ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 2/2017

Palkintopöydän lähes tyhjentänyt Oulun seudun metsätilanomistajien joukkue kuvattuna Evon maisemissa.

Pääkirjoitus

lehti painetaan kotimaiselle Lumiforte 100g paperille.
Tehdään Oulussa Stora Enson tehtaalla.
Paperi on 90% PEFC sertifioitu. Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy, Kerava

Silmät aukesivat
Sain kutsun luennoimaan metsäsijoittamisesta tilaisuuteen,
missä kuulijakunta koostui henkilöistä, jotka olivat kiinnostuneita asuntosijoittamisesta. Ensimmäinen hämmästyksen aihe esiintymislavalle kivutessa oli kuulijakunnan ikä. Keski-ikä oli enintään 40 vuotta. Noin 160 kuulijasta vähintään puolet oli naisia. Jos
vastaava tilaisuus metsään sijoittamisesta olisi pidetty metsänomistajille niin keski-ikä olisi varmasti
ollut 60-70 vuotta ja olisi joukossa

voinut olla jokunen nainenkin.
Edellä koetun perusteella minulle
tuli sellainen tunne, että meidän
pitäisi kertoa metsäasioista aivan
toisilla foorumeilla mitä nyt tehdään. Kun kysyin, että moniko on
metsänomistaja, niin muutama käsi
nousi. Sitäkin useampi arveli joskus
tulevansa metsänomistajaksi. Vastaus metsänomistajaksi tulosta oli
perimisen kautta. Mutta myös selkeää metsän ostoa sijoitusmielessä
oli ilmassa. Vääjäämättä tuli mieleen, että vanhemmat eivät paljon

puhu jälkikasvulleen metsäasioista.
Jos näin olisi, niin kuuntelijani eivät
olisi olleet niin ” pihalla ” metsäasioista. Tunnin esityksen jälkeen sateli kymmeniä kysymyksiä
metsän omistukseen liittyen. Hyvä
näin, sillä se osoitti, että metsä,
metsän omistus ja metsään sijoittaminen kiinnosti.
Etämetsänomistajien Liiton
jäsenyhdistysten pitäisi jalkautua
entistä enemmän kertomaan metsäasioista sellaisiin tilaisuuksiin ja
tapahtumiin, joissa metsä ei olekaan

se pää puheenaihe. Miksi näin? Me
olemme se instanssi, jolle metsäasioista kertominen mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa sopii. Samalla se
on oiva tapa hankkia uusia jäseniä
yhdistykseen. Jos joku kuulija
innostuu ostamaan metsää vaikkapa kauempaakin asuinseudultaan, niin hän on varmasti kiitollinen siitä, että hän tietää yhdistyksen, jonka jäsenenä voi saada
tietoa ajankohtaisista metsäasioista.
Rauno Numminen
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Etämetsänomistajien Liiton tulevaisuus puhutti Kajaanissa
– Vuoden 2017 liittokokous keskusteli toiminnan uudistamisesta
Etämetsänomistajien Liiton
vuosikokous pidettiin Hotelli
Kajaanissa lauantaina 18.3.2017.
Kokoukseen osallistui 25 etämetsänomistajaa, jotka edustivat
12 metsätilanomistajayhdistystä.
Mukana oli myös äskettäin perustetun Etelä-Pohojanmaan Mettälliset -yhdistyksen edustaja.
Tänä vuonna 20 vuotta toiminut
Etämetsänomistajien Liitto aikoo
uudistaa toimintaansa monella
tavoin: uusien yhdistysten perustaminen jatkuu ja oman juhlavuoden lisäksi otetaan osaa myös
Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen
juhlametsiköiden istutuskampanjalla. Liiton jäsenrekisterin ylläpitoa
tehostetaan ja samalla pyritään auttamaan rutiineissa myös jäsenyhdistyksiä. Alan kehityshankkeisiin
ja työryhmiin osallistutaan aktiivisesti. Sähköinen puukauppapaikka
Kuutio.fi tulee käyttöön. Vuoden
alussa toteutettu jäsenetukysely
antoi eväitä uusille jäseneduille ja
niistä neuvotellaan vuoden aikana.
Ennen kokousta Eeva Mäntymäki
Kainuun liitosta antoi meille perustiedot maakunnasta. Ville Keskinen
Metsä Groupista kertoi konsernin
ajankohtaisia kuulumisia mm.
Äänekosken biotuotetehtaasta, ja
Harri Hurskainen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela) kertoi
metsänomistajien eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta.

Erovuoroisten tilalle hallitukseen
valittiin kaksivuotiskaudelle Erkki
Nykänen, Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry (varajäsenenä Jari
Kemppainen, Kajaanin Seudun
Metsänomistajat ry) ja Heikki
Mäkelä, Turun Seudun Metsänomistajat ry (varajäsenenä Pertti
Kauppinen, Tampereen Seudun
Metsänomistajat ry).
Kokouksen yhteydessä käytiin
laaja keskustelu Liiton nykyisestä
toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Puhuttiin yhteistyökumppanien
merkityksestä, lehdestä, tiedotteista,
jäsenrekistereistä ja toiminnan järjestelyistä. Monia muutoksia valmistellaan vuodelle 2018.
Kokouksen keskustelujen pohjalta laadittiin julkilausuma ”Kuitupuu kunniaan”. Kokousväki
haluaa muistuttaa kuitupuun
hinnan, metsänhoitotöiden ja kuitupuun saatavuuden vuorovaikutuksesta. Lisäksi peräänkuulutettiin
avoimempaa tietoa koko jalostus-

Eeva Mäntymäki Kainuun liitosta esitteli laajasti maakunnan mahdollisuuksia

ketjun hinnoista ja kannattavuudesta.
Kiitos mielenkiintoisista esityksistä vierailijoille ja kiitos Kajaanin
Seudun Metsänomistajille hyvistä
kokousjärjestelyistä!
Ensi vuoden vuosikokouspaikaksi
sovittiin Hämeenlinna. Nähdään
siellä vuoden päästä.
Jaakko Temmes ja
Katri Myllykoski.

Harri Hurskainen MELA:sta kehotti harkitsemaan eläke-ja tapaturmavakuutusta

Kuitupuu kunniaan
Kuitupuun hinta on ollut
useamman vuosikymmen ajan laskussa. Hinnan lasku on sekä vähentänyt alkuvaiheen metsänhoitotöitä
että ohjannut kuitupuuta muuhun
käyttöön. Etämetsänomistajien
Liitto on ollut huolissaan tästä kehityksestä ja pitää sitä riskinä kuitupuun saatavuudelle, kun kuitupuun
tarve teollisuudessa kasvaa.

Kuitupuuta on metsissä riittävästi myös kasvaviin tarpeisiin, jos
metsänhoidon määriä saadaan kasvatettua ja kuitupuuta ei käytetä
esimerkiksi energiapuuna. Asia ei
ratkea pelkästään periaatepäätöksillä, vaan tarvitaan myös kuitupuun
hinnan pitkän laskun kääntymistä
nousuun, jotta töiden määrät saadaan kasvuun ja puu liikkeelle.

