ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 2/2015

Miesten sarjan voitti Viljo Nieminen ( vas. ), naisten sarjan Outi Porkka ja ammattilaisten sarjan Pertti Mäkinen.

Pääkirjoitus

Metsäkiinteistön ainoa oikea hinta on se, millä kauppa syntyy

Kilpailuta huolellisesti metsäkiinteistösi myyjä
myös välittäjän perimään välityspalkkion.

hoitotöihin, tieyhteyksiin ynnä muihin teki-

Omakotitalon välittäjää valitessa hinta- ja

vosta. Tätä edesauttaa vielä se, että metsä-

markkinanäkemyksiä kysytään normaalisti

kiinteistöjen arvot ovat kohtuulliset korkeat.

Kokemuksesta tiedän, että onnistunut met-

jöihin. Jos sillä alueella, missä metsäkiinteis-

useammalta välittäjältä. Näistä sitten asun-

Heikompikin kiinteistönvälittäjä saa metsän

säkiinteistön välitys vaatii asian perustelua

tö on myynnissä, on tiloille kysyntää, niin

non omistaja valitsee mieleisensä. Sama

myynnin hänen kauttaan tuntumaan hou-

ostajalle mitä erilaisimmilla argumenteilla.

metsävähennyksen käyttöä kannattaa harki-

koskee auton vaihtoa. Kun vanhaa autoa

kuttelevalta vaihtoehdolta.

Tärkein tekijä on useimmiten puun myynti-

ta. Mikään ei sen käyttöön pakota.

vaihdetaan toiseen, niin kyllä siinä useam-

Itse toimisin toisin. Jos tilalla ei ole voi-

mahdollisuus ja siitä heti saatavat tulot. Muita-

Metsäkiinteistön kaupassa on tärkeää

man autoliikkeen ovet käyvät ja jopa useam-

massa

niin

kin argumentteja usein on, mutta niitä ei pysty

tiedostaa se, että ainoa oikea hinta on se,

massa kaupungissa.

olevaa

metsäsuunnitelmaa,

sellainen kannattaa teettää. Metsäsuunni-

käyttämään, jos niitä ei tiedä tai oivalla. Met-

millä kauppa syntyy. Se, että metsäkiinteis-

Metsätilamarkkinat ovat vielä edelliseen

telman hinta on suuruusluokkaa 10 euroa

sällisten arvojen lisäksi ostajan ostopäätök-

tön välittäjä löytää myynnissä olevalle tilalle

verrattuna kehittymättömät. Usein tila-arvi-

hehtaarilta. Tämän jälkeen metsäkiinteistön

seen voivat vaikuttaa muun muassa virkistys-

juuri sen oikean ostajan on ratkaiseva teki-

ota pyydetään yhdeltä toimijalta ja samalla

myyntihintaa kannattaa kartoittaa use-

ja suojeluarvot, mahdolliset rakennuspaikat,

jä. Ostaja voi olla naapuritilan omistaja tai

sovitaan myös kiinteistön myynnistä tehdyn

ammalta kiinteistönvälittäjältä. Välittäjää

tieyhteydet, soranotto- ja turvetuotanto mah-

vaikka kaukanakin myynnissä olevalta tilalta

arvion perusteella. Tämä on helppo tapa

valitessa ei tarvitse eikä kannata tukeutua

dollisuudet, malmien louhinta suunnitelmat

asuva metsäsijoittaja. Tärkeintä on, että vä-

toimia sekä kiinteistön omistajalle että välit-

pelkästään paikallisiin toimijoihin. Metsäkiin-

ja vaikka tuulipuistosuunnitelmat.

littäjän ostajan ”hakuverkosto” on toimiva ja

täjälle. Parhaaseen mahdolliseen tulokseen

teistön välitys onnistuu myös etänä. Kartat

Metsän arvo määritellään useimmiten

riittävän laaja. Sekään ei haittaa, että pöytä-

ei tällainen toiminta kuitenkaan välttämättä

ja kuviotiedot kulkevat sähköisesti ja aktii-

summa-arvomenetelmällä. Laskennallisesta

laatikossa on valmiina muutama ostajakan-

johda. Monelle metsänomistajalle se, miten

visesti metsiä ostavat ja niistä käyvän hin-

summa-arvosta tehdään normaalisti vähen-

didaatti. Fokuksen tulee aina kuitenkin olla

ja mihin metsätilan arvon määritys perustuu,

nan maksavat metsänostajat löytävät kyllä

nys, jonka suuruus vaihtelee 10-40 prosentin

siinä, että asiakas on metsän myyjä ja hänen

on vierasta. Jos ei itse tunne perusteita, niin

kohteelle itsenäisesti. Joka metsikkökuviota

välillä. Vähennyksen suuruus perustuu muun

pitää saada metsäomaisuudestaan paras

on helppo uskoa ensimmäisen arvon mää-

ja puuta ei ulkopuolisen välittäjän tarvitse

muassa metsän hakkuumahdollisuuksiin,

mahdollinen hinta.

rittäjän näkemykseen metsäkiinteistön ar-

ostajalle metsässä näyttää. Tämä vaikuttaa

kehitysluokkajakautumaan, rästissä oleviin

Rauno Numminen

2

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2015

Metsätaitoilua Evolla

Joukkuekilpailun voitti Tampereen Seudun Metsänomistajien I-joukkue, johon kuuluivat Aarno Hoppu ( vas. ), Viljo Nieminen, Tapio Kähkönen ja Ahti Pöllänen.
SM-met-

ohjauksessa ja valvonnassa. Itse kisa sujui

karttuisa. Palkintoja lahjoittivat FinnForelia,

asiamies Leena Olkkonen esitteli MELAN

sätaitoilut järjestettiin Evolla ja mukaan oli

hyvin ja voittajat saivat mitalinsa ja palkin-

MetsäGroup, Metsäkustannus, MELA, Vikin-

maatalousyrittäjän eläkevakuutusta ja tapa-

ilmoittautunut viitisenkymmentä kilpailijaa.

tonsa. Palkintoja piisasi myös muille kuin

gLine, Makita ja Lalli. Lämmin kiitos yhteis-

turmavakuutusta sekä vielä toimessa oleville

Metsätaitoradan rakensivat Evon ensimmäi-

mitalisijalaisille, sillä Etämetsänomistajien

työkumppaneillemme! Tulosten laskennan

että eläkeläisille.

sen vuosikurssin oppilaat Matti Mäkiahon

Liiton yhteistyökumppaneiden lahjakäsi oli

aikana yhteistyökumppanimme

Etämetsänomistajien perinteiset

Aki Kolehmainen Kouvolasta osallistuin
ensimmäistä kertaa metsätaitokilpailuihin. Kokemus oli myönteinen ja tehtävät
opettavaisia. ”Tulen kyllä toistekin”, arveli Aki.

