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  Pääkirjoitus

Kuvassa joukkuekilpailun voittaja 
Hämeenlinnan Seudun Metsätilano-
mistajien 1 joukkue, vasemmalta Erkki 
Paronen, Sirkka Jaakonsaari ja Veikko 
Jaakonsaari. Kuvasta puuttuu joukku-
een neljäs jäsen Sanna Jaakonsaari.

Sekä metsäammattilaisten että met-
sänomistajien metsätaitokilpailut 
ovat olleet osa metsäasioiden kou-
luttamista vuosikymmenien ajan. 
Suurempi paino on ollut osaamisen 
lisäämisellä kuin hampaat irvessä 
kilpailulla. Toki mitalien voittami-
sella ja palkintojen saamisellakin on 
tärkeä merkitys. Etämetsänomista-
jien Liitto on järjestänyt Etämetsän-
omistajien SM-metsätaitokilpailuja 
jo toistakymmentä vuotta Evolla. 
Metsätaitoilusta kiinnostuneita met-
sänomistajia on riittänyt.

Sekä metsäkeskus että metsänhoito-
yhdistykset järjestivät aikaisemmin 
metsänomistajille vuosittain metsä-

Metsätaitoilulla osaamista 
myös omaan metsään

taitokilpailuja. Niitä oli sekä kunnalli-
sia että maakunnallisia. Tämä perin-
ne on pikkuhiljaa hiipunut. Suomen 
Metsäkeskus on omassa toiminnas-
saan linjannut, että metsätaitokilpai-
luja ei enää järjestetä. Metsänhoito-
yhdistyksistä jotkut saattavat vielä 
kilpailuja järjestää. 

Mielestäni vuosikymmenien metsä-
taitoiluperinne kannattaisi elvyttää 
uudelleen entiseen ” loistoonsa ”.  
Järjestelyt voisi jakaa eri toimijoiden 
kesken. Kenenkään työpanos ei näin 
muodostuisi järin suureksi. Asiasta 
innostuneet metsätaitoilijat ovat var-
masti myös valmiita maksamaan osal-
listumismaksun. Etämetsänomistajien 

Liiton SM-kisoissa osallistumismaksu 
on ollut kolmekymmentä euroa. 

Sen sijaan, että metsätaitokilpailu-
perinnettä ajettaisiin alas, on Etä-
metsänomistajien Liitossa päätetty 
kehittää perinteisen metsätaitokil-
pailun rinnalle metsätaloustaitokil-
pailu. Tätä kehittämistyötä tehdään 
yhdessä Tapion kanssa. Tarkoitus on 
järjestää ensimmäinen koekilpailu jo 
tänä vuonna. Suomen 100-vuotisju-
halavuonna 2017 järjestetään sitten 
ensimmäinen virallinen SM-metsä-
taloustaitokilpailu. Kilpailu on avoin 
kaikille metsänomistajille ja se tullee 
muodostumaan sekä maastotehtä-
vistä että kirjallisista tehtävistä.    

Metsäalan toimijat miettivät jatku-
vasti sitä, miten metsänomistajat 
saadaan kiinnostumaan omasta met-
sästään ja sen hoidosta ja käytöstä. 
Keinoja kiinnostuksen lisäämiseen on 
monia. Yksi niistä on kisailu omasta 
osaamisestaan suhteessa muihin 
metsänomistajiin. Itse kisoissa ja 
kisojen jälkeen metsäkohteiden ky-
symykset ja vastaukset aiheuttavat 
parran pärinää kisaan osallistuneiden 
kesken. Tällainen ajatustenvaihto siir-
tää eittämättä osaamista myös met-
sätaitoilijan omaan metsään.

Rauno Numminen  
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Saimaan Metsänomis-
tajat oli järjestänyt 
upeat puitteet Etämet-
sänomistajien Liiton 
18. vuosikokoukselle. 
Imatran valtionhotelliin 
kokoontui lähes kolme-
kymmentä kokousedus-
tajaa kymmenestä 
metsätilanomistajayh-
distyksestä. Vuosikoko-
uksessa puhetta johti 
Juha Nikula Kouvolan 
Seudun Metsätilano-
mistajista ja sihteerinä 
toimi Jaakko Temmes 
Pääkaupunkiseudun 
Metsänomistajista. 

Etämetsänomistajien Liiton puheen-
johtajaksi valittiin seuraavaksi kak-
sivuotiskaudeksi Rauno Numminen 
Satakunnan Metsänomistajista. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Pertti Kaup-
pinen Tampereen Seudun Metsän-
omistajista, Jari Kemppainen Kajaanin 
Metsänomistajista, Juha Nikula ja 
varapuheenjohtaja Jaakko Temmes. 
Johtokunnan ulkopuolisena sihteerinä 
jatkaa Mikko Vahvaselkä Turun Seu-
dun Metsänomistajista.

Saimaan Metsänomistajat järjestivät Etämetsänomistajien Liiton 18. vuosikokouksen Imatran Valtionhotellin upeissa puitteissa.

Professori Timo Kärki Lappeenran-
nan Teknisestä Yliopistosta esitteli 
puun ja muovin yhdistämistä kom-
posiiteiksi eri tuotteissa.

Siitä, miten koivuun istutetuilla 
pakurikääpä ympillä voi ansaita,  
kertoi Janne Mankki Suomen Paku-
rikääpä Oy:stä.

Palmusunnuntain alun ”juhlisti” 
Saimaan Metsänomistajien pu-
heenjohtaja Irma Welling. Virvon-
nan kohteena oli Kajaanin Met-
sänomistajien puheenjohtaja Jari 
Kemppainen.

Etämetsänomistajien Liitto 
kokousti Imatralla

Etämetsänomistajien Liiton teh-
tävänä on etämetsänomistajien 
edunvalvonta. Tähän päästään osal-
listumalla muun muassa työryh-
mätyöskentelyihin ja lausuntojen 
antamiseen. Yhteistyö Eduskunnan 
suuntaan on myös tärkeää ja sitä 
tehdään liiton oman yhdyshenki-
lön välityksellä. Etämetsänomista-
jien Liitto jatkaa hyvää yhteistyötä 
useiden yhteistyökumppaneidensa 

kanssa ja etsii aktiivisesti myös uusia 
yhteistyökumppanuuksia. Liitto pyr-
kii aktivoimaan vielä liittoon kuulu-
mattomia kerhoja liiton jäseneksi ja 
perustamaan uusia yhdistyksiä sel-
laisille paikkakunnille, missä sellaisia 
ei vielä ole. Liitto tulee myös järjestä-
mään kysyttyjä yhteisiä metsäretkiä 
jäsenyhdistystensä jäsenille. Liiton 
järjestämiä uusia tapahtumia ovat 
metsätaloustaitokilpailu ja metsän-
omistajaseminaari. 

Rauno Numminen

Ostaisitko oman 
rantatilan Lapista?

Useita vaihtoehtoja Kittilässä, 
Enontekiöllä ja Rovaniemellä.

