Metsäammattilaisten sarjan voittaja Kari Rannikko Päijät-Hämeen Metsänomistajista.
Joukkuekilpailun voittajat Simo Hasu (vas.), Veli Koskela, Juha Nikula ja Eva Lintunen Kouvolan seudun metsätilanomistajista.

Kymmenennet Etämetsänomistajien
SM-metsätaitoilut Evolla
Etämetsänomistajien Liitto järjesti jo kymmenennet SM-metsätaitoilut
Evolla. Kisoihin osallistui nelisenkymmentä kilpailijaa. Radan teosta vastasi Matti Mäkiaho yhdessä ensimmäisen vuosikurssin metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa. Rata oli haastava, mutta se sai kiitosta kisailijoilta.
Kisajärjestelyt onnistuivat hyvin.

Miesten sarjan voitti Esko UusiSimola Päijät-Hämeen Metsänomistajista 133 pisteellä. Naisten sarjan
voitti Eva Lintunen Kouvolan seudun
metsätilanomistajista 123 pisteellä.
Metsäammattilaisten sarjan voitti Kari Rannikko Päijät-Hämeen Metsänomistajista 120 pisteellä.
Joukkuekilpailun voitti Kouvo-

TULOKSIA:
Miehet:
1. Uusi-Simola Esko Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 1 133
2. Pentti Mauno Hämeenlinnan seudun metsätilanomistajat ry
1 122
3. Koskela Veli Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 1 115
4. Kauppinen Pertti Tampereen seudun metsätilanomistajat ry
2 115
5. Temmes Jaakko Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
1 113
6. Kaitila Heikki Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 111
7. Nikula Juha Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 1 108
8. Löyttyniemi Juhani Tampereen seudun metsätilanomistajat ry
2 106
9. Hoppu Aarno Tampereen seudun metsätilanomistajat ry 1 105
10. Kähkönen Tapio Tampereen seudun metsätilanomistajat ry §
1 105
Naiset:
1. Lintunen Eva Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 1 123
2. Jaakonsaari Sanna Hämeenlinnan seudun metsätilanomistajat ry 2 115
3. Jaakonsaari Sirkka Hämeenlinnan seudun metsätila-

lan seudun metsätilanomistajien 346
pisteellä. Joukkueessa kilpailivat Eva
Lintunen, Veli Koskela, Juha Nikula ja Simo Hasu. Onnittelut voittajille.
Kaikki tulokset Liiton kotisivuilta
www.suomenmetsatilanomistajienliitto.fi
Rauno Numminen

Naisten sarjan voittaja Eva Lintunen
Kouvolan seudun metsätilanomistajista.

nomistajat ry 2 115
Koskela Anja Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 2 108
Tihula Merja Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 2 107
Kalliokoski Maire Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 1 104
Koskinen Liisa Hämeenlinnan seudun metsätilanomistajat ry
1 102
8. Uotila Kirsi Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry 2 95
9. Kangasmäki Katja Tampereen seudun metsätilanomistajat ry
1 88
10. Hytönen-Elomaa Mari Tampereen seudun metsätilanomistajat ry 2 71
4.
5.
6.
7.

Ammattilaiset:
1. Rannikko Kari Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 120
2. Ruippo Jorma Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 109
3. Mäkinen Pertti Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 94
Joukkueet:
1. Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 346
2. Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 338
3. Hämeenlinnan seudun metsätilanomistajat ry 331
4. Hämeenlinnan seudun metsätilanomistajat ry 324
5. Kouvolan seudun metsätilanomistajat ry 315

Miesten sarjan voittaja Esko Uusi-Simola Päijät-Hämeen Metsänomistajista.
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Kannanotto Metsänomistajien MTK-jäsenyydestä
Metsätilanomistajayhdistykset ovat
metsänomistajien yhteistyöjärjestöjä.
Niissä metsänomistajat verkostoituvat
asuinpaikkakunnallaan, ajavat yhteisiä
etujaan sekä kehittävät yhdessä ammattitaitoaan.
Etämetsänomistajien Liitto on metsätilanomistajayhdistysten valtakunnallinen yhteistyöjärjestö.
Metsätilanomistajayhdistyksien toimintatapa vastaa maatalouspuolen
tuottajayhdistyksiä. Metsätilanomistajayhdistysten merkittävin etu on toimiminen asuinpaikkakunnalla. Ne ovat
myös riippumattomia palveluntuottajista eli puhtaita metsänomistajien yhteistyöjärjestöjä.
Metsätilanomistajayhdistykset pitävät MTK:n metsälinjan valtakunnallista edunvalvontaa tärkeänä ja haluavat
tarjota jäsenilleen osallistumista MTK:n
edunvalvontaan.

na MTK:n metsälinjan edunvalvonnassa. Tarjolla ollut MTK:n metsäjäsenyys
on ollut vaikea myydä ja perustella. Jäsenyys on ollut metsänomistajien liitossa, joka ei tarjoa paikallista toimintaa ja
sijaitsee yleensä kaukana asuinpaikasta.Toisena ongelmana on ollut äänivallattomuus eli se, että liitoissa äänivalta
on metsänhoitoyhdistyksillä riippumatta siitä, kuinka paljon metsänhoitoyhdistyksissä on MTK:n jäseniä. MTK:n
metsäjäsenyys onkin tulkittu puhtaaksi
kannatusjäsenyydeksi ilman toimintaa
ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Meneillään olevissa metsänhoitoyhdistyksien muutoksissa MTK:n jäsenyyttä ollaan nyt uudistamassa. Eräs
tavoite on ollut liittää MTK:n jäsenyys
mukaan metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyteen.

