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Kuva Jaakko Temmes

Pääkirjoitus
Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Nyt tulevaisuus näyttää hämärältä,
mutta valon kajatusta on näköpiirissä
Vuoden 2021 ensimmäisen Etämetsänomistaja-lehden kansikuva on paljon puhuva. Etämetsänomistajien Liiton ja sen jäsenyhdistysten näkökulmasta niiden
päätehtävä eli metsänomistajien
neuvonta on koronan vuoksi hämärän peitossa. Perinteinen metsänomistajien neuvontatapa on ollut koulutustilaisuuksien ja metsäretkien järjestäminen. Näitä on ollut vuosittain kymmeniä. Nyt niitä ei voida pitää lainkaan.

Koulutustilaisuuksien sijaan ovat
tulleet webinaarit. Pikku hiljaa niihin alkaa tottua, vaikka eivät ne
vastaa läheskään niitä tilaisuuksia,
joihin metsänomistajat kokoontuvat yhteen ja koulutusannin lisäksi
pääsevät vaihtamaan ajatuksia keskenään. Tällaisia tapahtumia ainakin minä kaipaan ja varmaan moni muukin. Näin voi päätellä niistä
keskusteluista, mitä metsänomistajat tavatessaan käyvät.
Mutta kuten kuvassakin, niin

harmaan hämärän takaa kajastaa valo. Näin varmaan tapahtuu
myös metsänomistajien neuvonnassa, kunhan rokotukset koronaa
vastaan saadaan hoidetuksi. Itse uskon siihen, että kesän jälkeen pääsemme jälleen virittelemään normaalia koulutustoimintaa. Haastetta teettää se, että monet yhdistykset eivät ole pystyneet suunnittelemaan tämän vuoden toimintaansa niin kuin normaali tilanteessa olisi tapahtunut. Tässä kohtaa ainakin

sellaiset metsätilanomistajayhdistykset, jotka ovat lähellä toisiaan, voisivat yhdistää voimansa.
Mutta eipä mennä asioiden edelle. Kevään aikana tullaan järjestämään useita webinaareja, joissa Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökumppanit ovat pääroolissa. Ensimmäinen on jo 10.3.2021. Webinaarin ohjelma löytyy tästä lehdestä. Kannattaa osallistua.
Ja – pysytään terveinä.
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Teksti: RISTO LAUKAS

Metsien kaavoitus – uhka vai mahdollisuus?
Suomessa on kolmiportainen kaavajärjestelmä eli maakuntakaava, yleiskaava ja ns. detaljikaavat: asemakaava ja ranta-asemakaava.
Maakuntakaavoissa päätetään kuntarajat ylittävistä yhteiskunnan tarpeista ja asemakaavoissa eli ns. detaljikaavoissa määritetään yksityiskohdat tonttien, kortteleiden ja kaupunginosien rakentamisessa sekä muussa maankäytössä. Yleiskaavat ovat metsätalouden kannalta
kaavoista merkittävimpiä, sillä niiden pinta-ala on suuri ja niissä metsien käyttöä säädellään. Kaavat eivät ole päällekkäin voimassa,
mutta valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet huomioidaan kaikissa kaavoissa.

Maakuntakaavat

PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Numminen
Puh. 0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

4

1.LPR OYK 2030, Eteläisen osaalueen vaihe 2
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2.HORISONTTI - vihreä
teemayleiskaava
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3.Lappeenrannan pienvesistöjen
rantaosayleiskaava
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4.Masteensaaren osayleiskaava
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5.Vipelen osayleiskaava
6.Pien-Saimaan osayleiskaava
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja
seudullisesti merkittävä maankäyttö. Maakuntakaava ohjaa kuntien yleiskaavojen laatimista ja viranomaisten muuta alueiden käytön suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto, ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavan laatiminen perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL), jossa määritellään sen sisältövaatimukset. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteuttamisessa tärkein työkalu ovat juuri maakuntakaavat.
MRL:n uudistamisen yhteydessä ovat nousseet esiin viheralueverkostot. Ne halutaan nyt
lakiin perustuen mukaan maakuntakaavoihin.
Merkinnät olisivat pakollisia ja oikeusvaikutteisia eli ohjaisivat kaikkia viranomaisia sekä maanomistajia. Viherrakenneverkosto tarkoittaa rakentamattomien alueiden välisten
yhteyksien verkostoa. Eräänlaiset ekologiset
ketjut, joita pitkin eliöt voivat siirtyä alueelta toiselle. Tavoitteena voi olla metsien osittainen suojelu ilman korvausta maanomistajille. Maakuntakaava-alueilla noudatetaan metsäalueilla Metsälakia (ML) ja muita lakeja kuten Luonnonsuojelulakia (LSL),
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Kaavoitusohjelma
YLEISKAAVAKOHTEET

Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Muinaismuistolakia jne. Mikäli maakuntakaavojen alueelle tulee lisää suojelua, metsien
käyttörajoituksia tai metsien käytön luvanvaraisuutta, on se selvä uhka metsätaloudelle.

Yleiskaavat
Metsätalouden näkökulmasta kuntien laatimat yleiskaavat ovat avainkysymys. Metsätalous ja osayleiskaavat lupamääräyksineen törmäävät valitettavan usein. Yleiskaavoituksella on monia vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen. Metsälakia sovelletaan yleiskaava-alueilla vain maa- ja metsätalouteen
(M-merkintä) sekä virkistykseen (V-merkintä) osoitetuilla alueilla.
Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui
1.5.2017 niin, että tuon päivämäärän jälkeen voimaantulleiden yleiskaavojen maaja metsätalouteen (M-, MU-(ulkoilun ohjaamistarvetta) ja MY(alueella ympäristöarvoja)-alueet) osoitetuilla alueille ei voi enää
asettaa puunkaadolle maisematyölupavelvoitetta. Tätä ennen hyväksytyissä yleiskaavoissa
maisematyölupavaatimus voi olla M-alueilla
voimassa, mikäli näin on määrätty. M-alueille
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Jaakko Temmes
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PDF
Väri
CMYK
Resoluutio
300 dpi
Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat
posti@savionkirjapaino.fi

on voitu aikaisemmin merkitä pienempiä
kohteita kuten metsälakikohteita (Luo-merkintä) ja edellyttää niille maisematyölupaa,
vaikka metsälakikohteiden oikeaa käsittelyä
säätelee Metsälaki ja sitä valvoo Suomen metsäkeskus. Myös uhanalaisten eläinten esiintymispaikkoja on voitu osoittaa Luo-merkinnällä ja edellytetty niille maisematyölupaa vaikka näiden kohteiden oikeasta käsittelystä säädetään Luonnonsuojelulaissa ja niitä valvoo alueen ELY-keskus.
Osayleiskaavaa laadittaessa päätökset kunnissa tehdään senhetkisen parhaan tiedon valossa. Alueille tehdään lain vaatimat tarpeelliset luonto- ja muut selvitykset ja asianosaiset saavat ottaa kantaa merkintöihin ja rajoituksiin kaavoituksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Lopuksi valtuusto hyväksyy tai hylkää
osayleiskaavan. Valtuuston hyväksymä yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Suomessa on
voimassa yli 2000 osayleiskaavaa.
Metsämaat merkitää yleensä kaavamerkinnällä M (MU tai MY) tai V. Metsämaata voidaan
merkitä myös asumiseen, palveluihin, työ- ja
tuotantoalueeksi sekä luonnonsuojelualueeksi

TAITTO JA PAINO
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 4000 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 2021
Etämetsänomistaja ilmestyy
neljä kertaa vuonna 2021
Lehden ilmestyminen
1/2021 Vko 10
2/2021 Vko 25
3/2021 Vko 38
4/2021 Vko 51
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(SL), suojelualueeksi (S) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (Luo).
Yleiskaavan määräyksistä selviää tapauskohtaisesti, milloin
maisematyölupavaatimus on voimassa. MRL tuntee ns. vähäiset toimenpiteet, joille lupaa ei tarvitse hakea. Näille toimenpiteille ei ole valtakunnallista sitovaa ohjeistusta, vaikka eduskunnan ympäristövaliokunta on vuonna 2017 antanut niistä
lausunnon. Lausunnon mukaan metsänhoitotyöt ja kasvatushakkuut ovat vähäisiä toimenpiteitä. Kunnat eivät tätä ohjeistusta noudata kattavasti.
Lupavalmistelu on hidasta. Monet luvat seisovat kuukausia,
jopa vuosia, lisäselvityspyyntöjen takia. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on selvästi sanottu, mitä lupahakemuksen tulee sisältää, mutta tämä ei rajoita lupakäsittelijöiden kekselijäisyyttä.
Yleiskaavat ovat metsätalouden järkevän ja taloudellisesti kannattavan harjoittamisen kannalta lisääntyvä uhka kustannusten,
lupakäsittelyn hitauden ja usein kaavoihin tai MRL:iin perustumattomien lupaehtojen takia.

Teksti ja kuva: IRMA WELLING

Saimaan Metsänomistajat on saanut vahvistusta tosi metsäammattilaisesta Risto Laukkaasta. Hänellä on metsäalan koulutus, metsätalousinsinöörin ylempi AMK-tutkinto (=Master
of Natural Resouces) ja pitkäaikainen työkokemus Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkönä. Hänellä on monipuolista kokemusta mm. metsänhoidon palveluiden ostosta,
puukaupasta, metsien arvioinneista, kaavoituksesta, metsäteistä, laatu- ja ympäristöjärjestelmistä sekä metsälakiasioista.
Lisäksi hän tavoittelee omissa metsissään vähintään 10 m3/ha
vuosikasvua ja tarjoaa nyt eläkkeellä metsäalan asiantuntijapalveluita metsänomistajille.

Asemakaavat
Asemakaava-alueilla on yleensä hyvin vähän metsäalueita
M-merkinnällä, sillä metsäalueet on yleensä merkitty muuhun
käyttöön. Asemakaava yleensä merkitsee metsätalouden loppua
ja maankäyttömuodon muutosta. Alueet osoitetaan rakentamisalueeksi tai virkistyskäyttöön. Rakentamisalueet hankitaan ennen kaavan laatimista kunnan omistukseen tai alueen kaavoittamisesta tehdään maanomistajan kanssa MRL:n mukainen maankäyttösopimus. Yleensä maan hinta on korkeampi kuin metsämaan hinta. Asemakaavan virkistysalueet kunta joutuu lunastamaan eli niissäkin maankäyttömuoto muuttuu. Asemakaavoitus ei ole metsätaloudelle uhka, se on sen loppu - yleensä kuitenkin kohtuullisella hinnalla.

