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 Pääkirjoitus

Jaakko Temmes, Puheenjohtaja

Metsänomistaja päättää vai päättääkö?
Aloittelevana metsänomistajana 

parikymmentä vuotta sitten ihmet-
telin paljon kaikkea sitä sääntelyä 
ja ohjausta, millä metsänomistajia 
kepitettiin ruotuun ja toimimaan 
milloin kansantalouden ja milloin 
minkin tärkeän asian puolesta. 
Metsänhoitoa ohjattiin pikkutar-
kasti lakien ja edistämisorganisaa-
tioiden kautta.

Vain osa säätelystä oli minusta 
perusteltua. Metsänomistajan 
omaa päätösvaltaa oli tarpeen 
kasvattaa erityisesti metsänhoidon 
osalta – ihan metsänomistajan 
oman edun vuoksi. Tämä havainto 
vei minut aikoinaan luottamusteh-
täviin ja metsäpoliittisiin käden-
vääntöihin. Askeleina liberaalim-

paan suuntaan ajoimme metsän-
hoitomaksusta luopumista, viran-
omaisten palveluliiketoiminnan 
yhtiöittämistä ja lopuksi metsän-
hoidollista väljyyttä metsälakiin. 
Kun viimein vuosien myötä kaikki 
tuo toteutui, olin tyytyväinen – 
metsänomistajan päätösvalta oli 
kasvanut kuten kuuluikin. Lop-
pusilauksen tyytyväisyydelleni 
antoi metsien suojelussa samaan 
aikaan käyttöön otettu vapaaehtoi-
suuteen perustuva METSO-suo-
jeluohjelma – hienoa!

Herätys pitkästä ruususen unesta 
tuli tänä vuonna ja se oli karu. 
Herätys tuli kansalaisaloitteen 
muodossa. Kun luin avohakkuiden 
kieltämisen ajatuksesta, se tuntui 

paluulta kauas, kauas menneisyy-
teen. Takaisin aikaan jolloin met-
sänhoidossa oli vain yksi totuus ja 
yksi menetelmä, jota kaikkien tulisi 
noudattaa. Edellisellä kerralla yksi-
oikoisuutta perusteltiin kansanta-
louden edulla ja nyt yksioikoisuutta 
perustellaan luontoarvoilla. Met-
sänomistajan etu näissä kahinoissa 
näyttää olevan aina toisarvoinen.

No ei kai meidän auta muu 
kuin kääriä taas hihat. Katsel-
laan, kuunnellaan, luetaan, perus-
tellaan, painostetaan, kirjoite-
taan, liittoudutaan – siinä sitä 
vaikuttamisen arkea. Tavoitteena 
olkoon, että metsänhoidosta päät-
tävät ne jotka parhaiten metsän-
hoidosta ymmärtävät eli metsän-

omistajat. Oli tavoitteena sitten 
puuntuotanto, virkistys, luonto-
arvot, maisema, monimuotoisuus 
tai mikä tahansa metsän lukuisista 
eri arvoista. Miten metsä saadaan 
kehittymään kohti tavoitteitamme 
- sen me tiedämme parhaiten.

Saimaan Metsänomistajia kesäretkellä 2.6. Kuva: Hannu Turkki.

Kansikuva
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Teksti ja kuvat: Jaakko Temmes

Etämetsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 2018
Etämetsänomistajien metsätai-

toilun mestaruudet ratkottiin Evon 
hienoissa keväisissä metsissä tou-
kokuussa. Vaikka osallistujajoukko 
oli tutunoloista ja suurin osa paljon 
kisanneita, ei tulos ollut miten-
kään ennalta selvä. Kokeneillakaan 
ei aina mene nappiin ja hyvään 
tulokseen tarvitaan aina myös 
ripaus onnea.

Tuloslaskennan aikana kuultiin 
tiukkaa asiaa. Kaisa Halme ProA-
gria Etelä-Suomesta kertoi osal-
listujille monipuolisesti uusiutu-
vasta energiasta ja energiatehok-
kuudesta. Jaakko Temmes Etä-
metsänomistajien Liitosta kertoi 
ajankohtaisista metsäalan asioista 
kuten suojeluväännöistä, sähköi-
sestä puukaupasta ja sertifioin-

neista. Kaarlo Siukola Melasta, 
jakoi tietoa metsänomistajien elä-
kevakuuttamisesta. Tilaisuudessa 
pidetty metsäalan ajankohtaiskat-
saus löytyy Liiton nettisivujen uuti-
sista toukokuun lopulta.

Kilpailun johtajana toimi Matti 
Mäkiaho ja kilpailun käytännön 
toteutuksen hoitivat Evon opis-
kelijat Lauri Suomaan johdolla.

Kuvassa vasemmalta naisten sarjan voittaja Sirkka Jaakonsaari Hämeenlin-
nan Seudun metsätilanomistajista ja miesten sarjan voittaja Jorma Ruippo 
Kouvolan seudun metsätilanomistajista.

Kuvassa joukkuekilpailun voittajajoukkue Hämeenlinnan Seudun metsä-
tilanomistajista, vasemmalta Erkki Paronen, Sirkka Jaakonsaari ja Veikko 
Jaakonsaari.

Kilpailun johtajana toimi Matti Mäkiaho (kuvassa oikealla) ja kilpailun käy-
tännön toteutuksen hoitivat Evon opiskelijat Lauri Suomaan (kuvassa va-
semmalla) johdolla.

Kaisa Halme ProAgria Etelä-Suomesta kertoi osallistujille monipuolisesti uu-
siutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta.

Kilpailun tukijoina olivat Mela, 
Metsäkustannus, Metsäsäätiö, 
Metsä Group, Viking, Makita ja 
OP.

Kiitos kaikille osallistujille ja jär-
jestelyissä mukana olleille sekä run-
saat onnittelut voittajille!
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Etämetsänomistajien SM-metsätaitokilpailut 2018

Yhdistys Joukkue Kilpailija Aika Pisteet Yhteensä Sija

Hämeenlinnan Seudun metsätilan omistajat ry Hämeenlinna1 Sirkka Jaakonsaari 1:17 124 358

Veikko Jaakonsaari 1:30 125

Erkki Paronen 1:18 109

Veli Lappalainen 1

Kuovolan seudun metsätilanomistajat ry Kouvola2 Outi Porkka 1:00 107 356

Matti Tohka 1:09 113

Pertti Rosilainen 1:08 108

Jorma Ruippo 1:16 135 2

Oulun seudun metsätilanomistajat ry OSMO Martta Lithovius 1:32 96 350

Antti Lithovius 1:33 114

Jukka Lithovius 1:31 130

Timo Pietilä 1:23 106 3

Kuovolan seudun metsätilanomistajat ry Kouvola1 Merja tihula 0:49 89 341

Veli Koskela 1:39 127

Jarno Simola 1:28 104

Juha Nikula 0:56 110 4

Päijät-Hämeen metsänomistajat ry Päijät-Häme3 Hannele Airola 1:01 107 304

Tapio Airola 0:59 100

Heikki Kaitila 1:10 97 5

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry TaSeMo1 Katja kangasmäki 1:16 120 294

Viljo Nieminen 1:59 86

Aarno Hoppu 1:29 88

Matti Ilveskoski 1:01 46 6

Päijät-Hämeen metsänomistajat ry Päijät-Häme2 Erkki Hannula 1:00 111 287

Ville Salonen 0:36 83

Erkki Silvennoinen 0:52 81

Esko Uusi-Simola 0:53 93 7

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry TaSeMo3 Eero Kotisaari 0:57 93 281

Juhani Löyttyniemi 1:45 99

Pekka Lähteenmäki 1:27 89 8

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry TaSeMo2 Pertti Kauppinen 1:17 85 271

Ahti Pöllänen 1:37 86

Tapio Kähkönen 1:25 100 9

Päijät-Hämeen metsänomistajat ry Päijät-Häme1 Jonna Kalliokoski 1:11 70 255

Maire Kalliokoski 1:07 107

Pertti Mäkinen 1:11 78 10

Riihimäen-Hyvinkäänseudun metsätilanomistajat Riihim Hyv Heikki Liimatainen 1:21 87 229

Antti Laakso 1:14 92

Aki Kolehmainen 0:52 50 11

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat PKMO ry PKMO Veijo Vainoniemi 0:57 100 184

Kirsi Uotila 1:17 84 12

Turun seudun metsätilanomistajat ry TSMO Heikki Mäkelä

Kilpailija Pisteet

Jorma Ruippo 135

Jukka Lithovius 130

Veli Koskela 127

Veikko Jaakonsaari 125

Sirkka Jaakonsaari 124

Katja kangasmäki 120

Antti Lithovius 114

Matti Tohka 113

Erkki Hannula 111

Juha Nikula 110

Erkki Paronen 109

Pertti Rosilainen 108

Outi Porkka 107

Hannele Airola 107

Maire Kalliokoski 107

Timo Pietilä 106

Jarno Simola 104

Veijo Vainoniemi 100

Tapio Kähkönen 100

Tapio Airola 100

Juhani Löyttyniemi 99

Heikki Kaitila 97

Martta Lithovius 96

Eero Kotisaari 93

Esko Uusi-Simola 93

Antti Laakso 92

Pekka Lähteenmäki 89

Merja tihula 89

Aarno Hoppu 88

Heikki Liimatainen 87

Viljo Nieminen 86

Ahti Pöllänen 86

Pertti Kauppinen 85

Kirsi Uotila 84

Ville Salonen 83

Erkki Silvennoinen 81

Pertti Mäkinen 78

Jonna Kalliokoski 70

Aki Kolehmainen 50

Matti Ilveskoski 46
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Metsäasiaa aurinkoisena lauantaina
Teksti ja kuvat: Jaakko Temmes