Katso lisää: 
www.satakunnanmetsapalvelut.fi

Tiedustelut:
0500 328 333 / Rauno Numminen
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Pakurista pätäkkää pörssiin
Suomen Pakuri Oy aikoo tosissaan 
vastata Kiinan tarpeisiin saada hyvää 
pakuria Suomesta. Sen sijaan, että 
pakuria kerättäisiin hajallaan met-
sässä olevista koivuista, ei ole yhtiön 
toimintaperiaate. Pakurin kasvatus on 
tarkoitus keskittää sellaisten metsän-
omistajien koivikoihin, jotka haluavat 
lisäansioita pakurin kasvatuksesta. 
Tätä kasvatustapaa tukee sekin, että 
pakurin poiminta ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin. Metsissä villinä kasvaa pa-
kuria voi myydä verovapaasti, mutta 
viljellyn pakurin myynnistä joutuu 
maksamaan pääomatuloveron.

Pakurin kasvatukseen soveltuvat 
kaiken kokoiset hies-ja rauduskoivut 
etelästä pohjoiseen. Yhteen koivuun 
voidaan istuttaa viisi ymppiä noin vii-
denkymmenen sentin välein alhaalta 
ylöspäin. Ymppi on huonekalun ko-
koajille tuttu puutappi, joka sisältää 

pakurikääpää. Ymppi asennetaan 
koivuun porattuun reikään ja reikä 
peitetään. Koivun sisällä pakuri alkaa 
kasvaa ja noin 2-3 vuoden kuluttua 
puun kylkeen ilmestyy pakurikääpä. 
Pakurikääpä on valmis poimittavaksi 
6-8 vuoden kuluttua.

Suomen Pakurikääpä myy ymppejä 
viiden euron kappalehintaan. Hintaan 
lisätään vielä arvonlisävero. Ympin 
hintaan sisältyy paitsi ymppi niin myös 
ympin asennus koivuun ja valmiin pa-
kurikäävän  poiminta metsästä. Poi-
minta-aika sovitaan metsänomistajaan 
kanssa. Pakurikäävän hinta määrittyy 
poiminta-ajankohdan markkinahinnan 
perusteella. Halutessaan metsänomis-
taja voi myydä pakurikääpänsä muille-
kin kuin Suomen Pakuri Oy:lle.  

Suomen Pakuri Oy:n toimitusjohtaja 
Janne Mankki laskeskelee, että tä-

mänhetkisen hintatason mukaan las-
kettuna yksi koivu tuottaisi noin 125 
euron hintaisen pakurisadon. Verrat-
tuna 25 euron investointiin tuotto 
tuntuu erittäin hyvältä. Pakurikääpä 
lahottaa isäntäpuunsa, mutta poltto-
puuksi koivu sopii silti hyvin. Tukkia 
pakurin kasvatuksessa ei menetetä, 
koska pakuri istutetaan kuitupuuko-
koiseen runkoon.

Kiinassa pakuria käytetään lääkkee-
nä. Sillä on todettu olevan positiivisia 
vaikutuksia muun muassa sekä syö-
vän ennaltaehkäisyyn että syövän 
parantamiseen, aineen vaihduntaan, 
tulehduksiin ja verenkiertoon. Kiinas-
sa pakurikääpä hyväksytään lääk-
keeksi. Suomessa sitä voidaan myy-
dä uutteena luontaistuotekaupoissa, 
mutta ei elintarvikeliikkeissä.

Rauno Numminen

Maa-ja metsätalousministeriön pää-
tös keskeyttää metsäkeskuksissa 
taimikonhoito- ja nuorenmetsähoito 
hakemusten vastaanotto lopetti käy-
tännössä edellä mainitut työt met-
sissä. Päätös oli rankka metsiemme 
kehitykselle. Viimeisimmän kestävän 
metsätalouden rahoituslain muutos-
esityksen kohdalla Etämetsänomis-
tajien Liitto kiinnitti pyydetyssä lau-
sunnossaan huomiota tähän asiaan. 
Näkemys siitä, että uusi lakiehdotus 
tehtiin osittain juuri keskeyttämispy-
kälän lisäämiseksi lakiin, osoittautui 
oikeaksi.

Raivaussahamiehet ja pikkumotot 
ovat nyt poistuneet metsistä. Met-

Metsänhoitotyöt loppuivat metsissä
sänhoitotöiden tekijät kuluttavat 
aikaansa kotokulmilla tai hakeutu-
vat muihin töihin. Hyvässä kasvussa 
olevat nuoret metsän riukuuntuvat 
hoidon puutteessa. Miljoonien puu-
mottien saaminen puunjalostuslai-
toksillemme vaarantuu. 

Kemera-tuen poistumisesta tai-
mikonhoidossa ja nuorenmetsän 
hoidossa on puhuttu jo muutaman 
vuoden ajan.  Nykyinen tilanne lie-
nee esimakua tulevasta. Metsän-
omistajat ja hoitotyön tekijät tulevat 
sopeutumaan tilanteeseen ja mark-
kinat määrittelevät tulevaisuudessa 
sellaiset pelisäännöt nuorenmetsän 
hoitoon, että työt varmasti jatkuvat. 

Aikaa tähän kuluu. Nyt olisi kuitenkin 
tärkeää se, että maa-ja metsätalo-
usministeriö viestittää selkeästi sen 
ajankohdan, milloin taimikonhoidon 
ja nuorenmetsänhoidon hakemuksia 
voi jälleen jättää metsäkeskukseen.

Rauno Numminen

Kemerahakemusten jätön keskeyttäminen oli vakava takaisku hyvälle metsän hoidolle. Hyvällä metsähoidolla saatava metsien lisäkasvu jää saavut-
tamatta. Tämä kostautuu jatkossa puunjalostuslaitosten puuhuollossa.

Pakurikääpä koivussa.

Maa-ja metsätalousministeriön pää-
tös keskeyttää taimikon- ja nuoren-
metsänhoidon kemera-hakemusten 

vastaanotto metsäkeskuksissa 
pakottaa pikkumotot pois metsästä 

odottamaan parempia aikoja.
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Etämetsänomistajien 
SM-metsätaitokisat 
Evolla 14.5.2016

Etämetsänomistajien 
Liiton metsätaitokilpai-
lut pidettiin lauantaina 
14.5. Evolla. Sää oli 
mitä keväisin ja kaunis 
eikä haitannut, vaikka 
sadekuurot vähän kas-
telivatkin kilpailijoita ja 
tehtäväkortteja.

Vajaa viisikymmentä kilpailijaa 
suuntasi metsään ja taso oli kova. 
Palkintosijoja ratkottiin hyvinkin pie-
nillä piste-eroilla ja yksi sija joudutiin 
arpomaankin.

Kuvassa vasemmalta miesten sarjan voittaja Esko 
Uusi-Simola Päijät-Hämeen Metsänomistajista ja 
naisten sarjan voittaja Sinikka Mononen Pääkaupun-
kiseudun Metsänomistajista.

Matti Mäkiaho esittelemässä kil-
pailun järjestelyjä osallistujille.

