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Etämetsänomistajien SM-metsätaitokisojen miesten sarjan voitti Kari Rannikko (vas.) Päijät-Hämeen Metsänomistajista, naisten sarjan
Kirsi Uotila Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista ja ammattilaisten sarjan Mauno Pentti Hämeenlinnan Seudun Metsänomistajista.

Pääkirjoitus
Erämetsänomistajien Liitolla
ja MetäGroupilla on ollut yhteistyösopimus jo usean vuoden ajan. Käytännössä tämä
merkitsee sitä, että molemmat osapuolet kertovat tekemisistään metsänomistajille.
MetsäGroupin tavoitteena on
lisätä jäsenmääräänsä ja ostaa
puuta jäseniltään. Puun ostolla se turvaa puunjalostuslaitostensa puun saannin ja näin

keskeytymättömän tehtaiden
ja sahojen toiminnan. MetsäGroupin ilmoitus rakentaa
Äänekoskelle lisää puunjalostuskapasiteettia toi ainakin
minulle isänmaalisen tunteen.
Tunne johtui ensi sijassa siitä,
että kun metsänomistajat ovat
myyneet puuta MetsäGrouile
sen tarvitseman puumäärän,
niin MetsäGroup vastaa siihen
luottamuksella ja tekee miljar-

din investoinnin puunjalostukseen. Tämä on erittäin hyvä
asia meille metsänomistajille.
Usealle miljoonalle harvennuspuumotille löytyy käyttökohde. Myös muut suuret metsäyhtiöt ovat ilmoittaneet aivan
viime aikoina investoinneistaan muun muassa Varkauteen, Lohjalle ja Kuusankoskelle. Erittäin hienoja päätöksiä
nämäkin. Näiden metsäteol-

lisuuden
investointiuutisten
yhteydessä on hyvä arvioida
usean vuoden ajan toimineen puumarkkinatyöryhmän
vaikutusta asiaan. Puumarkkinatyöryhmää johtaa maa-ja
metsätalousministeri Jari Koskinen yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön ylijohtaja
Juha Ojalan kanssa. Puumarkkinatyöryhmässä ovat edustettuna sekä keskeiset puunjalostajat että puun myyjät. Myös
Etämetsänomistajien
Liitto
on edustettuna työryhmässä.
Työryhmän keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa puukaupan
sujuvuuteen ja metsissämme
kasvavan puu täysimääräiseen
käyttöön. Tässä työssä työryhmä on onnistunut hyvin ja sen
ovat todenneet myös molemmat puukaupan osapuolet.
Puukauppa on sujunut hyvin
viimeiset kaksi vuotta. Metsässä on ollut tekemisenmeininki
ja puunjalostuskoneet ovat
käyneet täysillä. Puumarkkinatyöryhmä on vaikuttanut
muun muassa puun hintatiedon ja puun mittauksen kehittämiseen. Molemmat ovat
metsänomistajalle
erittäin
tärkeitä asioita. Ajantasainen,
luotettava ja leimikkokohtainen hintatieto puun hinnasta
sekä ostajan ja myyjän yhdessä päättämä ja hyväksymä
puutavaran mittauslaki ovat
erittäin suuressa merkityksessä puun myyjän päätöksenteossa. Samaan suuntaan
vaikuttaa myös puukauppaan
kehitetty indeksointi,
jolla
tavoitellaan pidempiaikaisia
puukauppasopimuksia puun
ostajan ja myyjän välillä.
Rauno Numminen
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Pitkien avustusjonojen takia
kannattaa tiekunnan miettiä myös tien kunnostamista
ja täsmäkorjauksia kokonaan
omarahoitteisesti. Tämä ei aina
ole edes kallein vaihtoehto,
kun hankkeen suunnitteluun
ja toimenpiteiden kohdentamiseen panostetaan riittävästi.
Myös metsäteiden avustuksiin on odotettavissa muutoksia. Uusi Kemera-laki on valmisteilla ja se voi tuoda myös
metsäteiden avustuksiin huomattaviakin heikennyksiä.

Metsä- ja yksityisteiden

kunnostamishankkeet ajankohtaisia
Kevät on yksityisteiden tiekunnissa vilkasta aikaa. Vuosikokousten järjestelyt
ovat käynnissä, valmistellaan tilinpäätöksiä ja mietitään seuraavan vuoden
tai vuosien talousarviota.
Moni tiekunta ja tienpitäjä joutuu myös toteamaan talven ja
roudan aiheuttamat rasitukset
ja vauriot tierakenteissa sekä
miettimään niiden korjaamista.
Kunnossapitotoimien ja kustannuksien jatkuva kasvaminen herättää tiekunnissa monia kysymyksiä. Osakkaiden vuosittaisia
tiemaksuja joudutaan korottamaan eikä asian perusteleminen yksittäiselle tienkäyttäjälle
ole aina niin helppoa.

Kunnossapitoa vai
kunnostusta
Yksityisteiden kunnossapitoon
kuuluvat normaalit vuosittaiset kunnossapitotoimet, kuten
lanaus, höyläys, rumpujen ja
ojien kunnon tarkastaminen,
pintasorastuksen lisääminen,
vesakonraivaukset ym. jatkuvan tienkäytön vaatimat
toimenpiteet.
Säännöllisellä
kunnossapidolla voidaan siirtää
järeämmät kunnostustoimet
vuosiksi eteenpäin.
Perusparantaminen
tulee

tiekunnalle ja osakkaille mietittäväksi tilanteessa, missä
kohtuullisin kunnossapitokustannuksin ei tietä pystytä pitämään siinä kunnossa, mitä sen
käyttö ja vaatimukset edellyttävät. Tyypillinen perusparannettava kohde on rakennettu
1970–80 -luvuilla. Tierunko on
vuosien saatossa menettänyt
muotonsa, runkokiviä pitää
kierrellä, ojat ovat kasvaneet
umpeen ja tierummut tukkeutuneet. Tiestä on kadonnut pintakerros eikä tietä pysty enää
huoltamaan lanaamalla. On
aika pistää tie uusiin puihin!