Pieksämäen Seudun Metsänomistajat PiSMO ry
• Pieksämäen Seudun Metsänomistajat PiSMO ry on vireä Etä-

metsänomistajien Liiton jäsenyhdistys. Yhdistyksessä on va-
jaat sata jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Jukka 
Kovanen ja sihteerinä Aarno Klemettilä. 

etämetsänomistaja
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote. Lehti painetaan 
kotimaiselle Lumiforte 100g paperille. Tehdään Oulussa 
Stora Enson tehtaalla. Paperi on 90% PEFC sertifioitu.
www.etametsanomistaja.fi
www.etamol.fi

päätoimittaja
Rauno Numminen
Puh. 0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

lehtityöryhmä
Jaakko Temmes

ilmoitusaineisto
Muoto PDF
Väri CMYK
Resoluutio 300 dpi
Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat posti@savionkirjapaino.fi

taitto ja paino
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 5000 kpl.

ilmoituskoot ja hinnat
Koko mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)
1/8 90 x 60 250,00
1/4 90 x 125 400,00
1/2 190 x 125 700,00
1/1 190 x 255 1200,00
* Koko ilman leikkausvaroja

ilmestymisajat 2018
Etämetsänomistaja ilmestyy kaksi 
kertaa vuonna 2018
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
2/2018 12.8.  Vko 38
3-4/2018 18.11. Vko 51

Pieksämäen Seudun Metsänomis-
tajat PiSMO ry järjesti kesäisen met-
säpäivän elokuussa. Ohjelmassa oli 
puheenvuoroja, koneita, keskuste-
luja osastoilla sekä työnäytöksiä. 
Unohtamatta ruuanpuolta. Osallis-
tujia tapahtumaan kokoontui vajaa 
kaksisataa ja paikkana oli Wanajan 
Kukko piha-alueineen.

Puheenvuoroissa esillä olivat 
ajankohtaiset metsäpoliittiset kysy-
mykset, puumarkkinoiden tilanne 
ja puun taimien ominaisuudet ja 
käyttö.

Etämetsänomistajien Liiton 
puheenjohtaja Jaakko Temmes 
kävi läpi ajankohtaisia metsäpo-
liittisia asioita. Esillä olivat mm. 
puun käytön muutokset, puukaup-
patavat, kädenväännöt suojelusta, 
sertifioinnin muutokset, sähköinen 
puukauppapaikka Kuutio sekä 
Kemera-tuet.

Pieksämäen Seudun Metsänomistajien omalla osastolla kyselyihin vasta-
sivat PiSMO:n hallituksen jäsen Marjatta Hynninen (vasemmalla) ja sihtee-
ri Aarno Klemettilä.

PiSMO:n puheenjohtaja Jukka Kovanen (oikealla) kävi keskustelemassa Par-
taharjun taimitarhan johtajan Erkki Savolaisen kanssa (vasemmalla).

Toiminnanjohtaja Ismo Kallio, MHY Kangasniemi – Pieksämäki, kertoi puu-
markkinatilanteesta (oikealla). Kauppa käy ja kuitupuun hinnat ovat viimein 
nytkähtäneet ylöspäin.

Usewoodin Olli Usenius harvensi työnäytöksessä koivikkoa. Eikä mitä ta-
hansa koivikkoa, vaan visakoivikkoa. ”Pääsin ensimmäistä kertaa harventa-
maan visakoivikkoa” Olli totesi.

Toiminnanjohtaja Ismo Kallio, 
MHY Kangasniemi-Pieksämäki, 
kertoi kuumentuneesta puukaup-
patilanteesta ja vahvisti, että uusia 
ennätyksiä tehdään puukaup-
pamäärissä. Määrät ovat kasva-
neet huomattavasti ennustettua 
enemmän. Myös kauan odotettu 
kuitupuun hinnan nousu näyttää 
viimein alkaneen.

Johtaja Erkki Savolainen Parta-
harjun puutarhasta kertoi taimien 
laadun ja koon merkityksistä ja suo-
sitti uudistamisessa ”hätäisyyttä”. 
Partaharjun metsätaimien tuotanto 
on kasvanut nopeasti ja markki-
naosuus kasvaa edelleen uuden tek-
niikan vauhdittamana.

Työnäytöksissä oli raivaussahalla 
tehtävää ennakkoraivausta, met-
sänharvennusta ja dronekuvausta.
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Sähköinen puukauppa ja 
metsäpalveluiden myynti 
on ollut menestys. Metsä 
Group on tehnyt kolmessa 
vuodessa sähköistä puu-
kauppaa reilusti yli 300 
miljoonan euron arvosta. 
Aluksi sähköinen kaupan-
käynti oli mahdollista vain 
Metsä Groupin omistaja-
jäsenille, mutta nykyisin 
se luonnistuu myös muilta 
metsänomistajilta.

Metsä Group ja metsänomistaja 
Jussi Salomäki tekivät Suomen ja 
tiettävästi maailman ensimmäisen 
sähköisen puukaupan kesäkuun 
alussa 2015. Sähköiset kaupat 
tehdään Metsäverkko-palvelussa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä 
siihen, miten metsänomistajat ovat 
ottaneet sähköisen puukaupan ja 
metsäpalveluiden oston käyt-
töönsä. Tämän vuoden kuuden 
ensimmäisen kuukauden yksi-
tyismetsien puukaupoista 37 pro-
senttia tehtiin sähköisesti, metsän-
hoitopalvelujen myynnissä osuus 
oli 43 prosenttia. Tasaisesti kas-
vava sähköinen kaupankäynti 
kertoo siitä, miten hyödylliseksi 
palvelu koetaan”, Metsä Groupin 
jäsenpalvelujohtaja Juha Jump-
panen kertoo.

Jumppanen pitää tärkeimpänä 
syynä sähköisen puukaupan menes-
tykseen sitä, että palvelu on suun-
niteltu yhdessä metsänomistajien 
kanssa. Sähköiset palvelut mahdol-
listavat metsäomaisuuden hoidon 
ajasta sekä paikasta riippumatta. Ne 
helpottavat myös Metsä Groupin 
henkilökunnan työtä. Aikaa ei 
kulu esimerkiksi sopimuspape-
reiden tulostamiseen, arkistoin-
tiin ja postitukseen ja vapautuva 
aika voidaan käyttää asiakastyöhön. 
Kaikki kauppoihin liittyvät asia-
kirjat säilyvät tallessa Metsäverk-
ko-palvelussa.

Metsä Group on tehnyt sähköistä 
puukauppaa jo yli kolme vuotta

”Metsäverkko-palvelussamme tehtäviin sähköisiin puukauppoihin on mah-
dollista saada enimmillään jopa 80 prosentin ennakkorahoitus. Tämä hyvän 
vastaanoton saanut uusi ennakkorahoituspalvelumme järjestyy sekin täysin 
sähköisesti ilman paperisotaa”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen kertoo.

Metsä Groupilla sähköinen puu-
kauppa ja metsäpalveluiden osto 
tarkoittavat, että metsänomis-
taja vahvistaa kaupan Metsäver-
kossa pankkitunnuksillaan.  Alussa 
sähköinen kaupankäynti oli mah-
dollista vain Metsä Groupin omis-
tajajäsenille, mutta nykyisin kai-
kille metsänomistajille. Metsä-
verkko-palvelussa metsänomistaja 
näkee reaaliaikaisesti, missä vai-
heessa hakkuut ja hoitotyöt sekä 
kassavirta ovat.

Nopea puukaupan 
ennakkorahoituspalvelu

”Toimme kesäkuussa ensimmäi-
senä markkinoille täysin digitaa-
lisen puukaupan ennakkorahoitus-
palvelun. Sillä metsänomistaja saa 
jopa 80 prosenttia puukauppara-
hoista tililleen kolmen pankki-
päivän sisällä puukaupan teosta, 
vaikka puut kaadettaisiin vasta 
kahden vuoden päästä. Palvelu 
on tarjolla pystypuukauppoihin, 
jotka tehdään sähköisesti”, Jump-
panen esittelee. Palvelu on kehi-
tetty yhdessä OP Yrityspankki 
Oyj:n kanssa.

Metsänomistajan oman talouden 
suunnittelu helpottuu, kun puu-
kaupparahojen tilille tulon ajan-
kohta on etukäteen tarkasti selvillä. 
Tavanomainen puukaupan mak-
satusaikataulu voi olla pitkä, jos 
metsänomistaja suunnittelee vaik-
kapa traktorin, uuden metsätilan 
tai asunnon ostoa. Nopeimmil-
laan rahat voivat tulla tilille jopa 
samana päivänä, jos metsänomis-
taja on OPn tiliasiakas.

Tavoitteena puukauppa 
virtuaalimetsässä

Sähköiset palvelut ovat hyödyl-
lisiä erityisesti etämetsänomista-
jalle. Hän voi vaikkapa puhelimessa 
käydä asiat läpi oman metsäasi-
antuntijansa kanssa ja hyväksyä 
keskustelun pohjalta tehdyt tar-

joukset Metsäverkossa. Jos metsä-
tilalla on monta omistajaa, kaup-
pojen hyväksyntä pankkitunnuk-
silla on kätevää. 

”Kehitämme palveluitamme 
koko ajan yhteistyössä omista-
jajäsentemme kanssa. Tulevai-
suuden tavoite on, että puukaupan 
teossa voidaan hyödyntää virtuaa-
limetsää. Metsänomistaja ja met-
säasiantuntia voivat tavata asiak-
kaan omassa metsässä virtuaali-
sesti ja näin he voivat tarkastella 
eri hakkuu- ja hoitovaihtoehtojen 

vaikutusta maisemaan ja tuloihin 
ennen kuin mitään on metsässä 
tehty”, Jumppanen sanoo.

Oman metsätilan metsävaratie-
tojen pohjalta tehdyssä virtuaali-
metsässä tapahtuvasta neuvonpi-
dosta on hyötyä paitsi etämetsän-
omistajille, myös niille, joilla met-
sässä liikkuminen on hankalaa.