Johtopäätökset
Metsätalouden harjoittamiseen kaavat tuovat vaikeuksia. Kaavoitus lisää luvanvaraisuutta, kustannuksia ja byrokratiaa sekä
usein heikentää maanomistajan oikeutta käyttää metsiään taloudellisesti hyödyksi. Maisematyölupamenettelyn toimivuus
on olennaisin kysymys. Hyvä hallinto toimii nopeasti kaavojen ja kaavamerkintöjen mukaisesti, eikä lisää ylimääräisiä lupaehtoja. Kysymys on maanomistajien oikeusturvasta. Huono
hallinto on metsänhoidolle uhka. Metsänomistajan on voitava
luottaa siihen, että lupakäsittelijä toimii myös tulevaisuuudesssa Maankäyttö- ja rakennuslain, kaavojen ja niissä olevien merkintöjen mukaisesti.
Erityisen tärkeää metsänomistajalle on seurata eri tasoista
kaavoitusta ja ottaa kantaa merkintöihin sekä rajoituksiin kaavoituksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Silloin on mahdollista vaikuttaa.
Kaavoituskatsaus on tärkeä dokumentti kaavoituksen seuraamiseksi ja siihen vaikuttamiseksi. Kaava-asioissa tulee olla oikeaan aikaan liikkeellä ja niihin vaikuttaminen kysyy asiantuntemusta. Lappeenrannassa on voimassa 39 osayleiskaavaa. Kaupungin alueella olevien pienvesistöjen rantaosayleiskaavoitus alkaa. Tämän alueen pinta-ala on 15 800 hehtaaria. Puustoa näillä uusilla ja jo voimassolevilla osayleiskaava-alueilla on kymmenien miljoonien arvosta.
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Metsälakiasiantuntija Risto Laukas esittelee moottorisahalla tekemäänsä
kätevää linnunpönttöä.
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Teksti: EETU PUNKKA | Kuvat: JANI ANTILA, PAAVO OJANEN

Metsäsäätiötekoja:

Synteesi ojitettujen turvemaiden tutkimuksesta
Monien metsänomistajien metsät sijaitsevat
kokonaan turvemailla. Näiden alueiden puunkorjuupotentiaali on erittäin merkittävä. Metsäojitusta on tutkittu paljon, mutta usein rajatusta näkökulmasta. Ojitettujen soiden kestävä käyttö -tutkimushankkeen tavoite oli luoda kokoava katsaus ojitusten ilmasto-, vesistö- ja monimuotoisuusvaikutuksista ja näin

pohjustaa keskustelua turvemaiden kestävästä metsätalouskäytöstä. Hankkeen päätoteutuksesta vastasi Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja yliopistotutkija Paavo Ojanen yhdessä laajan suotutkijajoukon kanssa.
”Metsäsäätiön rahoituksella laaja tutkimustieto oli mahdollista koota synteesiksi yhteen”,
kiittää Ojanen.

Puusto kasvaa, turve hajoaa
Ilmaston kannalta metsäojitusten vaikutukset
ovat tähän mennessä olleet varsin myönteisiä.
Puuston kasvun parantuessa hiilen sidonta on
tehostunut ja suon kuivuessa metaanin, voimakkaan kasvihuonekaasun, päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Toisaalta kuivuminen
kiihdyttää turpeen hajoamista, mikä vapauttaa
muita kasvihuonekaasuja. Ojanen arvioi, että:
”karuilla soilla puun kasvatus on mahdollista
niin, että metsäojitus voi olla pitkälläkin aikavälillä ilmaston kannalta kestävää”.

Monimuotoisuus tunnistettava
luonnontilaisilla soilla

Paavo Ojanen

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen kannalta ojitettujen turvemaiden vaikutukset ovat monitahoisia. Suoluonnon monimuotoisuus on tutkimusten mukaan vähentynyt metsäojitusten laskiessa pohjaveden pintaa. ”Jäljellä olevat arvokkaat luonnontilaiset suot on tutkimuksen perusteella

aiheellista jättää pois metsätalouskäytöstä”,
toteaa Ojanen. Soiden vesien muuttunut liike
lisää ravinnekuormitusta. Kevyemmät metsänhoidon menetelmät, kuten jatkuvapeitteinen metsänkasvatus, ovat turvemailla perusteltuja. Erityisesti Pohjois-Suomessa vesiensuojelua ja ojittamattomien soiden luonnontilaa voidaan edistää yhdellä kertaa ohjaamalla ojitettujen suonosien vesiä vesistöjen sijaan
ojittamattomille suonosille.

”Ojitettuja soita on monenlaisia”
Ojitettujen soiden metsätalouskäyttö ja ekologinen kestävyys ovat katsauksen perusteella monesti yhteensovitettavissa. Yhtä toimenpidesapluunaa kaikille suotyypeille koko Suomessa ei ole ja lisää tutkimusta ja yhdessä kehitettyjä turvemaiden käsittelytapoja tarvitaan.
”Maailma on harvoin mustavalkoinen ja ojitettuja soita on monenlaisia. Niinpä käytännönläheinen lähestymistapa voisi olla luokittelu siihen, millaisilla soilla intensiivinen metsätalous on kannattavaa, millaisilla soilla kevyempi metsätalous voi toimia, millaiset suot
kannattaa jättää metsätalouden ulkopuolelle ja
millaiset suot olisi syytä ennallistaa ojittamattomaan tilaan”, Ojanen päättää.

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuosittain merkittävän osan puukauppojen yhteydessä kerätyistä lahjoitusvaroista metsäelinkeinoa tukevaan
tutkimukseen. Metsäojituksen ilmasto- monimuotoisuus-, ja vesistövaikutuksista on koottu laaja-alainen
katsaus alkuvuodesta 2021. Hankkeen kirjallisiin tuotoksiin voi tutustua Suoseuran verkkosivuilla.
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ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien
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Etämetsänomistajien Liiton ja Kuution kampanjan toinen onnekas pääpalkinnon
voittaja oli Auvo Heikkilä Turun Seudun Metsänomistajista. Pääpalkinto oli
Makitan kehuja kerännyt akkuketjusaha. Pääpalkintoon oli mahdollisuus kaikilla Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenillä, jotka tekivät Kuutiossa yhteydenottopyynnön asiantuntijapalveluista, kuten valtakirjakaupan palveluista
tai kilpailuttivat omatoimisesti puukaupat Kuutiossa. Eräliivien arvontaan osallistuivat jäsenet jo
Kuutioon rekisteröitymällä. Kaikki voittajat (jotka ovat antaneet luvan nimen
julkaisuun) julkaistaan Kuutio.fi
osoitteessa.

Teksti: AKU MÄKELÄ | Kuva: RISTO JUNTUNEN

Kuution avulla vaivatonta ja selkeää puukauppaa
Kuutio.fi ja Etämetsänomistajien Liitto ry järjestivät viime vuonna kampanjan Etämetsänomistajien Liiton jäsenille. Kuutioon rekisteröityneiden jäsenten kesken arvottiin eräliivejä
ja akkuketjusahoja. Auvo Heikkilä Turun Seudun Metsänomistajista nappasi toisen pääpalkintona olleista Makitan sahoista.
Auvo Heikkilä on käyttänyt Kuutiota säännöllisesti puukauppojen kilpailutukseen. Kuutioon Heikkilä tutustui kunnolla jäätyään eläkkeelle. Palvelu tarjosi asiansa osaavalle metsänomistajalle oivan apuvälineen puukauppaan.

”Vaivattomuus ja selkeys ovat Kuutiossa
parasta. Itse pääsee arvioimaa tarjouksia ja
valitsemaan niistä sen parhaimman. Kuutio
sopii erityisen hyvin kokeneen metsänomistajan itsenäiseksi työkaluksi”, Auvo Heikkilä kertoo.
Kuution omatoiminen käyttö vaatii jonkin
verran metsäalan kokemusta ja osaamista. Jos
sitä ei ole, niin Kuution kautta voi jättää vaivattomasti yhteydenottopyynnön metsänhoitoyhdistykselle tai metsäpalveluyritykselle.

”Kuutio on tuonut lisää kilpailua markkinoille, mikä on hyvä asia. Ehkä pienenä yllätyksenä voi pitää, että myös energiapuun
myynnit ovat sujuneet Kuutiossa erittäin kätevästi. Energiapuun ja hakkeen kysyntä kasvavat, kun tulee uusia hakelämpölaitoksia ja turpeen käyttö vähenee”, Auvo Heikkilä sanoo.
Hänen mielestään on hyvä, että Kuutio
keskittyy selkeästi puukauppaan ja tekee sen
sujuvasti.
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Teksti ja kuvat: PAULI KANKAINEN

Koronavuoden kohtaamisia
Ensimmäinen koronavirustartunta raportoitiin
Suomessa 29.1.2020 Rovaniemellä. Reilu vuosi
sen jälkeen on ollut meillä ja varsinkin muualla
yhtä hullun myllyä. Ismiskunta on kohdannut
historiansa pahimman virus-pohjaisen tartuntataudin. Harvaan asuttuna pitkien etäisyyksien
maana olemme kohdanneet pandemian paljon
lievempänä kuin monet muut maat. Moni asia
on muuttunut, yksi niistä on tervehtimiskäytäntö. Vuosituhansien takaa on peräisin kaunis tapa tervehtiä kohdattavia kättelemällä, joka nyt on jäänyt pois käytöstä lähes tyystin. Puristamalla kättä ja katsomalla kohdattavaa silmiin on voinut tehdä päätelmiä kohdattavan vireystilasta, terveydentilasta ja yhteistyöhalusta.
Nyt tämä kaikki jää lisäkysymysten ja arvailujen
varaan. Vaikka kuinka lotraisimme käsiämme
käsidesi-alkoholissa, saattaisimma kätellessämme tartuttaa kohdattavaan tappavan taudin. Saa
nähdä palaako vanha hyödyllinen tapa käytäntöön, tuskin ainakaan kovin pian
Monessa metsäomistajayhdistyksessä on tapahtumia ja tilaisuuksia jouduttu enemmän
perumaan, kuin niitä on onnistuttu pitämään.
Loppuvuodesta säädökset sallivat kuitenkin
Oulun Osmossa kolmen ulkoilmatapahtuman
järjestämisen kunnes joulukuun alussa paikat pantiin taas kiinni, eikä tapahtumia voinut enää järjestää. Illanviettoon Koitelinkoskella 1.9. osallistui yli 40 henkeä. Pesäpallossa
kaiken voittanut Jarmo Korhonen kertoili Vallinkorvassa alkaneesta metsämiesurastaan. Tänä
päivänä pesäpallokentillä kohdataan Jarmon jälkikasvua; Antti-poika voitti Suomen mestaruuden Sotkamon Jymyssä ja vanhempi poika Matti pelasi SM-liigaa Kempeleen Kirissä. Tulevana
kesänä molemmat veljekset kohdataan Kempeleen Kirin rivissä. Korhonen visioi, että tulevaisuudessa käytännön metsätöissä on entistä tärkeämpi rooli nuorilla metsäkoneen kuljettajilla ja metsäpalveluyrittäjillä. Eläköitynyt metsälehtori Jukka Hakko esitti isoisänsä Mikko Hakon kirjoittamia runoja. Hän teki sen vauhdikkaalla tyylillään, jolla hän on voittanut lausuntakilpailujakin. Kun on tutustunut Mikko Hakon runoihin tarkemmin tekee mieli sanoa, että hän oli Eino Leinon veroinen lahjakas, taitava ja tuottelias runoilija sillä erotuksella, että Hakko oli nuorisoseurajärjestön kasvattina
kunnon kansalainen, eikä hän käyttänyt varojaan alkoholiin ja sikaareihin niin kuin Leino.
Hakolla ei ollut tarvetta julkaista runojaan paikallislehtiä laajemmin, koska hän sai elantonsa