MELAN

Rauno Numminen

Metsätaitokilpailut sopivat sekä nuorille että hieman vanhemmille. Esimerkkinä tästä
ovat Ville Salonen 15v ja isoisänsä Esko Uusi-Simola, jotka osallistuivat Etämetsänomistajien SM-kisoihin Päijät-Hämeen kisajoukkueen edustajina.

MELA-asiamies Leena Olkkonen kertoi
maa-ja metsätalousyrittäjille tarjolla
olevista eläkevakuutuksista ja tapaturmavakuutuksista. Aihe aiheutti vilkasta
keskustelua.
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Etämetsänomistajien liiton vuosikokousasiaa
Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous pidet-

ulkopuolisena sihteerinä ja taloudenhoitajana

hallituksen toimesta ja mahdollinen päätös

ovat varainhoidossa Alexandria, majoituksessa

tiin Espoossa Hotelli Lepolammella maaliskuun

jatkaa Mikko Vahvaselkä.

tehdään ylimääräisessä kokouksessa kuluvan

Cumulus, metsätaimissa FinnForelia, metsän-

vuoden marraskuussa. MTK-jäsenyys voisi to-

omistajan eläke-ja vakuutusasioissa MELA,

teutua vuoden 2016 aikana.

puuauppa-ja metsäpalveluasioissa MetsäG-

lopulla. Paikalla oli edustajia 11 metsätilan-

Etämetsänomistajien Liiton tärkeimpänä

omistajayhdistyksestä. Puhetta kokouksessa

tehtävänä on etämetsänomistajine edunval-

johti Oulun Seudun Metsätilanomistajien pu-

vonta. Tätä työtä tehdään antamalla lausun-

heenjohtaja Timo Pietilä ja sihteerinä toimi

toja ja osallistumalla eri työryhmiin, joissa

Mikko Vahvaselkä Turun Seudun Metsänomis-

käsitellään

tajista. Etämetsänomistajien Liiton hallituksen

merkittäviä asioita. Osana edunvalvontaa on

puheenjohtajana jatkaa Rauno Numminen

myös yhteistyö eri organisaatioiden kanssa.

Satakunnan Metsänomistajista ja muina hal-

Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus päättää

lituksen jäseninä toimivat Jari Kemppainen

siitä, että tuleeko Etämetsänomistajien Liitos-

Kajaanin seudun Metsänomistajista, Pertti

ta MTK:n yhteisöjäsen. MTK:n yhteisöjäseniä

Etämetsänomistajien Liitto on tehnyt vuo-

kuluvan kesän ohjelmaan. Haltia sopii yhdeksi

Kauppinen Tampereen Seudun Metsänomis-

ovat tällä hetkellä Turkistuottajien Liitto ja

deksi 2015 useita yhteistyösopimuksia eri

vierailukohteeksi myös metsätilanomistajayh-

tajista, Jaakko Temmes Pääkaupunkiseudun

Yhteismetsät. MTK:n varsinaisia jäseniä ovat

toimijoiden kanssa. Perusperiaatteena on se,

distyksen retkeilyyn.

Metsänomistajista ja Tuomas Korjus Savon-

metsänhoitoyhdistykset. MTK:n jäsenyysasi-

että sopimus on tehty vain yhden saman alan

linnan Seudun Metsänomistajista. Hallituksen

aa valmistellaan Etämetsänomistajien Liiton

toimijan kanssa. Yhteistyökumppaneitamme
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MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen kertoi
kokousväelle muun muassa siitä, mitä Etämetsänomistajien Liiton yhteisöjäsenyys MTK:ssa
tarjoaisi liitolle, sen jäsenyhdistyksille ja jäsenyhdistysten jäsenille.

Savonlinnan Seudun Metsänomistajien kokousedustajat Reino Tiainen (oik.) ja Tuomas Korjus
istahtivat Luontokeskus Haltissa hetkeksi sulattelemaan vuosikokouksessa kokemaansa ja Haltissa näkemäänsä.

etämetsänomistajien

kannalta

Puhetta vuosikokouksessa johti Timo Pietilä (vas.) ja sihteerinä toimi Mikko Vahvaselkä.

Etämetsänomistajien
Liitto on tällä hetkellä
jäsenenä Suomen Metsäsäätiössä ja Suomen
Metsäyhdistyksessä.

roup ja risteilyasioissa VikingLine sekä Metsäkustannus, Suomen Metsäsäätiö ja Tapio Oy.
Vuosikokouksen jälkeisenä päivänä kokousosallistujat vierailivat Luontokeskus Haltiassa, joka sekin sijaitsee Espoossa. Haltiassa on
mielenkiintoista luontoaiheista nähtävää koko
perheelle. Kannattaa ottaa vierailu Haltiassa jo

FSC-sertifiointi

Vastuullista metsänhoitoa
Metsissämme on kaksi sertifiointijärjestel-

1.

Lakien noudattaminen

metsäsuunnitelmaa. FCS-sertifiointi edellyt-

ovat metsänomistajan ja puunostajan välisiä

mää. Toinen ja yleisempi on PEFC ja toinen

2.

Työntekijöiden oikeudet ja työolo-

tää lisäksi, että 5 prosenttia metsäalasta pitää

neuvotteluasioita.

suhteet

olla suojeltua ja 5 prosenttia erityishakkuiden

FSC eli Forest Stewardship Council on

harvinaisempi FSC. FSC-sertifiointi tähtää
vastuulliseen metsänhoitoon ja PEFC-ser-

3.

Alkuperäiskansojen oikeudet

piirissä. FCS-sertifiointi edellyttää myös sitä,

perustettu vuonna 1993 ja se on maailman

tifiointi kestävään metsätalouteen. PEFC

4.

Paikallisyhteisöt

että metsien käytöstä pidetään vuotuista kir-

johtava sertifiointijärjestelmä.

on ollut voimassa jo niin pitkään, että sen

5.

Metsästä saatavat hyödyt

janpitoa. FSC-sertifiointi on voimassa 5 vuotta

SFC:n piirissä olevia metsiä on noin miljoona

kriteeritkin on tarkistettu neljä kertaa.

6.

Ympäristöarvot ja –vaikutukset

kerrallaan ja metsänomistaja päättää aina

hehtaaria. Koko maailmassa FSC-sertifioituja

FCS-standardi sen sijaan on otettu käyt-

7.

Metsäsuunnittelu

siitä jatkaako hän sertifiointia vai ei.

metsiä on 184 miljoonaa hehtaaria. Sertifi-

töön vasta vuonna 2011 ja se tarkistetaan

8.

Seuranta ja arviointi

ensimmäisen kerran vuonna 2016.

9.
10.