Käy tutustumassa Metsäverk-
ko-palveluun: www.metsaverkko.fi. 
Saat palvelun etusivulta ohjeet sisään-
kirjautumista varten.



6 ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2018

Napapiiri
Kaisa Post

Osallistujat saivat käynnin aikana hyödyllistä informaatiota hirvituhojen ar-
vioinnista. Olennaista on hallita kriteerit, joilla määritellään, kuuluuko taimi 
vaurioluokkaan 1 vai korvattavaan vaurioluokkaan 2.

Napapiirin metsänomistajat ry järjesti yhteistyössä Metsä Groupin 
kanssa jäsenistölleen metsäkäynnin lauantaina 26.5.2018. Tapahtumassa 
kuultiin infoa Metsä Groupista ja tehtiin kaksi kohdekäyntiä Rova-
niemen lähimetsiin. Käyntikohteiksi oli jäsenistön toiveiden mukai-
sesti valittu taimikonhoitokohde sekä hirvituhokohde. Mukana oli 
pieni mutta aktiivinen joukko yhdistyksen jäseniä, Metsä Groupista 
mukana tilaisuudessa olivat metsäasiantuntijat Tapani Niemimuukko, 
Pekka Halvari ja Jouko Sarajärvi.

Porukka matkalla taimikonhoitokohteelle Rovaniemen Nivankylässä.

Metsä Groupin asiantuntijat antoivat käytännön ohjeistusta taimikonhoitoon 
ja perkauksessa jäljelle jätettävän puuston valintaan.

Hirvituhokohde oli karuudessaan pysäyttävä näky.

eur
590,-DUC303PT2

Akkuketjusaha
Tehokas akkuketjusaha rakennuksille ja puunhoitoon.  
Suuri ketjunopeus 20m/s. Teräketjun ja laipan vaihto sekä kiristys 
ilman työkaluja. Kaksi 5,0Ah akkua ja latauslaite.  

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi
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Teksti: Irma Welling, Kuva: Pertti Kangaskolkka

Ruotsissa suojellaan taimia hirvituhoilta 
huolehtimalla muun ravinnon saatavuudesta
(METSÄSTÄJÄ 2/2018)

Metsävahinkojen 
aiheuttajat

Lumi, myrskyt ja sienet aiheut-
tavat eniten metsävahinkoja. Hir-
vieläimet aiheuttivat 11,5 % laatua 
alentavista metsävahingoista vuo-
sina 2009-2013 (VMI 11).

Mitä hirvet syövät 
Saatavuudesta riippuen hirvi 

valitsee talvella ensisijaisesti syö-
däkseen pihlajaa, haapaa ja pajua/
raitaa. Seuraavaksi mieluiten 
ruuaksi päätyvät rauduskoivu ja 
kataja, ja kolmanneksi mieluiten 
mänty ja hieskoivu. Ruotsalaisen 
tutkimuksen mukaan hirvi syö pih-
lajaa, haapaa, ja pajua 14 kertaa 
mielummin kuin mäntyä ja hies-
koivua. Rauduskoivua ja katajaa 
se syö 3,5 kertaa mielummin kuin 
mäntyä ja hieskoivua. Kuusta hirvi 
syö harvoin. Myös mustikan ja puo-
lukan varvut sekä kanerva ovat hir-
velle tärkeää talviravintoa.

Hirville yhä vähemmän 
ravintoa tarjolla

Nuoren mäntymetsän pin-
ta-ala on puolittunut 20 vuoden 
aikana. Luonnonvarakeskuksen 
vuoden 2016 tilastojen mukaan 
eniten, 62,9 %, istutettiin kuusta ja 
vain 32,5 % mäntyä. Hirvivahin-
kojen pelossa moni uudistaa män-
tymetsän kuusimetsäksi, vaikka 
maaperä olisi liian karua kuusen 
menestymiselle. Ruotsissa suunta 
on saatu käännettyä ja joka toinen 
istutettu puu on nykyisin mänty.

Metsätalouden 
toimenpiteitä, jotka 
lisäävät hirvien 
ravinnon saatavuutta

-Lisätä suurilla alueilla seka-
metsän osuutta ja lehtiainesta.

-Uudistaa mäntymetsää män-
nyllä. Luonnonmukainen män-
tymetsän uudistaminen tuottaa 
tiheää taimiainesta. Näin ravintoa 

on paljon tarjolla ja metsikkö kestää 
hirvien laiduntamisen.

-Reikäperkaus on suositeltavaa 
ravinnon saatavuuden kannalta.

-Koska leikatut männyn taimet 
ovat hirvien herkkua, kannattaa 
perattaviin männyn taimiin jättää 
pari oksakerrosta.

-Riistarehualueita kannattaa 
jättää peltojen ja vesistöjen rajoille 
ja metsäautoteiden reunoille.

-Talvihakkuissa männyn latvat on 
hyvä kerätä kasoille hirviä varten.

Metsästäjä-lehdessä 3/2018 Juho 
Matala ja Ari Nikula Luonnonvara-
keskuksesta jatkoivat kirjoittamista 
hirvistä metsänhoidossa. Kirjoituk-
sessa tuotiin esiin mm. seuraavaa:

-Hirvillä ei ole Suomessa kuten 
Ruotsissa ravintopulaa, jota kan-
nattaisi lievittää metsänhoidon kei-
noin.

-Vaikka lehtipuita olisi saata-
villa, runsaan lumipeitteen aikaan 
pääosa hirvien ravinnosta kostuu 

männystä, koska siitä saa parhaiten 
vehreää ravintoa. Hirvet hakeutuvat 
talvisin nimenomaan alueille,joissa 
on mäntyvaltaisia taimikoita. 

-Runsas ravinto lisää hirvien oles-
kelua taimikossa ja taimien kuori- 
ja runkovaurioiden riski kasvaa. 
Jos mäntytaimikossa on ylen-
määrin lehtipuita, taimikon tuho-
riski kasvaa. Tuhoriskialueilla män-
tytaimikoissa tulee pyrkiä suureen 
kasvatustiheyteen ja kasvatettavien 
taimien hyvään kasvuun perkaa-
malla lehtipuita pois ennen kuin 
ne ehtivät etukasvuisiksi.

TILAISUUDEN OHJELMA:

17.30 Aloituskahvit

18.00 Tilaisuuden avaus 
 Pj. Jaakko Temmes; Emol

18.15 Katsaus metsäpolitiikan tulevaisuuden näkymiin 
 Kansanedustaja Markku Eestilä

Tervetuloa metsäiltaan
Etämetsänomistajien Liitto järjestää jäsenyhdistystensä jäsenille metsäillan Helsingissä 
Ostra Botnian juhlasalissa (sisäänkäynti Museokatu 10) 16.10.2018.

Tarjoilujen vuoksi ennakkoilmoittautumiset viimeistään 12.10.2018 
sähköpostilla rauno.numminen@etamol.fi.

Tilaisuus on avec.

Tervetuloa !

Etämetsänomistajien Liiton hallitus

19.00 Sähköisen puukaupan mahdollisuudet 
 Toimitusjohtaja Aku Mäkelä, 
 Suomen Puukaupan Oy

19.30 Sana on vapaa

20.00 Hyvää kotimatkaa
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Anianpellon markkinat Vääksyssä 
kokosi markkinavieraita yli 15 000 
henkeä kahden päivän aikana. Jär-
jestelyissä olivat mukana Päijät-Hä-
meen Metsätilanomistajat ry;n 
(Pehmo) ja Kouvolan Seudun Met-
sätilanomistajien edustajat. Kävyn-
heittokisa; Puheenjohtaja Liisa 
Korpela oli päivystämässä kävyn-
heittokilpailua, varapuheenjohtaja 
Pekka Niemelä oli kävynheittokil-
pailun vastuuhenkilö ja päivystäjä, 
Kouvolan Seudun Metsätilanomis-
tajien puheenjohtaja Juha Nikula 
päivysti kävynheittokisan toteu-
tuksessa. Mäkiaho hankki pika-
palkinnot TaimiTapio Oy/ Vieru-
mäen taimitarhalta ja mitalit par-
haille osallistujille. Kävynheittokil-
pailuun osallistui arviolta 250 osan-
ottajaa. Etämetsänomistajat esitte-
livät etämetsänomistajien yhdis-
tysten toimintaa markkinavieraille. 
Markkinoiden ohjelmapäällikkönä 
toimi Matti Mäkiaho hallituksen 
jäsen Pehmosta. Nikula ja Mäkiaho 
(päätuomari) toimivat tuomareina 
klapinhakkuukilpailussa.  Markki-
noiden mainiona juontajana toimi 
Pehmon jäsen Hilkka Kemppi. 
Anianpellon markkinat järjesti 
Lions Club Asikkala 10.8.-11.8. 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Järjestelyissä oli mukana noin 60 
tahoa. 

Etämetsänomistajat vahvasti mukana 
Anianpellon markkinoilla

Matti Nykänen toiseksi 
klapikisassa.

Markkinoiden vetonaula legen-
daarinen olympiavoittaja ja maail-
manmestari Matti Nykänen osal-
listui klapikisaan. Hän sijoittui 
toiseksi. Hänen hyppyvalmenta-
jansa Hannu Lepistö voitti kisan.  
Klapikisa oli markkinoiden koho-
kohta. Valtaisa määrä markkinavi-
eraita seurasi kisaa. Matti Nykänen 
esiintyi mallikkaasti haastatteluissa 
ja itse kisassa vaikka hävisikin hyp-
pyvalmentajalleen.  

Markkinat avasi professori, Kan-
ta-Hämeen emeritusmaakuntajoh-
taja Juhani Honka. Kautta aikojen 
hän oli paneutunut markkinoiden 
historiaan ja markkinoiden jär-
jestäjien suureen urakkaan ja 
piti erinomaisen avauspuheen-
vuoron. Markkinoilla oli yli 200 
kauppiasta ja ohjelmaa koko ajan. 
Ensimmäiset historialliset maan-
laajuiset markkinat olivat vuonna 
1728. Lämmin ja aurinkoinen sää 
suosi markkinoita. Markkinatuotto 
käytetään ensisijaisesti nuorison ja 
veteraanien hyväksi.