Päätös
perusparantamisesta
Parantamishanke tiekunnalle
ja sen osakkaille on iso asia
ja sen käynnistämisestä päätetään tiekunnan yleisessä
kokouksessa. Hanketta kannattaa valmistella huolella ennen
päätöksen tekoa ja käyttää siinä tarvittaessa asiantuntijoita
esim. tien kuntokartoituksessa

ja alustavien kustannusarvioiden laatimisessa.
Tien perusparantaminen on
osakkaille huomattava investointi, mutta hyvin suunnitellun
ja toteutetun hankkeen jälkeen
voidaan tietä hyödyntää osakkaiden eri tarpeisiin huoletta
vuosikymmenien ajan, normaaleja kunnossapitotoimia
unohtamatta.

Valtiolta vielä
saatavissa avustuksia
Valtion rahoitus yksityisteiden
parantamishankkeisiin on ollut laskusuunnassa jo useiden
vuosien ajan. Asutusta varten
rakennettujen yksityisteiden
korjaushankkeet saavat jonottaa avustuspäätöksiä entistä
pitempään ja tiestömme kuntotaso heikkenee vauhdilla. Siltahankkeet haukkaavat suuren
osan ELY-keskuksien jakamista
yksityistieavustuksista,
eikä
määrärahoja riitä kuin osaan
kuivatusta ja kantavuuden parantamista vaativiin kohteisiin.

Metsätien rakentaminen
ja perusparantaminen
kannattaa varmasti
Hyväkuntoinen ja kohteeseen
perille asti vievä metsätie nostaa metsä- ym. kiinteistöjen
arvoa monella tapaa. Toimiva
kulkuyhteys helpottaa metsänhoito- ja hakkuutöiden suorittamista, mahdollistaa vapaa-ajan
asuntojen paremman hyödyntämisen ja parantaa metsien
ympärivuotista käyttöä. Myös
puu-, metsätila- ja kiinteistökaupassa on merkitystä, millainen pääsy metsäpalstalle on.
– Kelirikon kestävä tie nostaa
myytävän puun hintaa ja tuo tiesijoituksen nopeastikin takaisin,
toteaa tietuotevastaava Timo
Pisto OTSO Metsäpalveluista.
– Jos olet huomannut, että
metsääsi tai mökillesi johtava
metsätie on kunnostuksen tarpeessa tai sinulla on tarpeita
uuden metsätien rakentamiselle, kannattaa tieprojekti käynnistää heti ja varmistaa valtion
avustus nykyisellä ehdoilla.
– Kartoitamme parasta aikaa
kunnostuskohteita. Kaikki kohteet eivät ole välttämättä tiedossa, joten tiekuntien ja osakkaiden kannattaa olla myös
itse aktiivisia ja tilata tien tai
sillan kuntokartoitus sekä selvitys rahoitusmahdollisuuksista
mahdollisimman nopeasti.
Timo Pisto
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Suomen metsätilanomistajien SM-metsätaitokilpailut Evolla
Etämetsänomistajien SM- metsätaitokilpailut pidettiin Hämeen ammattikorkeakoulun
Evon yksikössä 10.5.2014. Kilpailuradan teosta vastasivat
Matti Mäkiaho ja Evon metsätalousinsinööriopiskelijat. Kisaan osallistui kaikkiaan 47 kilpailijaa. Joukkuekilpailun voitti
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat pistemäärällä 337.
Toisen sijan saavutti Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat 334 pistettä. Kolmanneksi
sijoittui Päijät-Hämeen Met-

sänomistajien joukkue 302 pisteellä. Miesten kilpailun voitti
Mauno Pentti Hämeenlinnan
Seudun Metsänomistajista 123
pisteellä, toiseksi sijoittui Erkki Silvennoinen 116 pisteellä
ja kolmanneksi Aarno Hoppu
108 pisteellä. Naisten sarjan
voitti Kirsi Uotila Pääkaupunkiseudun Metsänomistajasta
109 pisteellä, toiseksi sijoittui
Liisa Koskinen 103 pisteellä
ja kolmanneksi Sanna Jaakonsaari 101 pisteellä. Metsäammattilaisten sarjan voitti Kari
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A member of the

Etämetsänomistajien SM-metsätaitoisojen joukkuekilpailun voitti Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajat. Joukkueen muodostivat Sinikka Mononen (vas.), Veijo Vainoniemi,
Kirsi Uotila ja Jaakko Temmes.

Rannikko Päijät-Hämeen Metsänomistajista 110 pisteellä,
toiseksi sijoittui Pertti Mäkinen
97 pisteellä ja kolmanneksi
Jorma Ruippo 87 pisteellä.

!

Uusi

Mielestämme metsänomistamisen tulee
olla nautinnollista, helppoa ja tuottavaa.

OTSO on tiepalvelujen kokenein konkari,
jolta saat kaikki tarvitsemasi palvelut
niin halutessasi vaikka avaimet käteen
periaatteella.

eur

MS-4300.4U

Monitoimikone -myös raivuulle!

Mukana ergonomiset PRO-valjaat ja
3 terävarustusta. Paino 8,6 kg, teho 1,5 kW.

Aito 4-tahtimoottori,, vähäiset päästöt ja
alhainen melutaso. Hyvä värinänvaimennus, sekä hyvä vääntö
alakierroksilta saakka.

PRO
Valjaat

71,alv 24%

eur

Uudet ergonomiset valjaat
vähentävät rasitusta. Tuotekehitysja ergonomia-ammattilaisten
yhdessä suunnittelema,
ammattilaisten testaama ja
hyväksi todettu. 196335-6.

