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Nyt tulevaisuus näyttää hämärältä,  
mutta valon kajatusta on näköpiirissä

 Pääkirjoitus

Vuoden 2021 ensimmäisen Etä-
metsänomistaja-lehden kansiku-
va on paljon puhuva. Etämetsän-
omistajien Liiton ja sen jäsenyh-
distysten näkökulmasta niiden 
päätehtävä eli metsänomistajien 
neuvonta on koronan vuoksi hä-
märän peitossa. Perinteinen met-
sänomistajien neuvontatapa on ol-
lut koulutustilaisuuksien ja metsä-
retkien järjestäminen. Näitä on ol-
lut vuosittain kymmeniä. Nyt nii-
tä ei voida pitää lainkaan.

Koulutustilaisuuksien sijaan ovat 
tulleet webinaarit. Pikku hiljaa nii-
hin alkaa tottua, vaikka eivät ne 
vastaa läheskään niitä tilaisuuksia, 
joihin metsänomistajat kokoontu-
vat yhteen ja koulutusannin lisäksi 
pääsevät vaihtamaan ajatuksia kes-
kenään. Tällaisia tapahtumia aina-
kin minä kaipaan ja varmaan mo-
ni muukin. Näin voi päätellä niistä 
keskusteluista, mitä metsänomista-
jat tavatessaan käyvät.

Mutta kuten kuvassakin, niin 

harmaan hämärän takaa kajas-
taa valo. Näin varmaan tapahtuu 
myös metsänomistajien neuvon-
nassa, kunhan rokotukset koronaa 
vastaan saadaan hoidetuksi. Itse us-
kon siihen, että kesän jälkeen pää-
semme jälleen virittelemään nor-
maalia koulutustoimintaa. Haas-
tetta teettää se, että monet yhdis-
tykset eivät ole pystyneet suunnitte-
lemaan tämän vuoden toimintaan-
sa niin kuin normaali tilanteessa oli-
si tapahtunut. Tässä kohtaa ainakin 

sellaiset metsätilanomistajayhdistyk-
set, jotka ovat lähellä toisiaan, voisi-
vat yhdistää voimansa. 

Mutta eipä mennä asioiden edel-
le. Kevään aikana tullaan järjestä-
mään useita webinaareja, joissa Etä-
metsänomistajien Liiton yhteistyö-
kumppanit ovat pääroolissa. En-
simmäinen on jo 10.3.2021. We-
binaarin ohjelma löytyy tästä leh-
destä. Kannattaa osallistua.

Ja – pysytään terveinä.

Kuva Jaakko Temmes
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Metsien kaavoitus – uhka vai mahdollisuus?
Teksti: RISTO LAUKAS
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Suomessa on kolmiportainen kaavajärjestel-
mä eli maakuntakaava, yleiskaava ja ns. de-
taljikaavat: asemakaava ja ranta-asemakaava. 
Maakuntakaavoissa päätetään kuntarajat ylit-
tävistä yhteiskunnan tarpeista ja asemakaavois-
sa eli ns. detaljikaavoissa määritetään yksityis-
kohdat tonttien, kortteleiden ja kaupungino-
sien rakentamisessa sekä muussa maankäytös-
sä. Yleiskaavat ovat metsätalouden kannalta 
kaavoista merkittävimpiä, sillä niiden pin-
ta-ala on suuri ja niissä metsien käyttöä sää-
dellään. Kaavat eivät ole päällekkäin voimassa, 
mutta valtakunnalliset alueiden käyttötavoit-
teet huomioidaan kaikissa kaavoissa.

Maakuntakaavat
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitel-
ma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä osoi-
tetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja 
seudullisesti merkittävä maankäyttö. Maa-
kuntakaava ohjaa kuntien yleiskaavojen laa-
timista ja viranomaisten muuta alueiden käy-
tön suunnittelua. Maakuntakaavan laatimi-
sesta vastaa maakunnan liitto, ja sen hyväk-
syy maakuntavaltuusto. Maakuntakaavan laa-
timinen perustuu Maankäyttö- ja rakennus-
lakiin (MRL), jossa määritellään sen sisältö-
vaatimukset. Valtakunnallisten alueiden käyt-
tötavoitteiden toteuttamisessa tärkein työka-
lu ovat juuri maakuntakaavat.

MRL:n uudistamisen yhteydessä ovat nous-
seet esiin viheralueverkostot. Ne halutaan nyt 
lakiin perustuen mukaan maakuntakaavoihin. 
Merkinnät olisivat pakollisia ja oikeusvaikut-
teisia eli ohjaisivat kaikkia viranomaisia se-
kä maanomistajia. Viherrakenneverkosto tar-
koittaa rakentamattomien alueiden välisten 
yhteyksien verkostoa. Eräänlaiset ekologiset 
ketjut, joita pitkin eliöt voivat siirtyä alueel-
ta toiselle. Tavoitteena voi olla metsien osit-
tainen suojelu ilman korvausta maanomis-
tajille. Maakuntakaava-alueilla noudate-
taan metsäalueilla Metsälakia (ML) ja mui-
ta lakeja kuten Luonnonsuojelulakia (LSL), 

Muinaismuistolakia jne. Mikäli maakunta-
kaavojen alueelle tulee lisää suojelua, metsien 
käyttörajoituksia tai metsien käytön luvanva-
raisuutta, on se selvä uhka metsätaloudelle.

Yleiskaavat
Metsätalouden näkökulmasta kuntien laati-
mat yleiskaavat ovat avainkysymys. Metsäta-
lous ja osayleiskaavat lupamääräyksineen tör-
määvät valitettavan usein. Yleiskaavoituksel-
la on monia vaikutuksia metsätalouden har-
joittamiseen. Metsälakia sovelletaan yleis-
kaava-alueilla vain maa- ja metsätalouteen 
(M-merkintä) sekä virkistykseen (V-merkin-
tä) osoitetuilla alueilla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistui 
1.5.2017 niin, että tuon päivämäärän jäl-
keen voimaantulleiden yleiskaavojen maa- 
ja metsätalouteen (M-, MU-(ulkoilun oh-
jaamistarvetta) ja MY(alueella ympäristöar-
voja)-alueet) osoitetuilla alueille ei voi enää 
asettaa puunkaadolle maisematyölupavelvoi-
tetta. Tätä ennen hyväksytyissä yleiskaavoissa 
maisematyölupavaatimus voi olla M-alueilla 
voimassa, mikäli näin on määrätty. M-alueille 

on voitu aikaisemmin merkitä pienempiä 
kohteita kuten metsälakikohteita (Luo-mer-
kintä) ja edellyttää niille maisematyölupaa, 
vaikka metsälakikohteiden oikeaa käsittelyä 
säätelee Metsälaki ja sitä valvoo Suomen met-
säkeskus. Myös uhanalaisten eläinten esiin-
tymispaikkoja on voitu osoittaa Luo-mer-
kinnällä ja edellytetty niille maisematyölu-
paa vaikka näiden kohteiden oikeasta käsit-
telystä säädetään Luonnonsuojelulaissa ja nii-
tä valvoo alueen ELY-keskus.

Osayleiskaavaa laadittaessa päätökset kun-
nissa tehdään senhetkisen parhaan tiedon va-
lossa. Alueille tehdään lain vaatimat tarpeel-
liset luonto- ja muut selvitykset ja asianosai-
set saavat ottaa kantaa merkintöihin ja rajoi-
tuksiin kaavoituksen luonnos- ja ehdotusvai-
heessa. Lopuksi valtuusto hyväksyy tai hylkää 
osayleiskaavan. Valtuuston hyväksymä yleis-
kaava on oikeusvaikutteinen. Suomessa on 
voimassa yli 2000 osayleiskaavaa.

Metsämaat merkitää yleensä kaavamerkinnäl-
lä M (MU tai MY) tai V. Metsämaata voidaan 
merkitä myös asumiseen, palveluihin, työ- ja 
tuotantoalueeksi sekä luonnonsuojelualueeksi 

Kuva: Lappeenrannan kaupunki
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1.LPR OYK 2030, Eteläisen osa-
alueen vaihe 2

2.HORISONTTI - vihreä 
teemayleiskaava

3.Lappeenrannan pienvesistöjen 
rantaosayleiskaava

4.Masteensaaren osayleiskaava

5.Vipelen osayleiskaava

6.Pien-Saimaan osayleiskaava

KKaaaavvooiittuussoohhjjeellmmaa
YYLLEEIISSKKAAAAVVAAKKOOHHTTEEEETT
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Teksti ja kuva: IRMA WELLING

Metsälakiasiantuntija Risto Laukas esittelee moottorisahalla tekemäänsä 
kätevää linnunpönttöä.

Saimaan Metsänomistajat on saanut vahvistusta tosi metsä-
ammattilaisesta Risto Laukkaasta. Hänellä on metsäalan kou-
lutus, metsätalousinsinöörin ylempi AMK-tutkinto (=Master 
of Natural Resouces) ja pitkäaikainen työkokemus Lappeen-
rannan kaupungin metsätalouspäällikkönä. Hänellä on moni-
puolista kokemusta mm. metsänhoidon palveluiden ostosta, 
puukaupasta, metsien arvioinneista, kaavoituksesta, metsä-
teistä, laatu- ja ympäristöjärjestelmistä sekä metsälakiasioista. 
Lisäksi hän tavoittelee omissa metsissään vähintään 10 m3/ha 
vuosikasvua ja tarjoaa nyt eläkkeellä metsäalan asiantuntija-
palveluita metsänomistajille. 

(SL), suojelualueeksi (S) ja luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeäksi alueeksi (Luo).

Yleiskaavan määräyksistä selviää tapauskohtaisesti, milloin 
maisematyölupavaatimus on voimassa. MRL tuntee ns. vähäi-
set toimenpiteet, joille lupaa ei tarvitse hakea. Näille toimen-
piteille ei ole valtakunnallista sitovaa ohjeistusta, vaikka edus-
kunnan ympäristövaliokunta on vuonna 2017 antanut niistä 
lausunnon. Lausunnon mukaan metsänhoitotyöt ja kasvatus-
hakkuut ovat vähäisiä toimenpiteitä. Kunnat eivät tätä ohjeis-
tusta noudata kattavasti.