Miksi MTK:n 			
metsäjäsenyys ei toiminut?

Metsätilanomistajayhdistysten ja Etämetsänomistajien Liiton näkökulmasta tarjottavan MTK:n jäsenyyden tulee olla riippumaton siitä, mitä palve-

Metsänomistajalle ei ole toistaiseksi ollut tarjolla luontevaa tapaa olla muka-

Minkälainen 		
MTK:n jäsenyys toimisi?

Paavo Lehtonen

luntuottajaa metsänomistaja käyttää
puukaupallisissa tai metsänhoidollisissa palveluissa. Siksi MTK:n jäsenyyden tulee olla tarjolla joustavasti kaikille metsänomistajille ja metsänomistajalla tulee olla valta valita, mitä kautta hän haluaa olla MTK:n jäsen.
Metsätilanomistajayhdistyksissä valta on jäsenillä. Myös päätös MTK:n jäsenyydestä on aina viime kädessä metsänomistajilla. Siksi on tärkeää, että
metsänomistaja kokee MTK:n jäsenyyden luontevaksi ja hyödylliseksi.

Mitä on helposti 		
myytävä MTK:n jäsenyys?
MTK:n jäsenyyden tulee olla mahdollinen metsänomistajalle riippumatta siitä, minkä metsänomistajajärjestön jäsen hän on tai minkä palveluntuottajan
palveluita hän käyttää.
Tämä tarkoittaa sitä, että MTK:n jäsenyys on mahdollinen sekä metsätilanomistajayhdistyksen jäsenelle että
metsänhoitoyhdistyksen jäsenelle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että metsätilanomistajayhdistyksen kautta voi ol-

la MTK:n jäsen riippumatta siitä, onko hän samalla metsänhoitoyhdistyksen jäsen.
MTK:n jäsenyyden tulee olla tasa-arvoinen muiden MTK:n jäsenten kanssa ja vaikuttamismahdollisuuksien tulee olla samat.
Nykymallin mukainen hierarkkinen
moniportainen vaikuttaminen on monimutkainen ja on omiaan hämärtämään
vaikuttamismahdollisuuksia. Selkeämpi ja tasa-arvoisempi ratkaisu on suora
jäsenvaali, jossa valitaan MTK:n metsälinjan ylin päättävä elin. Silloin kaikki eri kautta MTK:n jäsenenä olevat voivat varmistua, että vaikuttamisessa ollaan tasa-arvoisia ja että on mahdollista vaikuttaa. Tasa-arvoisuus edellyttää myös, että MTK:n jäsenyyden metsätilanomistajayhdistyksen kautta tulee olla samanlainen ja hinnaltaan sama kuin metsänhoitoyhdistyksen kautta tai MTK:n tuottajayhdistyksen kautta. Selvää on myös, että MTK:n metsätalouden edunvalvonnan on oltava itsenäinen ja tasa-arvoinen maatalouspuolen edunvalvonnan kanssa.

Haltioidu Haltiasta
Nuuksioon on valmistumassa upea Luontokeskus Haltia. Noin 18 miljoonaa euroa maksaneessa luontokeskuksessa on monipuolista nähtävää jokaiselle, Vuotuiseksi kävijämääräksi arvioidaan noin 150000. Haltiassa on käytetty puuta
erittäin monipuolisesti. Näkemisen arvoista on mm. jättiläismäinen puinen sotkan muna. Itse rakennus kuvastaa monilta yksityiskohdaltaan myös sotkaa. Vaikka talo avataan yleisölle vasta kesäkuun alussa, niin Metsälehden 80-vuotisjuhlaan osallistujat pääsivät tutustumaan siihen jo etukäteen. Onnittelut vielä Etämetsänomistajien Liiton puolesta Metsälehdelle ja sen väelle.

Lausuntoja, lausuntoja, lausuntoja
Alkuvuosi on ollut lausuntojen aikaa Etämetsänomistajien Liitolle. Se on hyvä asia. Lausuntojen
pyytäminen meiltä osoittaa sen, että mielipiteemme valtakunnallisesti merkittäviin metsäasioihin
asioihin halutaan kuulla. Etämetsänomistajat metsänomistajaryhmänä ovat nousseet merkittävimmäksi metsänomistajaryhmäksi maassamme. Etämetsänomistajien tekemät ratkaisut omien metsiensä hoidossa ja käytössä ratkaisevat pitkälti sen
miten vihreää kultaamme pystytään käyttämään
maamme hyvinvoinnin luonnissa ja turvaamisessa.
Lausuntojen antaminen ei merkitse sitä, että joka
asiaan pitää olla jokin lausunnosta poikkeava mielipide. Lausunnolla on tärkeä merkitys myös silloin,
jos lausunnon antaja on samaa mieltä lausunnon
pyytäjän kanssa. Useimmiten hyvinkin laajapohjainen työryhmä on miettinyt pitkään ja tarkkaan
lausunnossa esitettyä asiaa. Usein on myös niin,

että se taho, jolta lausuntoa pyydetään, on ollut
mukana lausunnossa esitettyä asiaa miettineessä
työryhmässä. Jos tällaisessa tilanteessa löytyy kovin paljon eriäviä mielipiteitä, niin herää kysymys
onko työryhmässä ollut henkilö ollut tehtäviensä
tasalla tai väärässä työryhmässä.

kraattinen käytäntö lausuntojen annossa. Kun lausuntopyyntö tulee, niin se lähetetään tiedoksi ja
kommentoitavaksi kaikille Liiton jäsenyhdistyksille. Saaduista kommenteista kootaan Liiton lausunto pyydettyyn asiaan. Mielestäni tämä on hyvä menettelytapa.