Suomessa

FSC-sertifiontiin on mahdollista liittyä

oinnin tavoitteena on osoittaa lopputuotteen

Korkean suojeluarvon metsät

kaikkien suurempien puunostajien eli Met-

käyttäjälle aukottomasti se ketju mistä ja mi-

Metsänhoidon toteutus

säGroupin, UPM:n ja Stora-Enson kautta.

ten tuote on valmistettu. Samalla osoitetaan

FCS-metsänhoidon standardissa on 57

Edellä lueteltuihin tekijöihin liittyen konk-

Edellä luetellut toimijat maksavat lisähintaa

se, että tuote on tuotettu kestävällä tavalla ja

kriteeriä ja 257 indikaattoria. FCS:n pe-

reettisimmat vaatimukset ovat ne, että FCS-

puusta sellaiselle metsänomistajalle, jonka

luonnon monimuotoisuus huomioiden.

rusperiaatteet muodostuvat seuraavista

sertifiointi edellyttää metsin aktiivista käyt-

metsät ovat FCS-sertifioinnin piirissä. Serti-

tekijöistä:

töä. Metsän käytön pitää myös aina perustua

fiointiin liittyvät korkeammat puun hinnat

Rauno Numminen
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648 päivää Suomen 100-vuotis juhlavuoden
alkuun tänään 25.3.2015
lee ideoimaan sitä, missä kaikessa etämet-

tamaan juhlaa.

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta vuon-

niin rakennettiin Haminan satama ja kun

na 2017. Juhlavuotta on tarkoitus juhlistaa

Haminan sataman käyttö ei ollut mahdollis-

Ehdotukseni on, että Etämetsänomistaji-

monella tavalla. Myös metsäsektori tulee

ta, niin rakennettiin satama Loviisaan. Tämä

en Liitto yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa

osallistumaan tapahtumien suunnitteluun

vain yhtenä esimerkkinä metsän merkityk-

kantaa oman neulasensa yhteiseen pinoon

Huolehditaan yhdessä siitä, että myös

ja toteutukseen. Miksi juuri metsä tai miksi

sestä koko Suomalaisen yhteiskunnan ra-

(vrt. maatalouspuolen sanonta oma korsi

meidän panoksemme näkyy, kun Suomi

myös metsä? Suomen 100-vuotisessa his-

kentumisessa.

sänomistajat voivat olla mukana kun Suomi
täyttää 100 vuotta!

yhteiseen kekoon). Vaikka tapahtumaan on

juhlii Itsenäisyytensä sadatta vuotta. Otta-

toriassa metsällä on ollut koko ajan valtava

Suomi 100-vuotta metsällisen osion val-

aikaa vielä 648 päivää, niin silti asia kannat-

kaa myös yhteistyökumppaninne mukaan

merkitys maamme hyvinvoinnin ja olemas-

mistelusta vastaa Suomen Metsäyhdistys

taa ottaa puheeksi jo seuraavassa hallituksen

suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteistyössä

saolon rakentamisessa. Ajatelkaapa vaikka

yhdessä Valtioneuvoston kansalian kanssa.

kokouksessa. Jos ja kun ajatuksia syntyy, niin

on voimaa!

sitä, että kun Suomi ei enää voinut käyttää

Nämä toimijat haastavat kaikki metsäalan

niistä kannattaa vinkata myös muille yhdis-

metsätuotteiden vientisatamana Viipuria,

toimijat mukaan suunnittelemaan ja raken-

tyksille. Myös Etämetsänomistajien Liitto tu-
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Hyvän metsänhoidon suositukset

Suometsien hoito - työopas
Metsäkustannus on julkaissut otsikossa mai-

tilaisille ei ole ihme, kun katsoo kirjaan te-

mutta jos olisi ollut käytettävissä nyt puhee-

esitelty kirjassa. Oma ymmärrettävä osionsa

nitun kirjan. Kirjassa on merkillepantavaa

kemiseen osallistuneita tahoja ja henkilöitä.

na oleva Suometsien hoito – työopas, niin

on myös suometsien lannoituksesta. Kirjassa

se, että siinä on erittäin paljon selkeitä ja

Metsänhoidon suositusten johtoryhmässä,

vuoden koulutuksen läpivienti

olisi ollut

esitellään lannoituskeinot ja myös se, mistä

havainnollisia kuvia. Jo pelkästään kuvat ja

metsänhoidon suositusten ohjausryhmässä

paljon helpompaa, havainnollisempaa ja

metsikön lannoitustarpeen havaitsee. Jokin

kuvatekstit lukemalla saa hyvän käsityksen

ja työoppaan asiantuntijaryhmässä on eh-

hauskempaa. Kirjaa voi lämpimästi suositel-

aineen puutostilan pystyy havaitsemaan

suotyypeistä, ojituksen toteutuksesta, soiden

dottomasti edustettuina maamme parhaat

la myös oppikirjaksi kaiken tasoiseen metsä-

lukijakin, jos ottaa kirjan suolle mukaan ja

hakkuutavoista ja riistan huomioimisesta oji-

asiantuntijat.

alan koulutukseen.

vertaa sitä kirjan kuviin. Jos haluaa vielä var-

Kirjaa lukiessa tulee vääjäämättä mieleen

Soiden käsittelyn lisäksi kirjasta löytyy

mistaa sen, mitä ravinnetta suolta puuttuu,

vuosi 1977, kun aloittelin metsämiesuraa

selkeät kuvaukset niistä metsäkoneista,

voi ottaa neulasnäytteen. Neulasnäytteen

Se, että Suometsien hoito – työopas on

kouluttautumalla metsänparannustyönjoh-

jotka soveltuvat sekä ojien kaivuun että

ottokin kerrotaan kirjassa.

varmasti paras tietokirja suoasioista kiinnos-

tajaksi ”Kullaan metsäakatemiassa”. Hyviä

suometsien hakkuuseen. Myös erilaiset

tuneille metsänomistajille ja metsäammat-

olivat varmaan sen aikaisetkin ojitusoppaat,

kestävän metsätalouden rahoitusmallit on

tusalueilla. Kuvien sanomaa täydennetään
selkolukuisella tekstillä.
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Metsätalouden kannattavuus turvattava
Etämetsänomistajien Liitto on huolissaan sii-

osan puukauppatuloistaan metsän hoitoon.

jille, jotka haluavat panostaa pitkäjänteiseen

kannattavuus luo samalla edellytykset myös

tä, että metsätalouden kannattavuus on hei-

Jos metsän hoitoon ei panosteta, niin met-

metsätalouden harjoittamiseen.

lisääntyvälle puun käytölle ja laajenevalle

kentynyt ja heikkenee edelleen. Kuitupuun

siemme puun tuotanto heikkenee nopeasti.