Vasemmalla Juha Nikula, Hannu Lepistö, Matti Nykänen ja Hilkka Kempin ( 
selin) haastattelun kohteena.

Teksti: Matti Mäkiaho, Kuvat: Risto Jokiaho
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Pakurista lisätuloa metsänomistajalle
Rauno Numminen

Suomen Pakuri Oy on toiminut 
vuodesta 2015. Sitä ennen on jo 
pidemmän aikaa tutkittu koivuun 
ympätyn pakurisienen kasvua puun 
rungossa. Tällä hetkellä heillä on 
Suomessa on yli 200 pakurin kas-
vattajaa ja määrä kasvaa koko ajan. 
”Aikaisemmin tilattiin yleensä 
muutamia satoja ymppejä, mutta 
nyt tilausmäärät ovat jopa useita 
tuhansia”, toteaa Suomen Pakuri 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Janne Mankki.

Suomen Pakuri Oy on Suomessa 
ainoa pakuriymppien toimittaja, 
jolla on tarjota koko ketju ymp-
pien toimituksesta valmiin pakurin 
keruuseen ja ostotakuu valmiista 
pakurista. Suomen Pakuri Oy 
pystyy myös käytännössä näyt-
tämään valmiita pakuriviljelmiä, 
joissa pakurisieni jo tuottaa satoa. 
Janne Mankki toivottaakin met-
sänomistajat tervetulleiksi tutustu-
maan näihin viljelmiin Valkealaan.

Koivun ympätty pakuri tuottaa 
satoa etelä Suomessa keskimäärin 
5-7 vuodessa. Pohjoisessa tuot-
toaika on muutaman vuoden 
pidempi. Siinä vaiheessa, kun 

• Etämetsänomistaja voi tilata pakurikääpää myös Etämetsänomistajien Liiton kautta. Jokaisen viljelijän kanssa tehdään vilje-
lysopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Jos olet kiinnostunut pakurin viljelystä koivikossasi niin laita yhteystie-
tosi sähköpostilla osoitteeseen rauno.numminen@etamol.fi. 

pakurikääpä irrotetaan puun 
kyljestä, niin yhden ympin tuot-
taman kasvaimen kuivapaino on 
noin kilo. Suomen Pakuri Oy 
maksaa tällä hetkellä kuivasta 
pakurista keskimäärin 40 euron 
kilohintaa. Keruu maksaa muu-
taman euron kilolta, mutta met-
sänomistaja voi myös itse kerätä 
pakurit ja toimittaa ne tien var-
teen. Pakuri irtoaa helposti puun 
kyljestä. Yhden ympin hinta on 
viisi euroa ja se sisältää puuhun 
ymppäyksen. Metsänomistaja 
voi myös itse tehdä ymppäyksen 
ja näin toimittuna yhden paku-
riympin hinta on 3.50 euroa. Kaik-
kiin hintoihin lisätään arvonlisä-
veroa 24 prosenttia. Pakurista saa-
tava tulo on veronalaista tuloa.

Koivuun ympätty pakuri voi 
tuottaa samassa puussa useamman 
sadon ja jo toinen sato saadaan 
ensimmäistä satoa nopeammin, 
koska sienirihmaston on jo val-
lannut puun. Sen jälkeen kun 
pakurin kasvatus on lopetettu koi-
vussa, voi ne harventaa vaikkapa 
polttopuupinoon. Tukiksi pakurin 
viljelyyn käytetyt puut eivät enää 
sovellu. Toisaalta sille ei ole tar-
vettakaan, koska yleensä pakurit 
ympätään sellaisiin puihin, jotka 
harvennuksessa joka tapauksessa 
poistettaisiin.

Pakurin ymppäystä puuhun 
voi tehdä koko sulan kauden 
ajan. Yleensä yhteen puuhun lai-
tetaan kolmesta neljään ymppiä 
noin metrin välein samalle puo-
lelle puuta. Sopiva puun vahvuus 
on rinnankorkeudelta 10 senttiä tai 
suurempi. Pakurin viljelyyn sovel-
tuvat sekä hieskoivu että raudus-
koivu. Maaperä voi olla kivennäis-
maata tai soistunutta aluetta.

Suomen Pakuri Oy ei myy 
pakuria eteenpäin sellaisenaan 
vaan jalostaa siitä muun muassa 
pakuriteetä ja muitakin juomia. 
Valmiit tuotteet viedään pääosin 
Kiinaan ja myös muihin Aasian 
maihin. ”Näihin maihin markkina 
on rajaton, joten kaikki markki-
noille tuleva pakuri pystytään osta-
maan pakurin viljelijöiltä”, lupaa 
Janne Mankki.

Pakurin terveysvaikutuksia on 
tutkittu pitkään ja ne ovat kiistat-
tomat muun muassa syöpään liit-
tyen. Pakuri on maailman vahvin 
antioksidantti. Antioksidantti omi-
naisuuksia havainnollistetaan niin 
sanotulla orac-luvulla. Mustikkaa 
pidetään hyvänä antioksidantti läh-
teenä, mutta sen orac luku on 24, 
kun taas vastaava luku pakurilla on 
1104 eli lähes 50-kertainen.

Pakuri viljelmällä

Mikko poraa
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Minunkaltaiselle etelän met-
sänomistajalle oli mielenkiin-
toista päästä mukaan kaksipäiväi-
selle Lapin metsäretkeilylle. Olin 
utelias näkemään pohjoisen metsiä 
ja käytäntöjä sekä vertaamaan niitä 
omiin kokemuksiini.

Retkeilyn järjestäjänä oli Suomen 
Metsätieteellisen Seuran metsän-

Mitä on metsätalous Lapissa?
Teksti ja kuvat: Jaakko Temmes

Ruskan ensi merkit olivat näkyvillä, vaikka maassa oli vielä paljon mustikkaa, puolukkaa ja variksenmarjaa.

Kuivahkojen kangasmaiden uudistaminen puhutti paljon. Pitkä kiertoaika pakottaa etsimään kustannustehokkaimmat uudistustavat. Siemenpuuasentoa ja 
koneellista kylvöä vertailtiin sekä tutkimustulosten että käytännön esimerkkien avulla. Äänessä Ville Hallikainen Luonnovarakeskuksesta.

hoitoklubi. Matkassa meitä oli 
lähes 40 metsäalan ihmistä – alan 
professoreista metsänomistajiin.

Kiertelimme Rovaniemen kaak-
koispuolella Kivalon ja Narkauksen 
alueilla. Aloitimme korkealla ole-
vista lakimetsistä ja päädyimme ala-
maaston parhaimmille kasvupai-
koille. Kasvu on toki pohjoisessa 

hitaampaa ja kiertoajat pidempiä, 
mutta muuten metsätalous on hyvin 
samanlaista kuin muuallakin. Hidas 
kasvu tuo vielä enemmän kustan-
nuspaineita alkuvaiheen metsän-
hoitotöihin. Siksi keskustelimme 
paljon luontaisesta uudistamisesta, 
siemenpuista ja konekylvöstä.

Lapin metsien hoitoon on panos-

tettu paljon vuosikymmenten saa-
tossa. Sekä valtion että metsän-
omistjien rahaa. Eikä ilman vaiku-
tusta – puuston kasvu on tuplaan-
tunut. Vetoapua kasvun lisäykseen 
on saatu ilmaston lämpenemisestä. 
Mikä parasta, nyt näyttää siltä että 
puulle on myös enemmän kysyntää 
eli investoinneille saadaan katetta.
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”Osaran aukeita” ei enään löytynyt. Nyt niissä on varttunut kasvatusmetsä, jota on harvennettu parikin kertaa. Näistä noin 20 000 hehtaarin alueista ker-
tomassa Lauri Karvonen Metsähallituksesta.

Turvemaat ja turvemaiden kuusikot puhuttivat pitkään. Aukko, jatkuva kasvatus, suojuspuuhakkuu, kaksijakoinen 
kasvatus?. Entä onko järkeä muokata maata näillä paikoilla? Ainoa selvä asia oli se, että yhtä totuutta ei ole. Puhet-
ta johtaa retkemme vetäjä ja metsänomistaja Mikko Hyppönen (vas.) ja tutkimuksen johtopäätöksistä kertoo Han-
nu Hökkä Luonnonvarakeskuksesta (oik.).

Vaarojen lakimetsät eivät ole varsinaisia metsätalousalueita. Tykkylumi ja olosuhteet tekevät sen, että kasvua ei juu-
ri ole. Kuvan 300-vuotinen kuusikko on matkansa päässä, ei kasva vaan hitaasti lahoaa. Puhuimmekin siinä kohtaa 
paljon hiilen sidonnasta sekä puihin että maaperään. Vaikka hiilensidonnan kannalta nämä alueet ovat päästöläh-
teitä, niin luontoarvoiltaan ne ovat hienoja.

Hirvien lisäksi metsätalouteen 
Lapissa vaikuttavat myös porot. 
Vaikka porot aiheuttavatkin hirveä 
vähemmän haittaa itse kasvatetta-
ville taimille, porojen ylilaidunnus 
heikentää maan pintakasvillisuutta 
ja kasvukuntoa.

Matkalla sivusimme myös avo-
hakkuukiistoja. Etenkin turve-
mailla on avohakkuulle olemassa 
vaihtoehtoisia uudistustapoja. 
Mikään niistä ei kuitenkaan ole 
selkeästi paras, vaan tulos riippuu 
aina olosuhteista ja vuosien vaih-
telusta. Mitään takuuvarmaa ja 
ainoata oikeata menettelyä ei ole.