Etämetsänomistajien Liitto oli edustettuna uutta
metsälakia miettineessä työryhmässä ja sai myös
useita etämetsänomistajien kannalta merkittäviä asioita kirjatuksi metsälakiesitykseen. Meiltä pyydettiin myös lausuntoa uuteen metsälakiin.
Etämetsänomistajien lausuntoa on pyydetty myös
uuteen metsätuholakiin. Parhaillaan on lausuntokierroksella uusi metsänhoitoyhdistyslaki esitys.
Jos lausuntoa pyydetään, niin on tärkeää, että sellainen myös annetaan.

Arvoisat Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtajat. Viime viikolla teille lähetettiin kommentoitavaksi uusi metsänhoitoyhdistyslaki esitys. Tutustukaa siihen ja keskustelkaa asiasta myös hallituksissanne. Kysymyksessä on historiallinen ja erittäin tärkeä lakimuutos, joka koskee myös kaikkia etämetsänomistajia. Käyttäkää mahdollisuuttanne kommentoida. Me Liitossa koostamme yhteenvedon. Tärkeää on myös kommentoida toteamalla, että lakiesitys on ok, jos se omasta mielestä ei vaadi muutoksia
Rauno Numminen

Etämetsänomistajien Liitossa on erittäin demo-
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Metsänhoitoyhdistykset palvelemaan etämetsänomistajia
Metsänomistajien ja puun jalostajien edustajat ovat
neuvotelleet Maa- ja metsätalousministeriön johdolla metsänhoitoyhdistyslain muuttamiseen liittyvistä linjakysymyksistä. Tämän neuvottelun tuloksena
syntynyt esitys on Etämetsänomistajien Liiton näkemyksen mukaan pääosin hyväksyttävä.
Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on saatava
vapaaehtoiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla. Veroluonteista metsänhoitomaksua ei tule kerätä enää vuoden 2013 jälkeen. Edellä mainituilla toimenpiteillä varmistetaan kilpailuneutraliteetti
eri metsänomistajille palveluja tarjoavien toimijoiden välillä.
Koska etämetsänomistajat asuvat kaukana metsistään, keskimäärin 190 kilometriä, on tämä huo-

mioitava metsänomistajien palveluita ja vaikutusmahdollisuuksia mietittäessä. Etäisyyden huomioiminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että etämetsänomistajan pitäisi saada vastauksia kaikkiin häntä askarruttaviin kysymyksiin lähellä asuinpaikkakuntaansa, vaikka metsänhoidon palvelut toteutettaisiinkin metsän sijaintipaikkakunnalla. Etäisyyden
huomioiminen tarkoittaa myös sitä, että etämetsänomistajan pitäisi voida vaikuttaa ja myös osallistua
metsähoitoyhdistyksen hallintoon asuinpaikkakunnaltaan käsin.
Edellä mainituista näkökulmista johtuen esitämme valtakunnallista metsänhoitoyhdistystä tai valtakunnallista jäsenyyttä metsänhoitoyhdistyksiin. Metsänomistaja voisi asioida minkä tahansa metsänhoi-

toyhdistyksen kanssa ja saada kaikki palvelut samalta luukulta.
Ehdotuksemme mukainen toimintamalli parantaisi metsähoitoyhdistyksien mahdollisuuksia palvella hyvin myös etämetsänomistajia sekä tarjoaisi
etämetsänomistajille mahdollisimman hyvää ja tasalaatuista palvelua eri puolilla maata.
Porissa 23.3.2013
Etämetsänomistajien Liitto ry
Lisätiedot:
Rauno Numminen
0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

SMTOL:n JÄSENYHDISTYKSET JA PUHEENJOHTAJAT v. 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16

Yhdistys

Etunimi Sukunimi

Lähiosoite

Postin:ro Postitsto

Sähköposti

Puhelin

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry
Jyväskylän Seudun Metsänomistajat ry
Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry
Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat ry
Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry
Meän Mettäkerho ry
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Pieksämäen Metsänomistajat ry
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry
Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsänomistajat ry
Saimaan Metsänomistajat ry
Satakunnan Metsänomistajat ry
Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry
Turun Seudun Metsänomistajat ry

Samuli
Reijo
Jari
Juhani
Juha
Heikki
Timo
Jukka
Matti
Jaakko
Kalevi
Tuula
Rauno
Tuomas
Antti
Heikki

Urpaistentie 18
Piilukko 23
Nissiläntie 1
Puistokatu 10
Luhtakuja 4
Kantojärvent. 107as.1
Karintie 6
Linnatie 10
Timonpolku 4
PKMO, PL 62
Laurilantie 21
Kariniementie 19 B 14
Eekintie 6
Olavinkatu 17 A 4
Myllyvainiontie 54
Bergenink.4 A 2