Ainoa tapa varmistaa puun saanti myös

hinnan pitkäaikainen lasku, metsänhoito-

Hoitamattomat taimikot, ränsistyvät nuoret

tulevaisuudessa on huolehtia metsätalouden

Nyt on tekojen aika. Teollisuuden ja met-

kustannusten nousu ja tukien supistukset

metsät, lahoavat kuusikot ja umpeen kasva-

kannattavuudesta. Suomalainen puumark-

sänomistajien yhteen hiileen puhaltamisen

ovat kaikki osaltaan syöneet metsätalouden

neet ojat eivät ole kenenkään etu.

biotaloudelle.

kina on osoittautunut erinomaisen hyvin

lisäksi myös uudelta eduskunnalta odote-

Metsätilamaksu, kiinteistöveron kohdista-

toimivaksi tarkoittaen esimerkiksi sitä, että

taan sellaisia ratkaisuja, että metsänomis-

Kannattamaton metsätalous on uhka sille,

minen metsään, sukupolvenvaihdosehtojen

jo pieni hinnan nousu on tuonut merkittä-

tajan kannattaa panostaa metsätalouden

että puuta riittää puun jalostajille. Jos met-

päättämättömyys ja viimeisimpänä puheet

västi lisää puuta markkinoille. Tässä asiassa

harjoittamiseen ja huolehtia hyvin metsä-

sätalous on kannattavaa, niin se varmistaa

varallisuusveron palauttamisesta ovat erittäin

metsäteollisuus ja metsänomistajat ovat

omaisuudestaan.

parhaiten sen, että metsänomistaja sijoittaa

huonoja signaaleja sellaisille metsänomista-

samassa veneessä. Metsätalouden paraneva

kannattavuutta.

Rauno Numminen
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Perheyritysten Liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen

Risukoiden kuntoon laitto on intohimoni
”Minulle mieheni ostama raivaussaha oli

lee Leena. Saalis ei ole pääasia, mutta jos

mitä parhain syntymäpäivälahja”, toteaa

saalista tulee, niin sen käsittely on tärkeä

Leena Mörttinen. ”Sahan kanssa metsään

osa jahtimatkaa. Metsästäjän pitää osata

meno sopii minulle. Taimikkoa hoitaessa tai

”siivota” saalis. Onnistuneen jahtireissun

nuorta metsää raivatessa näkee välittömästi

kruunaa riista-ateria muine metsän antimi-

kättensä työn jäljen.” Kun pääsen vauhtiin

neen. ”Minä kyllä voin hoitaa riistaeläimen

niin metsä ryskää ja puuta kaatuu, joskus

paistokuntoon, mutta useimmiten meidän

ehkä liian vauhdikkaastikin”, miettii Leena

perheessämme mies valmistaa siitä maitta-

Mörttinen. Puiden valinta raivauksessa on

van ruoan”, myöntää Leena.

kuitenkin tärkeää. Sijansa metsässä saa-

Työssään Perheyritysten Liiton toimitus-

vat valtapuun lisäksi metsän muut puut ja

johtajana Leena joutuu luonnollisesti seuraa-

pensaat eli lepät, haavat, pihlajat ja katajat.

maan eri yritysten toiminnan tunnuslukuja.

”Ihmiset tykästyvät eri puulajeihin, mutta

Samat lainalaisuudet koskevat myös metsää.

minun puuni on ehdottomasti kuusi ”, toteaa

Koska metsätilojen keskimääräinen koko

Leena.

on suhteellisen pieni, niin metsää ei välttä-

Leenan juuret ovat maalaistalosta Kärkö-

mättä ajatella bisneksenä. ”Voisi olla hyvä,

lästä. Metsän keskellä asuminen on luonut

että sellaiset metsänomistajat, jotka eivät

läheisen suhteen maahan ja metsään. Jopa

metsäomaisuuttaan hoida, luopuisivat siitä”,

niin läheisen, että asuinpaikan valinnassa-

pohtii Leena Mörttinen. Luonnollisesti tämän

kin metsän läheisyys on vettä tärkeämpää.

pitää tapahtua vapaaehtoisesti. Joka tapa-

Leenan ja hänen miehensä Jaakko Salmisen

uksessa metsissä ja metsän tuotteissa on

metsän omistus on kahdenlainen. Toisen

Suomen mahdollisuus ja se pitää hyödyntää.

osan muodostavat vuonna 2005 ostetun

Pöhinä biotalouden ympärillä on hyvä asia.

kotitilan metsät ja toisen osan Kuusamon

Metsän hoidossaan Leena luottaa am-

metsät. Sekä metsätaloutta että metsästystä

mattilaisiin. Tutkijaluonteena hänen pitää

harjoitetaan sekä kotitilalla että Kuusamos-

tietää se, miten ja miksi jotain tehdään.

sa. Leena on miehensä kanssa Kärkölässä

Apua metsäkysymyksiin saa metsänhoitoyh-

Nummenkulman erämiesten ja Kuusamossa

distykseltä. Tyypillisenä etämetsänomistaja-

Suiningin Metsästysseuran jäseniä. Metsäs-

na Leenalle sopisi myös Päijät-Hämeen Met-

tys on tärkeä osa Leenan syksyä. ”Perheen

sänomistajat ry:n jäsenyys. Pallo on Leenalle

kahden beaglen jänisajon seuraaminen

heitetty ja asia on harkinnassa.
Rauno Numminen

syksyisessä metsässä on mahtavaa”, kuvai-

Metsäliitto osuuskunnan edustajiston vaalit pidettiin tänä keväänä.
Äänioikeus oli Metsäliiton jäsenillä. Alla on lista ehdokkaista, jotka ovat
Liittomme jäseniä ja jotka valittiin edustajistoon tai piiritoimikuntaan.

Metsäliiton vaali

Metsätilanomistajayhdistys

”Vastapainona kiireisille kokouksille ovat rentouttavat raivaussaharetket omaan
metsään”, myöntää Leena Mörttinen.

Edustajistovaalin vaalipiiri

Ehdokas

Edustajistoon

Piiritoimikuntaan

Oulun vaalipiiri

Atso Sipola

Oulun vaalipiiri

Timo Pietilä

X

Lohjan vaalipiiri

Liisa Korpela

X

Pääkaupunkiseudun vaalipiiri

Minna Raijas

X

Pääkaupunkiseudun vaalipiiri

Kirsi Uotila

Pääkaupunkiseudun vaalipiiri

Ilta-Kanerva Kankaanrinta

X

Pääkaupunkiseudun vaalipiiri

Seppo Airaksinen

X

Lohjan vaalipiiri

Jukka-Pekka Vapaniemi

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
X

X

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry

Lisätietoja Jaakko Temmes

X

X

X

X

nousi edustajistoon
hallintoneuvostoon
valitun tilalle
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Luonnonmukaista metsänhoitoa monella kielellä

Virolaiset metsänomistajaystävämme tar-

sa. Osallistujat olivat metsänomistajia Virosta

(www.balticamericanfreedomfoundation.org).