Mitä retkestä sitten jäi käteen? 
Paljon ideoita ja ajatuksia. Met-
sänhoidossa ei koskaan tule täysin 
oppineeksi ja jokainen uusi idea on 
hyväksi. Vähintäin yhtä tärkeää oli 
tavata muita samoja asioita päh-
käileviä henkilöitä ja tutkijoita, 
jotka ovat asiaa tutkineet pitkään. 
Nyt ainakin tiedän, kenelle soitan, 
kun jokin yksityiskohta jää jatkossa 
askarruttamaan.

Mikä on metsänhoitoklubi?
Kyseessä on vapaamuotoinen klubi, joka järjestää seminareja ja retkeilyjä metsänhoidon aihe-
piiristä. Klubin vetäjänä toimii Heikki Smolander. Jos metsänhoitoklubin tilaisuudet kiin-
nostavat, ilmoita sähköpostisi klubin listalle. Lähetä viesti klubin sihteerille Katri Hima-
selle katri.himanen@luke.fi. Klubilla ei ole jäsenmaksua eikä klubin tilaisuuksiin osallistu-
minen edellytä Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenyyttä.
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Teksti ja kuva: Arto Hongisto

Oulun Seudun Metsätilanomistajien 
kesäretki 2018

Teltassa tarkeni hyvin kun aurinko paistoi molempina päivinä.

Lauantaiaamuna 9.6 startta-
simme Oulusta Pekka Mällisen täy-
dellä bussilla 48 jäsenen voimin, 
hovikuskina Tuomo Junttila. Mat-
kanjohtajana toimi Timo Pietilä 
juttuineen ja kilpailuineen. Kasi-
tuvalla Limingassa nautitun aamu-
puuron jälkeen kävelimme Kone 
ja Tarvikkeeseen, missä pienkone-
myymälä oli saanut hulppeat omat 
tilat. Sahat ynm metsän tarvikkeet 
olivat hienosti rivistössä puutar-
hakoneiden kera. Kauppias Janne 
Pietilä ja myymälän hoitajat esitte-
livät toimintaansa. Saimme arpa-
jaistemme pääpalkinnoksi hienon 
painepesurin, mikä kiihotti arpa-
myynnin huippuunsa.

Sitten auton keula kohti Keu-
ruuta. Poikkesimme Sievissä aamu-
kahveelle ja tutustumaan turvajal-
kineiden outletmyymälään. Ala-
järvellä Tulivuorikeskuksessa Risto 
Saarela tutustutti meidät geologian 
saloihin. Puuseppä yrittäjän into-
himo kiviharrastukseen Lapin ret-
killä johdatti kivihionnan kautta 
Tulivuorikeskuksen perustamiseen 
1998. Parhaina vuosina, kun Vaasa 
laiva vielä seilaili, keskuksessa vie-
raili päivittäin viisikin linja-autoa. 
Asiantuntemuksella ja sitkeydellä 
rakennettu keskus johdatti meidät 
tulivuorikierroksen aikana kiehto-
valle ja opettavaiselle matkalle geo-
logiaan ja kivien syntyhistoriaan. 
Kierroksella koimme luonnon-
voimien mahdin, kuten maanjä-
ristyksen, geysirin purkauksen 
ja tulivuoritoimintaan liittyvät 
ilmiöt. Kierros antoi tietoa myös 
lähiavaruudesta, kivistä ja geologi-
asta. Näkyvillä oli aitoja kivinäyt-
teitä ympäri maailmaa, mitkä oli 
hankittu omatoimisesti tai saksa-
laisten geologien toimesta.

Illaksi saavuimme luonnonkau-
niin Keurusselän kylpylähotelliin 
herkulliselle buffetillalliselle. Nau-
timme myös tanssinpyörteistä ja 
hyvistä unista.

Monipuolisen sunnutaiaa-
miaisen jälkeen suuntasimme Ser-
lachius museoille Mänttään, ensin 
Gustafille draama esitykseen.

Eletään vuotta 1951. Ryh-
mämme on joukko paperiyhtiölle 
töihin pyrkiviä uusia työntekijöitä. 
Yhtiön tomera sihteeri perehdytti 
joukkomme talon tavoille ja kertoi 
samalla pääkonttorin ja yhtiön elä-
mästä. Osa meistä oli kelvollisia 
työntekijöiksi niin tehtaalle kuin 
maatilalle ja metsään. Kierroksella 
tutustuimme museon näyttelyihin 
ja valmistimme lopuksi paperia 
omin käsin. Välilä kävimme lou-
naalla Myllyrannassa, missä oli van-
hasta mylly- ja veturitallista kun-
nostettu idyllinen ravintola. Lop-
pupäivän tutustuimme Göstan 
taidetarjontaan. Yksi päätaiteili-
joista on belgialainen Koen Van-
mechelen, jonka taiteessa yhdistyy 
usein yllättävät mielelliset ja mate-
riaaliset yhdistelmät, kuten mar-
morista veistetyn naishahmon 
hiukset kanoineen ja käärmei-
neen tuoden mieleen kreikkalaisen 
mytologisen kertomuksen. Taiteel-
lisen työn ohella hän tutkii maapal-
lomme monimuotoisuutta, diver-
siteettiä, jalostaen mm. kanoja ja 
sikoja. Näitä näimmekin pihalla, 

mistä edesmenyt Ruuth rouva olisi 
ollut ylpeä ja innoissaan.

Illalla oli vuorossa yhteinen illan-
vietto rantasaunoilla kera salaatein 
ja makkaroiden. Grillimestareina 
toimivat Esa Alila ja Yrjö Heiskari, 
elintarvikepassikin ja tulityökortti 
olivat voimassa. Metsävisan voiton 
kumarsi Eero Hätälä ja saimmepa 
nauttia Ulvisten laulustakin.

Maanantaina oli sitten pää-
kohteet Vilppulan saha ja Ääne-
kosken biolaitos. Vilppulassa isän-
tänä toimi Veli-Matti Mäki toi-
mien tuotannon suunnittelijana. 
Saha on muuttuvateräinen, missä 
pyörösahat liikkuvat asymmetri-
sesti (crosscut), mahdollistaen 
tukin sahauksen optimaallisesti 
niin laadullisesti kuin hyötysuh-
teeltaan, kun toimintaa avustaa tie-
totekniikka, 3d kuvantaminen ja 
röntgen. Vaikka pyörösahat syövät 
tukkia puruksi vannesahaa pak-
summin, on hyötysuhteessa kehi-
tytty loistaviin suoritteisiin. Saha 
käyttää tukkia noin miljoona kuu-
tiota, tuottaen valmista sahatavaraa 
noin 500 000 kuutiota. Ennus-
tettu tuotanto on ylitetty reilusti.

Sitten Äänekosken biotuoteteh-
taalle, aluksi Metsä Forestin tarjo-
amalle lounaalle ja kahville, isän-

tänä piiripäällikkö Matti Rossi. 
Tehtaan toimintaa esittelivät Riitta 
Raisanen, Sonja Laitinen ja Maria 
Latokartano.Tehdas käyttää puuta 
6,5 miljoonaa kuutiota, 4 havua ja 
2,5 koivua, mikä tarkoitta päivässä 
240 rekkaa ja 70 junavaunua. Puu-
huoltoa varmistavat 100 km säteellä 
toimivat 15 terminaalia. Puun ensi-
sijainen kohde on tehdas, mutta lop-
puosa leimikosta kuskataan saman-
tien terminaaliin, mikäli tehdas ei 
vedä. Puusta 5 miljoonaa kuutiota 
tulee 150 km säteellä, loput junalla 
kauempaa, aina Oulua myöten. 
Tehdas työllistää 2 500 henkilöä, 
150 tehtaalla, loput maakunnissa. 
Tehdas tuottaa perinteisen sellun, 
mäntyöljyn, tärpätin ja energian 
lisäksi tuotekaasua, rikkihappoa, 
biokaasua, pellettejä, biokompo-
siitteja. Kehitysvaiheen tuotteita 
ovat biopolttoaineet, lannoitteet, 
tekstiilikuidut ja biotuotteet lig-
niinistä.

Tehtaan sähköntuotannolla voi-
taisiin lämmittää 100.000 omako-
titaloa. Tehdas tietenkin käyttää 
sähköä itse ja puolet sähköstä 
menee myyntiin.

Lämpimät kiitokset isännille eri 
retkikohteissa!
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Rauno Numminen

Kulotus ja metsäpalo-osaaminen palautettava
Maapallolla roihuavat metsä-

palot tekevät tässä esitetyn erit-
täin ajankohtaiseksi.

Kuulun metsämiespolveen, joka 
vielä kulotti runsaasti metsänvil-
jelyalueita. Niissä monissa kulo-
tuksissa, joissa olen ollut mukana, 
emme käyttäneet litraakaan vettä 
eikä tuli edes yrittänyt karata. 
Se pysyi hallinnassa osaavan toi-
minnan ansiosta.

Kulotus myös opetti metsäpa-
lojen torjuntaan. Metsäpaloval-
vonta kuuluikin – ainakin Poh-
jois-Suomessa – metsäammatti-
laisille, metsähallitukselle. Met-
sämiehet olivat myös osaavia 
metsäpalojen sammuttajia. Olen 
ollut paloa sammuttamassa yhdessä 

palomiesten kanssa ja huomannut 
silloisten metsäammattilaisten 
taidon.

Nyt meidän on palautettava tuo 
metsäammattikunnan osaaminen. 
Kulotusalueen valmistelu on paljon 
helpompaa kuin ennen. Palokujan 
raivaus, joka tehtiin miestyönä, voi-
daan kokonaan välttää, kun harves-
terin kuljettajalle annetaan ohje, 
että tekee työ niin, ettei oksia ja 
latvuksia jää palokujalle. Kuokalla 
tehty palokäytävä voidaan tehdä 
kaivinkoneella tai sekin voidaan 
kolonaan välttää kun palokäytävän 
paikan humus kastellaan seuraa-
vassa kuvatulla laitteella.

