hiilinielujenkin kasvattamisessa pahim-
mat ylilyönnit on ohitettu - ainakin toistaiseksi.

Keskusteluissa nousivat useamman kerran 
esiin ne erilaiset tuhot, joiden riskejä ilmaston-
muutos lisää. Tuhoriski myös rajoittaa hiiliva-
rastojen kasvattamista, sillä kun puuston ikä 
nousee ja lahopuun määrä lisääntyy, niin laa-
jat tuhot väistämättä lisääntyvät. Keskustelua 
käytiin sekä eri puulajeista että sekapuustoi-
suuden merkityksestä. Ja yllätys yllätys, sork-
kaeläinten aiheuttamat ongelmat tulivat taas 
esiin. Asia lienee jonkilainen ”vieteriukko”, 
joka ponnahtaa aina esiin.

Myös huomasi hyvin, että edelleen meiltä 
puuttuvat samalla tavalla ymmärretyt käsitteet. 
Jatkuvalla kasvatuksella on monia eri nimiä ja 
lukuisia eri tulkintoja, arvolatauksista puhu-
mattakaan. Toinen hyvin hämärä käsite on 
vanha metsä. Vanhan metsän määrä on puheissa 
vuoroin lisääntynyt ja vuoroin  romahtanut – 
kaikki joistain lähtökohdista oikeita tulkintoja.

Ohjeita ilmastoviisaalle metsänomistajalle
 ∙ Pysäytä metsäkato (raivaus rakennus- ja pelto-
maaksi)
 ∙ Kaupungit eivät saa kasvaa ulospäin
 ∙ Vuokraa käyttämättömät peltosi siedettävään 
hintaan

 ∙ Metsitä heikkotuottoinen peltomaa
 ∙ 10 000 ha/vuosi, yhteensä 20–30 vuoden 
urakka

 ∙ Ensiaallossa kesannolla olevat turvepellot
 ∙ Pidä metsät sellaisina, että ne hyödyntävät kas-
vupaikan kasvutekijät
 ∙ Paikalle sopiva puulaji ja täystiheä puusto
 ∙ Pidä metsäsi rakenne vaihtelevana (ikä, puula-
jit, alkuperät)

 ∙ Käy metsässäsi ja seuraa sen tilannetta
 ∙ Kokeile uutta, luota kokemukseesi

Suosituksia metsänomistajalle?
 ∙ Ymmärryksen lisääminen hiilivarastoista ja 
-nieluista ja metsätalouden vaikutuksista niihin 
on keskeistä.

 ∙ Oman hiilivaraston tietoinen kasvattaminen 
omalla metsätilalla (esim. hakkuupoistumaa 
alentamalla).

 ∙ Jatkuvan kasvatuksen laajentaminen etenkin 
turvemailla.

 ∙ Maaperän ja turvemaiden hiilivarastojen 
huomioiminen ja sitä edistävät toimenpiteet.

 ∙ Kiertoaikojen pidentäminen
 ∙ Monimuotoisuuden suojelu on tavallisesti myös 
ilmastonsuojelua.

 ∙ Omien metsien monipuolisuus ja -muotoisuus 
tarjoaa suojaa myös ilmastonmuutosta vastaan.

Paneelikeskusteluun osallistuivat vasemmalta: 
Tatu Torniainen (MMM), Olli Äijälä (Tapio), Mikko 
Tiirola (MTK), Matti Mäkelä (Metsäteollisuus ry) 
ja Liisa Rohweder (WWF). Kuva Tarja Ollas.
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yhdistysten tapahtumavinkit
Satakunnan Metsänomistajat ry

25.3.2020 klo 18
Vuosikokous
Länsi-Suomen Osuuspankki klo 18

21.4.2020 klo 17.30
Webinaari, sukupolvenvaihdos
Länsi-Suomen Osuuspankki klo 17.30

16.–21.9.2020
Länsi-Lapin metsä-ja ruskaretki
Lähtö Tampereelta

12.–13.11.2020
Metsäristeily Turusta Tukholmaan (iltalähtö)
Laita tapahtumat kalenteriisi. Posti tuo niistä vielä lisää infoa lä-
hempänä h-hetkeä.