Metsätaitokilpailut pidettiin Jukka Hakon tukikohdassaa Oulunsalon Varjakassa.

kunniallisista ammateista: kiertokoulun opettajana, poliisina Varjakan Sahan aikoihin ja sittemmin maanviljelijänä. Kun Suomi täytti 100
vuotta, Aino Kukkonen julkaisi sen kunniaksi 100 Hakon parasta runoa kirjana "Mikko
Hakon valitut runot". Tilaisuudessa esiintyivät
myös Niina Ekfors Metsä Groupilta, puheenjohtaja Marko Jussila Iin Urheilijoista, kertoen
Iiin Tukkilaiskisoista, joilla on pitkät perinteet,
mutta koronan vuoksi nekin jouduttiin perumaan vuonna 2020. Mikko Koistinen kertoi
Vapon kasvaneesta puunostotarpeesata turpeen
käytön vähentyessä. Madetojan Musiikkilukion
oppilaat Viivi, Petra ja Vehku esittivät vanhan
tunnetun laulun Kaksi vanhaa tukkijätkää sekä
Matti Heinivahon levyttämän vähän tuntemattomamman Kaksi nuorta tukkijätkää.
Oulunsalon Varjakkaan kokoontui 26.9.
useita kymmeniä metsätaitoilun harrastajia.
Paikallisten osmolaisten lisäksi tilaisuuteen
osallistui alan harrastajia kymmenestä eri kunnasta Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta.
Osallistujat olivat silminnähden ilahtuneita siitä, että pääsivät kohtaamaan toisiaan ja kohdistamaan arviointikykynsä toisten ennalta mittaamiin ja määrittämiin kohteisiin. Kisan voitti
Timo Kangas Pyhäjärveltä, 2. oli Antti Lithovius Lumijoelta, 3. Leila Eskola Haapavedeltä,
4. oli Tuomo Marttila Simosta ja 5. Pentti Oinas Kiuruvedeltä. Palkintoja kilpailuun olivat
lahjoittaneet mm. vakuutusyhtiö Fennia, kuljetusliike Eskola ja Go Arctic Oy.
Marraskuun lopussa järjestettiin Oulun Herukassa pienemmälle porukalle kelopuutilaisuus. Toimitusjohtaja Tapio Suorsa esitteli

Metsätaitokilpailun osanottajille tarjottiin urakan
päätteeksi mm. loimulohta.

kelopuutaidetta, puutavaran tunnistamista
sekä kelopuun tuontia Venäjältä. Metsätyönopettaja Markus Pantsar esitti käytännössä jätkänkynttilöiden sahausta. Hän kehotti tekemään sen niin, että kelopuu on vaakatasossa
lähellä maan pintaa. Näin pitkittäissahauksella saadaan pitkää kelopuulastua, jota voidaan
käyttää sytykkeenä, puhdistukseen ja imeytykseen sekä eristeenä ja vaikka lemmikkieläinten
kuivikkeena. Osmon puheenjohtaja esittelipientä suorakulmaista laitetta, jolla voidaan
moottirisahaan liitettynä sahata kotikulmilla
tukeista lautoja ja lankkuja.
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Teksti: SIRKKU VANHATALO

Metsä Fibre rakentaa jo toisen biotuotetehtaan
Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa Kemiin biotuotetehtaan. Kyseessä on Suomen metsäteollisuushistorian
kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Tähän mennessä suurin oli Äänekoskella vuonna 2017 tuotannon
aloittanut biotuotetehdas. Metsänomistajille on tarjolla vuosittain lisää puukauppatuloja yli 70 miljoonaa euroa.
Kemin biotuotetehdasinvestoinnin arvo on
1,6 miljardia euroa. Se käyttää kuitu puuta
vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä
eli 4,5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin
Kemin nykyinen sellutehdas. Tehdasalue on
jo valmisteltu rakennustöitä varten, ja tehtaan
on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.
”Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin
kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisääminen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden
kanssa, pitkäkestoisesti hiiltä sitovien puutuotteiden tuotannon lisääminen, fossiilisista
raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaaminen puupohjaisilla tuotteilla, fossiilisista
polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan energian tuotannon määrän kasvu”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.
”Rakennamme parhaillaan Raumalla maailman moderneinta sahaa, joka käynnistyy ensi
vuonna. Se ja Kemin biotuotetehdas toteuttavat kaikkia näitä strategisia tavoitteitamme.”

Merkittävät taloudelliset vaikutukset
Kemin biotuotetehdas lisää Suomen vuotuista
vientiä noin puolella miljardilla eurolla, ja vuotuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puuraaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston
kautta on myös noin puoli miljardia euroa. Uusi biotuotetehdas turvaa Kemin nykyisen sellutehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymmeniksi. Kaikkiaan Metsä Groupin Kemin tehdasalueella työskentelee noin 500 henkilöä.
Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan
suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee
noin 2 500 henkilöä.
Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen
arvioidaan nousevan erittäin korkeaksi, noin
70 prosenttiin. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.
Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvioidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000.
”Suuren projektin positiiviset vaikutukset Kemin seudulle ja koko maahan ovat merkittävät.
Suomen hallitus on vuoden 2020 lisäbudjetissa

varannut rahoitusta Pohjois-Suomen väyläverkon investointeihin. Julkisen sektorin sitoutuminen tehtaan toimintakykyä tukevaan infrakehitykseen on erittäin tärkeää”, Hämälä toteaa.
”Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoimesta keskusteluyhteydestä ministerien, virkamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa
hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vastuullisia investointeja kotimaahan ja sitä kautta uskoa tulevaisuuteen.”

Vahva omistajajäsenpohja
tukee puun saatavuutta
Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi
hoidetuista metsistä, ja puun alkuperä tunnetaan aina. Puuraaka-aine on suunniteltu hankittavan pääosin Suomesta. Puun saatavuutta Suomessa tukee Metsäliitto Osuuskunnan
vahva omistajajäsenpohja. Puunhankinta Kemin tehtaalle laajenee jatkossa Ruotsiin, mistä arvioidaan hankittavan vuosittain noin miljoona kuutiometriä puuta.
Metsä Group haluaa olla edelläkävijä puunhankinnan vastuullisuudessa. Käynnissä olevan
ekologisen kestävyyden ohjelman myötä konserni vahvistaa metsien kasvua ja hiilensidontaa,
turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsätalouteen liittyvää vesiensuojelua.
Kemin uuden biotuotetehtaan myötä puunhankinta turvemailta lisääntyy. Ilmaston ja
puun kasvun kannalta oikein toimiminen vaatii
turvemailla erityisosaamista ja esimerkiksi peitteisen metsänkasvatuksen rooli niillä korostuu.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti
Kemissä puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat
hyödynnetään sataprosenttisesti.
Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perustuu yhtiön ainutlaatuiseen biotuotetehdaskonseptiin, jonka ytimenä on puuraaka-aineen ja
tuotannon sivuvirtojen resurssiviisas hyödyntäminen. Uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti
erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata
fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.
Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita.

Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0
TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä
Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotannon kanssa noin viisi prosenttia.

Vastaus sellun kysynnän
globaaliin kasvuun
”Pohjoisen havusellun kysynnän kasvu jatkuu globaalisti. Kemin biotuotetehtaan ansiosta pystymme jatkossa olemaan yhä vahvempi kumppani asiakkaidemme vastuullisessa kasvussa”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo.
Nousiaisen mukaan Kemin biotuotetehdas on ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuudeltaan edelläkävijä koko maailmassa. ”Se luo myös alustan paikallisen teollisen
ekosysteemin kehittymiselle uusilla bio-tuotteilla ja kumppanuuksilla, samalla tavalla kuin
Äänekoskella. Tuotannossa ei tarvita lainkaan
fossiilisia polttoaineita vaan tehdas myy uusiutuvaa energiaa asiakkailleen sähkönä, puupolttoaineena ja lämpönä.”
Kemin biotuotetehdas rakennetaan parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. Kemin nykyiseen sellutehtaaseen verrattuna selvästi kasvavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuotetehdas alittaa Kemin nykyisen tehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat.
Ympäristövaikutukset minimoidaan ja esimerkiksi melun hallinta on otettu huomioon
jo suunnitteluvaiheessa sekä rakentamisessa että tehtaan tuotannossa.
Biotuotetehdasprojektin päätoteutuskumppanit ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Rakentaminen toteutetaan tilaajavetoisella osaurakoinnilla, mikä mahdollistaa myös pienempien yritysten mukana olon. Tehdasinvestointi
luo paikalliselle yritystoiminnalle kysyntää suoraan tehdashankkeeseen liittyen. Lisäksi hankkeessa työskentelevien käyttämät palvelut tuovat merkittävän lisän Kemin seudun palvelujen kysyntään.
Hankkeen kokonaisinvestoinnista 40 prosenttia rahoitetaan kotimaisella omalla pääomalla ja 60 prosenttia lainalla.

8

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 1/2021

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajan
päätöksiin vaikuttavat
tekijät

Korjaus nimeen. Etämetsänomistaja 4/2020.

Tampereen Ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi opiskellut Eeva Kiramo lähestyi noin vuosi sitten Etämetsänomistajien Liittoa
opinnäytetyöhön liittyen. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui ”Etämetsänomistajien päätöksiin vaikuttavat tekijät”. Opinnäytetyö valmistui
vuoden vaihteessa se löytyy googlaamalla THESEUS ja sieltä nimellä Eeva Kiramo. Kannattaa tutustua.
Samuli Notkon työtä Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtajana jatkaa Leena Helistö.

Etämetsänomistajien Liitto luovutti Eevalle stipendin hyvästä yhteistyöstä
ja opinnäytetyöstä. Eeva on valmistunut metsätalousinsinööriksi ja aloittaa
työt metsänhoitoyhdistys Lounametsässä. Työpaikkana metsänhoitoyhdistys on Eevalle mieleen, sillä hän on muutaman kesänä ollut harjoittelijana metsänhoitoyhdistyksessä. Eevan kurssikavereista noin puolella oli työpaikka valmiina opintojen päättyessä. Kuvassa myös Eevan vuoden ikäinen
bokseri Jämtti.

SaiMelaiset Raija, Pertti ja Irma löysivät metsäretken varrelta tällaisen tiekyltin. Arvaapa mistä?
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HyväEtämetsänomistajien
EtämetsänomistajienLiiton
Liitonjäsen.
jäsen.
Hyvä
Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu.
Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu.
Vuoden 2021 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € (norm. 155,00 €).
Tilaus sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €).
Vuoden 2020 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € (norm. 155,00 €).
Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.
Tilaus sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €).
Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Maksettuasi
tilauksen,
alkaa tilausjaksosi
20.5.2021 ja
Metsälehden
jäsenetuhintainen
tilauksesi
··Maksa

·

tilaus on voimassa
12kk.5711 1320 1409 54.
ETAMOL:in
tilille: FI68

TÄRKEÄÄ! Laita maksun viestikenttään nimi ja postiosoite
Jos
sinulla
on voimassa
Metsälehden tilaus muuten,
lehden
toimittamista
varten.