14870
40630
88270
67100
47400
95590
91900
78650
17200
OO101
11100
53920
29100
57130
37500
20320

samppa@virpi.net
reijo.lindstrom@luukku.com
jari.kemppainen@metsakeskus.fi
juhani.paananen@anvianet.fi
juha.nikula1@pp.inet.fi
heikkikarkiheikki@gmail.com
pietila.timo@dnainternet.net
jukka.kovanen@piako.fi
matti.makiaho@gmail.com
jaakko.temmes@pkmo.org
kalevi.pullinen@kolumbus.fi
tuula.haaranen@suomi24.fi
raunonumminen@hotmail.com
tuomas.korjus@suursaimaa.com
antti.haapamäki@op.fi
heikki.makela@kaarina.fi

O400 205 995
O50 412 5491
O44 710 4211
O40 952 3206
O400 712 550

Notko
Lindström
Kemppainen
Paananen
Nikula
Kärki
Pietilä
Kovanen
Mäkiaho
Temmes
Pullinen
Haaranen
Numminen
Korjus
Haapamäki
Mäkelä

Juttila
Jyväskylä
Vuolijoki
Kokkola
Kausala
Kantojärvi
Liminka
Naarajärvi
Vääksy
Helsinki
Riihimäki
Lappeenranta
Luvia
Savonlinna
Lempäälä
Turku

O44 203 4473
O400 651 641
O400 711 515
O45 670 1581
O45 310 7119
O40 776 6088
O40 823 8258
O20 541 4370
O50 62 743
O40 533 6652

Etämetsänomistajien liiton matka Ahvenanmaalle
29.8 torstai
Reitti vaihtoehtoisesti Lahti Hämeenlinna Tampere tai
Hämeenlinna Helsinki-Turku, reitti valitaan reitin varrelta tulevienmatkustajien määrän mukaa, Raisio, Kustavi
klo 12.00 lounas Kustavin Kalatuvat Saaristolautta 		
		
Brändön ja sieltä Vårdön saarelle, majoittu		
		
minen ja päivällinen Sandosund/Bomans 		
		
Vuosnaisista lautta lähtee klo 13.30
30.8 perjantai
klo 8.00 aamiainen
klo 9.00 Kasteholman linna ym. Ahvenanmaan 		
		
luonto ja metsätalous
klo 12.00 Jan Karlsgårdens Wärdshus, välipala Ahve		
nanmaan pannukakku, Oolannninsota 		
		
Pomarsund, Kasteholma
klo 15.00 oluttehdas Stallhagen esittely ja ruokailu, 		
		
majoittuminen hotelli Bommer

31.8 lauantai
klo 8.00 aamupala hotellissa
klo 9.00 Maarianhamina kierros, Museolaiva 		
		
Bommer, Viiking Line 14.25, Turkuun,
		
laivalla ruokailu Buffet pöytä klo 15.00
klo 19.45 Turku, ajo kotiin
Matkan hinta 315€/hlö, sisältää kuljetuksen, majoituksen 2/h huoneissa Hotelli Bommerissa, 1h huonelisä 35€, saaristolautat ja VikingLine, olutpanimo ja ruokailu Pub Stallhagen, ruokailu Sandosund, 2 aamupalaa, buffet laivalla, lounas Kustavin Kalatuvat museolaiva Bommer, matkanjohtajan ja oppaan palvelut.
Matkustajia 40, ilmoittautumiset 10.7.2013 		
mennessä omaan yhdistykseen.
Matkan järjestää Samuli Notko -matkat yhdessä
Etämetsänomistajien Liiton kanssa.
Ilmoittautumiset omaan yhdistykseen 10.7.2013
mennessä. TERVETULOA!

• Julkaisija:
Etämetsänomistajien Liitto ry.
• Päätoimittaja:
Rauno Numminen
• Jakelu: 5.000 kpl
• Taitto: Lalli Oy, Pori
• Paino: AllOne Print Oy,
Ulvila, 2013
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Kuvat: Puuinfo Oy/ Johannes Wilenius

Vierumäellä sijaitseva kerrostalo sai Puupalkinnon 2012.

Puurakentaminen on aina kotiinpäin
Kotimaan puurakentamisen merkitys
metsätaloudelle ja puunmyyntituloihin on suuri. Lähes kaikki rakentamisessa käytettävä puu on kotimaista ja
osa siitä peräisin omasta maakunnasta tai pitäjästä.
Puun näkymät rakentamisessa ovat
parin vuosikymmenen ponnistelujen jälkeen viimeinkin lupaavat. Vauhtia puulle on antanut tuotetarjonnan
parantuminen ja materiaalin uskottavuuden lisääntyminen rakennusmateriaalina.
Puurakentamisen ympärillä on tapahtunut suuria muutoksia. Yritysten
kiinnostus ja toimet ovat konkretisoituneet. Palo- ja rakennusmääräykset
ovat lieventyneet ja poliittinen tuki li-

sää puun houkuttelevuutta.
Puun kilpailukyvystä ja muistakin
eduista kertoo suurten ja pienten kaupunkien kiinnostus puukerrostalojen
rakentamista kohtaa. Lähivuosien aikana puun osuuden kerrostalojen rakennusmateriaalina odotetaan nousevan 15 prosenttiin. Puun ympäristöystävällisyys, terveellisyys ja sen muut
edut ovat houkutelleet kuntia rakentamaan kouluja ja päiväkoteja puusta.
Tällä hetkellä puusta ovat innostuneet yliopistot, tutkimuslaitokset ja
kuntapäättäjät. Kun kaikki tahot toimivat puun hyväksi, syntyy tulosta.
Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun puolestapuhuja. Säätiön tavoite on metsätalouden ja teollisuuden

toiminnan turvaaminen sekä puun ja
puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Uusin puurakentamista edistävä Metsäsäätiön rahoituskohde on
puurakentamisen professuurin osara-

hoitus Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksella Otaniemessä. Muut
professuurin rahoittajat ovat MTK:n
säätiö ja Kouvolan kaupunki.