OTSO
•
•
•
•

tienrakennus
tien perusparannus
tiekuntien hallintopalvelut
tiekuntien yksikkölaskelmat

Metsänomistajan
palvelunumero
0800 90 250

Tutustu koko Dolmar ja Makita tuotevalikoimaan sekä löydä lähin jälleenmyyjäsi
osoitteessa www.makita.fi

Rauno Numminen

Group

699,alv 24%

Kaikki tulokset löytyvät Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilta.

www.otso.fi

4

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2014

Kaupunkilainen metsänomistajana
Me olemme kirjava
joukko metsänomistajia
Meistä kaupunkilaisista metsänomistajista on vuosien varrella liikkunut mitä hurjimpia
huhuja. Niistä lähes kaikki ovat
olleet vailla pohjaa, kertoneet
enemmän siitä pelosta, mitä
metsän omistajakunnan rakenteen muutosta kohtaan on
tunnettu.
Kaupunkilaiset metsänomistajat ovat hyvin kirjava joukko. Ehkä kirjavampikin kuin
muualla sillä koulutustausta
ja työhistoriat ovat hyvin vaihtelevat. Mukaan mahtuu niin
puuntuottajia ja metsäsijoittajia kuin virkistysomistajia ja
metsää pankkina pitäviä. Paljon on metsänomistajia perikunnan tai yhtymän osakkuuden kautta.
Asuinpaikkaa suurempi vaikutus metsänomistajan käyttäytymiseen on etäisyydellä metsätilaan ja sillä, onko
metsänomistaja säännöllisesti
työssä muualla. Työ muualla ja
etäisyys vähentävät omatoimisuuden mahdollisuuksia. Eläkkeellä oleva kaupunkilainen ei
yleensä ole passiivinen metsänomistaja. Hän ei ole eläkkeellä metsänhoidosta, vaan
ensimmäistä kertaa hänellä on
aikaa ja mahdollisuuksia metsänhoidolle.

Huhuu,
täällä olisi asiakas
Metsäalan palvelut on perinteisesti sijoitettu lähelle metsiä
ja metsäalan toimihenkilöt on
koulutettu hoitamaan metsiä.
Siksi omistajan etäisyys metsätilaan tuo mukanaan myös
etäisyyden palveluihin. Mitä
suurempi kaupunki sitä paremmin tämän huomaa. Pääkaupunkiseudulla asuu yli 30 000
metsänomistajaa, mutta hei-

dän asiakkuutensa on ripoteltu
ympäri Suomea. Vain suuret
puun ostajat ovat hyvin läsnä
pääkaupunkiseudulla palvelemassa näitä metsänomistajia.
Metsäalan
edistämisorganisaatiot, joilla on vaikeutenaan
lakisääteisyys, tulevat asiassa
hitaasti perässä.
Kaikista tarvittavista palveluista metsänomistajien verkostoituminen ja ammattitaidon kehittäminen ovat niitä,
jotka eniten tarvitsevat toimintaa asuinpaikkakunnalla.

ei toki ole niin yksinkertainen,
sillä kysymys on myös metsän
muista arvoista ja niiden hyödyntämisestä ja maan hinnan
muutosodotuksista.
Viime vuosi toi Suomeen ensimmäisen aidon metsärahaston, joka ostaa metsämaata ja
harjoittaa siellä metsätaloutta.
Rahasto tulee olemaan mielenkiintoinen esimerkki siitä, mikä
metsätalouden sijoitetun pääoman tuotto voi olla.
Verotuksen vaikutusta metsätalouden kannattavuuteen

“Omistajavaihdokset ovat oleellinen osa
metsätaloutta pitkän kiertoajan vuoksi.
Omistajanvaihdoksen verotuksessa
suositaan tällä hetkellä vahvasti luovutuksia
lähiomaisille.”
Kannattaako
metsätalous?
Metsätalouden kannattavuutta
arvioidaan perinteisesti pohjautuen vain kassavirtoihin.
Sijoitetun pääoman ja koron
käyttö on harvinaista puhumattakaan siitä, että laskettaisiin vuotuinen tilinpäätös
puustotaseineen.
Kannattavuuslaskelmien kehittymistä
on hidastanut sekin, että aiemmin keskityttiin kuutiometrituoton maksimointiin kannattavuuden kustannuksella. Nyt
tilanne on parempi ja uusi metsälakikin antaa enemmän tilaa
paremman
kannattavuuden
etsimiseen.
Yksi kannattavuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä on metsämaan hinta. Etelä-Suomen
osalta väitetään metsämaan
hinnan vapailla markkinoilla
olevan liian korkea, jotta metsätalous olisi kannattavaa. Asia

ei tunneta hyvin. Arviointia
vaikeuttaa
puuntuotannon
kiertoajan pituus ja verotuksen
monimutkaisuus. Yhden puusukupolven kasvuaikaan osuu
useita omistajavaihdoksia kirjavine veroseuraamuksineen.
Metsävähennys ja sen mahdollinen tuloutus myöhemmin
vaikuttavat tietyissä tilanteissa
monimutkaisen
säännöstön
kautta merkittävästi veroihin.
Ainoa kohtuudella ennakoitavissa oleva vero on puun myyntituloista maksettava vero.