metsänomistusta kuin pohjoismaissa ja siellä

josivat keväällä Liitollemme mahdollisuutta

ja luennoitsijat sekä esittelijät Latviasta ja

Johdatuksen luonnonmukaiseen metsän-

toimii myös vastaavanlaisia metsänomistaji-

osallistua Latviassa järjestettävään metsän-

USA:sta. Ja minä olin se ”kaukainen” vieras

hoitoon esitti Latvian WWF:n (www.pdf.lv)

en yhdistyksiä. Kysymyksiä nousi paljon mm.

omistajaseminaariin. Seminaarin teemana

Suomesta. Keskusteluissa puhuttiin englan-

edustaja Janis Rozitis. Alustuksen jälkeen pe-

eri metsänomistusmuodoista, metsänomis-

oli luonnomukainen metsänhoito ja se kä-

tia, latviaa, viroa, suomea ja venäjää - todel-

rehdyttiin eri-ikäiskasvatukseen ja vesistöjen

tajaryhmistä ja metsien sertifioinnista.

sitteli mm. eri-ikäiskasvatusta, vesistöjen

linen kielien ja kulttuurien sekoitus siis.

suojeluun kahden esimerkin avulla.

puskurivyöhykkeitä ja myös yksityismetsäta-

Kiitos järjestäjille hyvästä tilaisuudesta

Seminaarin järjestelyistä vastasi Lel-

Kirk and Madeline David kertoivat yksi-

ja mahdollisuudesta osallistua tilaisuuteen.

de Vilkriste Latvian maatalouden kehit-

tyismetsistä Idaho:n osavaltiossa USA:n poh-

Myös Uno Jäger Pärnun metsänomistajaseu-

Tilaisuus pidettiin matkailutilalla Kraukli

tämisrahastosta (www.flla.lv) ja rahoitus

joisosassa

rasta ansaitsee suuren kiitoksen avusta.

lähellä Salacrivan kylää pohjoisessa Latvias-

tuli Baltian ja USA:n yhteistyörahastosta

Alueella on paljolti samankaltaista perhe-

loutta USA:ssa.

Teemana yksityismetsänomistus USA:ssa. Kuvassa keskellä Kirk and Madeline David ja Janis Rozitis keskustelemassa luonnonmukaisesta metsänhoidosta.

(www.idahoforestowners.org).

Teemana eri-ikäiskasvatus. Kuvassa keskellä Janis Rozitis ja hänestä oikealla metsänomistaja Edmunds Birkenbaums kuvaamassa valikoivan pomintahakkuun periaatetta. Metsää käytetään metsätalouden lisäksi myös
matkailussa.

Jaakko Temmes

Teemana vesistöjen puskurivyöhykkeet. Kuvassa metsänomistaja Marcis Saklaurs kertoo omista puskurialueiden hoitohakkuistaan, joilla on pyritty vähentämään
ja poistamaan muuta puustoa, mutta jättämään paremmin säilyvät tervalepät. Samalla joesta on poistettu lahoa puuainesta. Monella suulla todettiin, että vesistöjen
reunavyöhykkeitä tulisi nykyistä määrätietoisemmin
hoitaa.
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Metsäliitto maksaa osuuspääomalle 5,5 %:n koron

Metsä Group palvelee metsänomistajia
kaikkialla Suomessa. Tarjolla on myös
monia rahanarvoisia etuja.
Kun metsänomistaja liittyy Metsäliitto Osuus-

noin neljää euroa jokaista jäseneltä 2014

nelle kertyy bonusta. Mitä enemmän vastaa-

hänen pitkäntähtäimen tuotto-odotustensa

kunnan jäseneksi, hän tekee osuussijoituk-

vastaanotettua puukuutiometriä kohti.

notamme hänen puutaan neljänä edellisenä

mukaisesti. Hoitosopimusasiakas saa puu-

sen, jolle maksamme osuuskorkoa. Tuo korko

Viime vuosina olemme maksaneet osuus-

vuonna, sitä enemmän hän saa bonusta uu-

kaupassa hinta- ja menekkitakuun sekä

on voitonjakoa omistajillemme ja erittäin vai-

korkoja sääntömääräisille osuussijoituksille ja

den kaupan yhteydessä. Bonuksilla voi ostaa

korkeinta mahdollista bonusta puukauppa-

vaton tapa kartuttaa omaisuutta. Usean vuo-

lisäosuuksille 3–4 euroa jokaista omistajajä-

metsänhoitopalveluita ja asioida verkkokau-

hinnan päälle.

den ajan osuuskorko osuussijoitukselle on ol-

seniltä ostettua kiintokuutiometriä kohden.

passamme. Bonuseuroja voi myös sijoittaa

Sopimus turvaa metsän kokonaisvaltaisen

seuraavassa puukaupassa lisäosuuksiin tai

tulevaisuuden. Viimevuotisten vertailulaskel-

nostaa ne rahana.

mien mukaan esimerkiksi Keski-Suomessa

lut 5,5 prosenttia., ja sen verran maksoimme
korkoa omistajajäsenille viime vuodeltakin.

Sitoutuneille eniten
etuja

Säännöllistä puukauppaa tekevä omista-

hoitosopimusasiakkaamme liiketulos oli yli

joitusmahdollisuudet. Osuussijoituksen lisäk-

jajäsen voi solmia kanssamme jäsenetusopi-

30 prosenttia korkeampi kuin alueen met-

si omistajajäsen voi merkitä A-lisäosuuksia

Haluamme luoda asiakkaaseemme pitkäai-

muksen, jolla saa puulle hinta- ja menekki-

sänomistajilla keskimäärin.

kanssamme tekemistään puukaupoista ja

kaisen suhteen. Siksi olemme rakentaneet

takuun suhdanteista riippumatta. Jes-asiakas

Metsä Groupin lähes 300 puukaupan ja

osuuskoroista saamillaan tuloilla. Pääoma-

asiakasjärjestelmämme sellaiseksi, että si-

on etusijalla puukaupassa esimerkiksi talvi-

metsänhoidon metsäasiantuntijaa auttavat

bonusta hyödyntämällä voi A-lisäosuuksiin

toutuneimmat omistajajäsenet saavat par-

harvennuksissa sekä myrskypuiden ostossa

kaikissa metsän omistamiseen ja hoitoon liit-

päästä kiinni 15 prosenttia edullisemmin.

haat edut, suuremmat bonukset ja enemmän

ja korjuussa.

tyvissä asioissa. Heiltä saat eväät onnistunee-

Lisäksi jäsen voi sijoittaa B-lisäosuuksiin mitä

veloituksettomia palveluita.

Tarjoamme jäsenistölle ainutlaatuiset si-

tahansa rahaa ilman vähimmäis- tai enimmäismäärää.