Lupavalmistelu on hidasta. Monet luvat seisovat kuukausia, 
jopa vuosia, lisäselvityspyyntöjen takia. Maankäyttö- ja raken-
nuslaissa on selvästi sanottu, mitä lupahakemuksen tulee sisäl-
tää, mutta tämä ei rajoita lupakäsittelijöiden kekselijäisyyttä. 
Yleiskaavat ovat metsätalouden järkevän ja taloudellisesti kan-
nattavan harjoittamisen kannalta lisääntyvä uhka kustannusten, 
lupakäsittelyn hitauden ja usein kaavoihin tai MRL:iin perus-
tumattomien lupaehtojen takia.

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 rakentami-
salueeksi tai virkistyskäyttöön. Rakentamisalueet hankitaan en-
nen kaavan laatimista kunnan omistukseen tai alueen kaavoitta-
misesta tehdään maanomistajan kanssa MRL:n mukainen maan-
käyttösopimus. Yleensä maan hinta on korkeampi kuin metsä-
maan hinta. Asemakaavan virkistysalueet kunta joutuu lunas-
tamaan eli niissäkin maankäyttömuoto muuttuu. Asemakaavoi-
tus ei ole metsätaloudelle uhka, se on sen loppu - yleensä kui-
tenkin kohtuullisella hinnalla.

Johtopäätökset
Metsätalouden harjoittamiseen kaavat tuovat vaikeuksia. Kaa-
voitus lisää luvanvaraisuutta, kustannuksia ja byrokratiaa sekä 
usein heikentää maanomistajan oikeutta käyttää metsiään ta-
loudellisesti hyödyksi. Maisematyölupamenettelyn toimivuus 
on olennaisin kysymys. Hyvä hallinto toimii nopeasti kaavo-
jen ja kaavamerkintöjen mukaisesti, eikä lisää ylimääräisiä lu-
paehtoja. Kysymys on maanomistajien oikeusturvasta. Huono 
hallinto on metsänhoidolle uhka. Metsänomistajan on voitava 
luottaa siihen, että lupakäsittelijä toimii myös tulevaisuuudess-
sa Maankäyttö- ja rakennuslain, kaavojen ja niissä olevien mer-
kintöjen mukaisesti.

Erityisen tärkeää metsänomistajalle on seurata eri tasoista 
kaavoitusta ja ottaa kantaa merkintöihin sekä rajoituksiin kaa-
voituksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Silloin on mahdollis-
ta vaikuttaa.

Kaavoituskatsaus on tärkeä dokumentti kaavoituksen seuraa-
miseksi ja siihen vaikuttamiseksi. Kaava-asioissa tulee olla oi-
keaan aikaan liikkeellä ja niihin vaikuttaminen kysyy asiantun-
temusta. Lappeenrannassa on voimassa 39 osayleiskaavaa. Kau-
pungin alueella olevien pienvesistöjen rantaosayleiskaavoitus al-
kaa. Tämän alueen pinta-ala on 15 800 hehtaaria. Puustoa näil-
lä uusilla ja jo voimassolevilla osayleiskaava-alueilla on kymme-
nien miljoonien arvosta.
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Teksti: EETU PUNKKA | Kuvat: JANI ANTILA, PAAVO OJANEN

Monien metsänomistajien metsät sijaitsevat 
kokonaan turvemailla. Näiden alueiden puun-
korjuupotentiaali on erittäin merkittävä. Met-
säojitusta on tutkittu paljon, mutta usein ra-
jatusta näkökulmasta. Ojitettujen soiden kestä-
vä käyttö -tutkimushankkeen tavoite oli luo-
da kokoava katsaus ojitusten ilmasto-, vesis-
tö- ja monimuotoisuusvaikutuksista ja näin 

Metsäsäätiötekoja: 
Synteesi ojitettujen turvemaiden tutkimuksesta

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuo-
sittain merkittävän osan puukauppo-
jen yhteydessä kerätyistä lahjoitus-
varoista metsäelinkeinoa tukevaan 
tutkimukseen. Metsäojituksen ilmas-
to- monimuotoisuus-, ja vesistövai-
kutuksista on koottu laaja-alainen 
katsaus alkuvuodesta 2021. Hank-
keen kirjallisiin tuotoksiin voi tutus-
tua Suoseuran verkkosivuilla.

aiheellista jättää pois metsätalouskäytöstä”, 
toteaa Ojanen. Soiden vesien muuttunut liike 
lisää ravinnekuormitusta. Kevyemmät met-
sänhoidon menetelmät, kuten jatkuvapeittei-
nen metsänkasvatus, ovat turvemailla perus-
teltuja. Erityisesti Pohjois-Suomessa vesien-
suojelua ja ojittamattomien soiden luonnon-
tilaa voidaan edistää yhdellä kertaa ohjaamal-
la ojitettujen suonosien vesiä vesistöjen sijaan 
ojittamattomille suonosille.

”Ojitettuja soita on monenlaisia”
Ojitettujen soiden metsätalouskäyttö ja eko-
loginen kestävyys ovat katsauksen perusteel-
la monesti yhteensovitettavissa. Yhtä toimen-
pidesapluunaa kaikille suotyypeille koko Suo-
messa ei ole ja lisää tutkimusta ja yhdessä kehi-
tettyjä turvemaiden käsittelytapoja tarvitaan. 
”Maailma on harvoin mustavalkoinen ja oji-
tettuja soita on monenlaisia. Niinpä käytän-
nönläheinen lähestymistapa voisi olla luokit-
telu siihen, millaisilla soilla intensiivinen met-
sätalous on kannattavaa, millaisilla soilla ke-
vyempi metsätalous voi toimia, millaiset suot 
kannattaa jättää metsätalouden ulkopuolelle ja 
millaiset suot olisi syytä ennallistaa ojittamat-
tomaan tilaan”, Ojanen päättää.

pohjustaa keskustelua turvemaiden kestäväs-
tä metsätalouskäytöstä. Hankkeen päätoteu-
tuksesta vastasi Helsingin yliopiston metsätie-
teiden osasto ja yliopistotutkija Paavo Oja-
nen yhdessä laajan suotutkijajoukon kanssa. 
”Metsäsäätiön rahoituksella laaja tutkimustie-
to 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, voi-
makkaan kasvihuonekaasun, päästöt ovat vä-
hentyneet 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 aika-
välillä ilmaston kannalta kestävää”. 

Monimuotoisuus tunnistettava  
luonnontilaisilla soilla
Metsäluonnon monimuotoisuuden ja vesis-
töjen kannalta ojitettujen turvemaiden vai-
kutukset ovat monitahoisia. Suoluonnon mo-
nimuotoisuus on tutkimusten mukaan vä-
hentynyt metsäojitusten laskiessa pohjave-
den pintaa. ”Jäljellä olevat arvokkaat luon-
nontilaiset suot on tutkimuksen perusteella 

Paavo Ojanen
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Teksti: AKU MÄKELÄ | Kuva: RISTO JUNTUNEN

Kuution avulla vaivatonta ja selkeää puukauppaa
Kuutio.fi ja Etämetsänomistajien Liitto ry jär-
jestivät viime vuonna kampanjan Etämetsän-
omistajien Liiton jäsenille. Kuutioon rekiste-
röityneiden jäsenten kesken arvottiin eräliivejä 
ja akkuketjusahoja. Auvo Heikkilä Turun Seu-
dun Metsänomistajista nappasi toisen pääpal-
kintona olleista Makitan sahoista.

Auvo Heikkilä on käyttänyt Kuutiota sään-
nöllisesti puukauppojen kilpailutukseen. Kuu-
tioon Heikkilä tutustui kunnolla jäätyään eläk-
keelle. Palvelu tarjosi asiansa osaavalle metsän-
omistajalle oivan apuvälineen puukauppaan. 

Etämetsänomistajien Liiton ja Kuution kampanjan toinen onnekas pääpalkinnon 
voittaja oli Auvo Heikkilä Turun Seudun Metsänomistajista. Pääpalkinto oli 
Makitan kehuja kerännyt akkuketjusaha. Pääpalkintoon oli mahdolli-
suus kaikilla Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäse-
nillä, jotka tekivät Kuutiossa yhteydenottopyynnön asian-
tuntijapalveluista, kuten valtakirjakaupan palveluista 
tai kilpailuttivat omatoimisesti puukaupat Kuutios-
sa. Eräliivien arvontaan osallistuivat jäsenet jo 
Kuutioon rekisteröitymällä. Kaikki voitta-
jat (jotka ovat antaneet luvan nimen 
julkaisuun) julkaistaan Kuutio.fi 
osoitteessa.

”Vaivattomuus ja selkeys ovat Kuutiossa 
parasta. Itse pääsee arvioimaa tarjouksia ja 
valitsemaan niistä sen parhaimman. Kuutio 
sopii erityisen hyvin kokeneen metsänomis-
tajan itsenäiseksi työkaluksi”, Auvo Heikki-
lä kertoo.

Kuution omatoiminen käyttö vaatii jonkin 
verran metsäalan kokemusta ja osaamista. Jos 
sitä ei ole, niin Kuution kautta voi jättää vai-
vattomasti yhteydenottopyynnön metsänhoi-
toyhdistykselle tai metsäpalveluyritykselle. 

”Kuutio on tuonut lisää kilpailua markki-
noille, mikä on hyvä asia. Ehkä pienenä yl-
lätyksenä voi pitää, että myös energiapuun 
myynnit ovat sujuneet Kuutiossa erittäin kä-
tevästi. Energiapuun ja hakkeen kysyntä kasva-
vat, kun tulee uusia hakelämpölaitoksia ja tur-
peen 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

Metsätaitokilpailun osanottajille tarjottiin urakan 
päätteeksi mm. loimulohta.