metsasaatio.fi

Tässä maassa tiedetään, että metsää voi ymmärtää vain sinne menemällä.
Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta rahoittamalla esimerkiksi
koululaisten metsätapahtumia. Metsäsäätiön toiminta rahoitetaan
vapaaehtoisella menekinedistämismaksulla, joka on 0,2 % puukaupan
arvosta. Keskivertopuukaupassa se on tukkipuun verran rahaa. Kun
metsänomistaja päättää maksaa, osallistuu ostava yhtiö samalla summalla.

Päiväkoti Vekara sijaitsee Pukkilassa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda turvallinen ja luovuuteen kannustava tila.
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Puu on tärkeä osa elämää, se on läsnä kaikkialla arjessamme.
Siksi suomalaiset, hyvin hoidetut metsät ovat meille kaikille arvokas
pääoma.

PÄÄKAUPUNKISEUDUNMETSÄPÄIVÄ
Me jalostamme puusta ja puukuidusta huipputuotteita palvelemaan sinun
arkeasi. Toimimalla vastuullisesti turvaamme jokapäiväisen hyvinvointisi
myös huomiselle.

Lisää vastuullisia ratkaisuja ja hyvinvointia arkeesi osoit-

lauantaina 7.9. klo 10–16 Espoon
Tapiolassa, os. Revontulenpuisto 2.
Talousluentoja ja puheenvuoroja mm.
perintömetsä ja kuolinpesät, puukauppa,
metsälait, metsänhoito, yhteismetsät.
Koneita ja laitteita, työnäytöksiä, lastenohjelmaa! Noin 50 näytteilleasettajaa.
Sovi yksityistapaaminen metsäasiantuntijan kanssa Metsäpäivään
puh. 01046 54903.
VAPAA PÄÄSY. TERVETULOA!

T A I M I A ,

J O T K A

K E S T Ä V Ä T

Meillä on ollut
tapana selviytyä.

Etelä-Suomi
Kiljavantie 664, 05100 RÖYKKÄ
Puh. 0205 64 4911, fax. 0205 64 6091
www.finnforelia.fi
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Myyntipäällikkö Jukka Ruoho LähiTapiolasta

Hyvä metsänhoito on paras
keino hallita riskejä metsässä
LähiTapiolalla on maamme kattavin
metsävakuutus. Vakuutusta on kehitetty yhdessä muun muassa etämetsänomistajien kanssa. Metsänomistaja voi valita metsälleen eritasoista vakuutusturvaa suppeasta laajaan metsävakuutukseen. Keskimääräisen kolmenkymmenen hehtaarin laaja vakuutus maksaa noin kolmen tukkikuution verran vuodessa. Vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Vahingot metsissä ovat lisääntyneet, joten jokaisen metsänomistajan on syytä laittaa metsiensä vakuutusturva kuntoon.
Myyntipäällikkö Jukka Ruoho LähiTapiolasta kehottaa metsänomistajia menemään tutustumiskäynnille
metsäänsä. Vuoden 2011 Tapanin päivän myrskyn jälkeen kaatuneita puita
on ollut metsässä ja saattaa olla vieläkin. Tämä on saattanut houkutella kirjanpainajia kuusikkoon. Puuhun porautuvat toukat tiputtavat purua puun
juurelle ja paljastavat näin olemas-

saolonsa. Toukka kuljettaa ”kainalossaan” sinistäjäsienen puuhun ja tämä
pilaa puun nopeasti ja muuttavat tukin kuiduksi. Kirjanpainajan valloittamat puut kannattaa kaataa mahdollisimman pian puutavaralaji siirtymän
estämiseksi.

Kirjanpainajavahingot 		
lisääntyneet metsissämme
Jukka Ruoho kehottaa metsänomistajia suunnistamaan myös taimikkoonsa. Etenkin Kainuussa ja Lapissa on
sattunut lumivahinkoja. Myös hirvet
ovat saattaneet aiheuttaa vahinkoa
talvehtimistaimikoissaan. Myyristä ei
ole ollut pariin vuoteen haittaa, mutta ennusteet ovat sellaiset, että myyräkannat lisääntyvät. Myyrät voivat
aiheuttaa merkittävää vahinkoa paitsi
pienissä niin myös jopa miehen mittaisissa taimikoissa. ”Metsävakuutuksen
pitää olla voimassa ennen vahingon
sattumista”, muistuttaa Jukka Ruoho.
Kirjanpainajavahingoissa LähiTapi-