Metsätaitoilu on perheharrastus. Kuvassa Kalliokos-
ken perhejoukkue: Sini, Jonna ja Maire Päijät-Hä-
meen Metsänomistajista.

Kasvintunnistus oli melkoista pähkäilyä. Eikä kirjakaan nopeasti auttanut.

Kilpailun järjestelyistä huolehti Matti 
Mäkiaho yhdessä Evon Metsäosuus-
kunnan kanssa. Osuuskunnan puolel-
ta vetäjänä toimi Jyri Lahtinen.

Tuloslaskennan aikana käytiin läpi 
ajankohtaisia metsäalan asioita 
Jaakko Temmeksen johdattelemana. 
Kemeran tilanne ja meneillään oleva 
kädenvääntö metsävaratietojen jul-
kisuudesta puhuttivat paljon.

Kiitos osallistujille ja kaikille järjeste-
lyihin mukana olleille. Nähdään ensi 
vuonna. Mutta sitä ennen on taas 
kokonainen vuosi aikaa harjaannut-
taa silmää.

Kilpailun runsaissa palkinnoissa olivat 
mukana Metsä Group, Makita, Metsä-
kustannus, Viking Line ja Satakunnan 
Viikko. Suurkiitos lahjoittajille.

Jaakko Temmes

Tarvitsetko 
metsäsuun-
nitelman?
Tässä yksi mahdollisuus. Voit saada suunni-
telman Itä-Suomen yliopiston opiskeiljoiden 
opintotyönä. Hinta on tavallista edullisempi 
ja suunnitelman laatijan kanssa pääset kes-
kustelman etäyhteydellä. Katso asiasta tar-
kemmin Liiton nettisivuilta. Mutta toimi pian, 
sillä mukaan mahtuu rajallinen määrä ja vas-
taus halutaan 10.6. mennessä.

Metsänhoito-opas, 
metsähaaste ja 
hoitotahto
WWF Suomi on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan yksin-
kertaisista tavoista huomioida luonnonarvoja tavallisen 
metsänhoidon yhteydessä. Oppaan kanssa voit lähteä 
mukaan myös haastekampanjaan ja lisäksi voit laatia 
hoitotahto-dokumentin kuvaamaan omia tavoitteitasi 
luonnonmukaisemmalle metsänhoidolle.

Tässä on hyvä toimintatapa: autetaan metsänomistajia 
yksinkertaisella tavalla hoitamaan luontoarvoja metsäta-
louden ohessa. Toimintatapa perustuu luottamukseen ja 
tukeen eikä valvontaan ja byrokratiaan. Kannattaa tutustua.

http://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/
metsahaaste-omistajat/
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Metsäliitto Osuuskunta maksaa 
perusosuuksille 6,0 %:n koron

Metsäliitto Osuuskunta 
maksaa omistajajäse-
nilleen erittäin kilpailu-
kykyistä korkoa. Perus-
osuuksille maksetaan 
viime vuodelta korkoa 
6 ja A-lisäosuuksille 5,5 
prosenttia. Molemmat 
nousivat puoli prosent-
tia edelliseen vuoteen 
verrattuina.

”Omistajastrategiamme mukaisesti 
koko jäsenistö palkitaan Metsä Grou-
pin viime vuoden tuloskehityksen an-
siosta. Sen mukaan voitonjaon paras 
tuotto kohdennetaan perusosuuksiin, 
mutta myös A-lisäosuudet ovat selkeä 
voitonjaon kohde. A-lisäosuuksien, 
joihin voi sijoittaa puukaupoista ker-
tyneitä tuloja, koron nostolla halutaan 
palkita kanssamme aktiivisesti puu-
kauppaa käyvät ja osuuskuntaansa 
sijoittavat omistajajäsenet”, jäsenpal-
velujohtaja Juha Jumppanen sanoo. 

B-lisäosuuksille viime vuodelta mak-
settava korko laski 4,5 prosentista 
kolmeen. Niihin omistajajäsen voi 
sijoittaa muita kuin kanssamme 
puukaupoista kertyneitä varojaan. 
Jumppanen painottaa, että myös B-li-
säosuuksien korko noudattaa omis-

tajastrategiaa. ”Sen mukaan B-lisä-
osuuksien tulee olla kilpailukykyinen 
rahamarkkinasijoitusten korkoihin 
verrattuna. Kolme prosenttia on edel-
leen erittäin kilpailukykyinen, jos sitä 
vertaa esimerkiksi pankkien maksa-
miin korkoihin.”

Omistajajäsenyydestä ei peritä vuo-
tuista jäsenmaksua, vaan liityttäessä 
Metsäliitto Osuuskuntaan tehdään 
osuussijoitus. Sen suuruus määräytyy 
metsän laajuuden ja sijaintikunnan 
perusteella. Tälle sijoitukselle eli pe-
rusosuuksille maksetaan voitonjako-
na osuuskorkoa. Näin ollen jo pelkkä 
jäsenyys kartuttaa vaivattomasti va-
rallisuutta.

Metsäliitto Osuuskunta on harjoitta-
nut pitkäjänteistä, jäsenistöä palkit-
sevaa korkopolitiikkaa taloudellisesti 
vaikeinakin aikoina. ”Sijoitusmahdol-
lisuutemme tarjoavat omistajajäse-
nille kilpailukykyisen ja kotimaisen 
sijoitusvaihtoehdon.”

Osuuskunnassa 
metsäomaisuuden 
arvo kasvaa

”Haluamme olla suomalaisen met-
sänomistajan paras kumppani ja 
hänen metsävarallisuutensa kas-

vattamiseksi kehitämme jatkuvasti 
palvelujamme. Viime vuonna uudis-
tamamme bonusjärjestelmä on hyvä 
esimerkki. Parhaimmillaan säännöl-
listä puukauppaa kanssamme käy-
vien omistajajäsenten puukaupan bo-
nukset lähes tuplaantuivat aiempaan 
verrattuna, ja nyt myös metsänhoito-
palveluiden ostosta kertyy bonusta”, 
Jumppanen sanoo.

Jumppanen toivoo, että omistajajä-
senet havahtuisivat huomaamaan, 
millainen merkitys osuuskunnan jä-
senyyden mukanaan tuomilla eduilla 
on heidän koko metsätaloutensa kan-
nattavuuden kannalta. ”Esimerkiksi 
vuonna 2015 maksoimme euromää-
räisiä etuja jäsenille yli 50 miljoonaa 
euroa. Se vastaa keskimäärin noin 4,7 
euroa jokaista jäseneltä ostamaam-
me puukuutiometriä kohden. 

Keskittäminen 
kannattaa

Mitä sitoutuneempi omistajajäsen 
on toimintaamme ja mitä monipuo-
lisemmin hän käyttää palveluja, sitä 
paremmat edut ja palvelut hän saa. 
Säännöllisesti Metsä Groupin kanssa 
puukauppojen tekevän kannattaa 
solmia jäsenetusopimus. Se takaa jä-
senen puulle hinta- ja menekkitakuun 
sekä korkeamman bonuksen. 