Oleellista on, että koko tuotantoketju – kannolta asiakkaalle – on
kannattava ja voi hyvin. Huonosti
kannattava kuitupuun tuottaminen
poikii ongelmia kuitua käyttävälle
teollisuudelle ja huonosti kannattava teollisuus aiheuttaa varmasti
ongelmia myös kuitupuun tuottajille. Koko ketju on helpompi pitää
hyvinvoivana ja kannattavana, jos

eri osapuolien välillä vallitsee luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että puun hintojen ohella tarkastellaan avoimesti myös jalosteiden
hintoja ja kannattavuutta.
Pidetään koko ketju hyvinvoivana ja kannattavana.
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Uudistettu SPV-palvelu sai lentävän lähdön
Metsä Group on uudistanut sukupolvenvaihdospalvelunsa ja tarjoaa omistajajäsenille palvelua myös
silloin, kun metsätila vaihtaa omistajaa. Kolme sukupolvenvaihdokseen perehtynyttä asiantuntijaa ovat
käytössä, jos asia on ajankohtainen. Palvelun vastaanotto on ollut erittäin
hyvä.
Metsä Group haluaa palvella
omistajajäseniään mahdollisimman
hyvin jokaisessa elämäntilanteessa.
Siksi sukupolvenvaihdospalvelu
uudistettiin kokonaan.
”Sukupolvenvaihdosta pidetään usein kovin monimutkaisena asiana, mikä osaltaan hidastaa
siihen ryhtymistä. Omistajajäsenillämme on nyt mahdollisuus hoitaa
tilavaihdos kokonaan kanssamme
– se on uusin osa laajaa palvelutarjontaamme”, jäsenpalvelupäällikkö
Hannes Vickholm sanoo.
Marko Jurvanen, Matti Sipilä
ja Ari Tervonen aloittivat Metsä
Groupissa sukupolvenvaihdosasiantuntijan (SPV-asiantuntija)
tehtävässä maaliskuun alussa. He
käyvät yhdessä asiakkaan kanssa läpi
tilavaihdosta koskevat odotukset
ja tarpeet sekä tekevät sen jälkeen
ehdotuksen eri vaihtoehdoista.
Kun sukupolvenvaihdos tehdään
hyvin suunnitellen, voidaan saavuttaa suuria säästöjä – metsäomaisuuden koosta riippuen jopa kymmeniä tuhansia euroja. Siksi kannattaa käyttää apuna asiaan perehtyneitä asiantuntijoita.
”SPV-asiantuntijamme hoitaa
metsänomistajan niin halutessa koko tilavaihdosprosessin
verosuunnitteluineen loppuun
saakka ja laatii tarvittavat asiakirjat.
Hän myös auttaa uutta metsätilan
omistajaa, jos niin sovitaan. Asiantuntijamme voi hoitaa lainhuudatuksen, y-tunnuksen hakemisen ja
alv-rekisteriin liittymisen”, Vickholm esittelee.

Yhteys ensin tuttuun
metsäasiantuntijaan

Jotta sukupolvenvaihdos
onnistuu mahdollisimman sujuvasti, keskustelu siitä on syytä
aloittaa hyvissä ajoin ja kartoittaa
perillisten kiinnostus metsätilan jatkajana. Vickholm sanoo, että keskustelujen jälkeen homman saa helposti liikkeelle ottamalla yhteyttä
omaan Metsä Groupin metsäasiantuntijaan.
Kevään aikana SPV-asioita on
käyty lävitse myös metsäasiantuntijoiden, jäsenpalveluasiantuntijoiden ja asiakaspalveluvastaavien kanssa. Nyt heilläkin on
vähintään perustiedot sukupolvenvaihdokseen tarjolla olevista vaihtoehdoista.
”Alkukartoituksen perusteella
SPV-asiantuntija määrittää tila-arvion tarpeellisuuden, ja siitä sovitaan yhdessä metsänomistajan
kanssa. Mahdollisen tila-arvion
tekee oma metsäasiantuntija.”
Tuttu metsäasiantuntija on
yleensä mukana myös alkukartoi-

tusta tehtäessä – tunteehan hän
omistajajäsenen metsien tilanteen.
Ja kun metsätila on vaihtanut omistusta, metsäasiantuntija voi järjestää Metsäliitto Osuuskunnan
jäsenyyden ja jäsenedut uudelle
omistajalle. Esimerkiksi osuussijoitukset, bonusoikeus ja bonustilin saldo voidaan siirtää hänelle.
”Toivomme toki, että myös
metsätilan uusi omistaja arvostaa
yhteistyön jatkuvuutta kanssamme
ja hyödyntää palveluitamme”, Vickholm mainitsee.

Palvelulla kilpailukykyinen hinta
Alkukartoituksen yhteydessä
omistajajäsenen kanssa tehdään
sopimus palvelusta ja sen hinnasta.
SPV-asiantuntija tekee laskelmia
eri vaihtoehdoista ja niiden pohjalta ehdotuksen asiassa etenemisestä. Tavoitteena on, että uudella
omistajalla on hyvät lähtökohdat
metsätalouden harjoittamiseen,
joten suunnittelussa katsotaan
lähivuosia kauemmas.

”Verosuunnittelu on keskeinen asia sukupolvenvaihdoksessa. SVP-asiantuntijamme voi
hakea verotuksesta ennakkoratkaisua verottajalta päätöksenteon
tueksi. Se on useimmissa tapauksissa järkevää.”
Sukupolvenvaihdospalvelun
hinta on alkaen noin tuhat euroa
– se lasketaan arvioidun työmäärän
mukaan. Vickholmin mukaan
hinta on tehtyjen vertailujen perusteella hyvin kilpailukykyinen.
”Lisäksi tämänkin palvelun voi
maksaa puukaupoista ja metsänhoitopalveluiden ostosta kertyneillä bonuksilla.”
* Jos metsätilallasi suunnitellaan
metsälahjavähennyksen hyödyntämistä sukupolvenvaihdoksessa, sen
vaikutuksia omalla metsätilallasi voi
arvioida verkkosivuillamme olevalla
laskurilla. Samalla voit lukea lisää
sukupolvenvaihdoksesta ja sen yhteydessä tarjoamistamme palveluista
www.metsaforest.com/Vinkit ja
faktat/Sukupolvenvaihdos.

Metsätalousinsinöörit Marko Jurvanen (vas.), Matti Sipilä ja Ari Tervonen aloittivat maaliskuun alussa Metsä Groupin SPV-asiantuntijoina. Jäsenpalvelupäällikkö Hannes Vickholm iloitsee palvelun saamasta erittäin hyvästä vastaanotosta. Kuva: Seppo Samuli
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Evolla metsätaitoiltiin

Oululaiset tyhjensivät palkintopöydän
Etämetsänomistajien Liiton
SM-metsätaitoilut pidettiin vanhaan malliin Evon maisemissa. Metsätaitoradan rakensivat Hämeen
Ammattikorkeakoulun Evon
yksikön metsätalousinsinöörioppilaat Matti Mäkiahon johdolla.
Kisoihin osallistui lähes viisikymmentä kilpailijaa yhteensä seitsemästä liiton jäsenyhdistyksestä.
Kisat onnistuivat hyvin. Palkintoja oli runsaasti kiitos yhteistyökumppaneillemme MetsäGroupille,
Melalle, Makitalle, Osuuspankille ,
Suomen Metsäsäätiölle ja VikingLinelle. Myös kilpailurata sai kiitosta
ja tuloslaskentakin sujui vauhdilla.
Tuloksia odotellessa elinkeinopäällikkö Jouni Rantala kertoi kestävän
metsätalouden rahoituslain tilanteesta sekä kaavoituksen vaikutuksista metsän käsittelyyn.

Kisojen alkua odottelemassa Liisa Korpela Päijät-Hämeen metsänomistajista (vas.), radasta vastannut metsätalousinsinööri Matti Mäkiaho, Kouvolan seudun metsätilanomistajien puheenjohtaja Juha Nikula ja Eva Lintunen samasta yhdistyksestä sekä taustalla Tampereen Seudun Metsänomistajien puheenjohtaja Pertti Kauppinen.

Joukkuekisan voitti Oulun seudun metsätilanomistajien joukkue, jossa kilpailivat oikealta
vasemmalle lukien Jukka Lithovius, Kullervo Kanniainen, Antti Lithovius ja Martta Lithovius.