olan metsävakuutus korvaa vahingon
täysimääräisesti. Korvaus muodostuu puutavaralaji siirtymästä, vaikeutuneesta korjuusta ja mahdollisesta
odotusarvosta. Taimikkotuhoissa korvataan yleisimmin vahingot kustannusarvo periaatteella. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vakuutus korvaan sen mitä valtio ei korvaa eli käytännössä istutustyön ja mahdollisen
odotusarvon. Hirvien taimikoille aiheuttamat vahingot korvataan valtion
toimesta. Rahat hirvivahingon korvauksiin kerätään metsästäjiltä kaatolupamaksuina. Myyntipäällikkö Jukka
Ruoho suosittelee käyttämään sellaisilla alueilla missä hirvet viihtyvät hirvikarkotteita. Hänellä on hyvät kokemukset trico-merkkisestä hirvikarkotteesta. Ainetta voi tiedustella paikallisesta riistanhoitoyhdistyksestä.

Rauno Numminen

LähiTapiolan myyntipäällikkö Jukka
Ruoho patistaa metsänomistajia menemään metsäänsä ja tarkistamaan onko
vahinkoja sattunut talven aikana.

Suuntaa saappaat keväiseen metsään
Kevät on oikea aika suunnitella kesän
metsänhoitotyöt ja tarkistaa, kuinka puut ovat pitkästä talvesta selvinneet sekä taimikoiden kunto. Samalla on hyvä tilaisuus suunnitella kesän
puukauppoja Metsä Groupin asiantuntijan kanssa.
”Taimet erottuvat hyvin silloin kun
muu kasvillisuus ei ole vielä herännyt.
Heinäyksen, varhaisperkauksen ja taimikonhoidon sekä mahdollisen täydennysistutuksen tarve kannattaa selvittää nyt. Myös hirvi- ja myyrätuhot
paljastuvat keväällä parhaiten”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen kertoo.
”Varhaisperkaus on ajankohtainen, kun taimet ovat noin metrin pituisia. Oikeaan aikaan tehty perkaus
varmistaa taimikon nopean kehityksen ja säästää selvää rahaa. Viivästyessään toimenpide voi tulla tuplaten
työläämmäksi ja kalliimmaksi”, muistuttaa Jumppanen. Raivaussahatyöt
sopivat hyvin omatoimiselle metsänomistajalle, mutta tarvittaessa Metsä Groupin ammattilaiset toteuttavat työt tehokkaasti ja ammattitaidolla. Nopeasti toimimalla metsurin saa

töihin vielä alkavalle kesäkaudelle.
Etämetsänomistajat voivat sopia Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa ilmaisen tilakäynnin esimerkiksi
vieraillessaan kesällä metsän sijaintipaikkakunnalla. Tilakäynnin yhteydessä on helppoa suunnitella myös kesän
hakkuutöitä.
Metsänomistajan kannalta alkuvuosi on ollut hyvä. Puukauppa on
käynyt vilkkaasti ja sama tahti näyttää jatkuvan. ”Kaikilla puutavaralajeilla metsäenergia mukaan lukien on hyvä kysyntä. Haemme erityisesti kantavien maapohjien kesäaikaan korjattavia kohteita.”

Metsäliitto Osuuskunnan
maksamat osuuskorot 		
jatkuvat hyvinä
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto
päätti 7.5.2013 pitämässään varsinaisessa kokouksessa jäsenten osuusmaksuille maksettavista osuuskoroista. Jäsenen sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan
vuoden 2012 tuloksen perusteella
korkoa 5,5 prosenttia, A-lisäosuuspääomalle 5,0 prosenttia ja B-lisä-

Varhaisperkaus on taimikon kehityksen kannalta tärkeimpiä työvaiheita. Siinä lehtipuustoa poistetaan kasvatettavien havupuiden ympäriltä. Työ sopii omatoimiselle metsänomistajalle, mutta se hoituu helposti myös Metsä Groupin ammattilaisten toimesta.

osuuspääomalle 4,5 prosenttia. C-lisäosuudet on maaliskuussa muunnettu B-lisäosuuksiksi, joten niille maksettava korko määräytyy B-lisäosuuksien korkopäätöksen mukaisesti.
”Puunmyynti omalle osuuskunnalle
kannattaa, sillä omistajajäsen saa hinnan päälle bonusta ja mahdollisuuden
sijoittaa puukaupparahoja tuottavasti
esimerkiksi Pääomabonuksen kautta”,

Jumppanen sanoo.
Lisätietoa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenyydestä ja palveluista löytyy osoitteesta www.metsagroup.
fi>palvelut metsänomistajille sekä
soittamalla MetsäSoitto-numeroon
010 7770 arkisin klo 8-16. Meihin voi
myös tutustua erilaisissa metsätapahtumissa, esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Metsäpäivässä 7.9.2013.
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wpd - Vastuullinen tuulivoimatoimija
wpd nimi muodostuu sanoista wind
project development ja nimensä mukaisesti wpd Finland Oy kehittää tuulivoimaa Suomeen. Olemme kokenut
ja vastuullinen tuulivoimatoimija. Takanamme on 1400 rakennetun tuulivoimalan tuoma varmuus ja kokemus
Euroopassa ja Aasiassa.
Esimerkkeinä wpd:n vastuullisuudesta ovat maanvuokrasopimukset,
jotka laaditaan aina alueen erityispiirteet ja maanomistajien toiveet huomioiden. Tapanamme on myös tiedottaa
maanomistaja-yhteistyökumppaneitamme tuulipuistohankkeen etenemisestä säännöllisin väliajoin. Kaikkiaan
pyrimme mahdollisimman kitkattomaan yhteistyöhön ja molemmin puoleisen luottamuksen rakentamiseen.
Tuulivoima on hyvä esimerkki kestävästä kehityksestä. Käyttämällä tuulivoimaa emme poissulje pysyvästi mitään tulevien sukupolvien energiaratkaisuja, vaan voimme vaikuttaa siihen, että jätämme jälkeemme paremman ja puhtaamman maailman. Suomen valtiovalta on sitoutunut tukemaan tuulivoimatuotantoa ja siksi sille on säädetty valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja tuulivoiman
syöttötariffi.