”Jos omistajajäsenen metsissä on 
hoito- ja hakkuutöitä vuosittain, hä-
nen kannattaa solmia kanssamme 
metsäomaisuuden hoitosopimus, 
joka laaditaan asiakkaan toiveiden ja 
tavoitteiden mukaiseksi. Jokainen so-
pimus räätälöidään erikseen, ja siinä 
voidaan sopia esimerkiksi työnjaosta 
asiakkaan ja meidän kesken. Laajim-
millaan se on ’avaimet käteen’ -so-
pimus, jolloin vastaamme asiakkaan 
metsäomaisuuden hoidosta hänen 
asettamiensa tavoitteiden ja pitkän-
tähtäimen tuotto-odotusten mukai-
sesti”, Jumppanen sanoo. 

Metsäomaisuuden hoitosopimusasi-
akkaalta ei peritä liittymis- tai vuosi-
maksua, vaan hän maksaa vain kil-
pailukykyisen hinnan tekemistämme 
hoitotöistä. Lisäksi hän saa monia ra-
hanarvoisia etuja, esimerkiksi korkeim-
man bonuksen ja Metsäverkossa ajan 
tasalla olevan metsäsuunnitelman.

”Hoitosopimusasiakkaidemme met-
sätalouden liiketulos hehtaaria koh-
den on noin neljänneksen parempi 
kuin maamme yksityismetsissä keski-
määrin”, Jumppanen mainitsee. ”Alu-
eellisesti se voi olla suurimmillaan 
jopa 40 prosenttia korkeampi.”
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Metsäoppia uusille ja 
tuleville metsänomistajille

Pääkaupunkiseudun 
metsänomistajat eli 
PKMO on huhti-tou-
kokuussa järjestänyt 
kolme metsänhoitoa 
käsittelevää kurssia. 
Tilaisuuksiin on toi-
votettu tervetulleeksi 
erityisesti aloittelevat 
ja mahdollisesti tulevat 
metsänomistajat. Osal-
listuminen oli maksu-
tonta, eikä se edellyttä-
nyt PKMO:n jäsenyyttä.

PKMO organisoi kurssin tyystin omin 
voimin. Ohjelma rakennettiin luen-
tojen pohjalle. Ensimmäisellä kurssi-
kerralla alustajina toimivat PKMO:n 
hallituksen jäsenet Lea Kaakkurivaa-
ra (puulajit ja metsätyypit) ja Pekka 
Syvänen (metsänkierto, puukauppa) 
sekä puheenjohtaja Eero Mikkola, 
joka puhui metsän uudistamisesta. 
Ideana olikin pitää kurssi vertaisaja-
tuksella: metsänomistajat puhuvat 
metsänomistajille omista aidoista ko-
kemuksistaan.

”Halusimme pitää kurssin tulokyn-
nyksen matalana”, sanoo idean isä, 
PKMO:n hallituken jäsen Pekka Sy-
vänen. ”Tapahtumalle oli selvästi 
kysyntää, tilaisuuksiin ilmoittautui 
noin 50 osallistujaa.” Yleisö osallistui 

tilaisuuksien kulkuun aktiivisesti. Mu-
kana oli myös kokeneempia metsän-
omistajia, mutta sekin toteutti kurssin 
ideaa vertaistuesta.

Kurssin taustalla oli jäsenistön kiin-
nostus metsätilojen omistajanvaih-
dosta kohtaan. Edellissyksynä PKMO 
järjesti omistajanvaihdosta käsitte-
levän tilaisuuden. Se oli vastaus jä-
senkyselyssä esitettyihin toiveisiin, 
ja niin suosittu, että kaikki kiinnostu-
neet eivät mahtuneet mukaan. ”Tä-
män tilaisuuden jälkeen syntyi ajatus 
helpottaa uusien ja tulevien metsän-
omistajien toimintaa järjestämällä 

heille oma kurssisarja”, Pekka Syvä-
nen kertoo. ”Haluamme auttaa heitä 
tekemään itsenäisiä, omia metsiään 
koskevia päätöksiä.”

Kurssin osallistujista useimmat oli-
vat metsänomistajien lapsia, mutta 
vain muutamassa kodissa oli puhuttu 
metsätalouden rahavirroista. Metsä 
oli enemmän taimenistutusta itikoi-
den seassa, kuin hyvä keino ansaita 
rahaa. Talousmetsätoiminnan tavoit-
teena on rahan ansaitseminen, mutta 
metsää pitää hoitaa, ja sinne on in-
vestoitava, jotta metsästä saisi tule-
vaisuudessa enemmän tuottoa.

Kurssin järjestäminen onnistui melko 
vaivattomasti. Tarvittiin kurssiaineis-
tot, puhujat, sopiva tila sekä hieman 
suuhunpantavaa. Kurssia markkinoi-
tiin PKMO:n omien kanavien eli jäsen-
viestien, Facebook-sivun ja Twitter-ti-
lin kautta. Facebookissa kokeiltiin 
hieman myös maksullista mainontaa.

Kurssilla käytetyt aineistot julkaistiin 
kurssipäivien jälkeen PKMO:n verkko-
sivustossa: www.pkmo.org > Tapah-
tumat > Tapahtumien aineistot.”

Katri Myllykoski
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Metsänhoitoyhdis-
tysten valtuustovaalit 
järjestetään postivaali-
na 4-25.11. Uuden val-
tuuston neljävuotinen 
toimikausi alkaa ensi 
vuoden alusta. Tulevis-
sa vaaleissa valitaan 
noin 2500 valtuutettua 
käyttämään ylintä pää-
tösvaltaa metsänhoito-
yhdistyksessä. 
 

Etämetsänomistajien edunvalvontaa
Kaikki metsänhoitoyhdistykset ovat 
MTK:n jäseniä ja jokaisella metsän-
hoitoyhdistyksellä on oma edustaja 
metsäasioista päättävässä Metsä-
valtuuskunnassa, osa edustajista on 
mukana myös MTK:n valtuuskunnas-
sa. Kanavat päätöksen tekoon ovat 
avoinna ja valtuutettujen käytössä!
 
Omasta kokemuksesta voin suositella 
lämpimästi mukaan lähtemistä met-
sänomistajien edunvalvontaan, kun 
haluat vaikuttaa siihen mitä ja miten 
metsänomistajille tärkeitä asioita 
viedään eteenpäin. Koen tämän tär-
keäksi nimenomaan etämetsänomis-
tajana, kun en itse pysty jatkuvasti 
seuraamaan metsieni sijaintikunnan 
tapahtumia esim. kaavoitusasioissa.
 

Valtuuston sääntömääräisten ko-
kousten lisäksi arvostan metsänhoi-
toyhdistysten kautta saatavaa tietoa 
kotimaan ja kansainvälisestä metsä-
politiikasta, unohtamatta käytännön 
metsänhoitoa. Mikä tärkeintä valtuu-
tettuna voin itse olla mukana vaikut-
tamassa myös näihin asioihin!
 
Erityisesti haastan Teitä etämetsän-
omistajia asettumaan ehdokkaaksi! 
 