Turun Seudun Metsänomistajat ry

11.3.2020 klo 18–19.30
Miten metsää arvioidaan laserkeilauksella?
Metsäneuvoja Tuomo Reinivuo, Kuralankatu 2, Suomen metsäkes-
kus, Turku. (Käynti metsäkeskuksen tiloihin yläpihan puolelta)

8.4.2020 klo 18–19.30
Metsien hiilinielut
Projektipäällikkö Lasse Rantala, Kuralankatu 2, Suomen metsäkes-
kus, Turku. Esitelmän jälkeen Turun Seudun Metsänomistajat ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous

13.5.2020
Retki Porin suuntaan
Lähtö ja paluu bussilla Kuralankatu 2, Turku: Tutustumme Sam-
po-Rosenlewin metsäkonetuotantoon ja matkan varrella myös mui-
hin kohteisiin. Tarkemmat tiedot: Mikko Urpo, puh. 040 966 4821, 
mikko.urpo@gmail.com

Riihimäen - Hyvinkään Seudun 
Metsätilanomistajat ry
Seuraavassa tulevia tapahtumiamme:

25.3.2020 klo 18
Vuosikokous
-Yhdistyksen vuosikokous pidetään OP:n Riihimäen konttorin ko-
koustilassa ke 25.3. klo 18 (kahvitarjoilu 17.45). Ennen kokousta 
on OP.n ajankohtaiskatsaus ja Metsäkeskuksen puheenvuoro, Jou-
ni Rantala.

18.4.2020 klo 10–16
Raivaussahan huolto-ja käyttökurssi
pidetään Hyrian toteuttamana os. Uudenmaankatu 249 A-talo, lau-
antaina 18.4. klo 10–16. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kalevi Pulli-
nen p. 045 310 7119 tai kalevi.pullinen@kolumbus.fi 11.4.mennessä.

29.4.2020
Kevätretkeily Lohjan seudulle
Lähdemme yhdessä(avec) Hämeenlinnan metsätilanomistajien 
kanssa ke 29.4. Lohjan suunnalle. Bussi lähtee Ullan Pakarilta klo 
9.30. Tehdasvierailu Metsä Groupin Lohjan kertopuutehtaalle, teh-
taan esittely ja lounas, jonka jälkeen vierailemme Tytyrin kaivosmu-
seolla, paluu illansuussa takaisin. Retken hinta on 40 €/hlö, sisäl-
täen bussikuljetuksen, lounaan ja pääsymaksun museoon (maksu 
bussissa). Ilmoittautumiset 20.4. mennessä Reijo Wihiselle p. 040 
021 9973 (miel. tekstiviestillä).

5.–6.9.2020
Rauta- ja petrooli
Osallistumme tapahtumaan 5-6.9. Riihimäen messupuistossa. 
Osastollamme on kumppanina Etämetsänomistajien Liiton lisäksi 
Riihimäen 4H. Tuomme esille metsien hiilinieluasiaa ja järjestämme 
leikkimielisen yleisökilpailun.

TERVEISIN, Kalevi Pullinen

Etämetsänomistajien Liitto ja Kon-Tiki Tours ltd 
matkojen järjestäjinä
Etämetsänomistajien toimintasuunnitel-
massa on sovittu, että Liitto järjestää yhden 
matkan kotimaassa ja toisen ulkomaille.  
Näiden matkojen järjestämisessä yhteistyö-
kumppanina on Kon-Tiki Tours Ltd, joka 

toimii myös vastuullisena matkanjärjestäjänä. 
Tässä lehdessä on seikkaperäisesti esitelty 
sekä Metsä- ja luontomatka Itävaltaan 16.–
16.10.2020 (sivu 8) että Ruskamatka Lapin 
metsämaisemiin 16.–21.9.2020 (sivu 10). 

Molemmat metsäretket on huolellisesti 
suunniteltu nimenomaan etämetsänomista-
jille. Kannattaa tutustua niihin huolellisesti 
ja lähteä mukaan kokemaan uutta hyvässä 
seurassa.

Rauno Numminen



METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
www.metsasaatio.fi

Metsäsäätiömaksulla annat lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden innostua metsä-
elinkeinosta koulussa ja vapaa-ajalla.

Jalostetuilla siemenillä
LISÄÄ KASVUA • PAREMPAA LAATUA • ENEMMÄN TULOJA

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle 

Pyydä tarjous: siemenkeskus@tapio.fi tai p. 0294 32 6000

Kylvä
hyvää!

T U T U S T U : W W W . T A P I O . F I / M E T S A P U I D E N - S I E M E N E T



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

JÄSENEDUT 
KESKIMÄÄRIN 
6,4 EUROA/m3

Tee puukauppa kanssamme ja hyödy jäsen- 
eduista. Viime vuonna maksoimme jäsenetuja  
omistajajäsenille yli 90 miljoonaa euroa eli keski- 
määrin 6,4 euroa jokaista omistajajäseneltä  
vastaanotettua puukuutiometriä kohti. Hae oma  
metsäasiantuntijasi www.metsaforest.com  
ja pyydä tarjous puukaupasta.



www.usewood.fi,  puh 040-1830366

Metsänomistajalle: 
hakkuukone, ajokone, kombikone 

Okra-messuilla Oripäässä 3-6.7.2019
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