Etamolin
kautta,alkaa
ole yhteydessä
Maksettuasi
tilauksen,
tilausjaksosi Metsälehden
22.5.2020 ja
·kuin

asiakaspalveluun.
Mikäli Metsälehden vanha tilauksesi
tilaus on voimassa 12kk.
on vielä voimassa uuden alkaessa 20.5.2021, korvaamme
tilauskauden
€ arvoisella
lahjakortilla
Joslopun
Metsälehden
vanha40,00
tilauksesi
on vielä
voimassa,
Metsäkustannuksen
verkkokauppaan
osoitteessa
ole yhteydessä Metsälehden asiakaspalveluun.
www.metsakirjakauppa.fi.

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

UUTINEN: Metsänhoitomäärät olivat Luonnonvarakeskuksen mukaan kasvussa viime vuonna. ›› 3
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Parempaa tuottoa jalostetuilla taimilla

et halua tehdä uutta Metsälehden tilausta Etämetsän· Mikäli
Mikäli etLiiton
halua jäsenhinnalla,
tehdä uutta Metsälehden
tilausta
Etämetsän·omistajien
voimassa oleva
tilauksesi

UUTISET

Valtteri Skyttä

suoraan ETAMOL:in tilille: FI68 5711 1320 1409 54.

Metsälehden
tilauksen
suoraan
Etämetsänomistajien
TÄRKEÄÄ!
Laita maksun
viestikenttään
nimi ja postiosoite
·
Liitolle.
lehden toimittamista varten.

Toimi nopeasti, maksa jäsenetuhintainen Metsälehden
tilaus viimeistään 30.4.2021.
Näin tilauksesi alkaa
Ongelmatilanteissa
voit olla yhteydessä
Metsälehden
20.5.2021
ilmestyvästä
numerosta.
Metsälehden asiakaspalveluun puhelimitse
Metsälehti jäsenetuhintaan
09Seuraava
315 498 mahdollisuus
40 (klo 9-15) tilata
tai sähköpostitse
on
keväällä
2022.
asiakaspalvelu@metsalehti.fi

Tukkia entistä
enemmän selluksi
›› 2–3

Näin se on. Voit mitä suuremmissa määrin vaikuttaa metsäsi arvoon. Alusta alkaen.

Hiilinielukeskustelu

virisi jo Ruotsissakin
Joka paikan
›› 4–5auto Skoda Octavia Scout
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omistajien
Liiton
jäsenhinnalla,
voimassa
oleva tilauksesi
jatkuu
olemassa
olevien
tilausehtojen
mukaisesti.
jatkuu olemassa olevien tilausehtojen mukaisesti.

Seppo Samuli

· Maksa Metsälehden jäsenetuhintainen tilauksesi
Näillä ohjeilla voit maksaa jäsenetuhintaisen

HUOM!

Pyhättöön
puuta
METSÄLEHTI MAKASIINI 6/2019

Kalliiksi
tulee
TEEMA: PUUKAUPPA

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.

yhtiön
leipiin
Huutonen
ennustaa
lämpimän
jatkuvan
Ilpo Pentinpuro
›› 4–5
vaihtoi Keski-Suomen

metsänhoitoyhdistyksen
”Avohakkuualoite
ei mene
läpi” Keitele
johtajuuden

›› 6Groupin puunhankintaan.

›› 6
Hiilikompensaatiota
moneen lähtöön
›› 9–11

Pian keilataan

METSÄSTÄ
entistä tarkemmin
Kaistalehakkuu
voi
›› 8
sopia turvemaalle

›› 14–15
Mihin kannattaa

pistää metsärahat?
Hiilensitojasta
tehtiin
syypää
›› 12–13

METSÄSTÄ

Viiden motin puut
Miten
hyödyntää
ihan
arkipäivää

›› 20
hyvä siemenvuosi?

›› 14–15
Stigalta
muutakin
kuin rattikelkkoja

KÄSIN TEHTY

Hakkuuaukio
vuonna yksi

›› 22

›› 18–19

PILKKEITÄ

Sarkapuku
Ampumahiihtäjä
tekee
paluun
ehtii
metsätöihinkin
›› 24

›› 20–21

Maailman vanhin
ruukkukasvi

PILKKEITÄ

OMALLA
PALSTALLA
›› 30
Karhunkaato on

sattuman kauppa
›› 24

Monimuotoisuus on
suojelun arvoista
›› 26

Japaninvaahtera
muuntuu moneksi
›› 30

›› Susan Elo tekee puistaan astioita ja valaisimia
8144_.indd 1

TEEMA

VINKIT
PUUKAUPAN
TEKOON

›› 18–19

Metsävakuutusten hinnat Näin
ovat josyntyy
malkakatto
lähteneet nousuun. Miten käy, jos
Euroopan suurtuhot ulottuvat meille?
Sivut 9–11

26. SYYSKUUTA • NUMERO 6/2019 • 11 € WWW.METSALEHTI.FI

Yhdistyksestä

›› 2–3

Maagisen hieno, kehuu
PUUKAUPPAKYSELY
arkkitehti
Kimmo Lintula
Tukkien
Olympiastadionin
huippuhinnat
puuverhoilua.
Sivut 16–17
putosivat

UUTISET

Luontaisessa
uudistamisessa
petrattavaa

HENKILÖ

13
kysymystä
ennakkoraivauksesta

HUOM!

Sami Karppinen

TOIMI NÄIN
TOIMI NÄIN

29.11.2020 16.06
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Teksti: KALEVI PULLINEN, metsänhoitaja, puheenjohtaja Riihimäen-Hyvinkään metsätilanomistajat ry

Talousmetsä on monen
metsänomistajan tavoite
Viimeisimmissä metsänomistajatutkimuksissa yhä useampi metsänomistaja on ilmoittanut päätavoitteekseen hyvän taloustuloksen,
vaikka muitakin tavoitteita saattaa siinä rinnalla olla esim.virkistysarvot, metsästys ja riista, sekä marjojen ja sienten poiminta. Viimeksimainitut ovat lisäksi Suomessa ainutlaatuisia
jokamiehen oikeuksia, jotka vielä tässä koronatilanteessa erityisesti korostuvat. Saammehan nauttia näistä mieltä ja kehoa hoitavista hyödyistä tilojen rajoista välittämättä. Entä sitten jos metsillemme asetettaisiin lisää verotaakkaa vaikkapa kiinteistöveron muodossa?
Tarkastelen seuraavassa muutamia hyvään taloustulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Tilarakenne ja omistusmuoto
Suomalaisen yksityismetsän keskikoko lienee Etelä-Suomessa n. 30 hehtaaria, mikä talousmetsää ajatellen on vielä ihan hyvä koko.
Kymmenenkin hehtaarin metsällä voidaan vielä hyvin harjoittaa järkevää metsätaloutta, mutta toimenpiteitä ja puunmyyntejä tehdään harvemmin. Tärkeä seikka on omistusmuoto; mitä enemmän omistajia on, sitä vaikeampaa on
päätöksenteko, ellei apuna ole luotettavaa metsäammattilaista. Metsäyhtymissä on hyvä tehdä
selkeä yhteisomistussopimus, johon kirjataan
metsätalouden tavoitteet,töidenjako ja hoidon
periaatteet. On hyvä tehdä vuosittain toimintaraportit ja tarkistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. On myös eduksi,jos joku on nimetty vastuulliseksi asianhoitajaksi. Kuolinpesät on kaikkein hankalin omistusmuoto, koska
yksikin jäsen voi vastustuksellaan halvaannuttaa
koko yksikön toiminnan. Toivottavasti kuolinpesät ovat mahdollisimman lyhytikäisiä! Ilmeisen hyvä omistusmuoto on myös yhteismetsä,
jossa ammattilaisten johdolla metsää hoidetaan
suunnitelmallisesti. Yhteismetsä on verotuksen
kannalta täällä hetkellä edullisin omistusmuoto.
Jos haluaa vaivattoman ratkaisun ja rahat ”puhtaana käteen” kannattaa harkita oman metsän
liittämistä yhteismetsään.

Toimenpiteet metsässä
Kuviokoko on kaiken järkevän talouden toiminnan perusta. Kuvio syntyy yleensä uudistushakkuun yhteydessä, jolloin tavoite tulisi
olla minimissään hehtaarin kuviot. Voidaanko metsäsuunnitelman vierekkäisiä kuvioita
yhdistellä suuremmiksi? Kannattaa tarkistaa

ja muistaa leimikoita tehtäessä? Metsänviljely,
raivaussahaja moottorisahatöissä pienet kuviot eivät
niinkään haittaa,mutta
kun tullaan hakkuvaiheeseen, järkevän pystykauppakoon minimi lienee 200–300m3.
Tämä tarkoittaa ensiharvennuksessa noin 5
ha:n pinta-alaa, myöhemmässä harvennuksessa 2–3 ha:n alaa ja uudistushakkuussa n.hehtaarin kuviota.
Kuinka usein sitten myydä puuta? On hyvä
lähteä metsäsuunnitelman vuosittaisesta hakkuuehdotuksesta tai kasvun arviosta.
Keskikokoisella metsällä se lienee n. 100m3/
vuosi, joten järkevää on silloin myydä puuta
3–5 vuoden välein, jotta päästään riittävään
kaupan kokoon ja hyvään puun hintaan.
Harvennusten kohdalla ei kannata juurikaan odotella hintapiikkejä, koska kuitupuun
hintakäyrä on kuin kuolleen sydänfilmi. Merkitsevämpää on tilanne metsässä eli hoidollisen
harvennuksen oikea ajankohta. Harvennuksilla kannatta aina kiinnittää huomio jäljellejäävän puuston laatuun ja harvennusvoimakkuuteen.Harvennuksissahan muodostuu loppuhakkuun puuston laatu ja täten tilipussinkoko.Uudistushakkuuvaiheessa voi paremminkin ajoittaa myynnit tukkipuun hyvän hinnan hetkeen, sillä ajankohdan valinta ei ole
niin tarkkaa kuin harvennuksissa.
Entä sitten paljon mainostettu jatkuva kasvatus. Sehän merkitsee useampia hakkuulla käyntejä, suurempia vaurioita ja tuulituhoriskejä sekä selvästi huonompaa puun hintaa kuin uudistushakkuissa Jatkuvan kasvatuksen hakkuissa puu hinnoitellaan harvennuspuuksi, jolloin tukin hinta on 5–10 €/
m3 halvempi ja kuitupuun 2–4€/m3 halvempi. Keskikokoisessa leimikossa puhutaan siis
2000–3000€ menetyksestä. Löytyyköhän tälle maksajaa? Parhaiten jatkuva kasvatus sopii
lähivirkistysmetsille ja männiköille, mutta talousmetsissä suosittelen selkeätä, nykyistä tasaikäiskasvatusta sekametsäperiaatteella, jonka
puolesta tutkimustulokset ja käytännön kokemus puhuvat. Toisaalta luonnon monimuotoisuutta voidaan huomioida ja huomioidaankin

nykyisissä talousmetsien hoito-ohjeissa. Joskus vaikuttaa, että viljellään turhaan ristiriitoja luonnonsuojelun ja hyvän metsänhoidon
välille.Hyvä metsänkasvu hehtaaria kohden on
ratkaisu hiilensidontaan.