Sukurasitteesta
elinkeinoksi
Omistajavaihdokset ovat oleellinen osa metsätaloutta pitkän
kiertoajan vuoksi. Omistajanvaihdoksen verotuksessa suositaan tällä hetkellä vahvasti
luovutuksia lähiomaisille. Tilan
myynti vapailla markkinoilla on se vihonviimeinen ja

kalliiksi tuleva keino, jos lähiomaisista ei löydy halukkaita
jatkajia. Lähiomaisluovutusten
suosiminen näkyy metsätilamarkkinoiden ohuutena. Vain
noin kymmenes osa omistajanvaihdoksista
tapahtuu
markkinoilla.
Puhtaasti metsätalouden näkökulmasta paras ja motivoitunein metsätalouden jatkaja
saataisiin vapailta markkinoilta. Samalla helpotettaisiin suurempien metsätalouskokonaisuuksien muodostumista. Jos
metsätaloutta halutaan edistää
elinkeinona, on kaikki omistajanvaihdokset saata verotuksellisesti samalle viivalle.
Toinen metsätaloutta elinkeinona edistävä asia on yhteisomistus. Yhteismetsä on muutamia vuosia sitten uudistettu
tapa harjoittaa metsätaloutta
yhteisesti omistetuilla metsätiloilla. Yhteismetsää tutumpi useille kaupunkilaisille on
asunto-osakeyhtiömuotoinen
yhteisomistus. Osakeyhtiömuotoinen metsän yhteisomistus
olisi tervetullut lisä keinoihin
muodostaa laajempia metsätalouden kokonaisuuksia ja se
voisi hyödyntää sitä pitkää kehitystä, mikä asunto-osakeyhtiöllä on takanaan.
Kolmas metsätaloutta elinkeinona edistävä tapa ovat
metsärahastot. Sekä metsärahastojen että laajempien
yhteismetsien muodostaminen edellyttää merkittävästi
nykyistä laajempia metsätilamarkkinoita tai suurien
metsänomistajien luopumista
omasta omistuksestaan. Voi
esimerkiksi kysyä, miksi valtion
talousmetsät eivät voisi olla
metsärahastoja?
Jaakko Temmes
Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajat PKMO ry
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Apurahoja 1,32 miljoonaa euroa
Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita, jotka tähtäävät metsä-

talouden ja metsäteollisuuden
nykyaikaisen ja vastuullisen

toimialakuvan rakentamiseen.
Rahoitettujen projektien avulla
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kerrotaan lisäksi puun ja puupohjaisten tuotteiden hyvyydestä tavoitteena niiden käytön lisääminen. Vuonna 2013
Metsäsäätiö rahoitti metsäelinkeinoa edistäviä hankkeita
1,32 miljoonalla eurolla.
Rahoituspäätöksissä panostettiin sekä puunkäyttöä ja
puurakentamista
edistäviin
projekteihin että kouluyhteistyöhön ja nuorisotyöhön.
Vajaa 40 000 metsänomistajaa maksoi menekinedistämismaksun Metsäsäätiölle puukaupan tehdessään
Varoja
menekinedistämismaksuista kertyi vuoden 2013
aikana 1,98 miljoonaa euroa.
Summa on Metsäsäätiön historian toiseksi suurin.
Onnistuneesta varojen keruusta kiitokset kuuluvat puukaupan parissa työskenteleville
toimihenkilöille, menekinedistämismaksun
maksaneille
metsänomistajille sekä muille
toimijoille, jotka puhuvat Metsäsäätiön puolesta.
Metsäsäätiö tiedottaa

Väliaikatietoa kemerasta
”Nyt on metsäsektorilla hyvä pöhinä
päällä, tulevaisuus näyttää hyvältä.”
Ylijohtaja Juha Ojala

Työryhmä on valmistellut uutta kestävän metsätalouden
rahoituslakia. Työryhmä halusi
esitellä valmistelutyötään ja
myös kuulla sidosryhmien näkemyksiä siitä. Tässä ranskalaisin viivoin joitain poimintoja
esityksistä:
- Uutta kemeraa valmistellaan
seuraavalle 7 vuoden ajanjaksolle.
- Työryhmä antaa esityksensä
lausunnolle kesän korvalla ja

eduskunnan käsiteltäväksi
syksyllä.
- Vanha kemera on voimassa
kesäkuun loppuun 2015.
- Luonnontuhojen korvaus
päättyy, niitä varten syytä
ottaa vakuutus.
- Maa jaetaan vyöhykkeisiin
uuden metsälain jaon
mukaisesti.
- Jatkossa tuki hankkeen
kokonaiskustannusten
perusteella (suunnittelu,

toteutus, materiaalit).
- Maksimituki 60 prosenttia.
- Metsäsuunnitelmapakko yli
50 hehtaarin tiloille.
- Metsän uudistamisen tuki
rajoittuu vain PohjoisSuomeen.
- Tukea saavat kaikki muut
paitsi valtio.
- Rahoitushakemus kemerahankkeille tulee tehdä
etukäteen.
- Hankkeiden hehtaarikoot
kasvavat nykyisestä; 		
taimikonhoito ja nuorenmetsänhoito vähintään 2 ha,
suometsän hoito vähintään
5 ha.
- Ympäristötukea myönnetään
10 vuodeksi, taloudellisten

menetysten korkokanta 5%.
- Tuki loppuu seuraaville 		
työmuodoille: pystykarsinta,
kannonnosto, pellon metsitys ja energiapuun korjuu.
Kuulemistilaisuudessa olleet
sidostyhmät eivät olleet samaa mieltä kaikista työryhmän
esityksistä ja työryhmä lupasi
ottaa eriävät mielipiteen huomioon. Maa-ja metsätalousministeriön ylijohtaja Juha Ojala
totesi, että EU-komissio antaa
reunaehdot kemeran uudistamiselle ja niitä vain pitää noudattaa.
Rauno Numminen
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Tamperelaiset Kärkölässä Päijät-Hämeen
metsänomistajien vieraana
Opintoretki voi olla tällainenkin:
kutsutaan metsänomistajayhdistysten jäseniä tutustumaan
oman alueen kiinnostaviin
metsäalan kohteisiin ja myöhemmin tehdään vastavierailu.
Paitsi että retkikohteet tulevat
tutuiksi, on mahdollisuus verkottua muiden metsänomistajien kanssa ja saada arvokasta
kokemustietoa.
Huhtikuun 24:ksi oli osunut
sopiva sää. Se oli lauantai ja
joukko pelkäsi, että Kärkölän
pääkohteen, Koskisen Oy:n
tuotantolaitosten toiminta ei
olisi käynnissä. Ajoimme pihaalueen mittavien tukkivarastojen lomitse, pääasiassa koivua
ja kuusta. Haapaakin löytyi.
Koivutukkeja oli likoamassa
isossa altaassa. Meille selvisi,
että tehdas on nykyään ainoa
Suomessa vaneria valmistava
laitos niin, että koivua kuluu
enemmän kuin kotimaa voi toimittaa. Isojen rekkojen ja laivojen rahtialustat ja sisustukset
ovat vanerin isoin käyttöalue.
Emme päässeet näkemään
koivujen sahausta emoyhtiön
Koskisen tukki Oy:ssä, mutta
sen sijaan isoja sahakoneita
avattuina, kun niitä huollettiin
ja puhdistettiin. Vaneritehtaalla
joku viiluarkkikone oli käynnissä. Selvisi, miten monesta