Vuonna 2014 Metsäliitto Osuuskunnan
jäsenet saivat erilaisia suoria rahanarvoisia

Metsänhoitosopimushehtaarit tuottavat

Vuodelta 2014 maksoimme toukokuussa

etuja noin 50 miljoonan euron edestä. Se

A-lisäosuuksille 5 prosenttia ja B-lisäosuuksil-

tarkoittaa noin 4,5 euroa jäseniltä vastaan-

Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakas voi

le 4,5 prosenttia korkoa.

otettua puuta kohti.

ulkoistaa meille vaikka koko metsän hoidon,

Osuuskorkoina maksettu summa vastaa

Säännöllisestä puukaupasta omistajajäse-

seen puukauppaan ja ammattitaitoiset tekijät
metsänhoitotöihin.

jonka teemme metsänomistajan toiveiden ja

Euromääräisten jäsenetujen kehittyminen
70,0

6,0
5,5

60,0

5,0

50,0

4,5
4,0

40,0
M€

3,5 €/m3

30,0

3,0

Jäsenedut. €/m3

2,5

20,0

2,0

10,0
0,0

Yhteensä

1,5
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

1,0

Vuonna 2014 Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet saivat erilaisia etuja yhteensä noin 50 miljoonan euron edestä. Se tarkoittaa noin 4,5 euroa jäseniltä vastaanotettua puukuutiota
kohti. Jäsenedut sisältävät osuuskorot, hinnantarkistukset, puukaupan bonukset ja pääomabonukset. Osuuskorot on kohdennettu maksuvuoden mukaan. Aiempi voitonjako ei ole
tae sijoitusten tulevista tuotoista.
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Kestävän metsätalouden rahoituslaki
• Tulee voimaan 1.6.2015 (vanha päättyi 17.4.2015,

• Suometsän hoito

energiapuumotit voi ilmoittaa kesäkuun loppuun.

• tuki maksimissaan 70% kokonaiskustannuksista, jos kohde on

• Voimassa 2020 loppuun asti, maksatuksia voidaan

vähintään 5 hehtaaria

tehdä vuoden 2013 loppuun

• tuki 40%, jos kohteen koko on 2-5 hehtaaria

• Rahoitettavat työlajit:

• suometsän hoitoalueella pitää olla tehtynä välttämättömät taimikonhoitotyöt ja
metsänhoidollisesti tarpeelliset hakkuut (hoito- ja hakkuutarvetta ei saa olla 5-10

• Taimikon varhaishoidon tuki 160e/ha (minimi 1ha)

vuoden aikana)

• pitää poistaa vähintään 3000 runkoa/ha (pohjoisessa 2000 runkoa/ha)

• hoitotyön jälkeen puuston kasvun on oltava vähintään 1.5m3/v

• taimikon keskipituuden oltava taimikonhoidon jälkeen vähintään 0.7 m ja
enintään 3 metriä

• Ympäristötuki

• Nuoren metsän hoidon tuki 230e/ha (minimi 2ha)

• omavastuu 4% sen kiinteistön puuston arvosta, jolla kohde sijaitsee tai 3000 euroa

• pitää poistaa vähintään 1000 runkoa/ha (pohjoisessa 800 runkoa/ha)

• ympäristötukisopimukset tehdään 10 vuodeksi

• hoitotyön jälkeen jäävän puuston rinnankorkeusläpimitta saa olla enintään 16 cm
• korotettu nuoren metsän hoitotuki 450e/ha, jos puuta kerätään vähintään

HUOMIOITAVAA!
• Rahoitushakemus tehtävä ennen töiden aloittamista

35m3/ha (pohjoisessa 25m3/ha)
• pienpuun ei tarvitse mennä energiakäyttöön, voi jäädä myös metsänomistajalle

• Taimikonhoito, nuoren metsän hoito ja juurikäävän torjunta voidaan aloittaa
hakemuksen jätön jälkeen (kiinteistötunnus, kartta, kuviotiedot).

• Juurikäävän torjuntatuki 70e/ha

• Rahoituslomake työn alla.

(kantojen nostoa juurikäävän torjuntakeinona ei enää tueta)
• Metsän terveyslannoituksen tuki 40% kokonaiskustannuksista

• Muissa toimenpiteissä metsäkeskus hyväksyy toteutussuunnitelman ennen kuin
työhön voidaan ryhtyä

(kasvatuslannoitusta ei tueta)
• Metsätien perusparannuksen tuki 40-60% kokonaiskustannuksista

• Hankkeen suunnittelu ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät hankkeen
kokonaiskustannuksiin

• Uuden metsätien rakentamisen tuki 30-50% kokonaiskustannuksista
• tien pituuden oltava vähintään 500 metriä

• Kaikki kestävän metsätalouden rahoitustuet ovat veronalaista tuloa

• uuden tien metsätalouden käytön osuus oltava 50% ja perusparannettavan tien

• Hirvivahinkoja ei enää korvata valtion varoista. Jos haluaa varautua hirvivahinkoihin,
on syytä ottaa hirvivahinkojen korvauksen sisältävä vakuutus.

käytön osuus 30% (vanhassa laissa 40%)

• Vajaatuottoisten alueiden uudistamista ei enää tueta.

• tietiheys saa olla enintään 15m/ha

Rauno Numminen

Kirja-arvostelu

YHTEISMETSÄN VERO-OPAS OSUI OIKEAAN AIKAAN
Yhteismetsien määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä

hankintatyötä yhteismetsässä?

• Voiko yhteismetsä ottaa vastaan oman pääomanehtoisen
sijoituksen?

vuodessa. Yhä useampi meistä metsänomistajista on osak-

• Jos yhteismetsän hankinnassa on mukana luonnollisten

kaana yhteismetsässä. Jotkut osallistuvat myös yhteismetsän

henkilöiden lisäksi esimerkiksi osakeyhtiö niin syntyykö

• Mitä merkitsee hybridilaina yhteismetsälle?

metsävähennysoikeus?

• Ovatko yhteismetsän osakaskunnan kokouksen

hallintoon ja voivat myös yhteismetsän hoitokunnan jäseninä tai jopa toimitsijamiehenä. Monet metsänomistajat ovat
myös liittäneet metsänsä yhteismetsään Metsäkeskuksen ja
Maanmittauslaitoksen yhteishankkeen innoittamina tai muuten vaan. Riippumatta roolistaan yhteismetsässä jokaisen

• Siirtyykö yhteismetsään liitettävän tilan käyttämättä oleva
meno-tai tuhovaraus yhteismetsälle?
• Kuka kutsuu koolle yhteismetsän osakaskunnan

kohtuulliset kulut vähennyskelpoisia tulo-ja
arvonlisäverotuksessa?
• Voiko ulkomailta ostetun metsän liittää yhteismetsään?

ensimmäisien kokouksen?

pitäisi tuntea yhteismetsän verotuksen perusteet. Tunnetko

• Tehdäänkö yhteismetsän puukaupoista ennakonpidätys?