Tärkeitä päivämääriä
 
12.8. alkaen jäsen voi tarkistaa ääni-
oikeutensa tilanteen metsänhoitoyh-
distyksen äänioikeusrekisteristä

2.9. mennessä pitää tehdä mahdolli-
set oikaisupyynnöt äänioikeusrekiste-
riin omaan metsänhoitoyhdistykseen

14.10. mennessä ehdokashakemuk-
set metsänhoitoyhdistykseen

4.11. äänestysliput tulevat metsän-
hoitoyhdistyksen jäsenille postissa

25.11. äänestysliput lähetettävä 
viimeistään omaan metsänhoitoyh-
distykseen

5.12. mennessä vaalin tulos julkais-
taan 

Annukka Kimmo
MTK:n metsäjohtokunnan 2 pj

MHY Kymenlaakson hallituksen jäsen
Lappeenranta

Metsäsäätiö rahoittaa puurakentamisen 
yliopisto-opetusta Pohjanmaalla ja Espoossa

joituspaikkansa on Seinäjoen yliopis-
tokeskuksessa. Hanketta rahoittaa 
Metsäsäätiön ja Vaasan yliopiston 
lisäksi pohjalaiset puutuoteyritykset 
ja kaupungit.
 
Aalto-yliopistossa on aloittanut puu-
rakenteiden professorina tohtori Ger-
hard Fink. Hän aloitti tehtävässään 
vuoden 2016 alussa. Metsäsäätiö 
rahoittaa professuuria 5 vuoden ajan 
yhdessä MTK:n säätiön ja Kouvolan 

kaupungin kanssa. Gerhard Finkin 
toimipaikka on Espoon Otaniemessä.
 
Kummankin  professuurin tehtävänä 
on edistää suuren mittakaavan puu-
rakentamista. Tällä tarkoitetaan mm. 
puukerrostaloja, julkisia rakennuksia 
ja maaseudun suuria rakennuskoh-
teita, teollisuushalleja ja valmistalo-
kohteita.

Liisa Mäkijärvi

Metsäsäätiömaksua  kerättiin vuo-
den ajan Etelä-ja Keski-Pohjanmaal-
la kohdennetusti  Puurakentamisen 
liiketoimintaprofessuurille Vaasan 
yliopistoon. Puunmyyjien ja ostajien 
lahjoitukset tuottivat reilut sata tu-
hatta euroa.

Professoriksi on valittu maa- ja met-
sätaloustieteiden tohtori Katja Läh-
tinen. Hän aloittaa viisivuotisessa 
tehtävässään syyskuussa. Hänen si-

Gerhard Fink. Kuva: Anna Kauppi.

Kaukaa viisaat miehet ja naiset 
ideoivat metsäsäätiömaksun jo 30 
vuotta sitten. Tuona aikana Suomen 
Metsäsäätiö on kerännyt rahaa noin 
20 miljoonaa euroa. Raha kerätään 
niin, että metsänomistaja voi maksaa 
puukaupan yhteydessä vapaaehtoista 
maksua metsäsäätiölle 0.2% pysty-
kaupassa ja 0.1% hankintakaupassa. 
Esimerkiksi kymmenen tuhannen 
euron pystykaupassa Suomen Met-

Metsäsäätiömaksun maksaminen 
hyödyttää metsänomistajaa

säsäätiölle maksettavan maksun suu-
ruudeksi tulee 20 euroa. Jos metsän-
omistaja maksaa maksun niin puun 
ostaja maksaa vastaavan summan. 

Suomen Metsäsäätiö toimii erittäin 
pienellä organisaatiolla ja saadut 
metsäsäätiömaksut kohdistuvat lähes 
kokonaisuudessaan kotimaisen puun 
käytön edistämiseen ja puun puo-
lesta puhumiseen monin eri tavoin. 

On ehdottomasti metsänomistajan-
kin edun mukaista maksaa jokaisen 
puukaupan yhteydessä vapaaehtoi-
nen maksu Suomen Metsäsäätiölle. 
Jos puun ostaja ei jostain syystä ota 
asiaa esiin puukauppaa tehtäessä, 
niin metsänomistaja voi ottaa asian 
itsekin esiin.

Etämetsänomistajien Liitto on Suo-
men Metsäsäätiön jäsen ja sillä on 

paikka Suomen Metsäsäätiön valtuus-
kunnassa. Tällä tavoin myös Etämet-
sänomistajien Liitto pääsee osaltaan 
vaikuttamaan säätiön toimintaan.
Suomen Metsäsäätiö on metsänomis-
tajan asialla. Sitä kannattaa tukea.

Rauno Numminen  
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Kiinteistökauppa helpommin
Olin keskustellut naapurini kanssa 
lisämaan myynnistä hänen tonttinsa 
ympärille. Asia eteni ja sovimme te-
kevämme kaupat. Naapurini ehdotti, 
että kokeilisimme Maanmittauslaitok-
sen kiinteistökaupan verkkopalvelua. 
Kumpikaan meistä ei ollut kokeillut 
palvelua aikaisemmin. Kaupanteko 
mielessämme tapasimme eräänä il-
tana. Ainoa valmisteleva ”paperityö”, 
mitä olimme tehneet, oli kuva kaupan 
kohteena olevasta määräalasta. 

Tapaamisen aluksi nostimme läp-
pärimme pirtin pöydän päihin, viri-
timme nettiyhteydet ja aloitimme 
kappakirjan laadinnan. Minä myyjänä 
tunnistauduin palveluun, valitsin kiin-
teistötiedoistani kyseisen tilan ja la-
tasin tiedostona kuvan määräalasta. 

Kävimme yhdessä läpi kauppakirjan 
mallilauseet, valitsimme niistä sopi-
vat kokonaisuudet ja muokkasimme 
niitä tarpeisiimme. Mallilauseiden 
läpikäynti varmisti myös sen, että 
oleellisia asioita ei jäänyt pois kaup-
pakirjasta.

Kun kauppakirja näytti meistä molem-
mista hyvältä, maksoin palvelumak-
sun ja suljin yhteyden. Seuraavaksi 
ostaja maksoi kaupasumman tililleni 
omasta verkkopankistaan. Minä tar-
kistin maksun perilletulon omassa 
verkkopankissani, palasin palveluun 
ja allekirjoitin osaltani kauppakirjan 
sähköisesti. Lopuksi myös ostaja kävi 
tekemässä sähköisen allekirjoituksen 
kauppakirjaan.

Nyt kaupat oli siis tehty: kauppakirja 
laadittu, allekirjoitettu, kauppa mak-
settu ja lainhuutohakemus vireillä. 
Aikaa meni pari tuntia harjakaiskahvit 
mukaan lukien. Eikä meidän olisi ollut 
edes välttämätöntä tavata, vaan oli-
simme voineet hoitaa asian tahoillam-
me. Eikä tarvittu kaupanvahvistajaa ja 
maksukin hoitui ilman välikäsiä.