Koskisen tehtaalla.

ohuesta viilusta filmivanerikin
syntyy.
Koskisen Oy on energiaomavarainen. Osa sahausjätteestä
ja puupölystä poltetaan kattiloissa, mutta osasta pölyä
tehdään lastulevyä. Lastulevyn
teko oli käynnissä. Prosessi on
hidasta ja liima-aineet tarkkaan
kontrolloituja. Mitään ei tehdä
varastoon, vaan levyjä tuotetaan pieninä sarjoina. Huonekaluteollisuus on suurin tilaaja.
Bio-polttoainehankkeisiin ei ehditty tällä kertaa syventyä. Väki
ei olisi asioista paljon ymmärtänyt, jollei Koskisen Oy:n johto olisi ehtinyt paikalle selvittelemään yksityiskohtia. Jussi
Joensuun johdolla kierrettiin
tehdasta. Lihasopan ääressä
hän vastasi tiedusteluihin raaka-aineen hankinta-alueista,
jotka ovat Jyväskylän eteläpuolella, mutta poikkeuksiakin löytyy. Lopuksi hän hymyssä suin
kiitteli Suomelle edellisviikolla
paremmaksi kääntyneitä suhdanteita.
Tamperelaisten
mukana
kulkeneet
päijäthämäläiset
isännät opastivat seuraavaksi
bussimme Huovilan puistoon.
Varhaisesta keväästä huolimatta saimme sen monipuolisesta
puustosta ja kasvillisuudesta hyvän käsityksen osaavan

Huovilan puistossa.

“Varhaisesta keväästä huolimatta saimme
Huovilan puiston monipuolisesta puustosta
ja kasvillisuudesta hyvän käsityksen.”
oppaan avulla. Näimme, että
pihtakuusi oli ollut suosittu puu
sata vuotta sitten. Se reunusti teitä ja kujia. Puistossa on
käynnissä vahva ennallistamishanke. Monille heräsi ajatus
palata katsomaan paikkaa kesäkukinnan aikaan.
Viimeisessä kohteessa, kahvila Tähkässä, pullakahvien
ohessa mti Matti Mäkiaho
piti esitelmän puiden siemenjalostuksesta,
varttamisesta
ja risteyttämisestä. Hänellä
oli ollut touhusta omakohtaisia kokemuksia 1960-luvulta,

opiskelijapojasta asti ja vakaa
näkemys jalostuksen myönteisistä vaikutuksista. Hän sai
meidät vakuuttuneiksi piirroksin ja esittein, miten hyvä jalostus nopeuttaa taimien kasvuun
lähtöä, tekee niistä vahvoja ja
taudeille vastustuskykyisiä.
Tasemolaisten bussi lähti
kotimatkalle monta tietoa viisaampana ja tyytyväisinä sisaryhdistyksen meille tekemään
ohjelmaan.
Kuvat ja teksti: Aino Hagner

Tasemolaisia Koskinen Oy:n lastulevyvarastolla isäntineen.
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Metsänomistajan sijoitukset
tarvitsevat suunnitelman
Metsänhoito on suunnitelmallista, pitkän tähtäimen toimintaa ja metsäsijoitusta hoidetaan sen arvoon kuuluvalla
huolellisuudella.
Suunnitelmallisuus ja huolellisuus tahtovat kuitenkin usein unohtua
metsän muuttuessa rahaksi.
Menestyksekäs rahan sijoittaminen alkaa samoista asioista
kuin metsänhoitokin, suunnitelmallisuudesta ja pitkäjänteisyydestä.

Onko sinulle tehty
sijoitussuunnitelmaa?
Kaikessa sijoittamisessa tavoitteisiin pääsyä helpottaa selkeä
sijoitussuunnitelma. Suunnitelma auttaa löytämään omat tavoitteet ja sopivat keinot niihin
pääsemiseksi. Suunnitelmaa
tehdessä on metsänomistajan
hyvä kysyä itseltään muutamia
asioita:
Milloin aiot käyttää kertynyttä
varallisuutta?

Milloin aiot jäädä pois työelämästä?
Paljonko tarvitset rahaa työuran jälkeen?
Oletko suunnitellut huolehtivasi lastesi taloudellisesta tulevaisuudesta? Entä mahdollisten
lastenlasten tulevaisuudesta?
Onko perheesi varautunut
mahdollisiin lahja- ja perintöveroihin?
Sijoitusten suunnittelu sisältää usein aika suuria kysymyksiä, joihin ei välttämättä
löydy vastausta yhdellä istumalla. Juuri näihin suuriin
kysymyksiin ja oman varallisuuden hallinnointiin voi olla
hyödyllistä saada neuvoja
ammattilaiselta.
Varainhoitoon erikoistunut
ammattilainen osaa kysyä
oikeat kysymykset ja auttaa
löytämään ne asiat, joihin sijoittajan kannattaa keskittyä.
Ammattilainen auttaa myös
löytämään oikeat välineet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alexandria Varainhoito
palvelee siellä missä
sinä haluat
Alexandria -konsernin Varainhoitoyksikkö on erikoistunut
palvelemaan suomalaisia varakkaita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä. Alexandria
Varainhoito tarjoaa henkilökohtaista asiantuntijapalvelua
kaikissa säästämisen ja sijoittamisen asioissa joustavin
palveluajoin – tavoitteena on
asiakkaan varallisuuden kasvattaminen helppohoitoisilla ja
verotehokkailla ratkaisuilla.
Ota yhteyttä, tehdään yhdessä
suunnitelma sinun sijoitustesi
hoitoon!
Jyrki Rovio
Myyntijohtaja
Alexandria Varainhoito
Puh. 040-531 5293
jyrki.rovio@alexandria.fi
www.alexandria.fi