Metsätaitokilpailut pidettiin Jukka Hakon tukikohdassaa Oulunsalon Varjakassa.

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 tartun-
tataudin. Harvaan asuttuna pitkien etäisyyksien 
maana olemme kohdanneet pandemian paljon 
lievempänä kuin monet muut maat. Moni asia 
on muuttunut, yksi niistä on tervehtimiskäy-
täntö. Vuosituhansien takaa on peräisin kau-
nis tapa tervehtiä kohdattavia kättelemällä, jo-
ka nyt on jäänyt pois käytöstä lähes tyystin. Pu-
ristamalla kättä ja katsomalla kohdattavaa sil-
miin on voinut tehdä päätelmiä kohdattavan vi-
reystilasta, terveydentilasta ja yhteistyöhalusta. 
Nyt tämä kaikki jää lisäkysymysten ja arvailujen 
varaan. Vaikka kuinka lotraisimme käsiämme 
käsidesi-alkoholissa, saattaisimma kätellessäm-
me tartuttaa kohdattavaan tappavan taudin. Saa 
nähdä palaako vanha hyödyllinen tapa käytän-
töön, tuskin ainakaan kovin pian

Monessa metsäomistajayhdistyksessä on ta-
pahtumia ja tilaisuuksia jouduttu enemmän 
perumaan, kuin niitä on onnistuttu pitämään. 
Loppuvuodesta säädökset sallivat kuitenkin 
Oulun Osmossa kolmen ulkoilmatapahtuman 
järjestämisen kunnes joulukuun alussa pai-
kat pantiin taas kiinni, eikä tapahtumia voi-
nut enää järjestää. Illanviettoon Koitelinkos-
kella 1.9. osallistui yli 40 henkeä. Pesäpallossa 
kaiken voittanut Jarmo Korhonen kertoili Val-
linkorvassa alkaneesta metsämiesurastaan. Tänä 
päivänä pesäpallokentillä kohdataan Jarmon jäl-
kikasvua; Antti-poika voitti Suomen mestaruu-
den Sotkamon Jymyssä ja vanhempi poika Mat-
ti pelasi SM-liigaa Kempeleen Kirissä. Tulevana 
kesänä molemmat veljekset kohdataan Kempe-
leen Kirin rivissä.  Korhonen visioi, että tulevai-
suudessa käytännön metsätöissä on entistä tär-
keämpi rooli nuorilla metsäkoneen kuljettajil-
la ja metsäpalveluyrittäjillä. Eläköitynyt metsä-
lehtori Jukka Hakko esitti isoisänsä Mikko Ha-
kon kirjoittamia runoja. Hän teki sen vauhdik-
kaalla tyylillään, jolla hän on voittanut lausun-
takilpailujakin. Kun on tutustunut Mikko Ha-
kon runoihin tarkemmin tekee mieli sanoa, et-
tä hän oli Eino Leinon veroinen lahjakas, tai-
tava ja tuottelias runoilija sillä erotuksella, et-
tä Hakko oli nuorisoseurajärjestön kasvattina 
kunnon kansalainen, eikä hän käyttänyt varo-
jaan alkoholiin ja sikaareihin niin kuin Leino. 
Hakolla ei ollut tarvetta julkaista runojaan pai-
kallislehtiä laajemmin, koska hän sai elantonsa 

kunniallisista ammateista: kiertokoulun opet-
tajana, poliisina Varjakan Sahan aikoihin ja sit-
temmin maanviljelijänä. Kun Suomi täytti 100 
vuotta, Aino Kukkonen julkaisi sen kunniak-
si 100 Hakon parasta runoa kirjana "Mikko 
Hakon valitut runot". Tilaisuudessa esiintyivät 
myös Niina Ekfors Metsä Groupilta, puheen-
johtaja Marko Jussila Iin Urheilijoista, kertoen 
Iiin Tukkilaiskisoista, joilla on pitkät perinteet, 
mutta koronan vuoksi nekin jouduttiin peru-
maan 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 tuntemat-
tomamman Kaksi nuorta tukkijätkää.

Oulunsalon Varjakkaan kokoontui 26.9. 
useita kymmeniä metsätaitoilun harrastajia. 
Paikallisten osmolaisten lisäksi tilaisuuteen 
osallistui alan harrastajia kymmenestä eri kun-
nasta Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta. 
Osallistujat olivat silminnähden ilahtuneita sii-
tä, että pääsivät kohtaamaan toisiaan ja kohdis-
tamaan arviointikykynsä toisten ennalta mittaa-
miin ja määrittämiin kohteisiin. Kisan voitti 
Timo Kangas Pyhäjärveltä, 2. oli Antti Litho-
vius Lumijoelta, 3. Leila Eskola Haapavedeltä, 
4. oli Tuomo Marttila Simosta ja 5. Pentti Oi-
nas Kiuruvedeltä. Palkintoja kilpailuun olivat 
lahjoittaneet mm. vakuutusyhtiö Fennia, kul-
jetusliike Eskola ja Go Arctic Oy.

Marraskuun lopussa järjestettiin Oulun He-
rukassa pienemmälle porukalle kelopuutilai-
suus. Toimitusjohtaja Tapio Suorsa esitteli 

kelopuutaidetta, puutavaran tunnistamista 
sekä kelopuun tuontia Venäjältä. Metsätyön-
opettaja Markus Pantsar esitti käytännössä jät-
känkynttilöiden sahausta. Hän kehotti teke-
mään sen niin, että kelopuu on vaakatasossa 
lähellä maan pintaa. Näin pitkittäissahauksel-
la saadaan pitkää kelopuulastua, jota voidaan 
käyttää sytykkeenä, puhdistukseen ja imeytyk-
seen sekä eristeenä ja vaikka lemmikkieläinten 
kuivikkeena. Osmon puheenjohtaja esitteli-
pientä 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 kolmannel-
la neljänneksellä. 

”Metsä Groupin strategisiin tavoitteisiin 
kuuluvat suomalaisen metsän arvon lisäämi-
nen, kannattava kasvu yhdessä asiakkaiden 
kanssa, pitkäkestoisesti hiiltä sitovien puu-
tuotteiden tuotannon lisääminen, fossiilisista 
raaka-aineista valmistettujen tuotteiden kor-
vaaminen puupohjaisilla tuotteilla, fossiilisista 
polttoaineista luopuminen ja uusiutuvan ener-
gian tuotannon määrän kasvu”, Metsä Grou-
pin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

”Rakennamme parhaillaan Raumalla maail-
man moderneinta sahaa, joka käynnistyy ensi 
vuonna. Se ja Kemin biotuotetehdas toteutta-
vat kaikkia näitä strategisia tavoitteitamme.”

Merkittävät taloudelliset vaikutukset 
Kemin biotuotetehdas lisää Suomen vuotuista 
vientiä noin puolella miljardilla eurolla, ja vuo-
tuinen positiivinen tulovaikutus Suomeen puu-
raaka-aineen arvon ja suomalaisen työn oston 
kautta on myös noin puoli miljardia euroa. Uu-
si biotuotetehdas turvaa Kemin nykyisen sellu-
tehtaan 250 työpaikkaa tuleviksi vuosikymme-
niksi. Kaikkiaan Metsä Groupin Kemin tehda-
salueella työskentelee noin 500 henkilöä. 

Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan ar-
voketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työ-
paikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhan-
kintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan 
suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee 
noin 2 500 henkilöä. 

Biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen 
arvioidaan nousevan erittäin korkeaksi, noin 
70 prosenttiin. Tehtaan rakennusvaiheen työl-
lisyysvaikutukset ovat lähes 10 000 henkilö-
työvuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä. 
Rakennusvaiheen aikana eri työntekijöitä arvi-
oidaan kaikkiaan olevan yhteensä noin 15 000. 

”Suuren projektin positiiviset vaikutukset Ke-
min seudulle ja koko maahan ovat merkittävät. 
Suomen hallitus on vuoden 2020 lisäbudjetissa 

varannut rahoitusta Pohjois-Suomen väyläver-
kon investointeihin. Julkisen sektorin sitoutu-
minen tehtaan toimintakykyä tukevaan infra-
kehitykseen on erittäin tärkeää”, Hämälä toteaa.

”Olemme tyytyväisiä aktiivisesta ja avoi-
mesta keskusteluyhteydestä ministerien, vir-
kamiesten ja muiden sidosryhmien kanssa 
hankesuunnittelun aikana. Tässä yhteiskun-
nan haastavassa tilanteessa Suomi tarvitsee vas-
tuullisia investointeja kotimaahan ja sitä kaut-
ta uskoa tulevaisuuteen.” 

Vahva omistajajäsenpohja  
tukee puun saatavuutta 
Tehtaan tarvitsema puu hankitaan kestävästi 
hoidetuista metsistä, ja puun alkuperä tunne-
taan aina. Puuraaka-aine on suunniteltu han-
kittavan pääosin Suomesta. Puun saatavuut-
ta Suomessa tukee Metsäliitto Osuuskunnan 
vahva omistajajäsenpohja. Puunhankinta Ke-
min tehtaalle laajenee jatkossa Ruotsiin, mis-
tä arvioidaan hankittavan vuosittain noin mil-
joona kuutiometriä puuta.

Metsä Group haluaa olla edelläkävijä puun-
hankinnan vastuullisuudessa. Käynnissä olevan 
ekologisen kestävyyden ohjelman myötä kon-
serni vahvistaa metsien kasvua ja hiilensidontaa, 
turvaa metsäluonnon monimuotoisuutta ja pa-
rantaa metsätalouteen liittyvää vesiensuojelua. 

Kemin uuden biotuotetehtaan myötä puun-
hankinta turvemailta lisääntyy. Ilmaston ja 
puun kasvun kannalta oikein toimiminen vaatii 
turvemailla erityisosaamista ja esimerkiksi peit-
teisen metsänkasvatuksen rooli niillä korostuu.

Ainutlaatuinen biotuotetehdaskonsepti
Kemissä puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat 
hyödynnetään sataprosenttisesti.