Mitä on tehtävissä kustannuspuolella?
Ensinnäkin hoito- ja raivaussahatyöt sekä
pienehköt moottorisahatyöt kannattaa tehdä omatoimisesti ja perheen voimin. Investointeina nämä eivät paljon vaadi ja jos osaaminen arveluttaa suosittelen osallistumista lyhytkursseille. Oman työn jäljen näkeminen ja
hyötyliikunta hoitavat hyvin omaa mieltä ja
kehoa. Isommat työt tulee aina kilpailuttaa.
Nyt on jo paljon markkinoilla metsäpalvelujen
tuottajia metsänhoitoyhdistyksistä ja metsäfirmoista pienyrittäjiin. Ilahduttavasti kilpailutusta helpottavia sähköisiä palvelujakin on jo
markkinoilla ja aina voi googlettaa.
Kulkuyhteydet metsään tulee olla kunnossa.
Onko metsäautotie kelirikkokelpoinen? Pitkän päälle kunnostus on varmasti kannattava
toimenpide, johon on myös valtion tukea saatavissa. Kuten tiedämme ns. kelirikkoleimikot
ovat hyvin kysyttyjä ja niistä saadaan parhaat
hinnat. Hintaero talvileimikoihin lienee helposti 5–10€/m3.
Veroilmoitus kannattaa tehdä vuosittain
vaikkei metsätuloja olisikaan. Kuluja tulee kuitenkin joka vuosi ja ALV- velvollinen saa kuluihin sisältyvät ALV-verot palautuksena takaisin. Myös tappio hyödyntää muuta verotusta.
Nykyisin metsäveroilmoituksen teko on helppoa sähköisessä palvelussa ja se voidaan lähettääkin suoraan verottajalle.
Meillä on siis useita keinoja parantaa metsätalouden tulosta. Hyvän kuvan tilanteesta antaa metsäverotuksen viimeinen rivi ja varsinkin,
jos tätä tarkastelee esim. 10 vuoden periodilla.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Satakunnan Metsänomistajat viitoitti
Petri Hurulle tien Eduskuntaan
Satakunnan Metsänomistajat järjesti ennen
eduskuntavaaleja paneelikeskustelun koskien metsäasioita. Kutsu paneeliin lähetettiin
kaikille puolueille. Länsi-Suomen Osuuspankin Hakkiluodon koulutuskeskukseen
saapuivat perussuomalaisten, keskustan, kokoomuksen ja vihreiden kansanedustajaehdokkaat tentattaviksi.
Perussuomalaisten edustajana tilaisuudessa oli Porin Palolaitoksella työskentelevä Petri
Huru. Näin jälkeenpäin ajateltuna hän myöntää, että metsäpaneeliin osallistuminen ei ollut
hänen vahvinta osaamisaluettaan. Tiedossahan
oli metsänomistajien tiukkoja kysymyksiä.

Satakunnassa perussuomalaisten ääniharava oli Laura Huhtasaari. Petri Huru sai ääniä
kolmanneksi eniten maakunnassa. Laura Huhtasaaren siirryttyä EU-parlamenttiin, aukeni
Hurun tie Arkadianmäelle. Kansanedustajana
hän on ympäristövaliokunnan jäsen.
Koska Satakunnan Metsänomistajilla on
oma osuutensa siihen, että Petri Huru on nyt
kansanedustaja, niin meitä kiinnosti hänen näkemyksensä metsäasioista.
Pienen metsäretken aikana keskusteltiin monipuolisesti metsäsektoriin liittyvistä
asioista ja samalla peilattiin niitä ympärillä näkyviin metsiin.

Petri Huru on ensimmäisen kauden kansanedustaja, jolle luonnossa ja erityisesti metsissä liikkuminen toimii tärkeänä vastapainona vaativalle työlle Eduskunnassa. Hän haluaa vaikuttaa
työssään myös niihin pääöksiin jotka koskevat etämetsänomistajia.

Avohakkuut ovat puhuttaneet viime aikoina sekä metsäammattilaisia, että suurta yleisöä.
Mielipiteet ovat olleet sekä puolesta että vastaan. Petri Huru ymmärtää hyvin ne tilanteet,
missä metsän uudistamisessa avohakkuu on ainoa vaihtoehto. Lahoavassa kuusikossa puulajin vaihto on ainoa vaihtoehto. Yleisesti ottaen
hän ja hänen puolueensa ajattelevat niin, että
Suomessa tehdään osaavaa metsäntukimusta ja
sen antamiin ohjeisiin ja suosituksiin metsän
käsittelyssä voi luottaa. Esimerkkeinä näistä
toimijoista Huru mainitsee Luonnonvarakeskuksen ja Tapion. Näistä Tapio päivittää aina
tarpeen mukaan hyvän metsänhoidon suositukset. Tutkimustietoa päivityksiin saa Luonnonvarakeskukselta. Uusi metsälaki astui voimaan 2014 ja siinä metsänomistajan päätösvaltaa oman metsäomaisuutensa hoitoon lisättiin. ”On hyvä, että metsänomistaja saa itse päättää siitä, miten hän metsäänsä käsittelee”, toteaa Petri Huru.
Yhdestä asiasta Petri Huru on huolissaan ja
se on kansallisen metsäasioiden päätösvallan
säilyminen Suomessa. EU:ssa on pyrkimyksiä
siihen, että se hallitsee metsien käsittelyä kaikissa jäsenmaissaan. Tämä voi pahimmillaan
johtaa siihen, että Suomen kaltaisesta maasta,
missä hyvästä metsänhoidosta on vuosikymmenien perinteet, pyritään tekemään vanhojen metsien reservaatti. Tätä pyrkimystä tulee kaikkien kansanedustajien puoluetaustasta riippumatta vastustaa.
Jo tähän mennessä Hurulle on kertynyt eri
kanavien kautta monipuolista tietoa ja osaamista metsäasioista. Erityisen mielenkiintoisena ja myös opettavaisena hän mainitsee viime syksyisen Päättäjien metsäakatemian, mihin Petrillä oli mahdollisuus osallistua. Monipuolisen metsäannin lisäksi antoisaa akatemiassa oli se, että siellä oli edustettuna laajasti eri alan toimijoita. Keskustelut olivat vertaansa vailla.
Petri Hurulla ei itsellään ole metsää – ainakaan vielä. ”Jos joku pieni metsäpalsta löytyisi sopivaan hintaan, niin mielellään sellaisen hankkisin itselleni. Jos olisi omaa metsää,
niin perehtyminen metsäasioihin nousisi uudelle tasolla ja itse metsätöitä tekemällä kertyisi arvokasta kokemusta.” Traktori ja klapikone
Petri Hurulla jo on omasta takaa.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN | Juttuvinkki: ERKKI TEIKARI

Miten Suomi metsittyi?
Lähdetäänpä kelaamaan asiaa sitä kautta, että noin 12 000 vuotta sitten Suomessa oli todella kylmää ja koko maa oli paksun jääpeitteen
alla. Silloin ei ollut vielä mitään puita ei juuri muitakaan kasveja. Kun
sää alkoi lämmetä, niin idästä ja etelästä alkoi Suomen levitä kasveja.
Puista Suomen maakamaralle asettautui ensimmäisenä koivu noin
11 500 vuotta sitten. Koivu kestää kylmyyttä paremmin kuin puulajit. Sen siemenet ovat kevyitä tuulen kuljettaa ja koivu pystyy levittäytymään muita puulajeja tehokkaammin.
Noin tuhat vuotta koivun jälkeen Suomeen tuli mänty. Pian männyn jälkeen maaperän valtasivat harmaaleppä, tammi ja pähkinäpensas.
Pääpuulajeistamme viimeisenä Suomeen tuli kuusi noin 8000 vuotta sitten. Kaikkiaan maassamme kasvaa tällä hetkellä noin 30 puulajia.

Noin 11000 vuotta sitten Suomen metsät muistuttivat Lapin
tunturikoivikkoja. Koivut olivat pieniä ja runkomuodoltaan mutkaisia.

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Karjalasta kajahtaa

Säästöpuuhakkuiden vaikutuksia tutkitaan
Karjalassa ja Suomessa on käynnissä tutkimus
siitä, miten erilaiset hakkuutavat vaikuttavat
metsien monimuotoisuuteen. Koneen Säätiön
rahoittama tutkimus on nelivuotinen.
Karjalan tasavallan alueella tehtiin niin sanottuja epätäydellisiä avohakkuita 1960-luvun loppupuolelle asti. Näissä hakkuissa 10–40 prosenttia puustosta jätettiin hakkaamatta. Nykyään nämä metsät ovat päätehakkuuikäisiä, eri-ikäisrakenteisia, ja niissä on runsaasti lahopuuta.
Karjalan metsissä tehtävän lajistotutkimuksen tarkoituksena on selvittää mikä metsien
monimuotoisuuden tila voisi olla Suomessa,
jos säästöpuustoa jätettäisiin enemmän. Hankkeen tavoitteena on arvioida miten nopeasti
metsien monimuotoisuus heikkenee ja kuinka nopeasti se palautuu erilaisten säästöpuuhakkuiden jälkeen avohakkuisiin verrattuna.
Säästöpuuhakkuita on tehty monissa maissa 1990-luvulta alkaen. Säästöpuuhakkuussa
jätetään vaihtelevia määriä eläviä säästöpuita,
kuolleita puita, säästöpuuryhmiä ja pieniä koskemattoman metsän laikkuja monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suomessa Metsähallituksella on käytössä säästöpuuhakkuu siemenpuilla ja säästöpuuhakkuu avohakkuulla. Molemmissa tapauksissa säästöpuita jätetään 20 mottia hehtaarille tai 15 prosentille pinta-alasta.
Sellaiselta alueelta, joihin on siemenpuiden lisäksi jätetty säästöpuita, niitä ei poisteta siemenpuiden poiston yhteydessä.

Kuvan näkymä voisi olla säästöpuuhakkuulla käsitellystä metsästä. Tosin tämän leimikon teki
Aila-myrsky.

Säästöpuuhakkuu ei ole yleisesti käytetty
uudistushakkuu menetelmä yksityismetsissä. Sen sijaan metsiä uudistettaessa käytetään
yleensä avohakkuuta tai siemenpuuhakkuuta,
joskus myös kaistalehakkuuta ja suojuspuuhakkuuta kuusen uudistamisessa luontaisesti.
Luonnonvarakeskus on mukana Karajalan tasavallan säästöpuuhakkuu selvityksessä.
Suomeen on perustettu parikymmentä vuotta

sitten koealoja, joista saatavia tuloksia vertaillaan uusiin tutkimustuloksiin. On mielenkiintoista lukea tuloksista, kunhan ne valmistuvat
vuonna 2024.
Artikkeli säästöpuuhakkuiden vaikutuksista on alun perin julkaistu Venäjän Karjalassa
ilmestyvässä Karjalan Sanomissa. Tämä artikkeli on tiivistelmä aiheesta.