Meillä on koko maan kat-
tava metsätraktorikanta ja niihin 

osaavat kuljettajat. Metsäkoneen 
lisävarusteeksi rakennetaan vesi-
tankki ja siihen paloruisku ja tar-
vittavat letkut sekä laite, jolla palo-
käytävän paikka voidaan kastella. 
Metsäkoneen kuljettajat harjaan-
tuvat kulotuksessa palon hallintaan 
ja ovat laitteineen tarvittaessa pelas-
tusviranomaisten käytettävissä.

Kulotusta on vastustettu mm. 
sen hiilidioksidi- ja nokihiukkas-
päästöjen vuoksi. Mietitäänpä mil-
laisen päästömäärän ympäri maa-
palloa roihuavat metsäpalot aikaan-
saavat.

Meillä on osaavaa metsäkone-
teollisuutta ja sillä maapallon kat-
tava markkinointiverkosto. Luo-
daan sille ja hankittavalle kulon-

hallintaosaamisellemme. maail-
manlaajuiset markkinat.

Kulotus lisää puuntuotantoa ja 
siten sitoo monin verroin ne hii-
lidioksidimäärät, jotka se tuottaa. 
Meidän on saatava sekä europarla-
mentaarikot että omat hakkuiden 
vastustajamme ymmärtämään, 
että hakkuiden lisääminen ei lisää 
ympäristöongelmia vaan päinvas-
toin. Tähän ja metsänviljelyn uudis-
tamiseen yritän palata.

Unto Silvennoinen
metsänhoitaja 82 v.

Napapiirin Metsänomistajat ry 
varapuheenjohtaja

”Kaikki puutavaralajit käyvät nyt 
kaupaksi sekä pysty- että hankin-
takaupalla”, toteaa MetsäGroupin 
Pohjois –Suomen piiripäällikkö 
Jarkko Parpala. Tähän vaikuttaa 
se, että MetsäGroupin tuotteiila 
on hyvä kysyntä ja tietysti myös 
se, että Äänekosken uuden biotuote-
tehtaan hankinta-alue ulottuu nyt 
Oulun korkeudelle. Tämä merkitsee 
sitä, että osa siitä puusta, joka aikai-
semmin ohjautui Kemin tehtaalle, 
meneekin nyt Äänekoskelle.

MetsäGroupin tuotteiden hyvä 
menekki maailman markkinoilla 
on käynnistänyt spekulaatiot Met-
säGroupin Kemin tehtaan tulevai-
suudesta. Varmaa lienee se, että 
puun jalostus Kemissä jatkuu tule-
vinakin vuosina. Selvityksen alla on 
se, että kunnostetaanko nykyistä 
tehdasta entistä parempaan iskuun 
vai rakennetaanko Kemiin saman-
tasoinen tehdas kuin Äänekoskelle 
rakennettiin. 

Piiripäällikkö Jarkko Parpala

Pohjoisen puulle on nyt kysyntää
Uusien tehtaiden rakentamispää-

tökset vaativat harkintaa ja selvi-
tyksiä monelta kantilta. Päätök-
seen vaikuttaa tietysti ennuste siitä, 
miten tuotteiden menekki maail-
malla kehittyy ja se onko tehtaan 
puun saanti turvattu. Oma vaiku-
tuksensa on myös sillä, millaisia 
muiden toimijoiden biotuotelai-
toksia syntyy Kemin läheisyyteen. 
Pohjois-Suomen metsänomistajien 
kannalta on kuitenkin tärkeää se, 
että puulle on menekkiä pohjoisessa.

Pohjos-Suomen metsät kas-
vavat 13-14 miljoonaa kiintokuu-
tiota vuodessa. Vuotuonen hakkuu-
määrä on noin puolet kasvusta. Tältä 
pohjalta uutta puunjalostuskapasi-
teettia pystyisi hyvinkin lisäämää 
Äänekosken tehtaan verran. Haas-
teena pohjoisessa on kuitenkin puun 
markkinoille saanti. Osittain tämä 
johtuu metsänomistajakunnan 
rakenteesta. Perikuntia on paljon ja 
tunnetusti niissä puun myyntipää-

tösten teko on joskus haasteellista. 
Myös metsien hoitamattomuus on 
iso ongelma. Hoitamattomaan nuo-
reen metsään on vaikea saada sel-
laista leimikkoa, jonka puun myyn-
titulo tyydyttäisi metsänomistajaa. 

Viime aikainen keskustelu 
avohakkuiden kieltämisestä mie-
tityttää myös Parpalaa. Vaikka 
kielto yksityismetsissä ei näytä-
kään todennäköiseltä, niin met-
säammattilaisten on entistä tar-
kemmin huomioitava leimikoita 
tehdessään luontoarvot, avainbio-
toopit, jättöpuut ja erilaiset suo-
javyöhykkeet.

Hakkuiden organisoinnissa on 
myös tarpeen ottaa käyttöön uusia 
käytäntöjä. Talvet ovat entistä leu-
dompia ja tämä aiheuttaa haasteita 
puun korjuuseen jäätyneen maan 
aikaan. Pitää ehkä miettiä termi-
naaleja sellaisiin paikkoihin, joista 
puun saa ajetuksi tehtaalle kaik-
kina vuodenaikoina. Tämäkään 

ei välttämättä ratkaise ongelmaa, 
sillä sekä paikallistiet että isom-
matkin tiet ovat entistä pidempiä 
aikoja painorajoituksen alaisia ja 
tämä vaikuttaa heikentävästi puun 
kuljetusmahdollisuuksiin tehtaille.

Vaikka haasteita on, niin pii-
ripäällikkö Jarkko Parpala näkee 
pohjoisen metsätaloudessa paljon 
mahdollisuuksia. Ongelmat on 
vain ratkaistava. Huonoin vaih-
toehto on sekä metsänomistajan 
että metsäteollisuuden kannalta se, 
että vuosikymmenien työn tulok-
sena saadun metsien kasvun hyö-
dyntäminen jää toteutumatta. Jos 
näin kävisi ,niin menettäjänä olisi 
myös valtio, joka on satsannut val-
tavia summia metsien kasvun lisää-
miseen Pohjois-Suomessa.
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Heikki Mäkelä

TSMO:n edellinen ja pitkä-
aikaisin puheenjohtaja Mikko 
Vahvaselkä vastaanotti lauan-
taina 11.8. Keskuskauppakamarin 
myöntämän kultaisen elämäntyö-
merkin aurinkoisissa merkeissä 
80-vuotisjuhlassaan Turussa Kako-
lanmäen kahvilassa sukulaisten ja 
tuttavien ympäröimänä. Merkki 
oli Etämetsänomistajien Liiton ja 
Turun Seudun Metsänomistajien 
arvostuksen osoitus Mikon elä-
mänaikaisista ansioista elinkei-
noelämässä sekä yhdistys- ja jär-
jestötoiminnassa. Merkin luovutti 
TSMO:n nykyinen puheenjohtaja 
ja ETAMOL:n hallituksen jäsen 
Heikki Mäkelä.

Opiskelu toi Mikon kuten 
monen muunkin savolaisylioppi-
laan Turun yliopistoon ja hän on 
koulutukseltaan kansakoulun opet-
taja. Työura alkoi opettajana, mutta 

Mikko Vahvaselälle kultainen elämäntyömerkki
vaihtui 1973 Liedon-Pyhärannan 
kansalaisopiston rehtorin tehtäviin. 
Tästä virasta hän jäi vanhuuseläk-
keelle 2001. Mikko toimi loppu-
virkavuosinaan jonkun aikaa myös 
Liedon koulutoimenjohtajana.

Mikko on ollut perustamassa 
Turussa Turun Seudun Metsän-
omistajat -yhdistystä 13.10.1989 
ja on ollut sen hallituksessa yli 22 
vuotta, toiminnan alussa yhdis-
tyksen sihteerinä yli viisi vuotta, 
sitten puheenjohtajana 16 vuotta 
ja edelleen hän hoitaa yhdistyksen 
talouden ja jäsenkirjanpidon. Hän 
oli alusta lähtien mukana myös 
etämetsäomistajien valtakunnal-
lisessa järjestäytymisessä Etämet-
sänomistajien Liiton sihteerinä, 
rahastonhoitajana ja hallituksen 
varajäsenenä. 

Mikon pääaktiviteetit suuntau-
tuvat metsänomistajien järjestötoi-

mintaan. Hän on ollut kuitenkin 
myös mm. Maaseudun Sivistys-
liiton Turun ja Porin läänin alue-
järjestön hallituksessa 1980-luvulla 
ja yli 40 vuotta Lions Club Liedon 
jäsenenä. Klubin presidenttinä hän 
oli 1982-83. 

Vaikka Vahvaselkien omako-
titalo sijaitsee Liedon keskustan 

tuntumassa, kesämökki on Mikon 
omalla metsämaalla Etelä-Savossa. 
Siellä vierähtävät vapaat ajat metsää 
hoidellen ja järvenrantamaisemista 
nauttien. Esitämme kaikkien etä-
metsänomistajien onnittelut reh-
tori-Mikolle, toimeen tarttuvalle, 
aina hyvästuulisen ja ystävällisen 
humoristiselle metsäveljellemme!

Mikko Vahvaselkä (vas) ja Heikki Mäkelä

Tapani Jääoja, Heikki Mäkelä ja Mikko Vahvaselkä
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Lausuntoja

Maa-ja metsätalousministeriö
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

Lausunto metsänhoitoyhdistys asetuksesta

Etämetsänomistajien Liitto pitää tärkeänä kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka parantavat etämetsänomistajien palveluita ja vaikuttamismahdollisuuksia. Liitto 
on myös hyvin tietoinen metsänhoitoyhdistysten vaikeudesta houkutella hallintoonsa etämetsänomistajia.