Naisten sarjan voitti Katja Kangasmäki Tampereen Seudun
Metsänomistajista ja miesten sarjan Jukka Lithovius Oulun
seudun metsätilanomistajista.
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”Juurikääpä sulattaa metsän hyvän tuoton suoraan
silmien edessä.”
Havupuuvaltaisissa metsissämme
juurikääpä on pahaa jälkeä salakavalasti tekevä asukas. Sen kaksi täkäläistä lajia, kuusen- ja männynjuurikääpä, tuhoavat Suomessa arviolta 50 miljoonan euron arvosta
metsää vuosittain. Kuusenjuurikääpää esiintyy Suomessa käytännöllisesti katsoen kaikkialla siellä,
missä kuusta kasvaa. Männynjuurikääpä on vaivana eteläisessä Suomessa.
Juurikääpä asettuu asumaan
vähäeleisesti ja huomaamatta, eikä
sen häätämiseksi pois ole keinoja.
Tuulenkaadon juurakosta, maahan
jääneestä laholumpista tai lahonneen kannon kyljestä se valtaa itselleen lisää asuinsijoja itiöiden avulla.
Valkoiseen röyhelömekkoon pukeutunut pahkurainen itiöemä pölläyttelee hetkessä miljardeja itiöitä,
joista valtaosa laskeutuu muutaman
metrin säteelle, mutta tuulen kyydissä itiöt voivat lentää jopa satojen
kilometrien päähän emokäävästään.
Juurikääpä leviää myös rihmastojensa avulla juurten kautta puun
sisällä puusta toiseen. Tämä ei-toivottu vieras on kaiken lisäksi sitkeän
elinvoimainen. Rihmaston elinikä
voi olla jopa 200−300 vuotta.
Kuusen juurikääpä etenee noin
20 cm vuodessa ylöspäin kuusen
rungon sisällä ja lahottaa kuusen
tyven tyypillisesti 3-6 metrin korkeuteen, mutta jopa 12 metrin
korkeuteen yltäviä vaurioita on
havaittu. Metsänomistajan silmä
ei näe, kun paras tukkiosa hiljakseen tuhoutuu, sillä hänelle puu
teeskentelee voivansa aivan hyvin.
Moni kuusikko paljastuu juurikäävän valloittamaksi vasta hakkuussa tai myrskyn jälkeen. Hakkuutyömaalla kuusen juurikäävän
läsnäolo on helppo tunnistaa kannosta: tuoreessa kaatopinnassa on
selkeä violetti rengas. Kuusimetsän
vanhoissa kannoissa selviä juurikävääpälahon tunnusmerkkejä ovat
ruskeat ja valkoiset laikut.

Männyn juurikääpä leviää
samoilla tavoilla kuin serkkunsa,
mutta mänty osaa pihkoittumalla
estää rihmastoa nousemasta runkoon. Tässä valtataistelussa puun
kohtalona on tyvitervastauti, jossa
ensin kuolee ravinnon puutteeseen
latvus ja pian koko puu. Männynjuurikääpää on moni-isäntäinen ja
sen itiöemiä, jotka ovat valkoisia
pahkuroita, voi löytyä jopa kanervasta, puolukasta ja mustikasta.
Tyvitervastautia esiintyy yleisimmin
Kaakkois-Suomessa, mutta vaiva on
selvästi leviämässä ja uhkaa myös
turvemailla kasvavia männiköitä.
Terveessä kuusi- ja mäntymetsässä juurikääpä aloittaa tuhotyönsä
itiön löydettyä majapaikan torjunta-aineella käsittelemättömästä kannosta, puuhun kaarnan läpi tulleesta
vauriokohdasta tai tuulenkaadon
juurakosta.

Mitä voimme tehdä juurikäävän torjumiseksi?
Juurikääpä on valtaamallaan
alueella pysyvä vieras. Poistettua
emme sitä saa, mutta konsteja sen
leviämisen estämiseksi on paljonkin.
1. Jos metsikössäsi todetaan juurikääpää, kannattaa aikaistaa alueen
hakkuu, koska laho pilaa runkopuun nopeasti. Jos ylispuut ovat
sairaita, myös alempi kasvusto sairastuu, ja tauti kroonistuu. Erittäin
alttiita ovat alikasvoskuuset.
2. Vältä ”turhia” hakkuita. Juurikäävän itiöinnin aikana hakkuisiin
liittyy aina tartuntariski. Lisäksi
hakkuut nopeuttavat juurikäävän
leviämistä jo aiemmin sairastuneissa metsiköissä.
3. Vaihda päätehakkuun jälkeen kuusen tilalle mäntyä ja/tai lehtipuita.
Kuusenjuurikääpä ei ole männylle vastukseksi. Lehtipuut ovat kestäviä myös männynjuurikäävälle.
4. Vuodesta 2016 alkaen torjunta on
pakollinen kesähakkuissa, lain mukaan 1.5.−30.11. Vain sydäntalvi

on käytännössä turvallista aikaa hakata ilman torjuntakäsittelyä.
5. Varmistu siitä, että moto ruiskuttaa kannolle torjunta-aineen kaadon yhteydessä ja että torjunta-aine
peittää kaatopinnat kauttaaltaan.
6. Salli hakkuu terveissä metsiköissä
vain termisen talven aikana. (Eli
terveet metsiköt kannattaa yrittää
pitää terveinä ”hinnalla millä hyvänsä”, koska juurikäävän iskeydyttyä metsikköön juuri mitään ei
voida enää tehdä)
7. Poista juurikäävän lahottamat pölkyt ja rungot maastosta.
8. Istuta kuusentaimikkoon koivukäytäviä katkaisemaan käävän rihmaston leviäminen juurien kautta.

Vastoin aiempaa käsitystä, kantojen poisto ja kulotus eivät ole enää
hyväksyttäviä torjuntamenetelmiä.

Biologinen torjuntaaine hyvä vaihtoehto
kemiallisille
Juurikäävän yleisimmät torjunta-aineet ovat ureapohjaisia kemiallisia valmisteita. Niiden kauppanimiä ovat mm. PS-kantosuoja,
Urea kantokate, Moto-urea ja Teknokem-kantosuoja. Näiden torjuva

Juurikäävän itiöemä

vaikutus perustuu kannon pinnalla
tapahtuvaan urean hydrolisoitumiseen, joka nostaa pH-arvon niin korkeaksi, ettei käävän itiö voi elää sillä.
Gunnar Salingre Verdera Oy:stä
kertoi luomuvaihtoehdosta, Rotstop-nimisestä biologisesta torjunta-aineesta, jossa vaikutavana
aineina ovat harmaaorvakka-sienen
itiöt ja josta on käyttökokemusta
jo 25 vuodelta. Rotstop-käsittely
vie juurikäävältä elintilan kasvattamalla harmaaorvakan koko kantoon
ja sen juuriin. Tämäkään käsittely
ei paranna juurikääpätautia, mutta
toimii kuin rokote estämällä sen
muodostumisen ja leviämisen.
Rotstopin hiilijalanjälki on minimaalinen ureapohjaisiin aineisiin
verrattuna. Se on helppo ja turvallinen kuljettaa, käsitellä ja säilyttää.
1 kg Rotstopia vastaa 1 000 kg ureaa.
Meille metsänomistajille on väliä
sillä, millaisia kemiallisia aineita
metsissämme käytetään. Meillä on
oikeus vaatia mieleistämme kantokäsittelyä hakkuun tekijältä, kuten
myös laadukkuutta koko työsuoritukselta.
Anne Allo
Tupaillassa mukana ollut
etämetsänomistaja
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Oulu juhli 25-vuotistaivaltaan
Oulun Seudun Metsätilan Omistajat ry:n 25-vuotisjuhlia vietettiin maaliskuun loppupuoliskolla
”Oulusa Ravintola Hilikusa”.
Ravintolan nimi on Hilikku. Oulun
murteessa hilikku on rahayksikkö.
Iltapäivällä aloitettiin vuosikokouksella, jonka jälkeen jatkettiin juhlaseminaarin merkeissä ja lopuksi
ennen kotimatkaa nautittiin juhlaillallinen.
Vuosikokous sujui leppoisissa
merkeissä. Jäsenistö tuntui olevan
tyytyväinen menneeseen vuoteen ja
tämän vuoden toiminnallisiin suunnitelmiin. Henkilövalinnat suoritettiin yksimielisesti äänestyksittä.
Yhdistyksemme sääntöjen mukaan
puheenjohtajamme valitaan vuosittain. Vuoden 2016 yhdistystämme tomerasti luotsannut Erkki
Nykänen sai yksimielisen kannatuksen jatkaa edelleen puheenjohtajana.
Juhlaseminaarin ohjelma
koostui puheista, jäsentutkimuksemme tulosten julkaisemisesta,
sidosryhmien tervehdyksistä, huomionosoituksista ja välipalana Kempeleen Hanuripartion duon esityksistä puheiden väliin. Juhlaseminaariin osallistui noin seitsemänkymmentä henkilöä, pääosa jäsenistöä, lisäksi joukko sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden
edustajia. Heitä edustivat EtäMol,
MTK-metsä, MetsäGroup, Metsäkeskus, Kainuun Metsätilanomistajat, Danske-pankki ja OP-ryhmä.
Juhlapuheen piti Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen
puheenjohtaja, emeritus Europarlamentaarikko Samuli Pohjamo. Puheen Pohjamo kiteytti
teemoihin Suomi 100 juhlavuosi,
Metsät hyvinvointimme peruspilari,
Metsien merkitys Suomelle, Puun
uusi tuleminen, Puun tulevaisuus
ja EU:n metsäpolitiikka.
Suomi 100 vuotta selviytymisessä yhdeksi maailman parhaista
maista, tasa-arvoisemmaksi ja vauraimmaksi kansakunnaksi voidaan
puhua Suomen ihmeestä. Mutta
kun katsotaan tätä päivää ja tule-