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

Metsätalousalalle 
räätälöityjä opinto- 
ja virkistysmatkoja 
ympäri maailmaa.
Kon-Tiki Tours on yksityinen, suomalainen matkatoimis-
to, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla 
ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat suomalais-
ten asiantuntijaoppaiden johdolla toteutetut metsä- ja 
maatalouden erikoismatkat, luonto- ja lintumatkat, 
kulttuuri- ja wellness-matkat, opinto- ja incentive-matkat 
sekä fanimatkat erilaisiin urheilutapahtumiin. Räätälöim-
me toiveidesi mukaisen ryhmämatkan vastuullisesti ja 
luotettavasti. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous omalle porukallesi 
info@kontiki.fi tai www.kontiki.fi



LIVENÄ 
LAIVALLA.

TEEMU ROIVAINEN MARKKU ARO
SAIJA TUUPANEN EIJA KANTOLA
J U S S I  &  T H E  B O Y S  TA I K A K U U 
PAULA KOIVUNIEMI . . .

Lue lisää: vikingline.fi/viihde

• Välitän metsäkiinteistöt, loma-
rakennukset, eräpaikat sekä 
tontit satojen kauppojen ja yli 
17 vuoden kokemuksella

• Kauppakirjojen teot

• Lomarakennusten sekä 
tonttien arvioinnit

• Kaupanvahvistukset

• Toimialueena koko Lappi,  
tilat näkyvät osoitteissa: 

 www.etuovi.com
 www.ullakakela.fi

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS 
ULLA KÄKELÄ LKV

Puh. 040 735 1360
ulla@kakela.fi

Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

Kevyt Light-kaira 155 mm 
ja voimakas hiiliharjaton 
kone, jossa mukana pitkä 
apukahva, 54/30 Nm.

Kaira on 25 % kevyempi 
kuin teräskaira!

Mukana yksi 5,0 Ah akku, 
latauslaite ja laukku. 
Latausaika n. 110 min.

329,-
alv 24 %

Kairassa on myös uusi 
teräkruunu sahalaitaisilla 
terälapuilla ja keskiterällä. 
Keskipiikin ansiosta reikiä 
voidaan porata lähekkäin 
ja tehdä nopeasti esim. 
verkonlaskuavanto.

Kairan kierreosa on ke-
vyttä elastista komposiit-
tia, joka joustavan raken-
teensa ansiosta kestää 
hyvin pakkasta sekä ko-
nekairausta. 

Kairassa on myös uusi 

Kairan kierreosa on ke-

KAIRAPAKETTI 
LIGHT UUTUUS!

Kairassa on myös uusi 
teräkruunu sahalaitaisilla 
terälapuilla ja keskiterällä. 
Keskipiikin ansiosta reikiä 
voidaan porata lähekkäin 
ja tehdä nopeasti esim. 
verkonlaskuavanto.

329,-329,-
alv 24 %alv 24 %
329,-
alv 24 %
329,-329,-
alv 24 %
329,-

18V Akkuporakone 
DDF484STX5 + Light-kaira

Metsänomistajan Talouskoulu
Tule mukaan kehittymään metsäsi 
taloustaitajaksi Uudellamaalla!

Maaliskuussa 2020 alkavassa 
koulutuspaketissa opastetaan 
metsänomistajia liiketaloudelliseen ja 
kannattavaan metsäomaisuuden 
hoitoon.
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 
mukaan verkkosivuillamme:  
https://tuohtametsasta.fi/

Ilmoittaudu 13.3.2020 mennessä  
opiskelupaikkoja on rajoitetusti

Hinta 25 € /moduuli.   
Koulutusmaksun voit vähentää 
metsäverotuksessa.

Lisätietoja:

TTS Työtehoseura 
Arto Kettunen,  
0500 454 017  
arto.kettunen@tts.fi

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Mari Sarvaala,  
044 342 0068  
mari.sarvaala@mhy.fi



HELPOIN
TAPA

MYYDÄ   
PUUTA

Kuutio on metsänomistajalle maksuton,  
kaikille avoin puukauppapaikka verkossa. 
Kuutiossa metsänomistaja voi nykyaikaisesti 
ja luotettavasti kilpailuttaa sekä pysty- 
että hankintakaupat.

Kuutiossa on kaksi tapaa kilpailuttaa puukaupat:

1. Löydä Kuutiosta paikallinen metsänhoitoyh-
distys tai muu metsäammattilainen tekemään 
puukaupat puolestasi valtakirjalla.

2. Kilpailuta puukaupat omatoimisesti lähettä-
mällä tarjouspyyntö suoraan puunostajille.

Kuutiossa metsänomistaja päättää omien tavoit-
teidensa mukaiset puukaupat!

Tutustu: Kuutio.fi