Tämä oli ensimmäinen sähköinen kiin-
teistökauppani. Oli kieltämättä paljon 
vaivattomampi kuin edellinen kiinteis-
tökauppani. Yhtään en kaipaa pankkiin 
menoa tai kaupanvahvistajaa ja kaup-
pakirjan laadintaankin löytyivät hyvät 

mallit. Vaikka tapaaminen ostajan 
kanssa ei sekään olisi ollut välttämä-
töntä, pidin sitä hyödyllisenä. Kaupas-
ta keskustelu ja kauppakirjan lausei-
den hiominen on sekä helpompaa että 
nopeampaa, jos ne tekee kasvokkain.

Jaakko Temmes

Palvelu löytyy osoitteesta 
www.kiinteistoasiat.fi

Palvelusta löytyy esittely ja ohjeita 
myös YouTube:sta. Haku avainsanoilla:
kiinteistöasiat verkossa tai kiinteis-
tökaupan verkkopalvelu.

Kivuttoman liikkumisen iloa
Suomessa tehdään 
kymmeniä tuhansia 
turhia nivelleikkauksia. 
Nivelvaivat tulee hoitaa 
toisin.

Nivelrikon ja muiden nivelvaivojen 
kuntoutus on estänyt turhia keinoni-
velleikkauksia sekä mahdollistanut 
paluun kivuttomaan ja mukavaan 
liikkumiseen niin metsässä kuin ta-
saisellakin. 

Nivelet kaipaavat huoltoa ja liike on 
lääke myös nivelrikossa ja muissa 
nivelvaivoissa. Liike lisää nivelen ai-
neenvaihduntaa ja silloin nivel korjaa 
itseään kun keho lepää. Nivelessä 
olevan, luiden päitä suojaavan rus-
ton rasittuminen altistaa niveltuleh-
dukselle, joka pikkuhiljaa pahenee ja 
hoitamattomana johtaa nivelrikkoon.
Liikkuminen luonnossa tekee hyvää 
nivelen aineenvaihdunnalle, mutta 
se voi samalla olla rasitus nivelille ja 
lisätä nivelvaivaa puutteellisen ravit-
semuksen johdosta. Aineenvaihdun-
taan kätkeytyy kaksi sanaa: aineet ja 
niiden vaihtuminen, vaihdanta.

Nivelrustoon ei ole verisuonia eikä se 
tunne kipua. Siksi sen aineenvaihdun-
ta on erilainen kuin elimistön muissa 
kudoksissa ja ihminen pystyy kulut-
tamaan nivelpinnat lähes kokonaan, 
ennen kuin oireet alkavat.

Kun päivällä käytämme ja kulutam-
me niveliämme, on kehomme raken-
tunut huolehtimaan tästä tilanteesta 
levon avulla. Levossa kaikkialle ke-
hoomme käynnistyy korjaavia meka-
nismeja. Lihakset kasvavat ja luusto 
vahvistuu. Näin käy myös nivelten 
pinnoilla oleville rustokudoksille. 
Verisuonet kuljettavat suusta sisään 
menneen ravintoaineen nivelkap-
seliin ja liikkumisen avulla ravinto-
aineet siirtyvät rustoon, jolloin rusto 
korjaantuu ja vahvistuu. Kun nivel-
rustolle tärkeiden ravintoaineiden 
saanti heikkenee, ei rustoa korjaavat 
prosessit pysy tuhoutumisen peräs-
sä. Syntyy tulehduksellinen tila, joka 
johtaa nivelruston ohenemiseen sekä 
viime kädessä nivelrikkoon.

Funktionaalisen Lääketieteen Insti-
tuutti on yhdessä Medilife Klinikan 
kanssa kehittänyt kuntoutusprotokol-
lan, jossa nivelen tarvitsema ravitse-
mus, tulehduksen esto sekä nivelen 

korjaamista edistävä liikunta on ni-
vottu yhteen.

Merkittävin muutos nykyiseen hoito-
käytäntöön oli tulehduksen tehokas  
hoito, sillä tulehdus nivelessä estää ni-
velelle elintärkeiden ravintoaineiden 
kulkeutumisen rustokudokselle. Kun 
niveltä ja erityisesti nivelen suojapin-
nan rustokudosta ryhdytään kuntout-
tamaan funktionaalisen lääketieteen 
keinoin, on tulehdusta hillittävä jopa 3 
kuukauden ajan. Tähän tarkoitukseen 
on perinteisten tulehduskipulääkkei-
den rinnalle tullut hyvin siedetty ja 
jatkuvaan käyttöön tarkoitettu asetyy-
liboswelliinihappo, jota annostellaan 
150 mg jopa kolmesti päivässä. Nivel-
tulehdus synnyttää usein sidekudosta, 
fibriiniä, joka jää  vaivaamaan ja ärsyt-
tämään lisää jo ennestään vaivaista 
niveltä. Useassa euroopan maassa 
lääkkeenäkin tunnettu serratiopep-
tidaasientsyymi hajottaa kuollutta ja 
väärään paikkaan kertynyttä fibriini-
kudosta ja helpottaa vielä lisää niveltä 
kuntoutumaan. 

Kun tulehdusta hillitään ja hallitaan, 
on vuorossa rustokudoksen kuntout-
taminen. Yhdysvaltalaisyhtiö BioCell 
ltd:n kehittämä, kananrustosta uutettu 

tyyppi 2 kollageeni on ratkaiseva ai-
nesosa, sillä tuo kollageenityyppi sitoo 
rustokudoksen kasaan kuten kink-
kurullan verkko sitoo kinkkua. Yli 50 
mg päivässä antaa isollekin ihmiselle 
mahdollisuuden kokea jonkin ajan ku-
luttua, miltä tuntuu liikkua metsässä 
ilman kipuja ja tulla kotiin ilman, että 
nivelet turpoaisivat tai kipeytyisivät 
levossa. 

Suomessa kehitetyssä Serlagin nimi-
sessä valmisteessa on asetyyliboswel-
liinihappoa 160 mg/kapseli. Samassa 
kapselissa on myös huikeat 100.000 
yksikköä serratiopeptidaasientsyymiä.

Myös ArthroQ valmiste on kehitetty ja 
valmistettu suomessa. Valmisteessa 
on 100 mg BioCell yhtiön tyyppi 2 kol-
lageenia kapselissa. Lisäksi siinä on c 
vitamiinia 80 mg, kondroitiinisulfaattia 
200 mg ja mangaania2 mg. 
Etämetsänomistajille tarjoutuu nyt 
upea mahdollisuus käydä tutustumas-
sa ja tarvittaessa hankkia käyttöönsä 
Seralginia sekä ArthroQ:ta yhdistyksen 
nettisivujen kautta yhdistyksen omas-
ta verkkokaupasta.

Fysioterapeutti Bengt Kevin

www.etamol.fi -> Verkkokaupat
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Miten tehdä paremmin tukkipuukauppaa?
Metsätalouden tuloista valtaosa tulee 
järeän puun – tukkipuun – myynnistä. 
Tukkipuun ostajana ja hyödyntäjänä 
taas sahateollisuus on keskeisessä 
asemassa. Tärkeä kysymys metsän-
omistajalle onkin että miten tehdä pa-
rempaa puukauppaa järeällä puulla?