vaisuutta, niin miten me pärjäämme
muuttuvassa maailmassa, josta ei
haasteita ja uhkakuvia puutu,
aprikoi Pohjamo.
Metsät ovat olleet olennainen
osa Suomen historiaa ja hyvinvointiamme. Metsien varaan on
hyvinvointimme rakennettu. Suomalaisten juuret ovat metsässä. Joillekin on onni kävellä metsässä, toiselle metsänhoito on harrastus, joillekin riittää polttopuiden pilkkominen ja monille metsä antaa työn
ja toimeentulon. Metsistä kirjoitetaan ja metsän varaan rakennetaan
tulevaisuuden suunnitelmia.
Metsien merkityksestä Suomelle
Pohjamo totesi metsien ja puun
olevan tärkein uusiutuva luonnonvaramme. Metsä- ja puuteollisuus
on teollisuutemme peruspilari. Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on n 20 % ja se perustuu suomalaiseen uusiutuvaan raaka-aineeseen, kotimaiseen energiaan ja suomalaiseen työhön ja osaamiseen.
Perinteisen sellu- paperi- ja sahateollisuuden lisänä puun uusi tuleminen eri jalostusmuodoissa on tätä
päivää. Esim. Oulun Arizona Chemicalin tehtailla vierailleet tietävät,
että mäntyöljystä saadaan muutakin
kuin mäntysuopaa. Se on mm lääkeaineiden ja terveystuotteidenraaka-aina ja kumin ja purukumin
höyste. Pohjamon mukaan Äänekosken biotuotetehdas on hyvä esimerkki metsäteollisuuden uudesta
noususta. Kiinalaisten tehdassuunnitelmiin Suomessa Pohjamo suhtautui hieman varauksella. Onko
kiinalaisilla sellaista osaamista mitä
meillä ei ole? Jos ne toteutuvat niin
hyvä.
Puun tulevaisuuteen nähden
puun moninaiskäytössä ollaan vasta
alkusuoralla. Uudet puuhun perustuvat innovaatiot tulevat lisäämään
puun käyttöä. Biotalous, puurakentaminen, metsien virkistyskäyttö
jne luovat lukemattomia mahdollisuuksia puun tulevaisuudelle.
Juuri juhliemme alla saimme
lukea tavallaan EU:n metsäpolitiikkaan liittyvää muutamien LUKEN

tutkijoiden negatiiviset kommentit
metsiemme hakkuista ja hiilinielusta. Suomella on paljon pelissä
Euroopan Unionin ilmastopoliittisessa keskustelussa. Koska EU:ssa
ei juuri tunneta talousmetsien kestävää käyttöä, niin siellä metsäasiat
tulevat esille useimmiten suojelun
näkökulmasta, virkistysalueina ja
puistoina. Taas joukko suomalaisia tutkijoita on lähtenyt tuomitsemaan Suomen metsänkäyttösuunnitelmia harhaoppisina ja
myötäilemään EU:n suojeluvaatimuksia. Nyt on tärkeää lisätä oikeaa
metsätietoa EU:ssa , biotalouden
merkityksestä ja ennen kaikkea
pitää puoliamme, meillä on vähän
kavereita, lähinnä Ruotsista ja kauempaa Itävallasta. Näihin sanoihin
ja juhlivan yhdistyksen onnittelusanoihin päätti Pohjamo mielenkiintoisen puheensa.

Metsäkeskus tärkeä
yhteistyökumppani

Metsäkeskus Pohjois-Suomen
johtaja Arto Sorri totesi juhlaesitelmässään, että metsäala
ei ole auringon laskun ala. Pohjois-Pohjanmaalla Metsäkeskuksella ja Oulun Seudun Metsätilanomistajilla on erittäin läheiset
ja yhteistyökykyiset suhteet. Sorri
kertoi monipuolisesti siitä mitä
Metsäkeskus voi tehdä sidosryhmien eteen. Metsätiedon hyödyntäminen, metsätiedon tuottamien
lakien toimeenpanon tehostaminen
ja monipuolisemman metsätiedon
levittäminen mm metsätilanomistajille on Metsäkeskuksen yksi tärkeistä tehtävistä. Asiantuntijaosaaminen asiakkaiden käyttöön on tärkeää. Tätä Metsäkeskus puolueettomana yhteistyöhaluisena toimijana metsätilanomistajia kohtaan
tekeekin. (kirjoittajan kommentti).

Juhlaillan esiintyjät Petri Korpela (vas), Samuli Pohjamo ja Antero Sorri.

Yhdistyksen standaarit luovutettiin Timo Pietilälle ja Hannu Mikkolalle. Keskellä Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry:n puheenjohtaja Erkki Nykänen.
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Jäsenkysely
Juhlavuoteen liittyen yhdistyksen hallitus halusi kartoittaa
jäsenistön tuntemuksia OSMO:n
toiminnasta. Kyselin teki opinnäytetyönään metsätalousinsinööriksi
valmistunut Petri Korpela.
Tutkimus lähetettiin jokaiselle
yhdistyksemme jäsenelle. Heti

alkuun positiivinen yllätys oli suhteellisen korkea vastausprosentti
verrattuna yleisesti vastavanlaisiin kyselyihin. Vastausprosentiksi tuli 43,4.
Lyhennelmänä vastauksista
voi todeta, että yhdistyksemme
jäsenten ikärakenne kallistuu voimakkaasti eläkeläisiin. Nuoria kai-

Meri-Lapin Etämetsänomistajat ry käynnistyi
Parikymmentä metsänomistajaa
oli perustamassa Kemissä järjestetyssä kokouksessa uutta metsätilanomistajayhdistystä alueelle,
joka käsittää Kemin lisäksi Keminmaan, Tervolan ja Simon. Uuden
yhdistyksen nimeksi päätettiin
Meri-Lapin Etämetsänomistajat
ry. Yhdistyksen puheenjohtajana
aloittaa Jouni Mikkola ja sihteerinä Markku Pudas.
Vaikka ensimmäinen toimintavuosi on vajaa eli vain kahdeksan
kuukautta, niin ohjelma on kun-

nianhimoinen. Ohjelmassa on
useita koulutustilaisuuksia ja retkeilyjä. Yhdistyksen tavoittelemat
30-40 jäsentä saavat varmasti
katetta 25 euron jäsenmaksulleen.
Yhdistyksen perustamisvaiheessa
tukena oli sekä Etämetsänomistajien Liitto että Suomen Metsäkeskus. Toivon menestystä uudelle
Meri-Lapin Etämetsänomistajat
yhdistykselle ja toivotan sen tervetulleeksi myös valtakunnalliseen
toimintaan.