Metsä Fibren tapa uudistaa tehtaitaan perus-
tuu yhtiön ainutlaatuiseen biotuotetehdaskon-
septiin, jonka ytimenä on puuraaka-aineen ja 
tuotannon sivuvirtojen resurssiviisas hyödyn-
täminen. Uusiutuva puuraaka-aine ja tuotan-
non sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti 
erilaisina biotuotteina, joilla voidaan korvata 
fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita. 

Kemin biotuotetehdas valmistaa vuosit-
tain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja leh-
tipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. 

Uusiutuvaa sähköä se tuottaa vuodessa 2,0 
TWh, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia Suo-
men kokonaissähköntuotannosta ja yhdessä 
Äänekosken biotuotetehtaan sähköntuotan-
non kanssa noin viisi prosenttia. 

Vastaus sellun kysynnän  
globaaliin kasvuun
”Pohjoisen havusellun kysynnän kasvu jat-
kuu globaalisti. Kemin biotuotetehtaan an-
siosta pystymme jatkossa olemaan yhä vah-
vempi kumppani asiakkaidemme vastuullises-
sa kasvussa”, Metsä Fibren toimitusjohtaja Is-
mo Nousiainen sanoo.

Nousiaisen mukaan Kemin biotuoteteh-
das on ympäristö-, energia- ja materiaalite-
hokkuudeltaan edelläkävijä koko maailmas-
sa. ”Se luo myös alustan paikallisen teollisen 
ekosysteemin kehittymiselle uusilla bio-tuot-
teilla ja kumppanuuksilla, samalla tavalla kuin 
Äänekoskella. Tuotannossa ei tarvita lainkaan 
fossiilisia polttoaineita vaan tehdas myy uusiu-
tuvaa energiaa asiakkailleen sähkönä, puupolt-
toaineena ja lämpönä.” 

Kemin biotuotetehdas rakennetaan parhaas-
ta käytettävissä olevasta tekniikasta. Kemin ny-
kyiseen sellutehtaaseen verrattuna selvästi kas-
vavasta tuotannosta huolimatta uusi biotuote-
tehdas alittaa Kemin nykyisen tehtaan voimas-
sa olevan ympäristöluvan päästörajat. 

Ympäristövaikutukset minimoidaan ja esi-
merkiksi melun hallinta on otettu huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa sekä rakentamisessa et-
tä tehtaan tuotannossa. 

Biotuotetehdasprojektin päätoteutuskump-
panit ovat Valmet, ABB, AFRY ja Fimpec. Ra-
kentaminen toteutetaan tilaajavetoisella osau-
rakoinnilla, mikä mahdollistaa myös pienem-
pien yritysten mukana olon. Tehdasinvestointi 
luo paikalliselle yritystoiminnalle kysyntää suo-
raan tehdashankkeeseen liittyen. Lisäksi hank-
keessa työskentelevien käyttämät palvelut tuo-
vat merkittävän lisän Kemin seudun palvelu-
jen kysyntään. 

Hankkeen kokonaisinvestoinnista 40 pro-
senttia rahoitetaan kotimaisella omalla pää-
omalla ja 60 prosenttia lainalla.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajan 
päätöksiin vaikuttavat 
tekijät
Tampereen Ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi opiskel-
lut Eeva Kiramo lähestyi noin vuosi sitten Etämetsänomistajien Liittoa 
opinnäytetyöhön liittyen. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui ”Etämet-
sänomistajien päätöksiin vaikuttavat tekijät”. Opinnäytetyö valmistui 
vuoden vaihteessa se  löytyy googlaamalla THESEUS ja sieltä nimel-
lä Eeva Kiramo. Kannattaa tutustua.

Etämetsänomistajien Liitto luovutti Eevalle stipendin hyvästä yhteistyöstä 
ja opinnäytetyöstä. Eeva on valmistunut metsätalousinsinööriksi ja aloittaa 
työt metsänhoitoyhdistys Lounametsässä. Työpaikkana metsänhoitoyhdis-
tys on Eevalle mieleen, sillä hän on muutaman kesänä ollut harjoittelija-
na metsänhoitoyhdistyksessä. Eevan kurssikavereista noin puolella oli työ-
paikka valmiina opintojen päättyessä. Kuvassa myös Eevan vuoden ikäinen 
bokseri Jämtti. SaiMelaiset Raija, Pertti ja Irma löysivät metsäretken varrelta tällaisen tie-

kyltin. Arvaapa mistä?

Korjaus nimeen. Etämetsänomistaja 4/2020.

Samuli Notkon työtä Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien pu-
heenjohtajana jatkaa Leena Helistö.
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J Ä S E N E T U  2 0 2 1

TOIMI NÄIN

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

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

· Maksettuasi tilauksen, alkaa tilausjaksosi 20.5.2021 ja  
tilaus on voimassa 12kk.

Jos sinulla on voimassa Metsälehden tilaus muuten, 
kuin Etamolin kautta, ole yhteydessä Metsälehden 
asiakaspalveluun. Mikäli Metsälehden vanha tilauksesi 
on vielä voimassa uuden alkaessa 20.5.2021, korvaamme 
lopun tilauskauden 40,00 € arvoisella lahjakortilla 
Metsäkustannuksen verkkokauppaan osoitteessa 
www.metsakirjakauppa.fi.

· 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 30.4.2021. Näin tilauksesi alkaa
Metsälehden 20.5.2021 ilmestyvästä numerosta.
Seuraava mahdollisuus tilata Metsälehti jäsenetuhintaan
on keväällä 2022. 

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

Terveisin
Metsälehden asiakaspalvelu

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 €).

Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen.

Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu. 
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· Mikäli et halua tehdä uutta Metsälehden tilausta Etämetsän- 
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jatkuu olemassa olevien tilausehtojen mukaisesti.
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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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Parempaa tuottoa jalostetuilla taimilla
Näin se on. Voit mitä suuremmissa määrin vaikuttaa metsäsi arvoon. Alusta alkaen.
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Teksti: KALEVI PULLINEN, metsänhoitaja, puheenjohtaja Riihimäen-Hyvinkään metsätilanomistajat ry

Talousmetsä on monen 
metsänomistajan tavoite
Viimeisimmissä metsänomistajatutkimuksis-
sa yhä useampi metsänomistaja on ilmoitta-
nut päätavoitteekseen hyvän taloustuloksen, 
vaikka muitakin tavoitteita saattaa siinä rin-
nalla olla esim.virkistysarvot, metsästys ja riis-
ta, sekä marjojen ja sienten poiminta. Viimek-
simainitut ovat lisäksi Suomessa ainutlaatuisia 
jokamiehen oikeuksia, jotka vielä tässä koro-
natilanteessa erityisesti korostuvat. Saamme-
han nauttia näistä mieltä ja kehoa hoitavis-
ta hyödyistä tilojen rajoista välittämättä. En-
tä sitten jos metsillemme asetettaisiin lisää ve-
rotaakkaa vaikkapa kiinteistöveron muodossa? 
Tarkastelen seuraavassa muutamia hyvään ta-
loustulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Tilarakenne ja omistusmuoto
Suomalaisen yksityismetsän keskikoko lie-
nee Etelä-Suomessa n. 30 hehtaaria, mikä ta-
lousmetsää ajatellen on vielä ihan hyvä koko. 
Kymmenenkin hehtaarin metsällä voidaan vie-
lä hyvin harjoittaa järkevää metsätaloutta, mut-
ta toimenpiteitä ja puunmyyntejä tehdään har-
vemmin. Tärkeä seikka on omistusmuoto; mi-
tä enemmän omistajia on, sitä vaikeampaa on 
päätöksenteko, ellei apuna ole luotettavaa met-
säammattilaista. Metsäyhtymissä on hyvä tehdä 
selkeä yhteisomistussopimus, johon kirjataan 
metsätalouden tavoitteet,töidenjako ja hoidon 
periaatteet. On hyvä tehdä vuosittain toimin-
taraportit ja tarkistaa seuraavan vuoden toimin-
tasuunnitelma. On myös eduksi,jos joku on ni-
metty vastuulliseksi asianhoitajaksi. Kuolinpe-
sät on kaikkein hankalin omistusmuoto, koska 
yksikin jäsen voi vastustuksellaan halvaannuttaa 
koko yksikön toiminnan. Toivottavasti kuolin-
pesät ovat mahdollisimman lyhytikäisiä! Ilmei-
sen 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 ”puh-
taana käteen” kannattaa harkita oman metsän 
liittämistä yhteismetsään.

Toimenpiteet metsässä
Kuviokoko on kaiken järkevän talouden toi-
minnan perusta. Kuvio syntyy yleensä uudis-
tushakkuun yhteydessä, jolloin tavoite tulisi 
olla minimissään hehtaarin kuviot. Voidaan-
ko metsäsuunnitelman vierekkäisiä kuvioita 
yhdistellä suuremmiksi? Kannattaa tarkistaa 

ja muistaa leimikoi-
ta tehtäessä? Metsän-
viljely, raivaussaha- 
ja moottorisahatöis-
sä pienet kuviot eivät 
niinkään haittaa,mutta 
kun tullaan hakkuvai-
heeseen, järkevän pys-
tykauppakoon mini-
mi lienee 200–300m3. 
Tämä tarkoittaa ensi-
harvennuksessa noin 5 
ha:n pinta-alaa, myöhemmässä harvennukses-
sa 2–3 ha:n alaa ja uudistushakkuussa n.heh-
taarin kuviota.

Kuinka usein sitten myydä puuta? On hyvä 
lähteä metsäsuunnitelman vuosittaisesta hak-
kuuehdotuksesta 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 juuri-
kaan odotella hintapiikkejä, koska kuitupuun 
hintakäyrä on kuin kuolleen sydänfilmi. Mer-
kitsevämpää on tilanne metsässä eli hoidollisen 
harvennuksen oikea ajankohta. Harvennuksil-
la kannatta aina kiinnittää huomio jäljellejää-
vän puuston laatuun ja harvennusvoimakkuu-
teen.Harvennuksissahan muodostuu loppu-
hakkuun puuston laatu ja täten tilipussinko-
ko.Uudistushakkuuvaiheessa voi paremmin-
kin ajoittaa myynnit tukkipuun hyvän hin-
nan hetkeen, sillä ajankohdan valinta ei ole 
niin tarkkaa kuin harvennuksissa.