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 1/2021

Metsäsertifiointi
ja metsien monimuotoisuus

Tervetuloa webinaariin 10.3.2021 klo 18.00
Webinaarin aluksi Tapio Oy:n johtava asiantuntija Lauri Saaristo kertoo siitä, miksi metsäsertifiointi on tärkeää ja mitä metsänomistaja voi tehdä talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Alustusta seuraa paneelikeskustelu, jossa mukana Lauri Saariston lisäksi metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi OP:sta, jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm Metsä Groupista ja
Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen.
Webinaariin voit osallistua omalta kotisohvaltasi 10.3.2021 klo 18.00 alkaen tästä linkistä:
https://op.videosync.fi/metsasertifiointi-ja-talousmetsien-monimuotoisuus-100321/register
Lähetys kestää noin 90 minuuttia ja sen aikana sinulla on mahdollisuus esittää asiantuntijoillemme kysymyksiä webinaarilähetyssivulla avautuvan keskusteluruudun kautta.
Lähetys aukeaa automaattisesti tässä osoitteessa tilaisuuden alkaessa.

Etämetsänomistajien Liitto ry

OP
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Teksti: JAAKKO TEMMES & IRMA WELLING

Lisää pituutta digiloikkaamme
Mennyt vuosi oli kaikille melkoinen digiloikka. Liittommekin otti pikaisesti käyttöön etäkokoukset ja webinaarit, kun lähitilaisuudet
ja kokoontumiset jouduttiin minimoimaan.
Kun etäily oli otettu käytöön osin pakon sanelemana, heräsi ruokahalu enemmästäkin.
Asia konkretisoitui kun Irma Welling Saimaan
Metsänomistajista teki ehdotuksen digikoulutustilaisuuksista Liiton jäsenille.
Ajatus herätti laajaa kinnostusta ja asia lyötiin lukkoon. Koulutusta halunneet istuivat
tammi-helmikuun aikana koneidensa ääressä
kolmena iltana parantamassa digiosaamistaan
niin etäilyyn, viestintään kuin muuhun tietojen jakamiseen.
Koulutus oli kolmena iltana ja aiheina olivat Teams (etäkokoukset), Whatsapp (viestipalvelu), ja muut tiedon jakamisen menettelyt.

Muutamia esillä olleita digivinkkejä:
Mikä on helpoin tapa järjestää pieni etäkokous?
Pelkkä älypuhelin riittää. Otetaan tavallinen puhelu, jossa mukaan tulee useita henkilöitä. Riittää, että yksi soittaa aina yhdelle kerrallaan ja ottaa mukaan. Rajoituksena on yleensä, että osallistujamäärä voi olla vain muutama. Lisäksi tietoa ei voi jakaa kuin suullisesti eikä osallistujia näe.

Miten osallistutaan etäkokoukseen?
Pelkkä etäkokoukseen osallistuminen on yksinkertaista. Siihen riittää yleensä selain (esimerkiksi MS-Edge, Mozilla Firefox tai Google Chrome) ja tietokone/tabletti/kännykkä, jossa on
nettiyhteys, mikrofoni ja kaijutin. Kamera on mukava, mutta ei välttämätön.

Miten saat parempaa laatua ja yksityisyyttä etäkokoukseen?
Laitteen omat mikrofoni/kaijutin eivät yleensä toimi kovin laadukkaasti.
Hommaa mieluiten koneseesi erillinen pöydällä pidettävä kaijutin/mikrofoni tai päässä pidettävä kuuloke/mikrofoni -yhdistelmä. Varsinkin jos saman koneen ääressä on useita osallistujia tarvitaan pöydällä pidettävä kaijutin/mikrofoni, jotta kaikki puhe kuuluisi hyvin.

Miten pystyy järjestämään etäkokouksen?
Lataa koneellesi Teams-sovellus ja rekisteröidy sovellukseen. Siitä se alkaa. Jonkin verran joutuu opettelemaan sovelluksen käyttöä (kuten koulutuksessa huomasimme) ja on hyvä, jos
voit aluksi kokeilla kokouksen onnistumista toisen testihenkilön kanssa, joka on osallistujana toisella koneella.

Miten videotaltioinnin voisi jakaa yhdistyksen tai Liiton jäsenille?
Videotaltiointi voidaan julkaista Liiton Youtube-kanavalla (kanavan löydät esimerkiksi etsimällä Youtubessa liiton nimellä). Julkaisu voidaan tehdä täysin julkiseksi tai julkistaa vain
niille, jotka tietävät videon linkin Youtubeen. Jos haluat julkaista videon vain yhdistyksesi jäsenille etene näin:
1. lähetä tai jaa videotiedosto (kameralla otettu, kokousohjelman taltiointi yms.) Jaakolle
jaakko.temmes@etamol.fi ja pyydä laittamaan video Liiton Youtube-kanavalle rajoitettuun jakoon.
2. saat Jaakolta paluupostissa linkin videoon.
3. laita linkki yhdistyksesi seuraavaan jäsenkirjeeseen tai -tiedotteeseen tai ehdota, että linkki laitetaan seuraavaan Liiton tiedotteeseen.

Miten yhdistys voi tallettaa ja jakaa tiedostoja esimerkiksi hallituksensa kesken?
Liitolla on Googlen tiliin liittyvää pilvitallennustilaa (Google Drive). Siitä voidaan jakaa yhdistyksille omia osioitaan. Yhdistys hallinnoi omaa osiotaan. Osion sisälle voi esimerkiksi
tallettaa yhdistyksen omia tiedostoja ja tiedostoihin voi antaa oikeuksia halutuille ihmisille. Yhdistys ja Liitto voivat myös jakaa tiedostoja pilvitallennustilan kautta keskenään. Lisätietoja Jaakolta.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Riihimäen-Hyvinkään seudun metsätilanomistajien vuosikokous
pidetään ke. 31.3.2021 klo 18 etäyhteydellä.
Osallistuminen kokoukseen tapahtuu ilmoittautumalla sähköpostitse sihteerille:
andreas.johansson@kpmg.fi ke.24.3.mennessä.
Tämän jälkeen ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaali ja linkki teams kokoukseen osallistumiseksi.
Siihen tarvitaan toimiva verkkoyhteys, sähköposti ja verkkoselain.
Tervetuloa
Johtokunta
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Yhteistyökumppanin
artikkeli
ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien
Liiton jäsenlehti 1/2021
Teksti: ARTO HAIKONEN, toimitusjohtaja, Q Medi Europe Oy

Voiko nivelrikosta kuntoutua? Kyllä voi!
Miten jaalalainen maanviljelijä ja metsuri Juha Rajajärvi, 61, vältti polvileikkauksen?
Juha Rajajärven nivelet ovat olleet kovilla fyysisesti raskaan työn vuoksi. Leikkaus vaikutti olevan Juhan ainoa vaihtoehto noin neljä
vuotta sitten. Neljännen asteen nivelrikko oli
saanut polven kipeytymään pahasti ja kävely tyssäsi pahimmillaan jo parin sadan metrin jälkeen. Leikkausta odotellessa kipua hoidettiin, kuten tapana on, kortisonilla ja särkylääkkeillä.

Nykyisin Juha kävelee pitkiä matkoja
ilman kipuja - miten se on mahdollista?
Juhan aloittama ja edelleen käyttämä hoitometodi koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) jalkojen virheasennon korjaamisesta, 2) ravintotehosteista ja 3) kuntoutuksesta. Hoidon myötä 4. asteen nivelrikko on parantunut 2. asteen nivelrikoksi.
Ensin jalkojen virheasennot korjattiin, jotta
saatiin polvilinja ja jalkaterän asento oikeaksi. Hoidon avuksi otettiin nivelten rustopintaa parantavia ravintotehosteita (Nivelpaketti Pro), jota Juha käyttää edelleen päivittäin.
Lisäksi Juha sitoutui jumppaohjeiden noudattamiseen: nivelten ainoa voitelukeino on

Maanviljelijä ja metsuri Juha Rajajärvi

liikunta, sillä verisuonia sinne ei kulje.
Nykyisin Juha pyöräilee vähintään 30 km
viikossa, harrastaa tanssia ja liikkuu muutenkin aktiivisesti ja kaikki tämä ilman särkylääkkeitä.

Voiko nivelten kuntouttamisen aloittaa
ilman hoitoon hakeutumista - kyllä voi!
Vaikka Juha aloittikin kuntoutuksen aloittamalla asiantuntijan ohjauksessa ”Nivelet
kuntoon” hoidon, voi kuntoutuksen aloittaa
myös itsenäisesti. Säännöllinen liikunta 3–5
kertaa viikossa yhdessä päivittäin nautittujen
ravintotehosteiden kanssa auttaa kuntoutuksessa alkuun. Tarvittaessa voit olla yhteydessä
terveydenhuollon ammattilaisiin esimerkiksi
Medilife-klinikoilla.
Liikunnassa oleellista on säännöllisyys.
Voit liikkua kykyjesi mukaan kehittymisen
myötä määriä ja rasitusta nostaen. Ravintotehosteissa taas tyypillinen annostus on
1–2 kapselia päivässä kutakin Nivelpakettiin tai Nivelpaketti Pro:hon kuuluvaa ravintotehostetta.

Mistä löydän ravintotehosteita?
Nivelpaketteja myydään Etämetsäomistajien
Liitto Ry:n PolarShop-verkkokaupassa: https://polarshop.net/fi/shop/etametsanomistajien-kauppa/.
Muistathan, että ostamalla PolarShop:in
tuotteita em. linkin kautta, saa Etämetsäomistajien Liitto Ry 15 % kaikista ostoista. Näin
tuet yhdistyksemme toimintaa.

Mistä löydän lisätietoa?
Metsänomistajien Liitto Ry järjestää infotilaisuuden Teams:in välityksellä 18.3.2021 klo
18–19, missä paikalla on Juha Rajajärvi sekä hänen hoidostaan vastaava Bengt Kevin.
He kertovat tarkemmin hoitoprosessista ja vastaavat kysymyksiin. Saat kutsun sähköpostiisi
maaliskuun alkupuolella.
Voit myös katsoa Juhan tarinan Youtube:ssa
tai Facebook:ssa julkaistussa Benkun terveysvinkissä. Benkun terveysvinkeistä, saat muutenkin paljon tietoa terveyden parantamisesta nivelkuntoutuksen lisäksi. Niitä on katsottu pelkästään Facebookissa jo yli 700 000
kertaa.