Jos Sinulta löytyi vastaus kaikkiin edellä lueteltuihin kysymyk-

Sinä? Sen selvittämiseksi tässä muutama yhteismetsän vero-

• Kohdennetaanko puukaupan tulo siihen ajankohtaan

siin, niin voit suhteellisen rauhalisin mielin omistaa ja hallita

kun mittaustodistus on annettu vai siihen, kun puun

yhteismetsää. Mutta jos vastausta ei löytynyt, niin kannattaa

myyntitulo on maksettu?

hankkia omaan kirja-arsenaaliin Yhteismetsän vero-opas.

tukseen liittyvä kysymys:
• Maksaako yhteismetsä kirkollisveroa?
• Onko yhteismetsän osuuden hankintaan kohdistuneen
lainan korko osakkaan verotuksessa vähennyskelpoinen?
• Voiko yhteismetsän osakas vähentää ne matkakuut, jotka
aiheutuvat osakaskunnan kokoukseen osallistumisesta?
• Voiko yhteismetsän osakas tehdä verovapaata

• Jos yhteismetsän ostamaa tilaa ei liitetä yhteismetsään,

Siinä on selkeästi jaoteltuna esitelty kaikki yhteismetsään

niin syntyykö yhteismetsälle silti metsävähennysoikeutta

verotukseen liittyvät asiat. Monet verotuskäytännöt ovat

hankinnasta?

hankalia ymmärtää. Tämän helpottamiseksi Yhteismetsän

• Lisätäänkö yhteismetsäosuuden luovutukseen käytetty

vero-oppaassa on runsaasti käytännön esimerkkejä.

metsävähennys?
• Mitä merkitsee substanssipoisto esimerkiksi soranotossa?

Rauno Numminen
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Metsäsäätiön kohdennettu keräys Pohjanmaalle
puurakentamisen liiketoimintaprofessuurille
Kohdennettu keräys alkoi huhtikuun alussa ja
se kestää vuoden. Tänä aikana Etelä- ja KeskiPohjanmaan alueelta Metsäsäätiölle kertyvät
varat ohjataan Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekuntaan perustettavan puurakentamisen liiketoiminnan professuurille.
Kaikki alueen puunostajat ja metsänomistajajärjestöt ovat mukaan keräyksessä. Professuurin tarkoitus on edistää puuosaamisestaan tunnetun alueen puutuoteteollisuutta ja
puurakentamisen tutkimus- ja kehitystyötä.
Metsäsäätiön rahoitus hankkeessa riippuu
siitä, miten alueen metsänomistajat ja puun
ostajat innostuvat asiaan. Mitä paremmin
kohdennettu keräys onnistuu, sitä enemmän on resursseja toimia ja saada aikaan.
Hankkeen vähimmäisrahoitus on kuitenkin jo
varma, joten professuuri tulee toteutumaan.
Metsänomistajalle pitäisi esitellä mahdollisuus olla mukana maakunnan omassa hankkeessa.
– Jos asiaa ei esitellä, se on itse asiassa
metsäammattilainen, joka tekee päätöksen
metsänomistajan puolesta. Jos taas asiasta kerrotaan, päätösvalta on oikeasti puuta
myyvällä metsänomistajalla, sanoi Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi.
Metsäsäätiön lisäksi hankkeella on muitakin rahoittajia, kuten Vaasan seudun kehitys
Oy ja alueen puualan yritykset.

Sauli Brander uutena jäsenenä Suomen Metsäsäätiön hallitukseen
UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander on valittu
Metsäsäätiön hallitukseen.
– Tulen innolla mukaan Suomen Metsäsäätiön toimintaan. Arvostan suuresti sitä pitkäjänteistä työtä, mitä Suomen metsäsäätiö
on tehnyt suomalaisen metsän ja metsäteollisuuden hyväksyttävyyden edistämiseksi.
Haluan antaa oman panokseni tähän tärke-

sen Jussi Kumpula. Asiantuntijajäseninä ovat

ään työhön, kertoo Sauli Brander.

METO:n Håkan Nystrand ja Suomen Sahojen

Muilta osin hallituksen kokoonpano säi-

Kai Merivuori.

lyy ennallaan. Hallituksen puheenjohtajana

Metsäsäätiön valtuuskunnan puheenjoh-

jatkaa Jorma Länsitalo(Stora Enso) ja varapu-

tajana jatkaa MTK:n Juha Marttila ja varapu-

heenjohtajana Juha Hakkarainen (MTK). Muut

heenjohtajana Stora Enson Risto Nurmela.

hallituksen jäsenet ovat MTK:n Mikko Tiirola,

Etämetsänomistajien edustaja valtuuskun-

Metsä Groupin Juha Mäntylä ja Metsähallituk-

nassa on Rauno Numminen, varahenkilönään

Jaakko Temmes.

Metsäsäätiö
kuljettaa
kevään aikana 3500 oppilasta tutustumaan metsään

tustumista metsätalouteen ja -teollisuuteen
rahoittamalla metsätalous- ja teollisuusvierailuiden linja-autokuljetuksia. Nämä retket
järjestetään koulujen ja metsäammattilaisten
yhteistyönä. Kevään 2015 aikana Metsäsäätiön rahoituksella 3500 potentiaalista tulevaisuuden metsäammattilaista ja yhteiskunnan

Suomen Metsäsäätiö tukee koululaisten tu-

vaikuttajaa pääsee tutustumaan alaan.
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Yhteystiedot
Etämetsänomistajien Liitto ry
Itsenäisyydenkatu 37
28100 PORI

www.etametsanomistaja.fi
www.etamol.fi

Puheenjohtaja
Rauno Numminen, p. 040 - 823 5880
raunonumminen@hotmail.com

Varapuheenjohtaja
Jaakko Temmes, p. 045 - 670 1581
jaakko.temmes@pkmo.org

Jäsenyhdistysten yhteystiedot
Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry
Samuli Notko, p. 0400 205 995
samppa@virpi.net

Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry
Jari Kemppainen, p. 044 355 1728
jarikemppainen77@gmail.com

Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat ry
Juhani Paananen, p. O40 952 3206
juhani.paananen@anvianet.fi

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

Meän Mettäkerho ry
Heikki Kärki, p. 040 583 2869
heikkikarkiheikki@gmail.com

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Timo Pietilä, p. 044 203 4473
timopietila48@gmail.com

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Eero Mikkola, p. 046 810 6462
eero.mikkola@pkmo.org

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry
Liisa Korpela, p. 044 5908748
liisa.korpela@phnet.fi

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

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

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

Satakunnan Metsänomistajat ry
Rauno Numminen, p. 040 823 8258
raunonumminen@hotmail.com

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

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

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

Metsäsijoitus. Helppo, turvallinen, kannattava.
Asiantuntevan kumppanin kanssa teet tuottavan sijoituksen.