Kävin keskustelemassa aiheesta saho-
jen tarpeita ja toimintaa hyvin tunte-
vien asiantuntijoiden kanssa. Tapasin 
toimitusjohtaja Kai Merivuoren Sa-
hateollisuus ry:stä ja metsäpäällikkö 
Jussi Joensuun Koskitukki Oy:stä. Miltä 
puukauppa siis näyttää sahojen näkö-
kulmasta ja miten sitä voisi tehostaa?

Puun monipuolisempaa 
hinnoittelua tarvitaan

Sekä Kai että Jussi näkevät yhtenä sa-
hojen puunhankinnan ongelmana kar-
kean tukki/kuitu hinnoittelun ja lajien 
suuren hintaeron. He kaipaavat tukki-
puiden tarkempaa hinnoittelua ja use-
ampaa hintaporrasta tukin järeyden 
ja laadun perusteella. Kuidun ja tukin 
väliin tarvitaan erilaisia hintaluokkia 
pikkutukin tai välitukin tapaan. Silloin 
rungon eri osat ohjautuisivat nykyistä 
tarkemmin eri käyttötarkoituksiinsa ja 
kustakin osasta maksettaisiin sen to-
dellista käyttöarvoa vastaavasti.

Kai muistuttaa, että sahoilla on selvästi 
havaittu tukin laadun heikkeneminen 
vuosien myötä. Tärkeimpänä syynä on 
puukaupan hinnoittelu, joka kannustaa 
tuottamaan nopeasti järeän puun kuu-
tioita eikä niinkään laatua. Laadukkaan 
tukkipuun parempi arvo raaka-aineena 
pitäisi saada näkymään nykyistä pa-
remmin metsänomistajalle asti.

Puukauppatavat 
ja katkonta

Perinteisessä pystykaupassa katkonta 
aiheuttaa epävarmuutta, kun kaikki 
puissa oleva tukkipuuosuus ei pää-
dykään tukkipinoon, vaan osa siirtyy 
halpoihin puutavaralajeihin. Tästä 
tukkisaannosta käydään jatkuvaa kä-
denvääntöä. Kumpi on tärkeämpää: 
metsänomistaja saa kaikesta tukki-
osuudesta tukin hinnan vai että os-
taja saa juuri niitä pituuksia ja lajeja 
joita tarvitsee? Ostajana saha on sikäli 
tukkisaannon osalta vahvoilla, että se 
voi perustellusti sanoa tarvitsevansa 
juuri tukkia.

Esimerkkinä uudenlaisesta puukaup-
patavasta Jussi mainitsee rungo-
nosahinnoittelun. Siinä kauppaa käy-
dään rungoista ennen katkontaa, se 
olisi hinnoittelumallina monipuolisem-
pi ja antaisi ostajalle enemmän va-
pautta katkontaan. Metsänomistajalle 
se olisi oikeudenmukaisempi ja riitely 
katkonnasta jäisi pois. Hakkuukoneilla 
ovat valmiudet uuteen kauppatapaan 
jo olemassa, mutta muihin tietojär-
jestelmiin ja ennen kaikkea ajattelu-
tapoihin tulisi muutoksia. Puutavaran 
luokittelu uudella mallilla vaikuttaisi 
koko ketjuun. Kukaan ostajista ei ole 
vielä uskaltanut olla se ensimmäinen, 
joka tekee ostotarjouksen puusta tällä 
uudella kauppatavalla.

Koskitukki on myös ostanut puukau-
poissaan osarunkoja eli puun tukkiosa 
on viety kokonaisena sahalle ja katkon-
ta on tehty vasta sahalla rungon mit-
tauksen jälkeen. Kokonaisten tukkirun-
kojen keruu ja kuljetus vaatii kuitenkin 

omat järjestelmänsä ja vasta sahalla 
tehtävää katkontaa on Suomessa vä-
hän. Metsänomistajan kannalta osa-
runkokaupassa hyvää on se, että tukki-
osuus tulee tarkemmin talteen.

Leimikkokuvaus: ei vain 
kuutioita, vaan laatua

Leimikkokuvauksissa ovat nyt pää-
osassa puutavaralajien tukki/kuitu 
-kuutiot. Sahojen kannalta kuutioita 
tärkeämpiä ovat tiedot puiden laa-
dusta ja kelpoisuudesta eri sahatava-
ralaatuihin. Yksi Jussin kaipaama lisä-
tieto on runkolukusarja, mikä kuvaa 
tarkemmin leimikon puuston kokoja-
kautuman ja auttaa arvioimaan, mitä 
puista on saatavissa. Myös valokuvista 
voisi olla hyötyä arvioitaessa runkojen 
laatua ja oksattomuutta. Toivottavasti 
kuvaamalla voidaan jatkossa saada 
myös automaattisemmin kyseisiä laa-
dun tunnuslukuja.

Ajatus siitä, että leimikkokuvaus olisi 
niin täydellinen, että sahan ostajan ei 
tarvitse tarjousta antaakseen käydä 
ollenkaan metsässä herättää Jussissa 
vielä epäilyjä. Korjuuvalmis leimikko 
on hyvä tavoite, mutta siihen on vielä 
matkaa.

Männyn laadusta on puhuttu paljon ja 
männyn laatukysymykset ovat useim-
mille tuttuja. Sen sijaan kuusen laadus-
ta on puhuttu hyvin vähän, vaikka kuu-
senkin laadulla on sahoille merkitystä. 
On helppo arvata, että kuusen nopea 
kasvu heikentää sahatavaran laatua. 
Se mikä on hyvä muistaa on että puun 
vaihteleva kasvunopeus aiheuttaa 
myös sahatavaran laatuongelmia.

Hyvä kysymys on eri-ikäiskasvatuksen 
vaikutus järeän puun laatuun. Eri-ikäis-
metsän hakkuu houkuttaa, sillä poimi-
taanhan siinä päältä vain järeimmät 
puut. Huolta aiheuttaa kuitenkin Jussin 
mukaan seuraavien sukupolvien kehi-
tys – saadaanko hyvälaatuista tukkia 
joka sukupolvesta? Eri-ikäiskasvatus 
johtaa myös helpommin epätasaisen 
kasvuun puun elinkaaren aikana mikä 
laskee puun laatua.

Toinen tarkennusta vaativa alue lei-
mikkokuvauksissa on korjuukelpoi-
suus. Kun korjuu on entistä enemmän 

ympärivuotista, leimikkoa ei kannata 
vahingossa tai varmuuden vuoksi 
määritellä talvikorjuukelpoiseksi. Tal-
vikorjuuleimikot tekevät aina huo-
nommin kauppansa eli kannattaa olla 
tarkkana ja säästää talvikelpoisuus 
vain sellaisille kohteille, joissa se on 
perusteltua.