Metsänhoitoyhdistykset toimivat saman tyyppisesti kuin tuottaja- ja kuluttajaosuuskunnat. Ratkaisevaa niille kaikille on kyky tuottaa palveluja, joille on 
kysyntää. Eli jos halutaan tuottaa palveluja etämetsänomistajille, heidän palvelutarpeensa on pystyttävä tehokkaasti tunnistamaan. Palvelutarpeiden tunnis-
tamisessa voidaan käyttää monenlaisia keinoja, joista yksi on etämetsänomistajien vahva edustus yhdistyksen päätöksenteossa.

Etämetsänomistajien Liitto kannattaa esitettyä asetuksen muutosta, jolla helpotetaan asettumista ehdolle metsänhoitoyhdistyksen vaaleissa. Muutoksen vai-
kutus tulee olemaan pieni, mutta oikean suuntainen.

Jos metsänhoitoyhdistysten valtuustoihin haluttaisiin saada etämetsänomistajia, niin heille pitäisi olla oma kiintiö. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että 
tietty määrä valtuuston jäsenistä pitäisi olla sellaisia, jotka asuvat metsänhoitoyhdistyksen toimialueen ulkopuolella.

Metsänhoitoyhdistysten kannalta on haitallista, että niiden hallintotavat määritellään asetuksilla. Metsänhoitoyhdistykset toimivat kilpailuilla metsäpalve-
lumarkkinoilla ja asetuspohjainen säätely hidastaa ja vaikeuttaa niiden kannalta tarpeellisia muutoksia. Metsänhoitoyhdistysten kilpailijat ovat näistä rajoit-
teista vapaat ja voivat reagoida markkinatilanteisiin nopeammin ja joustavammin. Siksi metsänhoitoyhdistysten säätelyä asetuksilla tulisi asteittain purkaa.

Etämetsänomistajien Liitto ry.

Jaakko Temmes, puheenjohtaja   Rauno Numminen, toiminnanjohtaja

Maa- ja metsätalousministeriölle
LAUSUNTO KEMERA-LAIN MUUTTAMISESTA, LAUSUNTOPYYNTÖ MMM018:00/2018
Viite: 
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta.

Etämetsänomistajien Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkökantansa ehdotukseen Kemera-lain muuttamiseksi automaattista päätöksentekoa varten.

Lausunto

Etämetsänomistajien Liitto puoltaa ehdotettuja muutoksia ja näkee päätösten automatisoinnin olevan mielenkiintoinen uusi keino, jolla on mahdollista 
sekä laskea yleisimpien Kemera-tukien hallinnollisia kustannuksia että parantaa palvelua metsänomistajalle. Liitto korostaa, että palvelun parantaminen 
metsänomistajalle on vähintäin yhtä tärkeä tavoite päätösten automatisoinnille kuin hallinnon tehostaminen.

Perustelut

Automaattinen päätöksenteko on uusi ja mielenkiintoinen tapa kehittää hallinnon prosesseja. Lakimuutos, joka mahdollistaa automaattisen päätöksenteon 
tietyissä potentiaalisimmissa Kemera-lajeissa on hyvä askel oikeaan suuntaan. Nykyinen esittelyyn pohjautuva menettely on turhan raskas ja yksinkertaisissa 
rutiinipäätöksissä työtehtävänä turhauttava. Metsänomistajan näkökulmasta tukihakemuksen käsittelyn runsas käsityö aiheuttaa palvelun laatuun suuria 
vaihteluita.

Päätösten automatisoinnilla on mahdollista sekä tehostaa hallinnon prosesseja että parantaa metsänomistajan palvelua. Ehdotus ei ota suoraan kantaa siihen, 
miten muutos vaikuttaisi metsänomistajan palveluun. Oletamme, että automatisointi voisi esimerkiksi lyhentää hakemusten keskimääräistä päätösaikaa. 
Palvelun parantuminen automatisoinnin yhteydessä ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Siksi myös metsänomistajan palvelukokemuksen tulee olla mukana 
automatisoinnin suunnittelussa.

Helsingissä 9.8.2018

Etämetsänomistajien Liitto ry 
Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry 
Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry 
Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry 
Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat ry 
Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry 
Meri-Lapin etämetsänomistajat ry 
Meän Mettäkerho ry 
Napapiirin metsänomistajat ry 
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry 

Pieksamäen Metsänomistajat ry 
Pohjanmaan Metsänomistajat POMO ry 
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry 
Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry 
Saimaan Metsänomistajat ry 
Satakunnan Metsänomistajat ry 
Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry 
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry 
Turun Seudun Metsänomistajat ry

Lisätietoja:

Jaakko Temmes, puheenjohtaja
Rauno Numminen, toiminnanjohtaja 
jaakko.temme@etamol.fi
rauno.numminen@etamol.fi 
p. 045 670 1581
p. 0500 328 333

Etämetsänomistajien Liitto ry 
Itsenäisyydenkatu 37 
28100 PORI
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Teksti ja kuvat: Ahti Hurmalainen

Pääkaupunkiseudun metsän-
omistajat ry (PKMO) järjesti kevät-
retken 4.5.2018 Luken Lapin-
järven tutkimusmetsään Palvelu 
Hytösen bussilla. Matkaan lähdet-
tiin Helsingistä Kiasman edestä klo 
11.00 45 jäsenen ja kahden oppaan 
voimin. Isäntänä toimi LUKE:n 
erikoistutkija Sauli Valkonen ja 
Riitta Piispanen. Allekirjoittanut 
PKMO:n hallituksen jäsen Ahti 
Hurmalainen veti retken ja juonsi 
mennen tullen.

Liljendahlin Shelliltä otimme 
Sauli Valkosen mukaan bussiin ja 
lähdimme kohti tutkimusmetsiä. 
Tiet pienenivät ja huononivat kun 
määräpäämme lähestyi, mutta kul-
jettaja vei meidät bussilla ammat-
titaitoisesti perille saakka, vaikka 
välillä mietimme, että kuinkahan 
pitkä tulee kävelyretkestä.

Meillä oli matkalla useita koh-
teita, mihin tutustua ja pääsimme 
omakohtaisesti tutustumaan Sauli 
Valkosen opastuksella eri metsän-
kasvatuksen koealoja.

Luontaisesti uudistunut metsä 
ja erityisesti kuusikoiden kasvatta-
minen eri ikäisinä vähentää kirjan-
painajien vahinkoja kuusikoissa. Kir-
janpainajia esiintyy aina Lapinjär-
veltä Joensuuhun olevalla alueella. 

Eri ikäisistä puista koostuva 
metsä on huomattavasti vastustus-
kykyisempi kirjanpainajia vastaan 

Retki luonnonvarakeskuksen (LUKE) 
Lapinjärven tutkimusmetsään

kuin samanikäisistä puista koos-
tuvat metsät. 

Kirjanpainajille edullista kas-
vualustaa edustavat; myrskytu-
hoalueet, aurinkoiset paikat ja avo-
hakkuiden reunat, jossa on kaatu-
neita puita. Tämän vuoksi myrs-
kyissä kaatuneet puut tulisi kor-
jata mahdollisimman pian kirjan-
painajauhkan vuoksi. 

Määrämittaharsinta oli vallitseva 
metsänkäsittelymenetelmä 1940- 
luvulle saakka. Tällöin hankin-
tahakkuut olivat ylivoimaisesti 
suurin metsänmyynnin keino. 
Metsänomistajat kaatoivat, kar-
sivat, katkoivat ja ajoivat hevosella 
puut tienvarteen, josta metsäyhtiö 
haki ne autoilla. Määrämittahar-
sinnassa eli ”saalistuksessa” haka-
taan isoja, tukin mitat ja laatu-
vaatimukset omaavia puita. Täl-
löin kuitu-, ja energiapuut jäävät 
jäljelle sekä myös vialliset. Määrä-
mittaharsinnassa ei tulevaisuudella 
ole merkitystä vain ainoastaan nyt 
saatavalla rahalla. Kun tarvittiin 
rahaa vaikka hevosen / traktorin 
ostoon niin lähdettiin savottaan. 
Nykyään kaupat tehdään useim-
miten pystykauppana. Erityisesti 
tämä johtuu siitä, että metsänomis-
tajilla ei useinkaan ole koneita millä 
tehdä, taloudellinen hyöty jää usein 
vain n. 3.00 €/m3 ja tietenkin vas-
taan tulee usein myös osaamisen 

ja voimien puute. Onhan metsän-
omistajien keski-ikä aikakorkea.

Tätä määrämittaharsintaa voi-
daan ehkä kutsua myös ylispuiden 
poistoksi, kun metsästä poistetaan 
parhaat ja suurimmat tukit ja lopulle 
metsälle ei tehdä useinkaan mitään, 
vaan jätetään se kasvamaan.

Tutkimuskohteessa Sauli Val-
konen informoi jäsenistöämme 
metsän kasvusta määrämittahar-
sinnan jälkeen. 1980 – luvulla 
Erkki Lähde perusti koealan nro 
47 Lapinjärvelle ja se liittyi jat-
kuvan kasvatuksen koesarjaan.

Kokeen tarkoituksena oli todistaa 
määrämittaharsinnan tuhoisuus 
verrattuna jatkuvaan kasvatukseen. 
Koealueelta hakattiin kaikki mää-
rämittaa suuremmat puut (rajana 
d = 21/23cm). Kaatamatta jätet-
tiin myös kaikki vialliset tukit, jotka 
alentavat hintaa. Koealue piti sisäl-
lään 10 metsikköä ja tutkimukseen 
otettiin 6 metsikköä. Kokeessa 
toteutettiin vain yksi hakkuukerta 
vuosina 1984 – 1988 ja sen jälkeen 
koealue jätettiin lepäämään. Puut 
mitattiin 2014.