Entä sitten paljon mainostettu jatkuva kas-
vatus. Sehän merkitsee useampia hakkuul-
la käyntejä, suurempia vaurioita ja tuulitu-
horiskejä sekä selvästi huonompaa puun hin-
taa kuin uudistushakkuissa Jatkuvan kasva-
tuksen hakkuissa puu hinnoitellaan harven-
nuspuuksi, jolloin tukin hinta on 5–10 €/
m3 halvempi ja kuitupuun 2–4€/m3 halvem-
pi. Keskikokoisessa leimikossa puhutaan siis 
2000–3000€ menetyksestä. Löytyyköhän täl-
le maksajaa? Parhaiten jatkuva kasvatus sopii 
lähivirkistysmetsille ja männiköille, mutta ta-
lousmetsissä suosittelen selkeätä, nykyistä ta-
saikäiskasvatusta sekametsäperiaatteella, jonka 
puolesta tutkimustulokset ja käytännön koke-
mus puhuvat. Toisaalta luonnon monimuotoi-
suutta voidaan huomioida ja huomioidaankin 

nykyisissä talousmetsien hoito-ohjeissa. Jos-
kus vaikuttaa, että viljellään turhaan ristirii-
toja luonnonsuojelun ja hyvän metsänhoidon 
välille.Hyvä metsänkasvu hehtaaria kohden on 
ratkaisu hiilensidontaan.

Mitä on tehtävissä kustannuspuolella?
Ensinnäkin hoito- ja raivaussahatyöt sekä 
pienehköt moottorisahatyöt kannattaa teh-
dä omatoimisesti ja perheen voimin. Inves-
tointeina nämä eivät paljon vaadi ja jos osaa-
minen arveluttaa suosittelen osallistumista ly-
hytkursseille. 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 metsäfir-
moista pienyrittäjiin. Ilahduttavasti kilpailu-
tusta helpottavia sähköisiä palvelujakin on jo 
markkinoilla ja aina voi googlettaa.

Kulkuyhteydet metsään tulee olla kunnossa. 
Onko metsäautotie kelirikkokelpoinen? Pit-
kän päälle kunnostus on varmasti kannattava 
toimenpide, johon on myös valtion tukea saa-
tavissa. Kuten tiedämme ns. kelirikkoleimikot 
ovat hyvin kysyttyjä ja niistä saadaan parhaat 
hinnat. Hintaero talvileimikoihin lienee hel-
posti 5–10€/m3.

Veroilmoitus kannattaa tehdä vuosittain 
vaikkei metsätuloja olisikaan. Kuluja tulee kui-
tenkin joka vuosi ja ALV- velvollinen saa ku-
luihin sisältyvät ALV-verot palautuksena takai-
sin. Myös tappio hyödyntää muuta verotusta. 
Nykyisin metsäveroilmoituksen teko on help-
poa sähköisessä palvelussa ja se voidaan lähet-
tääkin suoraan verottajalle.

Meillä on siis useita keinoja parantaa metsä-
talouden tulosta. Hyvän kuvan tilanteesta an-
taa 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 koski-
en metsäasioita. Kutsu paneeliin lähetettiin 
kaikille puolueille. Länsi-Suomen Osuus-
pankin Hakkiluodon koulutuskeskukseen 
saapuivat perussuomalaisten, keskustan, ko-
koomuksen ja vihreiden kansanedustajaeh-
dokkaat tentattaviksi.

Perussuomalaisten edustajana tilaisuudes-
sa oli Porin Palolaitoksella työskentelevä Petri 
Huru. Näin jälkeenpäin ajateltuna hän myön-
tää, että metsäpaneeliin osallistuminen ei ollut 
hänen vahvinta osaamisaluettaan. Tiedossahan 
oli metsänomistajien tiukkoja kysymyksiä. 

Satakunnassa perussuomalaisten äänihara-
va oli Laura Huhtasaari. Petri Huru sai ääniä 
kolmanneksi eniten maakunnassa. Laura Huh-
tasaaren 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 nä-
kemyksensä metsäasioista.

Pienen metsäretken aikana keskustel-
tiin monipuolisesti metsäsektoriin liittyvistä 
asioista ja samalla peilattiin niitä ympärillä nä-
kyviin metsiin.

Avohakkuut ovat puhuttaneet viime aikoi-
na sekä metsäammattilaisia, että suurta yleisöä. 
Mielipiteet ovat olleet sekä puolesta että vas-
taan. Petri Huru ymmärtää hyvin ne tilanteet, 
missä metsän uudistamisessa avohakkuu on ai-
noa vaihtoehto. Lahoavassa kuusikossa puula-
jin 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 Luonnonvarakes-
kuksen ja Tapion. Näistä Tapio päivittää aina 
tarpeen mukaan hyvän metsänhoidon suosi-
tukset. Tutkimustietoa päivityksiin saa Luon-
nonvarakeskukselta. Uusi metsälaki astui voi-
maan 2014 ja siinä metsänomistajan päätös-
valtaa oman metsäomaisuutensa hoitoon li-
sättiin. ”On hyvä, että metsänomistaja saa it-
se päättää siitä, miten hän metsäänsä käsitte-
lee”, 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 kai-
kissa jäsenmaissaan. Tämä voi pahimmillaan 
johtaa siihen, että Suomen kaltaisesta maasta, 
missä hyvästä metsänhoidosta on vuosikym-
menien perinteet, pyritään tekemään vanho-
jen metsien reservaatti. Tätä pyrkimystä tu-
lee kaikkien kansanedustajien puoluetaustas-
ta riippumatta vastustaa.

Jo tähän mennessä Hurulle on kertynyt eri 
kanavien kautta monipuolista tietoa ja osaa-
mista metsäasioista. Erityisen mielenkiintoi-
sena ja myös opettavaisena hän mainitsee vii-
me syksyisen Päättäjien metsäakatemian, mi-
hin Petrillä oli mahdollisuus osallistua. Mo-
nipuolisen metsäannin lisäksi antoisaa akate-
miassa oli se, että siellä oli edustettuna laajas-
ti eri alan toimijoita. Keskustelut olivat ver-
taansa vailla.

Petri Hurulla ei itsellään ole metsää – ai-
nakaan vielä. ”Jos joku pieni metsäpalsta löy-
tyisi sopivaan hintaan, niin mielellään sellai-
sen hankkisin itselleni. Jos olisi omaa metsää, 
niin perehtyminen metsäasioihin nousisi uu-
delle tasolla ja itse metsätöitä tekemällä kertyi-
si arvokasta kokemusta.” Traktori ja klapikone 
Petri Hurulla jo on omasta takaa.Petri Huru on ensimmäisen kauden kansanedustaja, jolle luonnossa  ja erityisesti metsissä liik-

kuminen toimii tärkeänä vastapainona vaativalle työlle Eduskunnassa. Hän  haluaa vaikuttaa 
työssään myös niihin pääöksiin jotka koskevat etämetsänomistajia.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN | Juttuvinkki: ERKKI TEIKARI

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Miten Suomi metsittyi?
Lähdetäänpä kelaamaan asiaa sitä kautta, että noin 12 000 vuotta sit-
ten 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 puula-
jit. Sen siemenet ovat kevyitä tuulen kuljettaa ja koivu pystyy levit-
täytymään muita puulajeja tehokkaammin.

Noin tuhat vuotta koivun jälkeen Suomeen tuli mänty. Pian män-
nyn jälkeen maaperän valtasivat harmaaleppä, tammi ja pähkinä-
pensas.

Pääpuulajeistamme viimeisenä Suomeen tuli kuusi noin 8000 vuot-
ta sitten. Kaikkiaan maassamme kasvaa tällä hetkellä noin 30 puulajia.

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

Karjalassa ja Suomessa on käynnissä tutkimus 
siitä, miten erilaiset hakkuutavat vaikuttavat 
metsien monimuotoisuuteen. Koneen Säätiön 
rahoittama tutkimus on nelivuotinen.

Karjalan tasavallan alueella tehtiin niin sanot-
tuja epätäydellisiä avohakkuita 1960-luvun lop-
pupuolelle asti. Näissä hakkuissa 10–40 prosent-
tia puustosta jätettiin hakkaamatta. Nykyään nä-
mä metsät ovat päätehakkuuikäisiä, eri-ikäisra-
kenteisia, ja niissä on runsaasti lahopuuta.

Karjalan metsissä tehtävän lajistotutkimuk-
sen tarkoituksena on selvittää mikä metsien 
monimuotoisuuden tila voisi olla Suomessa, 
jos säästöpuustoa jätettäisiin enemmän. Hank-
keen tavoitteena on arvioida miten nopeasti 
metsien monimuotoisuus heikkenee ja kuin-
ka nopeasti se palautuu erilaisten säästöpuu-
hakkuiden jälkeen avohakkuisiin verrattuna. 

Säästöpuuhakkuita on tehty monissa mais-
sa 1990-luvulta alkaen. Säästöpuuhakkuussa 
jätetään vaihtelevia määriä eläviä säästöpuita, 
kuolleita puita, säästöpuuryhmiä ja pieniä kos-
kemattoman metsän laikkuja monimuotoisuu-
den turvaamiseksi.  Suomessa Metsähallituk-
sella on käytössä säästöpuuhakkuu siemenpuil-
la ja säästöpuuhakkuu avohakkuulla. Molem-
missa tapauksissa säästöpuita jätetään 20 mot-
tia hehtaarille tai 15 prosentille pinta-alasta. 
Sellaiselta alueelta, joihin on siemenpuiden li-
säksi jätetty säästöpuita, niitä ei poisteta sie-
menpuiden poiston yhteydessä.