Metsävaratietoja 
pitää hyödyntää 
tehokkaammin

Metsävaratiedoista ja niiden julki-
suudesta on paljon keskusteltu. Niin 
puhuimme mekin. Sekä Kai että Jussi 
puolsivat suurempaa avoimmuutta 
ja valtion keräämän metsävaratie-
don nykyistä tehokkaampaa hyödyn-
tämistä. Metsävaratiedon julkisuus 
helpottaisi erityisesti pienten ostajien 
mahdollisuuksia etsiä kannaltaan hou-
kuttelevia leimikoita.

Metsään.fi -metsävaratiedon käyttöä 
hankaloittavat sekä monimutkaiset 
menettelyt tiedon avaamiseen toi-
mijoille että tiukka metsänomistajan 
metsävaratiedon lakiin perustuva tie-
tosuoja. Kai ihmetteleekin sitä, miksi 
valtion rahoilla kerätyt metsävaratie-
dot eivät ole julkisia. Metsään.fi -pal-
velun metsävaratieto ei sekään ole 
virheetöntä ja aina helppoa käytettä-
väksi, mutta sen julkisuus olisi hyvä 
askel metsävaratiedon tehokkaam-
paan hyödyntämiseen.

Sähköiseen 
puukauppaan

Sähköistä puukauppapaikkaa Kai pitää 
hyvänä mahdollisuutena. Se ei ainoas-
taan automatisoisi tiedon kulkua vaan 
myös lisäisi tarjonnan läpinäkyvyyttä. 
Myös sillä, että metsänomistaja voi 
itse tuoda leimikkojaan tarjolle säh-
köiseen puukappapaikkaan, on arvoa 
ja merkitystä. Metsänomistaja voisi 
metsään.fi-metsävaratiedoistaan luo-
da leimikon, minkä saisi siirretyä suo-
raan sähköisesti puukauppapaikalle. 
Siinä tehostuisi sekä puukauppa, että 
metsävaratietojen käyttö.

Yhteenveto keskusteluista 
Jaakko Temmes

Kai Merivuori, Sahateollisuus ry Jussi Joensuu, Koskitukki Oy
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Yhdistys Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry Samuli Notko  0400 205 995 samppa.notko@gmail.com

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

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

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

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

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry Erkki Nykänen  040 766 0466 erkkijonykanen@gmail.com

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

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

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

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

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

Satakunnan Metsänomistajat ry Rauno Numminen  0500 328 333 raunonumminen@hotmail.com

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

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry Pertti Kauppinen  050 547 6248 pertti.h.kauppinen@gmail.com

Turun Seudun Metsänomistajat ry  Heikki Mäkelä  040 533 6652 heikki.makela107@gmail.com

Etämetsänomistajien Liiton nettisivut http://www.etamol.fi  

Etämetsänomistajien Liiton Facebook-sivut http://www.facebook.com/etametsanomistaja  

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Ilmoita 
sähköpostiosoitteesi

Sähköpostiosoitteiden antaneet 
saavat Liiton tiedotteet. Ne 

sisältävät ajankohtaisia asioita ja 
täydentävät Etämetsänomistaja 

-lehteä.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi 
yhdistyksesi sihteerille.

Ota enemmän irti jäsenyydestäsi 
Etämetsänomistajien Liitossa!

Käytä Liiton 
verkkosivuja

Sieltä löytyvät ajankohtaiset asiat, 
lehdet, tiedoteet, uutiset, lausunnot 
ja muut jutut. Se on sekä uutispalve-

lu että arkisto.

www.etamol.fi

Käytä Liiton 
Facebook-sivua

Sieltä löytyy ajankohtaisten 
asioiden lisäksi kuvia, mielipiteitä 

ja kommentteja. Käy tykkäämässä, 
kirjoita kommentti tai jaa kuviasi 

muille metsänomistajille.

         etametsanomistaja



A member of the                      Group

PS-420SC Erinomainen 
yleis-/farmarisaha! 
Easystart, kevyt ja kestävä magnesiumvalurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 13”/33 cm. 42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

PS-5105C Tehokas ammattisaha, joka tarjoaa 
uusinta tekniikkaa ja luotettavuutta. 
Easystart, kevyt ja kestävä magnesiumvalurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 13”/33 cm. 50 cm3 / 2,8 kW / 5,4 kg

alv 24%eur
399,-

alv 24%eur
599,-

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

Metsävarallisuuden asiantuntija

Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso lisätietoja 
osoitteesta op.fi/metsa. 

Maastotaulukoiden digitaalinen aikakausi

UUTTA!
Tapion huippusuositut 

Hyvän metsänhoidon suositukset – MAASTOTAULUKOT
ovat nyt saatavilla mobiilisti! Pidä keskeisin metsätieto aina mukanasi. 

Dynaamiset taulukot ja laskurit sekä havainnolliset 
kuvaesimerkittuovat maastotaulukoihin aivan uuden ulottuvuuden.

Muista myös Tapion painetut julkaisut!
www.tapionkauppa.�

 Maastotaulukot

 www.tapio.�/maastotaulukot



Metsäverkko-
mobiili nyt 

veloituksetta!

Sovelluksen avulla metsäsuunnitelmasi kulkee aina mukanasi.

Suunnistat haluamallesi kuviolle tarkistamaan kiireelliset työt. 

Valmistelet metsänhoitotyön tai puukaupan tarjouspyynnön 

oman metsäsi siimeksessä tai omalla kotisohvallasi. Selaat kuvio-

tietoja ja toimenpide-ehdotuksia, lisäät suunnitelmaan muistiin-

panoja ja valokuvia paikan päältä ja kuittaat toimenpiteitä. Metsä-

verkon mobiilisovellus on omistajajäsenillemme maksuton.

Tutustu Metsäverkkoon osoitteessa www.metsaverkko.fi  ja lataa 

Metsäverkon mobiilisovellus älypuhelimeesi sovelluskaupasta.

METSÄVERKON MOBIILISOVELLUS 

– METSÄSI TIEDOT AINA MUKANASI.

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Koe kesäinen saaristo

Vietä päivä merellä tai piipahda lomalle Ahvenan-
maalle tai Ruotsiin. Merimatka tarjoaa herkuttelua, 
mukavaa ohjelmaa niin isojen kuin pientenkin 
mieleen sekä ostoksia tax-free-hintaan. Tervetuloa 
Punaisille laivoille!

Varaa netissä, vikingline.fi,
tai soita puh. 0600 41577

(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.)

Katso päivän hinta:
vikingline.fi

Tilaukset verkkokaupastamme 
www.metsakirjakauppa.fi 
tai asiakaspalvelustamme 
puh. 09 315 49 840
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
www.metsakustannus.fi

Saija Huuskonen, Jari Hynynen, Sauli Valkonen (toim.)

Kirja tarjoaa metsänomistajalle ja 
metsä ammattilaiselle kattavan tieto
paketin metsien kasvattamiseksi 
taimikoista päätehakkuisiin. Näkö
kulmana on puun tuottaminen 
taloudellisesti kannattavasti metsän 
muita tuotteita, hyötyjä ja  ekologisen 
kestävyyden ylläpitoa unohtamatta.

Hinta 42 €

Metsänkasvatus
menetelmät ja kannattavuus