vataan mukaan. Ehkä ikärakenne
kuvastaa sitäkin, että tunnesiteet
nousivat päällimmäiseksi kysyttäessä metsien merkitystä. Metsien
merkityksessä jäsenistölle taloudellinen tulos oli kolmantena.
Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä
yhdistyksen toimintaan. Keskustelu- ja koulutustilaisuudet, sekä

retket nousivat keskeiselle sijalle
nykyisessä toiminnassa ja tulevaisuudessa. Viestintä ja aktiivisuus
sosiaalisessa mediassa koettiin tärkeäksi varsinkin nuorten mukaan
saamiseksi. Teksti Timo Pietilä,
kuvat Veikko Heiskari

Pohjanmaan metsänomistajat yhdistys starttasi
Vaasassa

Rauno Numminen

Meri-Lapin Etämetsänomistajien puheenjohtajana aloittaa Jouni Mikkola
(vas.) ja sihteerinä Markku Pudas

Vaasan ja naapurikuntien etämetsänomistajien metsällisen tiedon tarvetta
paikkaamaan perustettiin Pohjanmaan metsänomistajat ry. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana aloittaa Tapio Niemi.
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Kopterit metsään
Kuvauskopterit, dronet, nelikopterit – rakkaalla lapsella on
monta nimeä. Minä kiinnostuin
niistä viitisen vuotta sitten, kun
niiden nopea kehitys kiinnitti huomiotani. En ollut niinkään kiinnostunut lennättämisestä tai teknologiasta kuin mahdollisuuksista tehdä niillä ilmasta metsätalouden kuvauksia. Siksi olen käyttänyt tavallisia kaupan hyllyltä löytyviä peruskokoonpanoja - ”lentovalmiita kokonaisuuksia”.
Eivät kopterit ole lentokoneita,
vaan ilmassa kulkevia tietokoneita.
Ilman tietokoneohjausta ne eivät
pysyisi ilmassa. Ne ovat myös ohjelmoitavissa, esimerkiksi koko lento
voidaan ajaa itsekseen ennalta suunnitellun reitin pohjalta. Tavoitteenani on ollut, että lento suunnitellaan ja ohjelmoidaan ennalta ja
minä keskityn kuvauksen ohjaamiseen ja lennon tarkkailuun.
Kopterit ovat kehittyneet kuten
PC-tietokoneet 90-luvulla: joka
vuosi tulee uusia malleja, joiden
hinta on alhaisempi ja ominaisuudet huomattavasti paremmat.
Mikä tärkeintä - luotettavuus on
koko ajan parantunut.
Kameran osalta olen käyttänyt
kopteripakettien mukana tulevia
kameroita. Niiden ominaisuudet ja
asetukset riittävät hyvin peruskuvaukseen. Kameran vakaimet toimivat hyvin ja videokuva on laadultaa hyvää. Itse olen aloittanut
kokeilemalla, mitä kaikkea tavallisen kameran kuvasta tai videokuvasta saa irti metsätaloutta ja metsänomistusta ajatellen. Käyttämällä
erikoiskameroita tai laserkeilaimia
voidaan saada metsästä paljonkin
erilaista tietoa. Siinä lienee tulevaiuuden suunta.
Sen olen oppinut, että kopterin
lennot on valmisteltava eikä kopteria kannata lennättää missä vain.
”Ulos paketista ja komiasti lentämään” -periaatteella saa pian vähintäin kopterille vahinkoa aikaiseksi.

Myös nykyiset lennättämismääräykset ja ohjeet asettavat vaatimuksia huolellisuudelle, kopterin
hallinnalle ja lennätyspaikalle. Nyt
kopteri on ilmoitettava rekisteriin
ja on vain ajan kysymys milloin
lennättämiseen vaaditaan jo lupa
tai ajokortti. Rajaton vastuu on
aina lennättäjällä ja yksityisyydensuoja on herkkä asia – ne on hyvä
muistaa. Yksinäinen metsäautotie
ja metsä on tässä mielessä helpompi
ympäristö kuin asuttu alue. Hirvikin harvemmin tulee kyselemään
yksityisyydensuojansa perään.
Kuvausta olen käyttänyt apuna
mm. myynnissä olevan tilan arvioinnissa. Hyvä ilmakuvavideo
alueesta auttaa ja varmentaa kuviokartan tietoja. Video toimii myös
dokumenttina jonka avulla voi
palauttaa mieleen yksityiskohtia
tilasta. Kevät ja syksy ovat kuvaamiseen erityisen hyviä aikoja. Eri
lehtipuulajien lehtien väri ja vaihe
auttaa silloin tunnistamisessa.
Lennätys onnistuu ympäri
vuoden kunhan huomioi koptereiden rajoitukset. Peruskopterit
eivät ole jokasään laitteita. Rakennetta ei ole tehty sateeseen ja pakkasella lennätys vaatii erityistoimia
onnistuakseen. Eikä kipakalla pakkasella lennätys ole herkkua myöskään lennättäjän sormille ja kosketusnäytölle.
Koperit ovat niin laaja ilmiö maailmalla että tietoja ja neuvoja löytyy
hakevalle runsaasti. Youtube-videoista voi aloittaa ja täydentää
niitä maksullisilla nettikoulutuksilla. Siihen voi varautua, että aikaa
palaa sekä kopterin käytön, reittien ohjelmoinnin että kuvauksen
ohjaamisen opetteluun. Kuvien
ja videoiden otto on oma osaamisensa, missä auttaa jos niitä on
harrastanut aiemmin. Videoiden
editoinnin ja julkaisemisen osaamista tarvitsee heti, jos haluaa
siistiä ja lyhentää videoitaan laajempaa jakelua varten.

Nykyinen laitteni on DJI
Phantom 3. Rahaa on palanut
siihen kaikkine välttämättömine
lisävarusteineen yli kaksi tuhatta

euroa. Omalta youtube-kanavaltani löytyy muutama esimerkki
kopterilla kuvatuista videoista.
Jaakko Temmes
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Tiedolla ja taidolla metsä tuottamaan

– Metsänomistajan talouskoulu nostaa kannattavan metsänomaisuuden hoidon opintojen ykkösteemaksi
Liiketalous ja kannattavuus eivät ole olleet metsäneuvonnan kärkiteemoina - kannattavuus on
osin jäänyt hyvän metsänhoidon varjoon. Toisaalta perinteinen neuvonta ja koulutus ei
kohtaa etämetsänomistajia, joten tarvitaan
uusia oppimisen muotoja
ja välineitä.
Pientäkin metsätilaa voi hoitaa
kannattavasti, vaikka usein muutaman kymmenen hehtaarin tiloja
pidetään metsätaloudellisesti
huonosti kannattavina. Aktiivisesti hoidettuna näiltäkin tiloilta
löytyy lähes vuosittain hoito- ja
hakkuutarpeita, vaikka päätehakkuita tehdään harvemmin. Kaik-

kiaan Suomen metsätiloista 5-20
hehtaarin kokoisia on 36 %.
Metsänomistajien taloustiedon
kasvattaminen on tärkeää. Osaketai rahastosalkun arvon kehitystä
seurataan hyvinkin tarkasti, mutta
”metsäsalkun” eli metsävarallisuuden arvo ja arvonkehitys eivät
ole monenkaan metsänomistajan
tiedossa. Kuitenkin metsäomaisuus sijoituskohteena kiinnostaa
yhä useampia, ja metsätilakauppa
käy paikoitellen vilkkaana.
Oman metsän taloudelliseen
hoitamiseen tarvitaan monipuolista osaamista. Metsänhoitotöiden
vaikutukset omaisuuden arvoon
tulee tuntea, puukaupan kilpailuttaminen ja ostopalvelujen hankinta on osattava, samoin metsäverotuksen, metsän omistusmuotojen ja tilakauppojen kiemurat
pitäisi hallita.