Yritystiedot
Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy kehittää tuulivoimahankkeita merelle, rannikolle ja sisämaahan. wpd konserni on yksi Euroopan johtavista tuulivoima-alan toimijoista. Aloitusvuoden 1996 jälkeen wpd AG on toteuttanut uusiutuvia energiamuotoja hyödyntäviä projekteja ja samanaikaisesti
vahvistanut asemaansa Saksan markkinajohtajana. Pääkonttori sijaitsee

Saksassa, Bremenissä. Nykyään wpd
konsernissa on lähes 700 työntekijää
20 eri maassa. wpd Finland Oy aloitti
toimintansa Espoossa 2007 ja yrityksessä on 7 työntekijää. Suomessa julkistettu projektiportfoliomme on tällä
hetkellä yli 500 MW yhteensä.

Suomen tuulipotentiaali
Tuulivoimalla on kasvava rooli kestävän ja edullisen energian tarjoajana
kuluttajille. Tähän mennessä on otettu
käyttöön vain 1 prosentti niistä maailman alueista, jotka olisivat sopivia
tuulivoiman tuotannolle. Hyödyntämiskelpoisilla alueilla on suunnaton
potentiaali. Tekniikka, projektinkehitys
ja rahoitus odottavat vain vastuullista kehitystä. Suomessa tuulivoimalla
tuotetun sähkön osuus on tällä hetkellä vain 0,5 % kokonaiskulutuksesta.
Jotta uusiutuvan energian tuotannon tavoitteet saavutettaisiin Suomessa, on wpd ottanut aktiivisen roolin tuulivoiman kehittämisessä. Hallituksen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla 6 TWh energiaa vuonna 2020
(Suomen kokonaissähkönkulutus n.
90 TWh/v).
Tuulivoima tulee lisääntymään sekä
maalla että merellä. Olemme wpd:llä
yli vuosikymmenen ajan keränneet
kokemusta niin tekniikasta, projektinkehittämisestä kuin rahoituksestakin. Nämä kokemukset antavat meille valmiudet auttaa omalta osaltamme kansallisten tavoitteiden saavuttamista.
Onnistuaksemme tässä työskentelemme koko arvoketjussa aina sopivien sijoituspaikkojen identifioinnista
lupahakemuksien laatimiseen, rahoitukseen, rakentamiseen ja tuulipuisto-

jen käyttöön saakka. Tuulivoiman kehittäminen vaatii ammattitaitoa, tarkkuutta ja kokemusta. Alla pääkohdittain tuulipuiston etenemisvaiheet.

Alueen löytäminen, 		
esiselvitykset ja sopimukset
Alueen soveltuvuutta tarkastellaan
muun muassa tuulisuuden, luonnonarvojen, lähiasutuksen ja sähköverkkoliitynnän näkökulmasta. Yhteistyö
alkaa yhden tai useamman maanomistajan kanssa, mikäli maanomistajilla on halua siihen ja esiselvityksistä
ilmikäyvät tiedot puoltavat hanketta.

van infrastruktuurin, joka takaa tuulivoimaloiden turvallisen pystytyksen ja
ylläpidon.

Tuulipuiston suunnittelu ja 		
tuulipotentiaalin mittaaminen

Sähkönsiirto, myynti ja 		
tuulipuiston ylläpito

Tuulisuus arvioidaan aluksi laskennallisesti ja myöhemmin mittaamalla.
wpd:llä on käytössä nykyaikaisimmat
mittalaitteet ja suunnitteluohjelmistot, jotka ovat kehitetty erityisesti tuulipuistosuunnittelua varten. Tässä työvaiheessa tarkistamme, että kaikkien
intressit huomioidaan ja että suunnitelmat johtavat kaikkien kannalta hyväksyttävään lopputulokseen.

Sähköinsinöörimme pitävät huolta siitä, että tuulienergian siirto sähkömarkkinoille tapahtuu joustavasti.
Teknikkomme valvovat, että käyttö ja
kunnossapito sujuvat ongelmitta. Tuotamme sähköä kotimaisille kuluttajille
erilaisin joustavin konseptein.

YVA- ja lupamenettelyt 		
sekä verkkoliityntä
Toimitamme perusteelliset tehdyt selvitykset ja dokumentit asianosaisille viranomaisille ja alueen asukkaille menettelyiden yhteydessä. Verkkoliityntäratkaisut laaditaan yhteistyössä sähköyhtiön kanssa.