Alexandria
Alexandria on yksityisesti omistettu, vuonna 1996 perustettu,
vakavarainen suomalainen sijoituspalvelukonserni.
18 vuoden aikana olemme
kasvaneet yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Sijoittamisen ja säästämisen
palveluitamme on käyttänyt
yli 55 000 asiakasta, yhteensä
asiakkaamme ovat sijoittaneet
kauttamme jo yli 1,5 mrd euroa.
Alexandria palvelee suomalaisia yli 250 ammattilaisen voimin
23 paikkakunnalla. Konserniin
kuuluvat emoyhtiö Alexandria
Pankkiirilliike Oyj, Alexandria
Rahastoyhtiö Oy ja strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut Alexandria Markets Oy.
Alexandria Varainhoito on
konsernin varainhoidon palveluihin ja räätälöityihin säästämis- sekä sijoitusratkaisuihin
keskittynyt liiketoimintayksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat varakkaiden yksityishenkilöiden lisäksi erityisesti
suomalaiset yrittäjät, yritykset
ja yhteisöt.
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Suuntaa katse kohti kesän metsänhoitotöitä
Puunmyynnin
yhteydessä
sinun kannattaa aina sopia
seuraavista
hoitotoimenpiteistä metsässäsi. Silloin
varmistat, että metsäsi voi
hyvin ja sen arvo kasvaa.
Metsänomistaja voi jopa kaksinkertaistaa metsätalouden
liiketuloksen hoitamalla metsää parhaiden käytäntöjen
mukaisesti.
Hyvin tehty metsänuudistaminen ja taimikonhoito nopeuttavat metsän kehitystä
ja lisäävät metsäomaisuuden
tuottoa.
– Tähän aikaan olemme
juuri aloittelemassa metsänuudistamistöitä eli hakkuuaukkojen maanmuokkauksia
ja taimien istutusta. Jos istutat metsäpuuntaimia itse,
paras istutusaika on kevät
juhannukseen asti sekä syksy, jäsenpalvelujohtaja Juha
Jumppanen kertoo.

”Jos itsellä ei ole
aikaa tai
mahdollisuutta
lähteä itse
työmaille,
kannattaa hankkia
Taimiturva, joka
on huoleton tapa
varmistaa omalle
metsälle hyvä
kasvunlähtö.”
Tälle keväälle taimien saatavuus on rajoitettua, mutta
syksyllä istutettavia taimia
kannattaa jo tilata.
– Jos itsellä ei ole aikaa tai
mahdollisuutta lähteä itse

työmaille, kannattaa hankkia
Taimiturva, joka on huoleton
tapa varmistaa omalle metsälle hyvä kasvunlähtö, kehottaa
Juha Jumppanen.
Taimiturva-palvelulla metsänomistaja ostaa itselleen
metsänhoitosuositusten mukaisen vakiintuneen, keskimäärin 1,3 metriä pitkän ja
tavoitetiheyden mukaisen taimikon, jossa varhaisperkaus on
tehty.

Anna meille
mahdollisuus
palvella paremmin
Suomen metsäkeskus ylläpitää
metsään.fi -palvelua, johon on
tallennettu suomalaismetsiä,
niiden hoitoa ja käyttöä kuvaavia julkisia metsävaratietoja.
Tällä hetkellä palvelussa on
noin 65 prosenttia yksityismetsistä. Jos metsävaratietosi ovat
palvelussa, Metsä Groupilla on
mahdollisuus nähdä ne luvallasi.
– Saamamme metsävaratiedon perusteella pystymme
palvelemaan asiakkaitamme
entistä paremmin, voimme
muistuttaa kiireellisistä metsätöistä tai tehdä tarjouksia ajankohtaisiksi tulleista harvennuksista, Juha Jumppanen sanoo.
Jos Metsäliitto Osuuskunnan
omistajajäsen antaa luvan siirtää tietonsa Metsä Groupille,
ne ladataan maksutta omistajajäsenen käyttöön Metsäverkko-palveluun. Jumppanen
painottaa sitä, että metsänomistajan Metsä Groupille siirretyt metsävaratiedot pysyvät
hänen omistaminaan tietona.
– Metsänomistaja voi halutessaan peruuttaa meille antamansa tietojen selailuluvan tai
siirron Metsäverkkoon.

Näin annat
meille pääsyn
metsävaratietoihisi:
1. Mene osoitteeseen www.
metsään.fi ja klikkaa Liity koekäyttäjäksi. Uudelle koekäyttäjälle palvelu on ilmainen seitsemän päivän ajan. Jos olet jo
käyttäjä, klikkaa Kirjaudu palveluun.
2. Kun palvelu on auennut,
klikkaa Asiointi, sitten Metsätietojen luovutus ja vielä Anna
suostumus. Metsäliitto Osuuskunta/Metsä Group näkyy palveluntarjoajien listalla.
3. Klikkaa kohdallamme lupa

Selailuun, niin jatkossa näemme metsävaratietosi.
4. Klikkaa kohdallamme
lupa Siirtoon, niin lataamme metsävaratietosi – valtakirjan sinulta saatuamme
– omaan Metsäverkko-palveluumme, jossa ne ovat
jatkossa tallessa ja sinun
käytössäsi maksutta.
5. Klikkaa lopuksi Tallenna.
Lisätietoa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenyydestä ja palveluista: www.metsagroup.fi
>palvelut metsänomistajille sekä MetsäSoitto p. 010
7770 arkisin klo 8–16.