Kuvassa fysioterapeutti ja funktionaalisen lääketieteen asiantuntija Bengt Kevin (vasemmalla), Rauno Numminen ja tj Arto Haikonen.
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Teksti ja kuvat: IRMA WELLING

Saimaan Metsänomistajat raivausta
harjoittelemassa ja tutustumassa akkusahoihin
7 Saimaan Metsänomistajaa kokoontui Lappeenrannan kaupungin metsään Mustolassa
harjoittelemaan raivausta ja terähuoltoa yhdistyksen jäsenen Kari Monnon opastuksella. Paikalla olivat myös paikallisen Husqvarna-koneiden ja -laitteiden edustajan Kärkipyörä Oy:n toimitusjohtaja Yrjö ”Ykä” Pylvänäinen ja Saija Lyijynen. Päästiin kokeilemaan akkukäyttöistä metsänraivaussahaa Husku 535iFR ja paria akkukäyttöistä moottorisahaa, Husku 540iXP ja 330i, sekä raivausketjusahoja. Raivaussahojen kokeilussa olivat mukana mm. Scarlett-teriä, V-Klingan ja
CMT:n kovapalaraivausterä. Hommat aloitettiin ketjuraivaussahojen työnäytöksellä. Todettiin, että ketjuraivaussahat ovat parhaimmillaan ojien penkkojen ja tiheiden puskien raivauksessa. Niillä oli helppo myös pätkiä vielä
pystyssä olevia puita ja jo maassa olevia rankoja. Sen jälkeen siirryttiin istutetun nuoren
kuusikon raivaukseen 5 raivaussahan voimalla.
Kyllä kuulosti tehokkaalta ”orkesterilta” korvissa. Kesken työntouhun tuli tarvetta säätää
Irman sahan joutokäyntiä. Saman sahan kovapalaraivausterä passitettiin teroitukseen. Raivaussahan terien teroitus oli tuottanut ongelmia aiemmin ainakin Eijalle, Irmalle ja Sinikalle. Saimme kertausta viilauskulmista, eiköhän se siitä ! Lopuksi harjoittelimme puiden
katkomista akkumoottorisahoilla ja vertailimme tylsää ja terävää ketjua.

Turvallisuus ennen kaikkea. Kätevät ja monille
vartaloille säädettävät turvalahkeet (chaps) moottorisahatyöskentelyyn todettiin käytännöllisiksi.

Juha Mikkolan kypärään nikkaroima otsalamppu
mahdollistaa ahkeroinnin pimeään aikaan.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajien Liitto mukana kyselyssä

Etämetsänomistajien aktiivisuus ja
tietämys metsätoimenpiteistä
Joensuussa toimivan Karelia ammattikorkeakoulun viimeisen vuosikurssin metsätalousinsinööriopiskelijat Villemarkus Ponkilainen ja
Pohto Saikkonen olivat yhteydessä Etämetsänomistajien Liittoon. He
ovat tekemässä lopputyötään otsikon mukaisesta etämetsänomistajia koskevasta aiheesta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, osalle niistä Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenistä, jotka ovat

ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, lähetetään kysely. Toivon, että suhtaudutte siihen positiivisesti.
Lopputyön valmistuttua sen tulokset julkaistaan Etämetsänomistaja-lehdessä ja mahdollisuuksien mukaan tuloksia käytetään etämetsänomistajien neuvonnan suunnittelussa.
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Metsänomistajan kamerasta

”Mihin tässä oikein menisi?”

Tonttimaa kallista Alavudella eli kuusi kasvaa kuusessa.

Sateenvarjokuusi

Kerrosasumus

Mauri Inha (Alavus)

Hannu Turkki (Ylämaa)

Mauri Inha (Alavus)

Pertti Kangaskolkka
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Teksti ja kuvat: LIISA KORPELA

METSO mielessäin
– Helmi hohtavana horisontissa
Kevättalvi 2021. Mikä ihanan talvinen kimalteleva hohde helmikuisilla hangilla!
Kuin hohtavia helmiä lukematon määrä silmänkantamattomiin. Aika on ankea
globaalisen koronapandemian vuoksi, mutta talvi on poikkeuksellisen hieno
edellisiin kausiin verrattuna sekä ulkoilijoille että metsissä puunkorjuussa
ahertaville toimijoille. Moni korjuukohde onkin jo odotellut otollisempia aikoja.
Etämetsänomistaja lehden numerossa 3–4 /
2019 kirjoitin METSO-ohjelmasta ja sen mahdollisuuksista metsänomistajille seuraavasti.

Mitä METSO-ohjelmalla tarkoitetaan?
METSO-ohjelma on Suomessa metsänomistajille suunnattu täysin vapaaehtoisuuteen pohjautuva metsiensuojeluohjelma. Se on monimuotoisuusohjelma, joka yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Jos kohde täyttää vaadittavat ehdot ja kriteerit suojeluvaihtoehtoina ovat joko pysyvä suojelu tai määraikainen
suojelu 10 tai 20 vuoden ajaksi. Suojelu voi olla metsänomistajalle myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Omistajalle maksetaan rahallinen korvaus suojelusta, jonka suuruus perustuu suojelun tapaan, kokonaispinta-alaan sekä siihen, paljonko mahdollisesti menetettäisiin
puuntuotantoa ajatellen.
METSO on hyvä vaihtoehto lieventää myös
sitä vastakkainasettelua, jolla nykyisessä hiilijalanjälkiajattelussa syyllistetään metsänomistajaa ja puuntuottajaa. Turhaan. Hoidettuja talousmetsiä tarvitaan ja hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä paremmin kuin hoitamaton ryteikkö.

Toimenpiteet 2021-2025
Nykyisen METSO- ohjelman takarajaksi asetettiin aikoinaan vuosi 2025. Tarkoituksena
on toteuttaa ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet 2025 loppuun mennessä Valtioneuvoston 5.6.2014 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa METSO-ohjelmassa tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuutta täydentämällä metsien luonnonhoitoa Helmi-ohjelman puitteissa.

Mikä Helmi?
Helmi on viralliselta nimeltään Helmi-ympäristöohjelma. Ohjelman tarkoituksena on
vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun
muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä,

perinnebiotooppeja ja metsäisiä elin-ympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesi- ja rantaluontoa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen ohella edistää ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista. Ohjelman toimien on
tarkoitus auttaa Suomessa satoja erilaisia uhanalaisia lajeja ja maamme uhanalaisia luontotyyppejä. Tärkeää on, että tämäkin ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen, kuten METSO-ohjelmakin.

Miksi Helmi?
Näin metsänomistajan ja puuntuottajan näkökulmasta ajatellen METSO-ohjelma itsessään on hyvä ja kannatettava, myös vaikuttava. Miksi sitten on lähdetty laatimaan uutta
ohjelmaa, johon METSO sisältyy yhtenä osakokonaisuutena?
Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tarkoituksena on saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Yksi tavoitteen
keskeisistä toimenpiteistä on toteuttaa heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen
toimintaohjelma. Helmi-ohjelma asettaa vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet jokaiselle Helmi-ohjelman elinympäristölle sekä poikkileikkaaville teemoille. Tavoitteita asetetaan sekä jo olemassa oleville luonnonsuojelualueille että niiden ulkopuolisille
alueille. Ohjelma on laadittu ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen edustajista koostuvassa työryhmässä.
Työryhmän työtä on ohjannut laaja-alainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä.
Vastuutahoina Helmi-ohjelman eri osa-alueilla ovat vaihtelevasti seuraavat tahot; Metsäkeskus, Ympäristäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset ja Matsähallitus Luontopalvelut.
Vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointien

mukaan lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 % Suomen eliölajeista on uhanalaisia.
Uhanalaisten lajien osuus on kasvanut ja suunta
on edelleen heikkenevä. Luontotyyppien ja lajien uhanalaistumisen syyt ovat pitkälti samoja ja liittyvät etenkin maankäyttöön. Yleiskeskustelussa ”syntipukiksi” on useimmiten osoitettu juuri metsätalous. Tämä on puutteellinen
tulkinta. Moni hoitaa metsiään vastuullisesti ja
luontoarvot huomioiden. Pysyvää katoa aiheuttavat muun muassa teiden ja asutuksen rakentaminen. Paljon jää asfaltin alle, myös arvokkaita kohteita. Luontoa köyhdyttäviä toimenpiteitä ovat olleet aikanaan myös pellonraivaus
ja soiden ojitus. Ojituksia on viety valitettavasti myös boniteetiltaan heikoille kohteille, joilla
ei ole ollut metsätaloudellisestikaan suurta merkitystä. Nyt näitä kohteita pyritään korjaamaan
ennallistamalla ja muuttamalla vesitaloutta alkuperäiseen suuntaan. - Myös ilmastonmuutos
on enenevässä määrin muodostunut uhkatekijäksi sekä lajeille että luontotyypeille.
Helmi-ohjelman laatimiseen on yhdistetty
voimassa olevan hallitusohjelman tavoitteista
myös METSO-ohjelman jatkaminen ja uudistaminen, soidensuojelun täydennysohjelman toteuttaminen, laji- ja luontotyyppien inventointien jatkaminen sekä uusien innovatiivisten rahoituskeinojen mahdollisuuksien selvittäminen luonnonsuojelun rahoittamisessa.
Lisäksi asettamiskirjeessä on ohjelmaan yhdistetty myös talousmetsien luonnonhoidon
edistäminen kuten lahopuun ja kantojen jättöä, kulotusta, tekopökkelöitä, riistaheinikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Helmi-ohjelma ja sen yhteys muihin
keskeisiin ohjelmiin ja strategioihin
Helmi-ohjelmalla on yhtymäpintaa monien
muiden ohjelmien kanssa. EU:n biodiversiteettistrategia on yksi näistä. EU:n komissio antoi
tiedonannon kyseisestä strategiasta 20.5.2020.
Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä varmistaa luonnon monimuotoisuuden elpyminen siten, että pitkän aikavälin biodiversiteettitavoitteet ympäristön hyvästä / paremmasta tilasta tulevat toteutumaan vuoteen 2050 mennessä. Erityisenä tavoitteena esitetään, että vuoteen 2030
mennessä luontodirektiivin ja lintudirektiivin
mainitsemien lajien ja luontotyyppien suojelutason heikkeneminen on pysäytetty ja 30 prosentissa tapauksista lajien ja luontotyyppien
suojelun tila paranisi.
Suomen kansallinen biodiversiteettiohjelma on myös Helmi-ohjelmaan sidoksissa oleva ohjelma. Ympäristäministeriö on laatinut
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Lahopuut ja metsänhakkuiden yhteydessä tehdyt
tekopökkelöt ovat tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta sekä linnuille, pieneläimistölle että sienille ja kasveillekin.

uuden kansallisen biodiversiteettistrategian ja
toimintaohjelman, jolla toimeenpannaan kansainvälisiä luonnon monimuotoisuutta koskevia sopimuksia ja EU:n biodiversiteettistrategiaa sekä kansallisesti määritettyihin tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä.
Kansallinen metsästrategia 2025 (KMS
2025) sisältää metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisen talousmetsissä. Metsästrategian toimenpiteisiin sisältyy muun muassa informaatio-ohjausta ja paikkatiedon kehittämistä koskevia hankkeita. Hallitusohjelmaan on
kirjattu jo edelläkin mainitsemiani talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteitä; lahopuun ja
kantojen jättöä, kulotusta, tekopökkelöitä, riistatiheikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen pienentämiseen tähtääviä toimia. Normaalien metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä
toteutettava, metsän- ja luonnonhoidon suositusten mukainen luonnonhoito ei kuulu Helmi-ohjelmaan. Talousmetsissä voidaan kuitenkin Helmi- ja METSO-ohjelmien toimenpiteinä toteuttaa maanomistajan aloitteesta sellaisia luonnonhoitohankkeita, joissa panostetaan monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen sekä valuma-aluetoimenpiteisiin
selvästi suositusten mukaista tasoa enemmän.
Maaseutuohjelma (CAP). Yhteisen maatalouspolitiikan mukaisella EU-osarahoitteisella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla (maaseutuohjelmalla) on rahoitettu
kaudella 2014–2020 Helmi-elinympäristöihin
kuuluvien perinnebiotooppien ja kosteikkojen