Digitalisaatio tulee myös metsänomistajan maailmaan kovaa
vauhtia. Yhä tarkempaa metsävaratietoa on saatavilla maksutta, ja
oman metsäomaisuuden suunnittelun tueksi on kehitetty älypuhelimessa toimia sovelluksia, joilla voi
esimerkiksi päivittää metsäsuunnitelman tietoja keskellä omaa metsäänsä. Puukauppaa ollaan myös
rakentamassa sähköiseen muotoon
– puukauppaportaalin on määrä
aloittaa toimintansa toukokuussa
2017.
Digitalisaatio muuttaa merkittävästi metsänomistajan toimintaympäristöä. Tiedon ja osaamisen
lisääminen on nyt erityisen tärkeää,
jotta digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kyetään hyödyntämään
ja metsäomaisuus pysyy jatkossakin
omistajansa päätösvallassa.

Metsänomistajan talouskoulu
toteutuu osana Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa Uudenmaan ja
Hämeen alueen metsänomistajien metsätaloudellista osaamista
ja samalla kehittää yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Hankkeen toteuttajina
ovat TTS Työtehoseura ry ja metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry.
Rahoitus hankkeelle tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Metsänomistajan talouskouluun:
erikoisasiantuntija Arto Kettunen,
arto.kettunen@tts.fi ja projektipäällikkö Mari Sarvaala, mhy Päijät-Häme, mari.sarvaala@mhy.fi

Metsänomistajan talouskoulu
Tule mukaan kehittymään metsäsi
taloustaitajaksi
Syksyllä 2017 alkavassa koulutuskokonaisuudessa opastetaan metsänomistajia
liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon.
Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutuskoulutus sisältää kahdeksan
koulutusmoduulia, joista voit valita mieleisesti kokonaisuuden.
Tutustu koulutukseen verkkosivuilla: www.tts.fi/metsanomistajantalouskoulu
Koulutuksen ajankohta syyskuu 2017 – joulukuu 2018
Ilmoittaudu 31.5. 2017 mennessä
http://www.mhy.fi/paijat-hame/lomake/ilmoittautuminen-metsanomistajan-talouskouluun
Hinta 40 € /moduuli.
Koulutusmaksun voit vähentää metsäverotuksessa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
TTS Työtehoseura
Arto Kettunen, 0500 454 017 arto.kettunen@tts.fi

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Mari Sarvaala, 044 342 0068, mari.sarvaala@mhy.fi

TTS Työtehoseura

Yhteistyössä:

www.tts.fi (09) 2904 1200
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Ravintoloitsija Jani Lehtinen Porista

Olen metsästyksen ja metsänomistuksen myöhäisherännäinen
Porissa päätyökseen ravintola
Buccoa pyörittävä kohta 45 vuotta
täyttävä Jani Lehtinen innostui metsästyksestä viitisen vuotta sitten.
Kiinnostus metsään ja metsään
sijoittamiseen heräsi metsässä liikkumisen ja metsää omistavien kavereiden kanssa käytyjen keskustelujen myötä. ”Ajattelin, että kyllä
minunkin pitää hankkia itselleni
pieni metsätila, kun noilla muillakin on”, virnistelee Jani Lehtinen.
Näin myös tapahtui ja läheltä seuranneena voin todeta, että on harvinaista miten harrastus voi viedä
miehen mennessään. Näin on
käynyt Jani Lehtiselle.
Metsänomistajaksi Lehtinen
ryhtyi vasta viime syksynä, mutta
nyt on hankittuna jo kolme tilaa.
Mies uhkuu intoa hakkuita ja
riistan ruokintapaikkoja suunnitellessaan. Molempiin hommiin
miehellä on selkeät suunnitelmat.
”Tuon huonosti kasvavan kuusikon uudistan, tuon taimikon
harvennan ja tuohon harvennusmetsän laitaan sijoitan ruokintapaikan peuroille ja kauriille”, miettii
Jani Lehtinen. Uudeksi metsänomistajaksi Lehtisen näkemykset

metsän käsittelystä ovat yllättävänkin selkeät. Tämä perustuu
siihen, että Lehtinen on kulkenut
metsissään useammankin metsäammattilaisen kanssa ja ammentanut
keskusteluista näkemyksiä metsäomaisuutensa hoitoon. Heti metsänomistajaksi tultuaan Lehtinen
liittyi jäseneksi myös Satakunnan
Metsänomistajiin.
Jos ostettavaan metsäpalstaan
sattuu kuulumaan muutakin kuin
metsää, niin hyvällä mielikuvituksella se voi antaa monia mahdollisuuksia. Jani Lehtisen viimeisimpään tilahankintaan sisältyi myös
muutama hehtaaria peltoa ja pihapiiri. ”Tarkoitus on ottaa peltoja
laiduntamaan muutama lammas
ja vuohi, sekä munia tuottamaan
kanoja ja ankkoja”, miettii Jani.
Tarkoitus on myös kasvattaa lapin
puikulaa ja Italialaisia tomaatteja.
”Mikäs sen luomumpaa kuin tarjota omassa ravintolassa itse kasvatettua lihaa ja kasviksia”, perustelee Jani Lehtinen karjankasvatus
– ja maanviljelyssuunnitelmiaan.
Bisnesmaailmaan tottunut mies
edellyttää metsäsijoituksiltaan myös
taloudellista kannattavuutta. Osa

kauppahinnasta pitää saada takaisin
jo ensimmäisessä hakkuussa. Se on
myös hyväksyttävää, että osa sijoituksesta jää odottamaan kotiutusta vuosien päähän. Metsän
hankinnan kannattavuutta Lehtinen parantaa tekemällä muun
muassa kaikki ennakkoraivaukset
ja taimikonhoidot itse. Myös istutustyöt tehdään itse ja perheen
voimin. ”Metsän istutus on mitä
mainiointa toteuttaa myös talkootyönä”, toteaa Jani Lehtinen. Parhaillaan on menossa noin neljäntuhannen kuusen taimen istutus ja
istutusalalla hyörii kymmenkunta
innokasta pottiputken käyttäjää.
Ennen istutustalkoisiin ryhtymistä
koko istutusporukalle opastettiin
pottiputken käyttö ja oikean istutuspaikan valinta ennakkoon kaivinkoneella mätästetyltä uudistusalalta.
Kaikkein tärkeintä metsään sijoittamisessa on se, että koko perhe on
mukana tässä hienossa harrastuksessa. Näin on Lehtisten perheessä,
sillä vaimo ja lapset ovat innolla
mukana metsätöissä. Muun muassa
raivaussaha pysyy jo rouvan käsissä.
Rauno Numminen

Ravintoloitsija Jani Lehtinen ” komentaa ” istutusjoukkojaan Luvialla
sijaitsevalla metsäpalstallaan.

Indufor Group:lla on maailmanlaajuista erityisosaamista
Harva tietää, että Indufor Group
Oy:n pääkonttori on Suomessa.
Muut konttorit ovat Aucklandissa, Melbournessa ja Washington
DC:ssa. Indufor Group Oy:n erityisosaamista on muun muassa
metsäinvestointien arvioinnit,
metsien arvottaminen ja taloudellinen mallintaminen, puuraaka-aineen saatavuusselvitykset, kilpailukyky ja tuottavuusvertailut ja
ilmastonmuutoksen torjuntaan
liittyvät palvelut.