Metsätilan Ostoturva
Etsimme toiveidesi mukaisen tilan. Tutkimme tilan maastokäynnillä ja analysoimme sijoituksen
tuoton. Hoidamme kaupanteon. Teemme välittömät metsätaloudelliset toimenpiteet. Perehdytämme sinut metsätalouteen. Saat lisäksi metsäsuunnitelman. Palvelun etuhinta Etämetsänomistajien liiton jäsenille 2,5 % toteutuneesta kauppahinnasta +alv 24%. (Normaali hinta 3,0% + alv)

Metsätilan Tuottoturva
Halutessasi sovimme ostamasi tilan hoidosta. Tunnemme sen valmiiksi ja teemme
kustannustehokkaan tarjouksen. Hoidamme toimenpiteet optimaalisesti ja oikea-aikaisesti.
Saavutat varmimmin sijoituksellesi ennustetun tuoton.
Analysoimme tunnusluvuillamme jokaisen Suomessa julkisessa myynnissä olevan yli 10 hehtaarin
tilan. Markkinatuntemuksemme on alan kattavin. Tiedät varmasti mistä maksat.
mika.venho@sijoitusmetsat.fi
puh. 045 154 6385
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
www.sijoitusmetsat.fi

ANIANPELLON
MARKKINAT
7.-8.8.2015
Anianpellon Markkinat järjestetään Vääksyssä Kalmarinrannassa elokuun toisena viikonloppuna. Vuosittain markkinoilla
vierailee jopa parikymmentä tuhatta kävijää. Näytteilleasettajia
on parisataa. Ohjelmassa on
muun muassa 44:n Anianneidon valinta, vesi-golf, klapikisa
ja markkinajuoksu. Paikalla on
myös Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistyksistä Hämeenlinnan Metsätilanomistajat ja
Päijät-Hämeen
Metsänomistajat. Kannattaa lähteä tapaamaan tutustumaan markkinoihin ja tapaamaan tuttuja!
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Etämetsänomistajat Baltia, Eesti,
Latvia, Liettua 26.-30.8.2015
26.8. ke

- klo 18.30 Helsinki Länsisatama
Tallink Star klo 19.30
- klo 21.30 Tallinna, yöpyminen hot St Barbara
- Bussi kulkee 3-tietä Tuulos-HämeenlinnaHelsinki

27.8. to

- klo 8.00 aamupala hotellissa
(päivän ajomatka 660 km)
- ajo Baltiassa Viabaltikaa Liettuaan Vilnaan,
Jelkovan kartano, lounas ja
tutustuminen n. klo 13.00
- Liettuan rajan ylityksen jälkeen Ristimäki,
jossa on tuhansia ristejä Vilna hotelli Comfort,
päivällinen

28.8. pe

- klo 8.00 aamupala hotellissa
(päivän ajomatka 250 km)
- kävelykierros vanhassa kaupungissa,
kulttuuri, nähtävyydet
- Druto Pargas patsaspuisto, kerätty
neuvostoaikaisia patsaita, lounas,
omatoimista tutustumista Vilnaan,
hot Comfort

7 hen 2h huone, 1h huonelisä 150€

Sisältää:
- bussi, laiva hotelli neljä yötä,
- ohjelmassa mainitut ruokailut
- opastukset ja kohteiden pääsymaksut
Varaamme oikeuden hinta ja palvelumuutoksiin.
Matkustajia 40
Baltian rajoilla ei ole passin tarkastusta,
mutta vaadittaessa matkustajan on todistettava
henkilöllisyytensä passilla tai Eu-henkilökortilla.
Ajokortti tai Kelakortti ei kelpaa.

Ilmoittautumiset
5.7.2015 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä matkustajan
syntymäaika ja osoite. Matkustajille lähetetään
ohjelma ja maksuosoitus.

29.8. la

- klo 8.00 aamupala hotellissa
(päivän ajomatka 80 km)
- Trakain linna 1300-luvulta
- Latvian metsähallituksen vierailu ja
yhteinen illanvietto
- ruokailu

30.8. su

Matkan hinta 545€

Matkanjärjestäjä

- klo 7.00 aamupala (päivän ajomatka 575 km)
- kotimatka, ajo Tallinnaan ja sieltä Helsinkiin
- lounas matkalla
- Tallink Star klo 19.30, Helsinki klo 21.30

Samuli Notko Matkat T:mi
Urpastentie 18, 14870 Juttila
puh. 0400 205 995
sähköposti: samppa@virpi.net
… vastaan mielelläni kysymyksiin..

www.metsalehti.fi/mobiili

Metsä
hyppysissä.
Metsälehden mobiiliversio on luettavissa
lähes kaikissa älypuhelimissa ja tableteissa.
Ja sen käyttö on helppoa!
Metsälehti Mobiili kulkee
mukana aina siellä, missä sinäkin.
Aina valmiina. Aina hyödyllisenä.
Aina saatavilla.
Lataa ilmainen näytenumero
Apple Storesta, Google Playsta
tai Windows Storesta. Katso
esittelyvideo Metsäkustannuksen
You Tube-kanavalla.

HYVISTÄ
SIEMENISTÄ
Jalostettu mänty
kasvaa 15 – 25 %
enemmän kuin
luontainen mänty

Tapion siemenkeskus palvelee sinua
kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön
tai taimitarhalle
TAPIO SILVA Oy SIEMENKESKUS
Torholantie 33 12100 Oitti
puh. 0294 32 6000
www.tapio.fi /siemenkeskus
siemenkeskus@tapio.fi

KASVAA
TUOTTAVA
METSÄ
Jalostetuilla siemenillä metsäsi tuottaa
kiertoaikana rekkakuorman enemmän
puuta hehtaarilta ja järeytyy uudistuskypsäksi 5 – 20 vuotta nuorempana

Download from

Windows Store

Katso ja tilaa
metsäkirjat
www.metsakirjakauppa.fi

Seuraa meitä Facebookissa:
www.facebook.com/metsakustannus

KYLVÄ HYVÄÄ! Tilaa Tapion jalostettua siemenviljelyssiementä

Yhteistyö takaa tuloksen.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

Makita

alkaen

299,-

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

www.finforelia.fi

eur

Makita ruohonleikkurivalikoimassa on sähkö-, akku- ja polttomoottorikäyttöisiä ruohonleikkureita. Makita ruohonleikkurit ovat laadukkaita
ja helppokäyttöisiä. Laajasta valikoimasta löytyy oikea tuote kuhunkin
käyttötarpeeseen. Tutustu mallistoomme www.makita.fi

Metsissä on tulevaisuus

www.alexandria.fi

Alexandria tarjoaa laadukkaita ja helppohoitoisia säästämisen ja
sijoittamisen ratkaisuja sekä ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua.
Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti 24 paikkakunnalla
yli 300 sijoitusalan ammattilaisen voimin.
Katso lisää: www.alexandria.fi

  

 

 
  
     
   
      