Muun muassa lähteet ja purot ympäristöineen ja
rehevät korpinotkot ovat arvokkaita luontokohteita. - Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisia
(CR) suotyyppejä ovat kangaskorvet sekä kaikki lettotyypit. Erittäin uhanalaisia (EN) ovat lehto- ja ruohokorvet sekä aitokorvet, kangasrämeet
ja korpirämeet, sararämeet sekä tervaleppä- ja
harmaaleppäluhdat. - Pohjois-Suomessa erittäin uhanalaisia suotyyppejä ovat ilmastonmuutoksen uhkaamat palsarämeet sekä letoista välipintakoivuletot, välipintaletot ja kalkkiletot.

perustamista, kunnostusta ja hoitoa. 2021 alkavan rahoituskauden toimenpiteiden odotetaan astuvan voimaan 2023. Osana Helmi-ohjelman valmistelua luonnonsuojelulakiin tehtiin 2020 muutos, jonka nojalla voidaan tukea arvokkaiden elinympäristöjen ennallistamista, kunnostusta ja hoitoa. Perinnebiotooppien osalta tämän valtiontuen avulla pyritään
kunnostamaan uusia kohteita ja lisäämään jatkuvasti hoidettavien kohteiden määrää. Kunnostettujen kohteiden hoitoon voidaan tehdä
ympäristösopimus, jos hakemus täyttää sopimuksen teon edellytykset. Myös jatkuva hoito
voidaan joissakin tapauksissa turvata valtiontuella, esimerkiksi pienialaisten arvokkaiden
kohteiden osalta.
Helmi-alueiden on tarkoitus muodostaa laajempia kokonaisuuksia. Eri toimijoiden välinen yhteistyö suunnittelussa lisää yksittäisten
toimenpiteiden vaikuttavuutta. Toimenpiteet
kohdennetaan useiden maanomistajien maille
vapaaehtoisuuteen perustuen, jolloin talouskäytössä olevilla alueilla tehtävät toimet tukevat entistä paremmin suojeluverkoston kytkeytyneisyyttä ja vähentävät mahdollisia haitallisia reunavaikutuksia. Laajempien kokonaisuuksien toteuttaminen tuo myös kustannushyötyjä ja sujuvuutta toteutukseen, kun voidaan kilpailuttaa isompia urakoita ja työkohteita.

Esimerkkejä Helmi-ohjelman mukaisista
monimuotoisuuskeskittymistä:
1. Lehto- ja lettokeskusalueet
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Mieliäissuon suojeltu alue Orimattilassa koostuu
Mieliäissuon ja Kairessuon keidassoista sekä
niiden välisestä metsäisestä kannaksesta. Suot
ovat tyypiltään edustavia Rannikko-Suomen kermikeitaita. Soiden keskellä on puuttomia karuja nevoja ja reunoilla erilaisia rämeitä ja korpia.

2. Rannikon metsien ja soiden sukkessiosarjat
3. Maisema-alueet perinnebiotooppeineen ja
lintuvesineen; perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia ympäristöjä. Ne ovat kaikkein runsaslajisimpia ja
samalla uhanalaisimpia elinympäristöjämme. - Äärimmäisen uhanalaisia ovat kalliokedot, kedot, lehdesniityt, hakamaat ja
metsälaitumet. Nummien luontotyyppiryhmä on myös erittäin uhanalainen.
4. Edustavat harjualueet ja vaarajaksot pienvesineen
5. Jokilaaksot metsineen, perinnebiotooppeineen ja pienvesineen
6. Soiden alueelliset verkostot mukaan lukien
ennallistettavat suot, reunusmetsät ja soiden
ja metsien maakunnalliset viheryhteydet.
Hyvä lukija! Helmi-ohjelma vaikuttaa kunnianhimoiselta hankkeelta. Toivotaan, ettei
”lapsi häviä pesuveden mukana” eli että kaikki METSO-ohjelman hyviksi havaitut käytänteet tulisivat myös riittävästi huomioiduksi Helmi-ohjelmassa. Nobel-palkittu John Steinbeck kirjoitti ansiokkaan teoksen ”Helmi”. Se tuli mieleeni tätä artikkelia kirjoittaessani. Helmenkalastaja Kino löysi ihmeellisen, maailman
suurimman, puhtaimman ja hehkuvimman helmen. Kino vaimoineen toivoi helmen tuovan
onnea yksinkertaisen hyvää elämää viettäneelle
pienelle perheelle. Toisin kuitenkin kävi. Toivotaan parempaa onnea ja menestystä Helmi-ohjelmalle! Ottakoon se huomioon myös metsänomistajan ja puuntuottajan sekä puun käyttäjänkin toiveet ja tarpeet.
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Jalostetuilla siemenillä
LISÄÄ KASVUA • PAREMPAA LAATUA • ENEMMÄN TULOJA

Kylvä
hyvää!

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset
siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle
Pyydä tarjous: siemenkeskus@tapio.fi tai p. 0294 32 6000

KESKITY OLEELLISEEN

- ANNA MAKITAN KAIRATA!
Reikiä yhdellä akulla jopa yli 70 kpl 40-50 senttiseen jäähän!

KAIRAPAKETTI
LIGHT UUTUUS!

329,alv 24 %

18V Akkuporakone DDF484STX5
+ Light-kaira

Metsäsi jatkossakin osaavissa käsissä

METSÄTESTAMENTTI
Haluatko, että nuorille kerrottaisiin enemmän metsätaloudesta
ja metsäteollisuudesta? Pitäisikö metsäalasta ja sen merkityksestä Suomelle ja kansantaloudelle tietää yleisesti enemmän?
Lahjoittajana tuet metsäalaa ja voit suunnata lahjoituksesi
lyhentämättömänä haluamaasi kohteeseen.
Lue lisää: mmsaatio.fi/lahjoita
tai soita kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771

Kevyt Light-kaira 155 mm ja voimakas hiiliharjaton kone, jossa mukana pitkä apukahva,
54/30 Nm. Kaira on 25 % kevyempi kuin
teräskaira ja soveltuu hyvin maks.
50 senttiselle jäälle.
Mukana yksi 5,0 Ah akku, latauslaite DC18SD
ja laukku. Latausaika n. 110 min.

KAIRAPAKETTI
HEAVY DUTY

499,alv 24 %

18V Akkuporakone
DDF481RTJ + Kaira
Kaira 155 mm ja erittäin vahva
hiiliharjaton kone todella raskaaseen
poraukseen ja ruuvaukseen, 115/60 Nm.
Soveltuu hyvin maks. 80 cm jäälle. Mukana
kaksi 5,0 Ah akkua ja latauslaite DC18RC
sekä naskalit. Makpac laukussa.
Latausaika n. 45 min.

Katso
video:

Katso lisätiedot ja Makita-jälleenmyyjät www.makita.fi

Kyllä Metsä pitää
huolen omistaan
Metsä Group on meidän metsänomistajien oma yritys. Meitä on
pienen palstan perijästä mittavien metsäomaisuuksien omistajaan,
ympäri Suomen maan. Meitä kaikkia kuitenkin yhdistää se, että
haluamme hoitaa metsiämme kestävästi, niin että ne kasvavat
hyvinvointia tulevillekin polville. Metsä Groupin satatuhatta
omistajajäsentä on sellainen voima, että yhdessä tekemällä saamme
metsistämme tuottoa, johon ei yksin yltäisi. Yhdessä me myös
huolehdimme, että jokainen Metsän omistaja saa nauttia reilun
osansa yhteisestä kasvusta.

Tervetuloa Metsän omistajaksi.
Lue lisää: metsaforest.com

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

KILPAILU

Tästäkin männyn
kävystä lähtevät
siemenet aikanaan
uutta taimikkoa
kasvattamaan.

Etämetsänomistajien asialla
jo yli 20 vuotta
Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fi

Tunnetko sinä siemeneen
liittyvän sanonnan?
Kuusen ja männyn kävyistä lentävät siemenet
hangelle kevättalvella. Se onko kyseessä
männyn vai kuusen kävyn siemen on helppo
tunnistaa – jos osaa.
Siementen tunnistamiseen liittyy sanonta,
joka jää helposti mieleen ja on varma keino.
Tunnetko Sinä tuon sanonnan?
Lähetä vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen:
rauno.numminen@etamol.fi.
Muista laittaa osoite sähköpostiin mahdollisen voittokirjan
lähettämistä varten. Voittajien kesken arvotaan kaksi
Metsäkustannuksen julkaisemaa kirjaa.

Metsänomistajalle:
hakkuukone, ajokone, kombikone
Kysy lisää!

www.usewood.fi, puh 040-1830366

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS
ULLA KÄKELÄ LKV

etko Tunnetko
metsäsi metsäsi
ollisuudet?
mahdollisuudet?

äsi on nyt? Entä
Minkä
miten
arvoinen
tuottometsäsi
kehittyyonseuraavan
nyt? Entäkymmenen
miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen
Metsä kertoo vuoden
metsäomaisuutesi
aikana? OParvon
Metsäjakertoo
auttaametsäomaisuutesi
sinua tekemään arvon ja auttaa sinua tekemään
ia päätöksiä.varallisuuttasi koskevia päätöksiä.
osoitteessa Kokeile
op-metsa.fi
palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

∙ Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset, eräpaikat sekä
tontit satojen kauppojen ja yli 18 vuoden kokemuksella
∙ Kauppakirjojen teot
∙ Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
∙ Kaupanvahvistukset
∙ Toimialueena koko Lappi, tilat näkyvät osoitteissa:

www.etuovi.com ∙ www.ullakakela.fi
Puh. 040 735 1360 ∙ ulla@kakela.fi
Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi

KIRJAUDU 15.4.
MENNESSÄ JA
OSALLISTUT
ARVONTAAN.
Kaikki Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten
jäsenet, jotka kirjautuvat KUUTIO.fi -palveluun 15.4.2021
mennessä, osallistuvat metsäkustannuksen metsäkirjakaupan lahjakorttien arvontaan
(Lahjakortteja arvotaan 2 kpl, arvo 50 €/kpl).

PolarShop-verkkokauppaTARJOUS
https://polarshop.net/fi/shop/etametsanomistajien-kauppa/

Nyt kesäkuun loppuun asti tarjouksessa
Nivelpaketti Pro

(sisältäen Seralginin, ArthroQ:n ja ProQD:n)

Nivelpaketti

(sisältäen Seralginin ja ArthroQ:n)

• 30 kpl paketti 5,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL30 (norm. 54,90 € ja 79,90 €)
• 60 kpl paketti 10,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL60 (norm. 99,90 € ja 149,00 €)

KUN ON AIKA
MYYDÄ PUUTA
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa myydä
puuta verkossa joko ammattilaisen, kuten metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.
Se on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.