Säästöpuuhakkuu ei ole yleisesti käytetty 
uudistushakkuu menetelmä yksityismetsis-
sä. Sen sijaan metsiä uudistettaessa käytetään 
yleensä avohakkuuta tai siemenpuuhakkuuta, 
joskus myös kaistalehakkuuta ja suojuspuu-
hakkuuta kuusen uudistamisessa luontaisesti. 

Luonnonvarakeskus on mukana Karaja-
lan tasavallan säästöpuuhakkuu selvityksessä. 
Suomeen on perustettu parikymmentä vuotta 

sitten koealoja, joista saatavia tuloksia vertail-
laan uusiin tutkimustuloksiin. On mielenkiin-
toista lukea tuloksista, kunhan ne valmistuvat 
vuonna 2024.

Artikkeli säästöpuuhakkuiden vaikutuksis-
ta on alun perin julkaistu Venäjän Karjalassa 
ilmestyvässä Karjalan Sanomissa. Tämä artik-
keli on tiivistelmä aiheesta.

Karjalasta kajahtaa
Säästöpuuhakkuiden vaikutuksia tutkitaan

Kuvan näkymä voisi olla säästöpuuhakkuulla käsitellystä metsästä. Tosin tämän leimikon teki 
Aila-myrsky.
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Tervetuloa webinaariin 10.3.2021 klo 18.00

Webinaarin aluksi Tapio Oy:n johtava asiantuntija Lauri Saaristo kertoo siitä, miksi metsäserti-
fiointi on tärkeää ja mitä metsänomistaja voi tehdä talousmetsien monimuotoisuuden edistä-
miseksi. Alustusta seuraa paneelikeskustelu, jossa mukana Lauri Saariston lisäksi metsäpalve-
lupäällikkö 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 asiantunti- 
joillemme kysymyksiä webinaarilähetyssivulla avautuvan keskusteluruudun kautta.  
Lähetys aukeaa automaattisesti tässä osoitteessa tilaisuuden alkaessa.

Metsäsertifiointi  
ja metsien monimuotoisuus 

OP
Etämetsänomistajien Liitto ry
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Teksti: JAAKKO TEMMES & IRMA WELLING

Lisää pituutta digiloikkaamme
Mennyt vuosi oli kaikille melkoinen digiloik-
ka. Liittommekin otti pikaisesti käyttöön etä-
kokoukset ja webinaarit, kun lähitilaisuudet 
ja kokoontumiset jouduttiin minimoimaan.

Kun etäily oli otettu käytöön osin pakon sa-
nelemana, heräsi ruokahalu enemmästäkin. 
Asia konkretisoitui kun Irma Welling Saimaan 
Metsänomistajista teki ehdotuksen digikoulu-
tustilaisuuksista Liiton jäsenille.

Ajatus herätti laajaa kinnostusta ja asia lyö-
tiin lukkoon. Koulutusta halunneet istuivat 
tammi-helmikuun aikana koneidensa ääressä 
kolmena iltana parantamassa digiosaamistaan 
niin etäilyyn, viestintään kuin muuhun tieto-
jen jakamiseen.

Koulutus oli kolmena iltana ja aiheina oli-
vat Teams (etäkokoukset), Whatsapp (viesti-
palvelu), 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. Riit-
tää, että yksi soittaa aina yhdelle kerrallaan ja ottaa mukaan. Rajoituksena on yleensä, että osallis-
tujamäärä 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 (esimer-
kiksi 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 pi-
dettävä kuuloke/mikrofoni -yhdistelmä. Varsinkin jos saman koneen ääressä on useita osal-
listujia 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 jou-
tuu opettelemaan sovelluksen käyttöä (kuten koulutuksessa huomasimme) ja on hyvä, jos 
voit aluksi kokeilla kokouksen onnistumista toisen testihenkilön kanssa, joka on osallistu-
jana toisella koneella.

Miten videotaltioinnin voisi jakaa yhdistyksen tai Liiton jäsenille?
Videotaltiointi voidaan julkaista Liiton Youtube-kanavalla  (kanavan löydät esimerkiksi et-
simällä Youtubessa liiton nimellä). Julkaisu voidaan tehdä täysin julkiseksi tai julkistaa vain 
niille, jotka tietävät videon linkin Youtubeen. Jos haluat julkaista videon vain yhdistykse-
si 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 rajoitet-
tuun jakoon.

2. saat Jaakolta paluupostissa linkin videoon.
3. laita linkki yhdistyksesi seuraavaan jäsenkirjeeseen tai -tiedotteeseen tai ehdota, että link-

ki 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 yh-
distyksille omia osioitaan. Yhdistys hallinnoi omaa osiotaan. Osion sisälle voi esimerkiksi 
tallettaa yhdistyksen omia tiedostoja ja tiedostoihin voi antaa oikeuksia halutuille ihmisil-
le. Yhdistys ja Liitto voivat myös jakaa tiedostoja pilvitallennustilan kautta keskenään. Li-
sätietoja 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



15ETÄMETSÄNOMISTAJA 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 fyy-
sisesti raskaan työn vuoksi. Leikkaus vaikut-
ti olevan Juhan ainoa vaihtoehto noin neljä 
vuotta sitten. Neljännen asteen nivelrikko oli 
saanut polven kipeytymään pahasti ja käve-
ly tyssäsi pahimmillaan jo parin sadan met-
rin jälkeen. Leikkausta odotellessa kipua hoi-
dettiin, kuten tapana on, kortisonilla ja sär-
kylääkkeillä. 

Nykyisin Juha kävelee pitkiä matkoja 
ilman kipuja - miten se on mahdollista?
Juhan aloittama ja edelleen käyttämä hoitome-
todi koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) jalko-
jen virheasennon korjaamisesta, 2) ravintote-
hosteista ja 3) kuntoutuksesta. Hoidon myö-
tä 4. asteen nivelrikko on parantunut 2. as-
teen nivelrikoksi.

Ensin jalkojen virheasennot korjattiin, jotta 
saatiin polvilinja ja jalkaterän asento oikeak-
si. Hoidon avuksi otettiin nivelten rustopin-
taa parantavia ravintotehosteita (Nivelpaket-
ti Pro), jota Juha käyttää edelleen päivittäin. 
Lisäksi Juha sitoutui jumppaohjeiden nou-
dattamiseen: nivelten ainoa voitelukeino on 

liikunta, sillä verisuonia sinne ei kulje. 
Nykyisin Juha pyöräilee vähintään 30 km 

viikossa, harrastaa tanssia ja liikkuu muuten-
kin aktiivisesti ja kaikki tämä ilman särky-
lääkkeitä.

Voiko nivelten kuntouttamisen aloittaa 
ilman hoitoon hakeutumista - kyllä voi!
Vaikka Juha aloittikin kuntoutuksen aloit-
tamalla asiantuntijan ohjauksessa ”Nivelet 
kuntoon” hoidon, voi kuntoutuksen aloittaa 
myös itsenäisesti. Säännöllinen liikunta 3–5 
kertaa viikossa yhdessä päivittäin nautittujen 
ravintotehosteiden kanssa auttaa kuntoutuk-
sessa alkuun. Tarvittaessa voit olla yhteydessä 
terveydenhuollon ammattilaisiin esimerkiksi 
Medilife-klinikoilla. 

Liikunnassa oleellista on säännöllisyys. 
Voit liikkua kykyjesi mukaan kehittymisen 
myötä määriä ja rasitusta nostaen. Ravin-
totehosteissa taas tyypillinen annostus on 
1–2 kapselia päivässä kutakin Nivelpaket-
tiin tai Nivelpaketti Pro:hon kuuluvaa ra-
vintotehostetta. 

Mistä löydän ravintotehosteita?

Nivelpaketteja myydään Etämetsäomistajien 
Liitto Ry:n PolarShop-verkkokaupassa: htt-
ps://polarshop.net/fi/shop/etametsanomista-
jien-kauppa/.

Muistathan, että ostamalla PolarShop:in 
tuotteita em. linkin kautta, saa Etämetsäomis-
tajien Liitto Ry 15 % kaikista ostoista. Näin 
tuet yhdistyksemme toimintaa.

Mistä löydän lisätietoa?
Metsänomistajien Liitto Ry järjestää infotilai-
suuden Teams:in välityksellä 18.3.2021 klo 
18–19, missä paikalla on Juha Rajajärvi se-
kä hänen hoidostaan vastaava Bengt Kevin. 
He kertovat tarkemmin hoitoprosessista ja vas-
taavat kysymyksiin. Saat kutsun sähköpostiisi 
maaliskuun alkupuolella.

Voit myös katsoa Juhan tarinan Youtube:ssa 
tai Facebook:ssa julkaistussa Benkun terveys-
vinkissä. Benkun terveysvinkeistä, saat muu-
tenkin paljon tietoa terveyden parantamises-
ta nivelkuntoutuksen lisäksi. Niitä on kat-
sottu pelkästään Facebookissa jo yli 700 000 
kertaa. 

Kuvassa fysioterapeutti ja funktionaalisen lääketieteen asiantuntija Bengt Kevin (vasemmalla), Rau-
no Numminen ja tj Arto Haikonen.