Rahoitus ja rakentaminen
wpd:llä on laaja kokemus erilaisista rahoitusratkaisuista uusiutuvaan
energiaan liittyvissä hankkeissa. Tuulipuistoa varten rakennamme luotetta-

Tuulivoimasta tuloja 		
maanomistajille
Kiinnostaisiko sinua vuokrata maitasi tuulivoimatuotantoa varten? Metsäalueen vuokraaminen tuulivoimatuotantoa varten ei estä metsätalouden
harjoittamista, marjastamista tai metsästystä, mutta maanomistaja saa hyvät vuokratulot. Jos mielenkiintosi heräsi, ota toki yhteyttä yritykseemme
alla olevien yhteystietojen avulla.
Verkkosivuiltamme www.wpd.fi
löydät lisätietoa meneillään olevista hankkeistamme ja toimintatavoistamme.
Aki Hassinen

Satakunnan Metsänomistajat 15 vuotta
Satakunnan Metsänomistajat ry on
toiminut yhdistyksenä jo 15 vuotta ja sitä ennen jo epävirallisemmin
kymmenkunta vuotta. Yhdistys vietti
15-vuotis juhliaan Etämetsänomistajien Liiton vuosikokouksen kanssa samaan aikaan Porissa. Juhlapuheen tilaisuudessa piti Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio. Raitio
käsitteli esityksessään mm. sitä, miten metsäntutkimuksen tulokset saataisiin vielä nykyistä paremmin sellaiseen muotoon, että ne olisivat helpos-

ti metsänomistajien hyödynnettävissä. Kokousesitelmän piti puolestaan
emeritus professori Matti Kärkkäinen. Hän pohdiskeli metsätalouden
harjoittamisen kannattavuutta ja tulevaisuutta etämetsänomistajan näkökulmasta. Kovin synkkiä pilviä ei Matti Kärkkäinen tästä näkökulmasta ennustanut. Puulle on tulevaisuudessakin käyttöä ja koko ajan puulle kehitetään uusia käyttömuotoja.
Rauno Numminen

Satakunnan Metsänomistajien 15-vuotisjuhlan esiintyjäherrat Hannu Raitio (vas.)
ja Matti Kärkkäinen.

Energiapuun korjuu ja hakelämpölaitokseen tutustuminen -retki
Usewood Oy osallistui 7.5. työnäytöksen muodossa Enegiapuun korjuu
ja hakelämpölaitokseen tutustuminen
-retkelle, joka järjestettiin työnäytöksen osalta Hämeenkoskella ja hakelämpölaitokseen tutustuttiin Lammilla.
Usewood Oy valmistaa pienmetsäkoneita taimikonhoitoon ja pienpuunkorjuuseen. Metsäpalvelujen puolella
Usewood tarjoaa koneellista taimikonhoitoa ja energiapuun korjuuta kattavasti koko valtakunnan alueella.
Usewood Oy haluaa kiittää kaikkia
paikalla olleita, sekä erityisesti järjestäviä osapuolia kuten Hämeenlinnan
seudun, Riihimäki-Hyvinkään, PäijätHämeen ja Pääkaupunkiseudun metsänomistajia, sekä muita yhteistyökumppaneita kuten Brofta Oy:tä, Samuli Notko matkoja, sekä Lähitapiolaa.
Työnäytöksessä Usewood esitteli energiapuun korjuuta pienmetsäkoneella. Koneena oli Tehojätkä Pro ja
työlaitteena UW-180 energiapuukou-

Elia Tuominen

Tehojätkä Pro pienmetsäkone ja UW-180 energiapuukoura

ra. Asiasta kiinnostuneita metsänomistajia paikalla oli noin 50-60.
Pieni metsäkone herätti suurta kiinnostusta ja paikanpäällä käytiinkin
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mielenkiintoisia keskusteluja liittyen
energiapuun korjuuseen, sekä muihin
nykymetsätalouden toimintatapoihinja malleihin.

Hämeenlinnan
Seudun Metsätilanomistajat 15 vuotta
Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien 15-vuotisjuhlassa puhunut maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen kantoi huolta siitä, että
puuta jää metsiin kymmeniä miljoonia kiintokuutioita käyttämättä vuosittain. Tälle puulle pitäisi löytyä osoite.
Töitä ongelman ratkaisemiseksi tehdään jatkuvasti. Yhdistyksen toiminnassa tullaan jatkossa kiinnittämään
vielä entistäkin enemmän huomiota
metsänomistajien mukavaan yhdessäoloon ja tekemiseen yhteisten metsällisten tapahtumien ja retkien muodossa. ”Nuoria vaan pitäisi saada enemmän mukaan toimintaan”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Samuli Notko. Liiton kotisivuille tulee lähipäivinä
katseltavaksi Hämeenlinnan Seudun
Metsätilanomistajien juhlassa esitetty
kuvakavalkaadi ”15 vuosilustoa”, jonka oli koostanut yhdistyksen entinen
puheenjohtaja Veli Lappalainen.
Rauno Numminen
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Tehokas ammat- alv 24%
tisaha magnesiumvalurungolla! Ketjunkiristys
kätevästi sivulta. Lämpökahvat.
50 cm3, 2,8 kW.

Dolmar PS-5105H
jäsentarjous on tilaustuote
- soita tai kysy lähin jälleenmyyjäsi:

Jukka Salmivaara puh. 040 - 563 8784 tai myynti@makita.fi
Tarjous on voimassa 20.6.2013 saakka.

www.makita.fi
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