Ota kokonaan uusitut
maastotaulukot mukaasi metsään

Hyvän metsänhoidon suositukset – MAASTOTAULUKOT
Tulossa kesäkuun alussa.

Näin hoidat metsääsi
riistaeläimiä suosien

Hyvän metsänhoidon suositukset –
RIISTAMETSÄNHOITO, työopas
Tulossa elokuussa – hyödynnä ennakkotilaushinta.

Tutustu ja tilaa!

www.tapionkauppa.fi
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Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset
Hämeenlinnan Seudun
Metsätilanomistajat ry
Samuli Notko | 0400 205 995
samppa@virpi.net
Kajaanin Seudun
Metsänomistajat ry
Jari Kemppainen | 044 355 1728
jarikemppainen77@gmail.com

Meän Mettäkerho ry
Heikki Kärki | 040 583 2869
heikkikarkiheikki@gmail.com
Oulun Seudun
Metsätilanomistajat ry
Timo Pietilä | 044 203 4473
pietila.timo@dnainternet.net

Kokkolan Seudun
Metsätilanomistajat ry
Juhani Paananen | 040 952 3206
juhani.paananen@anvianet.fi

Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajat PKMO ry
Jaakko Temmes
045 670 1581
jaakko.temmes@pkmo.org

Kouvolan Seudun
Metsätilanomistajat ry
Juha Nikula | 0400 712 550
juha.nikula1@pp.inet.fi

Päijät-Hämeen
Metsänomistajat ry
Matti Mäkiaho | 0400 711 515
matti.makiaho@gmail.com

Pieksamäen
Metsänomistajat ry
Jukka Kovanen | 0400 651 641
jasenpalvelu@pismo.fi

Savonlinnan Seudun
Metsänomistajat ry
Tuomas Korjus | 040 579 7628
tuomas.korjus@suursaimaa.com

Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry
Kalevi Pullinen | 045 310 7119
kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Tampereen Seudun
Metsänomistajat ry
Antti Haapamäki | 050 627 43
antti.haapamaki@op.fi

Saimaan Metsänomistajat ry
Irma Welling | 040 555 4228
irmawelling.iwell@gmail.com

Turun Seudun
Metsänomistajat ry
Heikki Mäkelä | 040 533 6652
heikki.makela@kaarina.fi

Satakunnan
Metsänomistajat ry
Rauno Numminen
040 823 8258
raunonumminen@hotmail.com
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Metsävaikuttamista Brysselissä

Energiapuu
Euroopassa – luuloja,
uskomuksia ja tietoa
ThinkForest-seminaari
puuenergian käytön kestävyydestä pidettiin Euroopan Parlamentin tiloissa Brysselissä
18.3. Seminaari oli suunnattu
europoliitikoille ja alan toimijoille ja se toi esiin erityisesti
tutkijoiden näkökulmia keskusteluun puuenergian käytön
kestävyydestä.

Jaakko Temmes kutsuttiin
mukaan seminaariin kertomaan suomalaisen metsänomistajan näkökulmaa. Meille
suomalaisille metsänomistajille
on selvää, että kaadetun puun
ja metsän tilalle kasvatetaan
aina uusi ja että energiapuuksi
käytetään vähäarvoista hakkutähdettä, jonka rahallinen arvo
on metsänomistajalle pieni.
Muualla tilanne ja ymmärrys
eivät ole yhtä selvät ja ilmassa
on paljon epäilyjä ja pohdintaa
mm. eroosion, autioitumisen,
luonnon monimuotoisuuden ja
hiilenkierron osalta.
Puuenergia on myös – halusimmepa tai emme - osa suurta energiapeliä, jossa mukana
ovat kaikki eri energialähteet.
Energiapelin tilanne elää jatkuvasti ja EU:n pitkän aikavälin
energialinjaukset eivät tahdo
toimia suunnitellulla tavalla.
Myös metsäteollisuus käy kampanjaa, jolla yritetään rajoittaa
metsänomistajan
vapauttaa

myydä puuta energiakäyttöön.
Seminaari esitteli monia erilaisia näkökulmia puuenergiaan ilmastonmuutoksesta puun
riittävyyteen asti. ThinkForest
julkaisi seminaarin yhteydessä
myös joukon suosituksia, jotka
nostavat esille muutaman keskeisen tekijän, jotka tulee ottaa
huomioon poliittisia päätöksiä
tehtäessä.
Euroopan
metsäinstituutti (European Forest Institute)
on kansainvälinen järjestö ja
verkosto Euroopan metsäntutkimuksen osaajista. Euroopan
metsäinstituutilla (EFI) on tällä
hetkellä noin 130 organisaatiojäsentä yli 35 maasta. EFI
työllistää tutkijoita ja muuta
henkilökuntaa lähes 100 henkilötyövuoden edestä päämajassaan Joensuussa sekä
viidessä aluetoimistossaan Euroopassa.
Tutkimusten julkaiseminen
tiedeyhteisölle ja päättäjille
on yksi EFIn tehtävistä. EFI yl-

läpitää Euroopan metsäportaalia, jossa on tietoa Euroopan
metsistä ja siihen liittyvistä
aiheista. EFIllä on myös useita
eri kohderyhmille suunnattuja
julkaisusarjoja ja se järjestää
vuosittain useita kansainvälisiä
metsäalan tapahtumia eri puolilla Eurooppaa yhdessä verkostonsa jäsenten kanssa.
Yhteiskunnassa on kasvava
tarve vahvistaa tiedeyhteisön
ja päättäjien välistä vuorovaikutusta. EFI on perustanut
ThinkForest foorumin, jonka
tavoitteena on tunnistaa metsäpolitiikan tietotarpeet ja jolla
rakennetaan yhteistä ymmärrystä käsillä oleviin ongelmiin
päättäjien ja tiedeyhteisön
välille EUssa. ThinForest tavoitteena on tarjota paras mahdollinen tietämys metsäsektorin
strategiseen päätöksentekoon
EUssa.
Jaakko Temmes ja
Eero Mikkola
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Pohjoismaisten metsänomistajien liitto Nordiska skogägarorganisationernas
förbund (NSF)