Maanviljelijä ja metsuri Juha Rajajärvi

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti ja kuvat: IRMA WELLING

Etämetsänomistajien Liitto mukana kyselyssä

Etämetsänomistajien aktiivisuus ja  
tietämys metsätoimenpiteistä

Saimaan Metsänomistajat raivausta 
harjoittelemassa ja tutustumassa akkusahoihin
7 Saimaan Metsänomistajaa kokoontui Lap-
peenrannan kaupungin metsään Mustolassa 
harjoittelemaan raivausta ja terähuoltoa yh-
distyksen jäsenen Kari Monnon opastuksel-
la. Paikalla olivat myös paikallisen Husqvar-
na-koneiden ja -laitteiden edustajan Kärki-
pyörä Oy:n toimitusjohtaja Yrjö ”Ykä” Pyl-
vänäinen ja Saija Lyijynen. Päästiin kokeile-
maan akkukäyttöistä metsänraivaussahaa Hus-
ku 535iFR ja paria akkukäyttöistä moottori-
sahaa, Husku 540iXP ja 330i, sekä raivaus-
ketjusahoja. Raivaussahojen kokeilussa oli-
vat mukana mm. Scarlett-teriä, V-Klingan ja 
CMT:n kovapalaraivausterä. Hommat aloitet-
tiin ketjuraivaussahojen työnäytöksellä. Todet-
tiin, että ketjuraivaussahat ovat parhaimmil-
laan ojien penkkojen ja tiheiden puskien rai-
vauksessa. Niillä oli helppo myös pätkiä vielä 
pystyssä olevia puita ja jo maassa olevia ran-
koja. Sen jälkeen siirryttiin istutetun nuoren 
kuusikon raivaukseen 5 raivaussahan voimalla. 
Kyllä kuulosti tehokkaalta ”orkesterilta” kor-
vissa. Kesken työntouhun tuli tarvetta säätää 
Irman sahan joutokäyntiä. Saman sahan kova-
palaraivausterä passitettiin teroitukseen. Rai-
vaussahan terien teroitus oli tuottanut ongel-
mia aiemmin ainakin Eijalle, Irmalle ja Sini-
kalle. Saimme kertausta viilauskulmista, eikö-
hän se siitä ! Lopuksi harjoittelimme puiden 
katkomista akkumoottorisahoilla ja vertailim-
me tylsää ja terävää ketjua.

Turvallisuus ennen kaikkea. Kätevät ja monille 
vartaloille säädettävät turvalahkeet (chaps) moot-
torisahatyöskentelyyn todettiin käytännöllisiksi.

Juha Mikkolan kypärään nikkaroima otsalamppu 
mahdollistaa ahkeroinnin pimeään aikaan.

Joensuussa toimivan Karelia ammattikorkeakoulun viimeisen vuo-
sikurssin metsätalousinsinööriopiskelijat Villemarkus Ponkilainen ja 
Pohto Saikkonen olivat yhteydessä Etämetsänomistajien Liittoon. He 
ovat tekemässä lopputyötään otsikon mukaisesta etämetsänomista-
jia koskevasta aiheesta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, osalle niis-
tä Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenistä, jotka ovat 

ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, lähetetään kysely. Toivon, että suh-
taudutte siihen positiivisesti.

Lopputyön valmistuttua sen tulokset julkaistaan Etämetsänomista-
ja-lehdessä ja mahdollisuuksien mukaan tuloksia käytetään etämetsän-
omistajien neuvonnan suunnittelussa.
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Metsänomistajan kamerasta

”Mihin tässä oikein menisi?”
Mauri Inha (Alavus)

Tonttimaa kallista Alavudella eli kuusi kasvaa kuusessa.
Mauri Inha (Alavus)

Sateenvarjokuusi
Hannu Turkki (Ylämaa)

Kerrosasumus
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 mah-
dollisuuksista metsänomistajille seuraavasti.

Mitä METSO-ohjelmalla tarkoitetaan?
METSO-ohjelma on Suomessa metsänomista-
jille suunnattu täysin vapaaehtoisuuteen poh-
jautuva metsiensuojeluohjelma. Se on moni-
muotoisuusohjelma, joka yhdistää metsien suo-
jelun ja talouskäytön. Jos kohde täyttää vaa-
dittavat ehdot ja kriteerit suojeluvaihtoehtoi-
na ovat joko pysyvä suojelu tai määraikainen 
suojelu 10 tai 20 vuoden ajaksi. Suojelu voi ol-
la metsänomistajalle myös taloudellisesti kan-
nattava vaihtoehto. Omistajalle maksetaan ra-
hallinen korvaus suojelusta, jonka suuruus pe-
rustuu suojelun tapaan, kokonaispinta-alaan se-
kä siihen, paljonko mahdollisesti menetettäisiin 
puuntuotantoa ajatellen.

METSO on hyvä vaihtoehto lieventää myös 
sitä vastakkainasettelua, jolla nykyisessä hiili-
jalanjälkiajattelussa syyllistetään metsänomis-
tajaa ja puuntuottajaa. Turhaan. Hoidettuja ta-
lousmetsiä tarvitaan ja hyvin hoidettu metsä si-
too hiiltä paremmin kuin hoitamaton ryteikkö.

Toimenpiteet 2021-2025
Nykyisen METSO- ohjelman takarajaksi ase-
tettiin aikoinaan vuosi 2025. Tarkoituksena 
on toteuttaa ohjelman tavoitteet ja toimen-
piteet 2025 loppuun mennessä Valtioneuvos-
ton 5.6.2014 tekemän periaatepäätöksen mu-
kaisesti. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa MET-
SO-ohjelmassa tehtävien toimenpiteiden vai-
kuttavuutta täydentämällä metsien luonnon-
hoitoa Helmi-ohjelman puitteissa. 

Mikä Helmi?
Helmi on viralliselta nimeltään Helmi-ym-
päristöohjelma. Ohjelman tarkoituksena on 
vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuut-
ta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun 
muassa suojelemalla ja ennallistamalla soi-
ta, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, 

perinnebiotooppeja ja metsäisiä elin-ympäris-
töjä sekä kunnostamalla pienvesi- ja rantaluon-
toa. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuu-
den tilan parantamisen ohella edistää ekosystee-
mipalveluja ja vesiensuojelua, hiilensidontaa se-
kä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muu-
tokseen sopeutumista. Ohjelman toimien on 
tarkoitus auttaa Suomessa satoja erilaisia uha-
nalaisia lajeja ja maamme uhanalaisia luonto-
tyyppejä. Tärkeää on, että tämäkin ohjelma pe-
rustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen, ku-
ten METSO-ohjelmakin.

Miksi Helmi?
Näin metsänomistajan ja puuntuottajan nä-
kökulmasta ajatellen METSO-ohjelma itses-
sään on hyvä ja kannatettava, myös vaikutta-
va. Miksi sitten on lähdetty laatimaan uutta 
ohjelmaa, johon METSO sisältyy yhtenä osa-
kokonaisuutena?

Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyt-
tämään luonnon monimuotoisuuden heikkene-
misen. Tarkoituksena on saavuttaa YK:n biodi-
versiteettisopimuksen tavoitteet. Yksi tavoitteen 
keskeisistä toimenpiteistä on toteuttaa heiken-
tyneiden elinympäristöjen tilan parantamisen 
toimintaohjelma. Helmi-ohjelma asettaa vuo-
teen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset ta-
voitteet jokaiselle Helmi-ohjelman elinympäris-
tölle sekä poikkileikkaaville teemoille. Tavoit-
teita asetetaan sekä jo olemassa oleville luon-
nonsuojelualueille että niiden ulkopuolisille 
alueille. Ohjelma on laadittu ympäristöminis-
teriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallin-
nonalojen edustajista koostuvassa työryhmässä. 
Työryhmän työtä on ohjannut laaja-alainen si-
dosryhmistä koostuva ohjausryhmä.

Vastuutahoina Helmi-ohjelman eri osa-alu-
eilla ovat vaihtelevasti seuraavat tahot; Metsä-
keskus, Ympäristäministeriö, Maa- ja metsä-
talousministeriö, ELY-keskukset ja Matsähal-
litus Luontopalvelut.

Vuosina 2018 ja 2019 julkaistujen luon-
totyyppien ja lajien uhanalaisuusarviointien 

mukaan lähes puolet Suomen luontotyypeis-
tä ja 12 % Suomen eliölajeista on uhanalaisia. 
Uhanalaisten lajien osuus on kasvanut ja suunta 
on edelleen heikkenevä. Luontotyyppien ja la-
jien uhanalaistumisen syyt ovat pitkälti samo-
ja ja liittyvät etenkin maankäyttöön. Yleiskes-
kustelussa ”syntipukiksi” on useimmiten osoi-
tettu juuri metsätalous. Tämä on puutteellinen 
tulkinta. Moni hoitaa metsiään vastuullisesti ja 
luontoarvot huomioiden. Pysyvää katoa aiheut-
tavat muun muassa teiden ja asutuksen raken-
taminen. Paljon jää asfaltin alle, myös arvok-
kaita kohteita. Luontoa köyhdyttäviä toimen-
piteitä ovat olleet aikanaan myös pellonraivaus 
ja soiden ojitus. Ojituksia on viety valitettavas-
ti myös boniteetiltaan heikoille kohteille, joilla 
ei ole ollut metsätaloudellisestikaan suurta mer-
kitystä. Nyt näitä kohteita pyritään korjaamaan 
ennallistamalla ja muuttamalla vesitaloutta al-
kuperäiseen suuntaan. - Myös ilmastonmuutos 
on enenevässä määrin muodostunut uhkateki-
jäksi sekä lajeille että luontotyypeille.

Helmi-ohjelman laatimiseen on yhdistetty 
voimassa olevan hallitusohjelman tavoitteista 
myös METSO-ohjelman jatkaminen ja uu-
distaminen, soidensuojelun täydennysohjel-
man toteuttaminen, laji- ja luontotyyppien in-
ventointien jatkaminen sekä uusien innovatii-
visten rahoituskeinojen mahdollisuuksien sel-
vittäminen luonnonsuojelun rahoittamisessa. 
Lisäksi asettamiskirjeessä on ohjelmaan yh-
distetty myös talousmetsien luonnonhoidon 
edistäminen kuten lahopuun ja kantojen jät-
töä, kulotusta, tekopökkelöitä, riistaheinikkö-
jä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaikutuksen pie-
nentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Helmi-ohjelma ja sen yhteys muihin  
keskeisiin ohjelmiin ja strategioihin
Helmi-ohjelmalla on yhtymäpintaa monien 
muiden ohjelmien kanssa. EU:n biodiversiteet-
tistrategia on yksi näistä. EU:n komissio antoi 
tiedonannon kyseisestä strategiasta 20.5.2020. 
Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä varmis-
taa luonnon monimuotoisuuden elpyminen si-
ten, että pitkän aikavälin biodiversiteettitavoit-
teet ympäristön hyvästä / paremmasta tilasta tu-
levat toteutumaan vuoteen 2050 mennessä. Eri-
tyisenä tavoitteena esitetään, että vuoteen 2030 
mennessä luontodirektiivin ja lintudirektiivin 
mainitsemien lajien ja luontotyyppien suojelu-
tason heikkeneminen on pysäytetty ja 30 pro-
sentissa tapauksista lajien ja luontotyyppien 
suojelun tila paranisi.