Metsälliset trendit ja
ilmiöt
Indufor Groupin näkemyksen
mukaan investoinnit metsäomaisuuteen ovat globaalisti kasvussa.
Ensimmäisen polven metsärahastot USA:ssa ovat saavuttaneet

elinkaarensa ja suuria määriä rahastojen omistamia metsiä on tulossa
markkinoille. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia uuden tyyppisille ostajille.
Kiinnostus perhemetsätalouteen on
myös kasvussa, koska tropiikissa ja
sub-tropiikissa on havahduttu huomaamaan, että suuria istutusmetsätalouteen sopivia ja kohtuuhintaisia maa-alueita on vaikea löytää.

toinnit muun muassa Kemiin ja
Kemijärvelle. Merkittävää on myös
huomata, että Kiinalaisten logistiikkainvestoinnit koko Euraasian pyrkivät integroimaan ne Kiinan talo-

uteen. On myös huomattava, että
Suomen lisäksi Kiina investoi metsäsektoriin kaikkialla tropiikissa ja
sub-tropiikissa sekä Venäjällä.
Rauno Numminen

Kiinan merkitys kasvaa
Kiina on tällä hetkellä Suomen
toiseksi suurin vientimarkkina.
Viime vuonna vienti oli yli miljoona
mottia ja kasvu edellisestä vuodesta
oli 65%. Kiinalaiset ovat myös siirtymässä raaka-aineiden ostamisesta
kokonaisten arvoketjujen ostamiseen. Esimerkkeinä tästä ovat Kiinalaisten Suomeen kaavailemat inves-

Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portin ( oik. ) ja Indufor Group Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Salmi vaihtoivat ajatuksia yhdistyksen kevätkokouksessa.
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Kuutio on avautunut metsänomistajille
– tervetuloa käyttäjäksi!
Suomen puukaupan maailman
mittakaavassa ainutlaatuinen
digiloikka tapahtuu juuri nyt, kun
metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille, puunostajille ja muille
metsäalan toimijoille tarkoitettu
avoin sähköinen kauppapaikka
Kuutio on avautunut.
Vastaavaa, koko alan yhdistävää
palvelua ei tiettävästi ole muualla
maailmassa. Palvelu parantaa puumarkkinoiden toimintaa ja tehokkuutta, mikä lisää koko suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Tämä on ennen kaikkea
yksityismetsänomistajan etu. Kuution avulla puumarkkinoiden toiminta paranee. Kun markkinoiden
toimintaa paranee, puulle saadaan
aina oikea hinta.
”Uusi palvelu tekee puukaupasta
aiempaa helpompaa. Kuutiosta
tulee Suomen tärkein metsänomistajien, palveluntarjoajien ja
puunostajien kohtaamispaikka”,
kertoo Kuution kehittämisestä vas-

taavan Suomen Puukauppa Oy:n
toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Kuutio.fi – metsänomistajalle maksuton
Ammattilaisten lisäksi Kuution
käyttäjinä ovat yksityiset metsänomistajat. Kuution toivotaan madaltavan kynnystä osallistua niille metsänomistajille, jotka eivät tähän asti
ole pitäneet aktiivisesti huolta metsäomaisuudestaan. Käyttäjiksi tavoitellaan mahdollisimman monia suomalaisia metsänomistajia. Metsänomistajille Kuution käyttö on maksutonta.
”Suomessa on 600 000 metsänomistajaa, joista osa ei ole aiemmin
perehtynyt lainkaan metsäänsä ja
kokee sen hoitamisen vieraaksi,
vaikeaksi ja etäiseksi. Haluamme
rikkoa rajoja ja innostaa entistä
enemmän myös heitä, usein kaupunkilaisia, mukaan metsänhoitoon. Kuutio tuo metsänomistajille metsävaratiedot, -palvelut ja

-ammattilaiset lähelle helposti ja
keskitetysti”, Mäkelä kertoo.
Etämetsänomistajat ovat Kuution perustajaosakkaita. Puheenjohtaja Rauno Numminen ja varapuheenjohtaja Jaakko Temmes ovat
olleet aktiivisesti mukana niin Kuution palvelumuotoilussa kuin kehitystyössä.

”Palvelusta löytyy kattavasti puukaupan ammattilaisia koko maan
laajuisesti. Käyttö on etämetsänomistajille helppoa, maksutonta
ja tehokasta. Suosittelemme Kuution käyttöä kaikille jäsenillemme
ja metsänomistajille.”

KUUTIO.FI – puukauppa sähköistyy
Tunnelmat puukauppapaikan kokeilujen
jälkeen

Kokeilin kuutio.fi:n käyttöä
metsänomistajana huhtikuussa.
Kokeilin ennen kaikkea sitä,
miten leimikko tehdään myyntiä
varten. Periaate on yksinkertainen ja selkeä: metsään.fi -palvelusta tuodaan metsävaratiedot
palveluun, metsävaratiedoista poimitaan halutut kuviot myyntiin,
niistä pyydetään tarjoukset, tarjouksia tarkastellaan rinnakkain ja
tehdään kaupat sopivan tarjouksen
pohjalta.
Todellisuus ei ole ihan niin
yksinkertainen. Ihan heittämällä
ei leimikkokuvaus synny metsään.
fi-tietojen pohjalta. Tietoja joutuu

yleensä täydentämään käsin. Kuviorajoja tekisi usein mieli muuttaa tai
yhdistellä kuvioita järkevämmiksi
käsittelykuvioiksi, mutta siihen ei
puukauppapaikka anna mahdollisuuksia.
Tarjouspyyntöön voi niputtaa
saman tilan kuvioita ja myös eri
tilojen kuviota kunhan ne ovat
saman kunnan alueella. Tämä on
useimmiten riittävää. Ongelmaa
voi syntyä, jos leimikot ovat lähekkäin, mutta kunnan raja on välissä.
Tarjouspyynnön vapaamuotoista
tekstiä tai liitteitä voi toki hyödyntää erilaisissa leimikon muodostusongelmissa.
Kun tarjouspyynnön lähettää
ostajille voi halutessaan valita
pyynnön saajat. Valinnan mah-

dollisuus ei ole minulle erityisen
tärkeää, mutta valintaikkunassa
näkee ketkä pyynnön saavat. Se
lisäsi minun uskoani siihen, että
joku ihan oikeasti saa jättämäni
tarjouspyynnön.
Se mitä jäin kaipaamaan palveluun on jokin vapaampi tapa tuoda
järjestelmään tilojeni kuvioitua
metsävaratietoa. Standardit metsävaratiedon siirtoon ovat jo olemassa
ja tässä muodossa tietoja tulisi voida
tuoda muualtakin kuin vain metsään.fi -järjestelmästä.
Aivan samoin olisi hienoa, jos
myytävän leimikon kuvauksen
voisi tuoda toisesta järjestelmästä
valmiina kauppapaikalle. Kauppapaikka ei ole eikä varmaan tule
olemaankaan mikään paras ympä-

ristö leimikon kuvaamiseen ja siksi
siinä tulisi olla mahdollisuus tuoda
”myyntivalmis” leimikko muualta
palveluun. Katsotaan josko joulupukki kuulee toiveeni.
Suosittelen rekisteröitymistä
palveluun ja leimikon tekemisen
kokeilua. Vaikka leimikkoa ei
lopulta asettaisikaan myyntiin,
prosessissa oppii paljon. Ja ehkä
seuraavalla kerralla onkin saanut
jo niin paljon varmuutta, että saa
kaupan vietyä maaliin asti.
Jaakko Temmes
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Suomen 100-vuotis metsikön perustaminen kiinnosti
Etämetsänomistajien Liitto tarjosi jäsenyhdistystensä jäsenille
mahdollisuutta osallistua kampanjaan, jossa istutetaan 100 kuusen
tainta, yksi jokaiselle itsenäisyytemme vuodelle. Kampanja päättyi
kuluvan vuoden huhtikuun loppuun ja siihen mennessä taimia
tilasi runsaat viisikymmentä metsänomistajaa. Onnittelut haille
ainutlaatuisen metsikön perustamisesta.
Koska kyselyitä aiheeseen liittyen on tullut vielä jälkeenkin päin
niin, Etämetsänomistajien Liitto
on päättänyt jatkaa kampanjaa elokuun 2017 loppuun saakka. Taimet
toimitetaan vielä syksyn istutuksiin. Jos olet kiinnostunut istuttamaan omaan metsääsi 100-vuotismetsikön, niin täytä tilauslomake,

joka löytyy kotisivuiltamme www.
etamol.fi elokuun 2017 loppuun
mennessä.
Suomen 100-vuotismetsikön
perustamispaketin hinta, joka
sisältää 10 kuusentainta, kunniakirjan ja erikoispinssin (teksti
Suomi 100) on 60 euroa ja se laskutetaan, kun kaikki materiaalit
on toimitettu.
Arvoisa etämetsänomistaja !
Tee ainutlaatuinen teko ja istuta
100-vuotismetsikkö omille maillesi! Näin Sinusta jää muisto pitkäksi aikaa eteenpäin.
Rauno Numminen