Mitä opimme tästä kokeesta? 
Tutkimuksen ja mittausten mukaan 
puiden tilavuus ennen hakkuuta oli 
252 m3/ha, hakkuu 1986 rajana 
21 cm. Kyseessä oli raju ja mittava 
hakkuu ja mittaus keväällä 2014. 
Puut mitattiin keväällä 2014 27 

kasvukauden jälkeen ja mitä mit-
taus osoitti. Tilavuus oli tuolloin 
128m3/ha ja kasvu oli ollut 2,5 
m3/ha/vuosi. 

Metsään oli kehittynyt hyvä 
eri-ikäisrakenne puusto hakkuun 
jälkeisestä kasvualustasta. Tämä 
siitä huolimatta että kasvupaikka oli 
muita aloja huonompi ja karumpi.

Mielestäni puut sopeutuvat ja 
kasvavat huolimatta kasvatusta-
voista. Henkilökohtaisesti kan-
natan jatkuvan kasvun mene-
telmää ja metsän hoitoa alkaen 
taimikonhoidosta ja päättyen hak-
kuisiin. Päätehakkuut eivät kuiten-
kaan aina ole tuomittavia olosuh-
teista riippuen. Jos metsä on sama-
nikäistä ja kokoista istutusmetsää 
on useimmiten tällöin päätehakkuu 
hyvä vaihtoehto, kuten myös todella 
vanha metsä, jossa on paljon lahoa 
ja hoitamatonta. Toki vanhan ja hoi-
tamattoman metsän yhtenä vaihto-
ehtona on sen suojeleminen liittä-
mällä se Metso-ohjelman luonnon-
suojelualueisiin, kuten allekirjoit-
tanut teki Siuntiossa 1,8 ha alueelle.

Kiitän vielä kertaalleen asian-
tuntevasta ja kiinnostavasta kevät-
retkestä Sauli Valkosta ja Riitta 
Piispasta. Unohtamatta Palvelu 
Hytösen kuljettajaa.

Kesäisin terveisin
Ahti Hurmalainen

Kuvassa vasemmalta lukien Riitta Piispanen, keskellä retken vetäjä PKMO 
hallituksen jäsen Ahti Hurmalainen ja oikealla LUKE:n erikoistutkija Sau-
li Valkonen.

Vuosirenkaat / vuosilustot tarkastelussa ja säilössä.



17ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2018

Janne Kostamo

Metsäkustannus Oy osti kuluvan 
vuoden kesäkuussa CGI Suomi 
Oy:ltä Karttakeskuksen pää-
asiassa kuluttajille suunnatut kus-
tannus-, kartta- ja paikkatietoai-
neistoliiketoiminnat. Myös Kart-
takeskus-brändi siirtyy uudelle 
omistajalle. Metsäkustannus on 
osa Tapio-konsernia, jonka medi-
aliiketoiminnan osaksi Karttakeskus 
liittyi.

Karttakeskus julkaisee karttoja, 
kirjoja ja digisovelluksia kulut-
tajille ja oppimateriaalikäyttöön 
sekä tuottaa paikkatietoaineistoja 
yrityksille. Karttakeskuksen tun-
netuimpia tuotteita ovat Autoi-
lijan Tiekartta, GT-tiekartat, Lois-
to-navigointituotteet sekä erityi-
sesti kansallispuistojen alueilta 
julkaistavat ulkoilukartat. Kart-
takeskus kustantaa myös esimer-
kiksi retkioppaita, historiallisten 
karttojen näköispainoksia ja tie-
tokirjoja. Karttakeskuksen Kart-
takauppa.fi -verkkokaupasta on 

Karttakeskuksen kuluttajaliiketoiminta 
Metsäkustannukselle

mahdollista hankkia myös kartta-
tulosteita, joiden koon, rajauksen 
ja karttatyypin asiakas pystyy itse 
valitsemaan. Karttakaupan valikoi-
mista löytyvät myös kaikki Maan-
mittauslaitoksen julkaisemat perus- 
ja maastokartat.

”Karttakeskuksen tuotteilla on 
erittäin vahva markkina-asema, ja 
brändinä se on poikkeuksellisen 
tunnettu ja luotettu kuluttajien kes-
kuudessa. Nyt sovittu kauppa vah-
vistaa asemaamme monipuolisen 
metsä- ja luontotiedon sekä ulkoilu-
harrastajien sekä matkailijoiden kai-
paamien tuotteiden kustantajana ja 
laajentaa liiketoimintaamme myös 
kartankustantajaksi ja paikkatiedon 
osaajaksi. Tällä on suuri merkitys 
koko Tapio-konsernin kannalta, 
sillä kartat ja paikkatieto ovat keskei-
sessä roolissa hyvin suuressa osassa 
konsernimme palveluita. Pystymme 
nyt myös aiempaa paremmin vastaa-
maan monikanavaisuuden tarpei-
siin”, kertoo Metsäkustannus Oy:n 

toimitusjohtaja Outi Karemaa.
Karttakeskuksen kartta- ja paik-

katietotuotteiden johtaja Janne Kos-
tamo näkee uuden omistussuhteen 
mahdollistavan Karttakeskuksen 
tuotteille monia uusia kehityspol-
kuja. ”Suomessa on yli 600 000 met-
sänomistajaa, joista monet ovat jo 
nyt Karttakeskuksen painettujen 
ja digitaalisten tuotteiden ahkeria 
käyttäjiä. Metsäkustannuksen osaa-
mista hyödyntäen sekä metsän-
omistajien toiveita kuuntelemalla 
voimme kuitenkin nyt lähteä ideoi-
maan myös aivan uudenlaisia tuot-
teita tälle ryhmälle”, toteaa Kos-
tamo. Yhtenä esimerkkinä Janne 
Kostamo mainitsee metsänomis-
tajille räätälöitävät karttatulosteet 
ja tyylikkäät karttataulut, joihin 
voisi lisätä esimerkiksi metsätilan 
rajat ja tilan metsikkökuvioiden tee-
matiedot. Myös uudenlaiset met-
sänomistajia palvelevat digitaaliset 
tuotteet ovat mahdollisesti tulossa 
suunnitteluun.

Jo nyt monet metsänomistajat 
ovat hankkineet Karttakauppa.fi 
-verkkokaupasta karttatulosteita 
ja karttatauluja omista maistaan. 
Karttatulosteen voi tilata esimer-
kiksi kerniliinakangasta muistat-
tavalle synteettiselle materiaalille 
tulostettuna. Tällainen materiaali 
kestää vettä ja on muutenkin lähes 
repeämätön, jolloin se sopii hyvin 
myös luonnossa käytettäväksi. Mit-
takaavan 1:20 000 -maastokartta-
tulosteisiin on mahdollista lisätä 
mukaan myös kiinteistörajat ja 
-numerot. Kartalle voi tilausvai-
heessa merkitä myös omia teks-
tejä, symboleita ja viivoja.

Metsäkustannus Oy kuuluu 
Tapio-konserniin, jonka toiminta 
kattaa median ja kustantamisen 
lisäksi metsäbiotalouden konsul-
tointipalvelut, auditoinnit, kou-
lutukset ja tietotuotteet. Metsä-
kustannus julkaisee Metsälehteä 
ja Metsälehti Makasiinia.

Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi



JOEL HALLIKAINEN  ABREU
ANNA PUU  MATTI & TEPPO
TEEMU ROIVAINEN  HURMA
MATTI ESKO  FINLANDERS
A B R EU   A N N A  E R I K S SO N
RESSU REDFORD  YÖLINTU...

Lue lisää ja varaa matkasi
vikingline.fi

Edullisin hinta netissä. Varaa vikingline.fi tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(2,01 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.). Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MITÄ NYT
METSÄSSÄ!

uutiset  |  artikkelit  |  puunhintalaskuri  |  metsänhoito  |  blogit  |  videot

Pysy ajan tasalla ja tilaa Metsälehden uutiskirje.

Metsalehti.fi/uutiskirje

Kerran
kuussa



Hyödynnä jäsenetusi! 
 

Ota FSC-metsäsertifiointi 
haltuun uudella 
verkkokurssilla:  
Sertiseriffi FSC 
Toteuttaja 

 
 
Muista myös kätevät  
TAPIO Metsänhoitokortisto 
ja TAPIO Maastotaulukot!  
 
 
Katso jäsenetukoodisi 
www.etamol.fi -sivulta Tapion logon takaa – saat 
20 % alennuksen. 

 
 
 
 

 
Käy verkkokaupassa 

www.tapionkauppa.fi 

Tulevina vuosina Metsäsäätiö panostaa koululaistyön 
ja puurakentamisen edistämisen ohella 

kestävän metsänkäytön hyväksyttävyyden 
tutkimukseen ja siitä viestintään.

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
 metsasaatio.fi 

Metsänomistaja, osallistu metsäsäätiömaksuun puukaupan yhteydessä. 
Puhut metsänomistajien ja koko metsäalan tulevaisuuden puolesta.



150 m³

Perhe Hyvärisen
LOMA- MATKA

SILLÄ ON NYT KYSYNTÄÄ

HELPOIN
TAPA MYYDÄ   
PUUTA

PUUKAUPAN  
ENNAKKORAHOITUS 
JOPA 80 %

Suunnitteletko asunnon, traktorin tai uuden metsätilan  
ostoa? Helpota isompien hankintojen rahoittamista  
sähköisen puukaupan ennakkorahoituksella. Saat jopa  
80 prosenttia puukaupparahoista tilillesi kolmen pankki-
päivän sisällä puukaupan teosta. Rahat puukaupasta voit 
saada tilillesi nopeimmillaan jopa päivässä.

Ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi ja kysy lisää Puukaupan 
ennakkorahoituspalvelusta. Rahoitusehdot näet verkko-
sivuillamme www.metsaforest.com/ennakkorahoitus.
Puukaupan ennakkorahoituspalvelun ovat rakentaneet Metsä Group ja  

OP Yrityspankki Oyj.