Suomen kansallinen biodiversiteettiohjel-
ma on myös Helmi-ohjelmaan sidoksissa ole-
va ohjelma. Ympäristäministeriö on laatinut 



19ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 1/2021

Lahopuut ja metsänhakkuiden yhteydessä tehdyt 
tekopökkelöt ovat tärkeitä metsäluonnon moni-
muotoisuuden  kannalta sekä linnuille, pieneläi-
mistölle  että sienille ja kasveillekin.

Muun muassa lähteet ja purot ympäristöineen ja 
rehevät korpinotkot ovat arvokkaita luontokoh-
teita. - Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisia 
(CR)  suotyyppejä ovat kangaskorvet sekä kaik-
ki lettotyypit. Erittäin uhanalaisia (EN) ovat leh-
to- ja ruohokorvet sekä aitokorvet, kangasrämeet 
ja korpirämeet, sararämeet  sekä  tervaleppä- ja 
harmaaleppäluhdat. - Pohjois-Suomessa erit-
täin uhanalaisia suotyyppejä ovat ilmastonmuu-
toksen uhkaamat palsarämeet sekä letoista väli-
pintakoivuletot, välipintaletot ja kalkkiletot.

Mieliäissuon suojeltu alue Orimattilassa koostuu 
Mieliäissuon ja Kairessuon keidassoista sekä 
niiden välisestä  metsäisestä kannaksesta. Suot 
ovat tyypiltään edustavia Rannikko-Suomen ker-
mikeitaita. Soiden keskellä on puuttomia karu-
ja nevoja ja reunoilla erilaisia rämeitä ja korpia.

uuden kansallisen biodiversiteettistrategian ja 
toimintaohjelman, jolla toimeenpannaan kan-
sainvälisiä luonnon monimuotoisuutta koske-
via sopimuksia ja EU:n biodiversiteettistrate-
giaa sekä kansallisesti määritettyihin tavoittei-
siin liittyviä toimenpiteitä.

Kansallinen metsästrategia 2025 (KMS 
2025) sisältää metsäluonnon monimuotoisuu-
den edistämisen talousmetsissä. Metsästrategi-
an toimenpiteisiin sisältyy muun muassa in-
formaatio-ohjausta ja paikkatiedon kehittämis-
tä koskevia hankkeita. Hallitusohjelmaan on 
kirjattu jo edelläkin mainitsemiani talousmet-
sien luonnonhoidon toimenpiteitä; lahopuun ja 
kantojen jättöä, kulotusta, tekopökkelöitä, riis-
tatiheikköjä, suojavyöhykkeitä ja vesistövaiku-
tuksen pienentämiseen tähtääviä toimia. Nor-
maalien metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä 
toteutettava, metsän- ja luonnonhoidon suosi-
tusten mukainen luonnonhoito ei kuulu Hel-
mi-ohjelmaan. Talousmetsissä voidaan kuiten-
kin Helmi- ja METSO-ohjelmien toimenpi-
teinä toteuttaa maanomistajan aloitteesta sel-
laisia luonnonhoitohankkeita, joissa panoste-
taan monimuotoisuuden turvaamiseen ja li-
säämiseen sekä valuma-aluetoimenpiteisiin 
selvästi suositusten mukaista tasoa enemmän.

Maaseutuohjelma (CAP). Yhteisen maata-
louspolitiikan mukaisella EU-osarahoitteisel-
la Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelmalla (maaseutuohjelmalla) on rahoitettu 
kaudella 2014–2020 Helmi-elinympäristöihin 
kuuluvien perinnebiotooppien ja kosteikkojen 

perustamista, kunnostusta ja hoitoa. 2021 al-
kavan rahoituskauden toimenpiteiden odote-
taan astuvan voimaan 2023. Osana Helmi-oh-
jelman valmistelua luonnonsuojelulakiin teh-
tiin 2020 muutos, jonka nojalla voidaan tu-
kea arvokkaiden elinympäristöjen ennallista-
mista, kunnostusta ja hoitoa. Perinnebiotoop-
pien osalta tämän valtiontuen avulla pyritään 
kunnostamaan uusia kohteita ja lisäämään jat-
kuvasti hoidettavien kohteiden määrää. Kun-
nostettujen kohteiden hoitoon voidaan tehdä 
ympäristösopimus, jos hakemus täyttää sopi-
muksen teon edellytykset. Myös jatkuva hoito 
voidaan joissakin tapauksissa turvata valtion-
tuella, esimerkiksi pienialaisten arvokkaiden 
kohteiden osalta.

Helmi-alueiden on tarkoitus muodostaa laa-
jempia kokonaisuuksia. Eri toimijoiden väli-
nen yhteistyö suunnittelussa lisää yksittäisten 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. Toimenpiteet 
kohdennetaan useiden maanomistajien maille 
vapaaehtoisuuteen perustuen, jolloin talouskäy-
tössä olevilla alueilla tehtävät toimet tukevat en-
tistä paremmin suojeluverkoston kytkeytynei-
syyttä ja vähentävät mahdollisia haitallisia reu-
navaikutuksia. Laajempien kokonaisuuksien to-
teuttaminen tuo myös kustannushyötyjä ja su-
juvuutta toteutukseen, kun voidaan kilpailut-
taa isompia urakoita ja työkohteita.

Esimerkkejä Helmi-ohjelman mukaisista 
monimuotoisuuskeskittymistä:
1. Lehto- ja lettokeskusalueet

2. Rannikon metsien ja soiden sukkessiosarjat
3. Maisema-alueet perinnebiotooppeineen ja 

lintuvesineen; perinnebiotoopit ovat perin-
teisen karjatalouden muovaamia ympäris-
töjä. Ne ovat kaikkein runsaslajisimpia ja 
samalla uhanalaisimpia elinympäristöjäm-
me. - Äärimmäisen uhanalaisia ovat kal-
liokedot, kedot, lehdesniityt, hakamaat ja 
metsälaitumet. Nummien luontotyyppi-
ryhmä on myös erittäin uhanalainen.

4. Edustavat harjualueet ja vaarajaksot pien-
vesineen

5. Jokilaaksot metsineen, perinnebiotooppei-
neen ja pienvesineen

6. Soiden alueelliset verkostot mukaan lukien 
ennallistettavat suot, reunusmetsät ja soiden 
ja metsien maakunnalliset viheryhteydet.

Hyvä lukija! Helmi-ohjelma vaikuttaa kun-
nianhimoiselta hankkeelta. Toivotaan, ettei 
”lapsi häviä pesuveden mukana” eli että kaik-
ki METSO-ohjelman hyviksi havaitut käytän-
teet tulisivat myös riittävästi huomioiduksi Hel-
mi-ohjelmassa. Nobel-palkittu John Steinbe-
ck kirjoitti ansiokkaan teoksen ”Helmi”. Se tu-
li mieleeni tätä artikkelia kirjoittaessani. Hel-
menkalastaja Kino löysi ihmeellisen, maailman 
suurimman, puhtaimman ja hehkuvimman hel-
men. Kino vaimoineen toivoi helmen tuovan 
onnea yksinkertaisen hyvää elämää viettäneelle 
pienelle perheelle. Toisin kuitenkin kävi. Toivo-
taan parempaa onnea ja menestystä Helmi-oh-
jelmalle! Ottakoon se huomioon myös metsän-
omistajan ja puuntuottajan sekä puun käyttä-
jänkin toiveet ja tarpeet.



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!
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KESKITY OLEELLISEEN 
- ANNA MAKITAN KAIRATA!

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

KAIRAPAKETTI 
LIGHT UUTUUS!
18V Akkuporakone DDF484STX5
+ Light-kaira
Kevyt Light-kaira 155 mm ja voimakas hiili-
harjaton 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
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.

329,-
alv 24 %

499,-
alv 24 %

Katso lisätiedot ja Makita-jälleenmyyjät www.makita.� 

Katso
video:

Haluatko, että nuorille kerrottaisiin enemmän metsätaloudesta 
ja metsäteollisuudesta? Pitäisikö metsäalasta ja sen merkityk-
sestä 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

Metsäsi jatkossakin osaavissa käsissä

METSÄTESTAMENTTI



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

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

 Kyllä Metsä pitää     
 huolen omistaan



∙ 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

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS 
ULLA KÄKELÄ LKV

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

Metsänomistajalle: 
hakkuukone, ajokone, kombikone 

Kysy lisää!

 www.usewood.fi,  puh 040-1830366

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

Etämetsänomistajien asialla 
jo yli 20 vuotta

Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fi

Tunnetko sinä siemeneen Tunnetko sinä siemeneen 
liittyvän sanonnan?liittyvän sanonnan?

KILPAILUKILPAILU

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.

Tästäkin männyn Tästäkin männyn 
kävystä lähtevät kävystä lähtevät 

siemenet aikanaan siemenet aikanaan 
uutta taimikkoa uutta taimikkoa 
kasvattamaan. kasvattamaan. 



KIRJAUDU 15.4. 
MENNESSÄ JA 
OSALLISTUT 
ARVONTAAN.
Kaikki Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten 
jäsenet, jotka kirjautuvat KUUTIO.fi  -palveluun 15.4.2021 
mennessä, osallistuvat metsäkustannuksen metsäkirja-
kaupan lahjakorttien arvontaan 

(Lahjakortteja arvotaan 2 kpl, arvo 50 €/kpl).

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 €)

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



KUN ON AIKA 
MYYDÄ PUUTA
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa myydä 
puuta verkossa joko ammattilaisen, kuten metsän-
hoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.

Se on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.