kuten Komissioon, Parlamenttiin, Talous- ja Sosiaalikomiteaan ja maiden pysyviin edustustoihin erilaisten metsiin
liittyvien asioiden tiimoilta.
Tämän lisäksi NSF tekee tietysti
yhteistyötä toisten sidosryhmäorganisaatioiden
kanssa.
Asioita joihin NSF on viimeisten
vuosien aikana ollut aktiivisesti
vaikuttamassa ovat mm. puulle kaavaillut kestävyyskriteerit, puupohjaisten kiinteiden ja
nestemäisten biopolttoaineiden hyväksyttävyys, valtiontuen suuntaviivojen uudistus
sekä metsien rooli biotaloudessa. Voidaan hyvin sanoa metsäasioiden olevan tällä hetkellä
Brysselissä esillä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin,
vaikka EU:lla ei olekaan perustamissopimukseen pohjautuvaa yhteistä metsäpolitiikkaa.
Tämä tarkoittaa, että metsiin
liittyvää lainsäädäntöä valmis-

tellaan eri politiikan sektoreiden kuten energia- ilmasto- ja
ympäristöpolitiikan toimesta.
Hajautettu poliittinen tilanne
yhdessä mittavan asiamäärän kanssa tekevät toimivasta
metsäedunvalvonnasta tämän
päivän Brysselissä erityisen tärkeää.
Tatu Liimatainen
Policy Advicor

Yhteistyö takaa tuloksen.
”Voidaan hyvin sanoa metsäasioiden olevan
tällä hetkellä Brysselissä esillä enemmän
kuin koskaan aikaisemmin.”
Yhteistyö Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen metsänomistajajärjestöjen välillä alkoi jo vuonna
1946 ja NSF:n yhteinen toimisto
avattiin Brysselissä vuonna 1995
Suomen ja Ruotsin liittyessä
Euroopan Unioniin (EU). NSF:n
Brysselin toimisto aina ollut yhden henkilön toimisto ja tähän
asti metsäkoordinaattorin tehtävässä on aina ollut suomalainen henkilö. NSF muodostuu
järjestöistä Dansk Skovförening
(DEN), LRF (SWE), MTK (FI) ja
Norsk Skogeierförbund (NO),
jotka tapaavat järjestelmällisesti
useita kertoja vuodessa ja yh-

dessä luovat strategian ja tavoitteet Brysselissä vaikuttamiselle.
Mukana ovat myös osuuskunnat
Metsä Group (FI) ja Södra (SWE).
Tällä hetkellä pohjoismainen
metsäkoordinaattori työskentelee osana Euroopan metsänomistajajärjestö CEPF:n tiimiä,
jotta metsänomistajien edunvalvontaa Brysselissä kyettäisiin
harjoittamaan mahdollisimman
tehokkaasti. Tämän lisäksi toiminnassa ovat tietysti aktiivisesti mukana myös jäsenorganisaatioiden eri henkilöt.
Työssään NSF on suoraan yhteydessä EU:n eri toimielimiin

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

Fin Forelia, Kiljavantie 664, 05100 Röykkä, puh. 020 564 6090

www.finforelia.fi

Metso lentää jatkossakin
Metso-suojeluohjelmaa
on
päätetty jatkaa vuoteen 2025.
Suojelualuetta pitäisi saada tähän mennessä kasaan yhteensä lähes satatuhatta hehtaaria.
Tänä vuonna Metso-alueiden
hankintaa on rahaa käytössä noin 34 milj. euroa ja ensi
vuonna 27 milj. euroa. Metsoon käytettävät varat ovat las-

kussa ja esimerkiksi vuodeksi
2018 metsoon on varattu enää
14 milj. euroa.
Käytännössä Metso-varojen
väheneminen merkitsee korvattavien kohteiden priorisointia. Monet metsänomistajat
ovat valmiita vapaaehtoiseen
suojeluun, jos heidän alueensa
suojeluun kelpaa ja korvauk-

sista päästään yhteisymmärrykseen. Nyt on tärkeää, että
Metso-asiantuntijat huolehtivat
siitä, että Metsoon kelpaavien
alueiden ehdoista on mahdollisimman tarkat tiedot kaikkien
metsänomistajien käytettävissä.
Monet metsänomistajat ajattelevat, että metsänsuojelu voi

olla osa kannattavaa metsätaloutta. Tämä ajatus voi olla
mielessä jo siinä vaiheessa, kun
ostetaan uutta metsää. Suojeluun sopiva metsä tulee suojelluksi , jos metsänomistaja saa
suojelusta korvauksen ennakkosuunnitelmiensa mukaan.
Rauno Numminen

Koneraivauksen Kymppi
Usewood Tehojätkä

Raivaukseen sekä energia- ja pienpuun korjuuseen
Uusi
Tehojätkä Pro
TJ5-sarja
4x4 | 6x6 | 8x8
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Suomen suurimpana metsävakuuttajana LähiTapiola on turvallisuuden erityisasiantuntija.
Panostamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskien hallintaan. Jo muutaman tukkipuun
hinnalla vakuutat metsäsi lähes kaikkien luonnontuhojen varalta.
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa.

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy

Tule tutustumaan uuteen Tehojätkä TJ5-sarjaa. Soita
konemyyntiin tai tule työnäytöksiin: www.usewood.fi

Kysy lisää,
Vaihtokoneista!

Etsimme uusia itsenäisiä urakoitsijoita. Kysy lisää,
Puh 040 183 0366 tai e-mail: info@usewood.fi
Usewood Oy, Sepänkatu 14, Jyväskylä
Konemyynti, Puh. 040 183 0366
E-mail: myynti@usewood.fi
www.usewood.fi