TÄMÄ REKKA KULKEE
METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA
JA BIOPOLTTOAINEELLA

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
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Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaan
Suomen nuorille. Koulukiertue pysähtyy noin 60 paikkakunnalla syksyn 2017
aikana. Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö ovat hankkeen päärahoittajat.
Bioaika-tapahtumakiertueen tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke.
Hyppää kyytiin! bioaika.fi
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Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry

Pertti Rinta-Nikkola

050 5525 418

pertti.rinta-nikkola@netikka.fi

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

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry

Jouni Mikkola

040 506 8032

jouni.k.mikkola@outlook.com

Meän Mettäkerho ry

Heikki Kärki

040 583 2869

heikkikarkiheikki@gmail.com

Napapiirin metsänomistajat ry		

Kaisa Post

040 736 7902

kaisa.post@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

Pohjanmaan Metsänomistajat POMO ry

Tapio Niemi

050 356 7349

tapio.niemi@me.com

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

OP järjestää kaksi metsä-aiheista webinaaria touko-kesäkuun vaihteessa. Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Webinaareja voi
seurata omalta kotitietokoneelta tai vaikka kotisohvalta tabletin välityksellä. Webinaarit lähetetään suorana ja niiden seuraaminen edellyttää ennakkoilmoittautumista oheisten linkkien välityksellä. Ilmoittautuminen löytyy myös Googlella hakusanalla ”OP Metsäwebinaari”
OP Metsäwebinaari - Metsäsuhdannekatsaus 31.5. klo19:00 – 20:00
Metsäsuhdannekatsauksen aiheena on metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoiden ja puumarkkinan kehitys ja ennusteet vuosille 20172018. Asiantuntijoina ennustepäällikkö Janne Huovari ja metsäekonomisti Matleena Kniivilä Pellervon taloustutkimuksesta.
Ilmoittautuminen etukäteen: https://op.videosync.fi/2017-05-31-metsasuhdannekatsaus
OP Metsäwebinaari – Kirjanpainaja, tuhot ja torjunta 7.6. klo18:00 – 19:00
Webinaarissa saadaan tietoa kirjanpainajakuoriaisesta, sen aiheuttamista metsätuhoista ja tuhojen torjunnasta. Asiantuntijoina erikoistutkija Heli Viiri Luonnonvarakeskuksesta ja valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen Metsäkeskuksesta. He esittävät myös tuhonennusteen vuodelle 2017.
Ilmoittautuminen etukäteen: https://op.videosync.fi/2017-06-07-kirjanpainaja
Webinaarien jälkeen lähetyksen tallenteen voi katsoa samojen ilmoittautumislinkkien kautta.
Webinaarit ja ilmottautuminen löytyvät myös esimerkiksi Googlella hakusanalla OP Metsäwebinaari
Tervetuloa seuraamaan OP Metsäwebinaareja!

Tutustu uusittuun
kirjakauppaamme
www.metsakirjakauppa.fi
PLM4817 ruohonleikkuri

Makitan polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri.
Moottori 140 cm3. Bioleikkaava ja sivulle heittävä,
leikkuuleveys 48cm. Keskitetty leikkuukorkeuden
säätö, 25-70mm. Kuulalaakeroidut pyörät. Paino
24,3kg.

299,-

eur

Katso jälleenmyyjät ja koko valikoima www.makita.fi

+
= Jopa 10 lähtöä päivässä
Metsävarallisuuden asiantuntija
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Helsinki–Tallinna-välillä

VIETÄ MAISSA
3,5–10 TUNTIA
VALINTASI
MUKAAN!

Varaa netissä, vikingline.fi/mukavinmeritie,
tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ETÄMETSÄNOMISTAJILLE LAKI- JA ARVIOINTIPALVELUITA

Olemme Maanomistajien Arviointikeskuksessa erikoistuneet metsän- ja kiinteistönomistajien lakiasioihin sekä kiinteistöarvioiden laatimiseen. Olemme lakitoimisto, jossa on
perinteistä laajempi ja erikoistunut palvelutarjonta. Palvelemme asiakkaitamme neuvonnasta
oikeudenkäynteihin asti.

Voitte ottaa yhteyttä lakimiehiimme ja auktorisoituihin kiinteistöarvioijiimme
kaikissa oikeudellisissa- ja kiinteistöarviointitilanteissa.
Tässä muutamia esimerkkejä:

• Lakipalvelut

kaavoitus-, rakentamis- ja poikkeamislupa-asioissa
yksityistie- ja kiinteistötoimituksissa
tie- ja lunastustoimituksissa
ympäristö- ja luonnonsuojeluasioissa
sopimusasioissa rakentaminen, maanvuokrat ym.
vahingonkorvausasioissa
maa-aineksen ottolupiin liittyen
yhdyskuntatekniseen rakentamiseen liittyen tuulivoima, vesi- ja viemäriputket ym.
metsätilojen erityiskysymyksissä
yhteismetsään liittyvissä asioissa
yhtymiä purettaessa
perintö- ja perheoikeudellisissa asioissa

• Kiinteistöarviointipalvelut

metsätilojen, vapaa-ajanasuntojen ja asuntojen
myyntitilanteessa
perinnönjako- tai ositustilanteessa
vakuusarviointitilanteessa
yhtiöjärjestelytilanteissa
maantie- ja lunastustoimituksissa

Lakitoimistomme palvelee teitä koko maassa. Toimihenkilömme työskentelevät toimeksiantojen
parissa ympäri suomea ja vakituiset toimistomme sijaitsevat Espoossa, Seinäjoella ja Oulussa.
Espoo
Seinäjoki
Oulu

puh. 020 7411 050
puh. 020 7411 066
puh. 020 7411 064

Lisää palveluistamme ja toimihenkilöidemme osaamisesta www.arviointikeskus.fi
Ajankohtaista asiaa www.facebook.fi/arviointikeskus
Twiitit kiinteistönomistajille www.twitter.com/arviointikeskus

Raha kasvaa
suomalaisessa
Metsässä
Metsä Groupin biotuotetehdas on investointi Suomeen ja kasvuun.
Haluamme ostaa tehtaalla jalostettavat puut kotimaasta. Hyvä
työn jälki, monipuoliset palvelut ja jäsenedut ovat vahvuutemme.
Valitse Metsä Group kumppaniksesi puukauppaan ja tule mukaan
rakentamaan kasvua Suomeen. Hae oma metsäasiantuntijasi
www.metsaforest.com ja pyydä tarjous puukaupasta.

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ
Koivikko pakuriviljelmäksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin
klapikauppa ja nopeammin
kuin tukkipuu
Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä.
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan
suuri tulevaisuus.

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Pakurinviljelyllä saat metsän tuoton uusiin ulottuvuuksiin.
Tarjoamme metsänomistajille avaimet käteen -palvelun
pakurin viljelyyn.

Valitaan koivikko ja tehdään
sopimus pakuriymppäyksestä
Suomen Pakuri hoitaa istutuksen koivikkoosi
Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)
Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)
Jäät odottamaan uutta satoa tai
hakkaat puut polttopuiksi

Ota yhteyttä
Mikkelintie 568, 45370 Valkeala
Puh. 0400 317 969
www.suomenpakuri.fi

Hakkuukone, ajokone,
ja nyt myös kombikone.

Raivaus, harvennushakkuu, puunajo,
taimien ajo. Kaikki yhdellä koneella.

www.usewood.fi
puh 040-1830366

JÄSENETUHINTAAN.
www.edutjasenelle.f i/etamol
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

Kerro soittaessa, että kyseessä on Etamol jäsenetutilaus.
Tilausmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Säästä tilauslasku verotukseen.

Polku omaan metsään
Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä
verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen metsän puolesta
puhujana yli 80 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta,
ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta
metsänomistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy
23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia.

Vuoden tilausjakso

95,00
(norm. 138,00)
Etusi 43,00

Farmari-messut
Seinäjoella 14-17.6.

