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Hämeenlinnan Seudun Metsänomistajien voittajajoukkue Erkki Paronen (oikealla)
Sirkka Jaakonsaari ja Veikko Jaakonsaari. Sanna Jaakonsaari puuttuu kuvasta.

Pääkirjoitus
Teksti: RAUNO NUMMINEN

Hallitusohjelma on painettu hyvälle paperille
Metsänomistajien kannalta on
hyvä, että maa- ja metsätalousministerinä jatkaa keskustan Jari Leppä. Hän tuntee hyvin metsänomistajien toiveet ja tarpeet. Konkreettisesti etämetsänomistajat ja ministeri kohtaavat puumarkkinatyöryhmässä, jonka muodostavat puun
myyjät ja puun ostajat sekä molemmille tärkeät sidosryhmät. Tavoitteena on luoda hyvä ilmapiiri
puukaupoille ja tässä on viime vuosina onnistuttu hyvin. Tähän liittyen hallitusohjelma tähtää siihen,
että varmistetaan puumarkkinoiden läpinäkyvyys. Myös puuaineksen ohjautuminen oikeaan käyttöpaikkaan on tärkeää.
Ennen vaaleja ja ennen hallituksen muodostamista metsänomistajia puhutti kiinteistöveron

ulottaminen koskemaan myös
maa- ja metsätalousmaata. Näin
ei tapahtunut. Tämä on selkeästi
kirjoitettu hallitusohjelmaan.
Metsien käsittelyyn on hallitusohjelmassa otettu kantaa kuinkas
muuten kuin hiilinielumielessä.
Tähän liittyen metsäsektori toimii
positiivisena esimerkkinä. Suomen
metsät ja niiden kestävä käyttö ovat
tärkeä tekijä ilmaston muutoksen
vastaisessa taistelussa. Metsät eivät
ole ilmasto-ongelman lähde, vaan
ennemminkin ne voivat ratkaista
ongelman.
Hallitusohjelmassa halutaan
vahvistaa hiilinieluja ja hiilivarastoja. Metsien hoidosta, kasvukyvystä sekä terveydestä huolehditaan, puuttomien alueiden metsittämistä lisätään ja metsäkatoa

vähennetään. Hallitusohjelmassa
halutaan myös edistää monipuolista metsän kasvatus- ja käsittelytapoja kuten muun muassa jatkuvapeitteistä metsän kasvatusta. Talousmetisen luonnonhoitoa halutaan edistää myös muun muassa kulotuksella, lahopökkelöiden teolla,
riistatiheikköjen jätöllä hakkuiden
yhteydessä sekä lahopuun synnyn
edistämisellä.
Metsien käyttöä Suomessa ohjaavat pitkälti metsänhoitosuositukset, jotka laaditaan ja uudistetaan yhteistyössä useiden eri toimijoiden kesken. Hallitusohjelmassa
lukee, että metsänhoitosuositukset
arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Myös muutaman vuoden voimassa olleen metsälain toimivuus
arvioidaan.

Kestävän metsätalouden rahoituksen muutos on ollut tiedossa
jo pitkään. Muutos on nyt linjattu niin, että kemeran rahoituksessa
panostetaan aktiivisen ja oikea-aikaisen metsien hoitoon sekä luonnonhoitoon.
Luonnonsuojeluun ohjataan lisärahoitusta 100 miljoonaa euroa
vuodessa ja METSO-suojeluohjelmaa jatketaan.
Hallitusohjelmassa on monia
metsänomistajan kannalta tärkeitä linjauksia. Nyt onkin mielenkiintoista seurata miten ne tulevan
hallituskauden aikana toteutuvat.
Tätä metsänomistajien kannattaa
seurata ja keskustella aiheesta myös
alueensa kansanedustajien kanssa
aina tilaisuuden tullen.
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Etämetsänomistajat kisasivat Evolla
Etämetsänomistajien Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille SM-metsätaitokilpailut Evolla 18.5.2019. Kilpailuun osallistui runsaat kolmekymmentä metsänomistajaa yhteensä viidestä yhdistyksestä. Kilpailuradan tekivät
Evolla opiskelevat ensimmäisen
vuosikurssin metsätalousinsinööriopiskelijat. Ja hyvin laativatkin !
Kisa sujui kaikilta osin hyvin. Kilpailuradan teon valvonnasta vastasi Matti Mäkiaho.

Miesten sarjan voitti Tapio Airola Päijät-Hämeen Metsänomistajista ja naisten sarjan voitti Sirkka Jaakonsaari Tampereen Seudun
Metsänomistajista. Joukkuekisan
voitti Hämeenlinnan Seudun Metsänomistajat.
Tulosten laskennan aikana kisoissa pidettiin kaksi esitelmää. Toisen piti Maaseudun Tulevaisuuden
päätoimittajan tehtävästä EU-vaalivapaalla oleva Jouni Kemppainen
ja toisen Risto Juntunen Suomen
Puukauppa Oy:stä.

EVON SM-metsätaitokilpailujen tulokset:
Miesten sarja
1. Tapio Airola

Hämeenlinnan Seudun Metsänomistajat

136 pistettä

2. Erkki Silvennoinen

Päijät-Hämeen Metsänomistajat

130 pistettä

3. Veli Koskela

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat

129 pistettä

4. Ahti Pöllänen

Tampereen Seudun Metsänomistajat

126 pistettä

5. Tauno Silvennoinen Tampereen Seudun Metsänomistajat

119 pistettä

Naisten sarja
1. Sirkka Jaakonsaari

Tampereen Seudun Metsänomistajat

129 pistettä

2. Maire Kalliokoski

Päijät-Hämeen Metsänomistajat

122 pistettä

3. Sanna Jaakonsaari

Tampereen Seudun Metsänomistajat

120 pistettä

4. Katja Kangasmäki

Tampereen Seudun Metsänomistajat

109 pistettä

5. Hannele Airola

Hämeenlinnan Seudun Metsänomistajat

93 pistettä

Joukkuekilpailu
1. Hämeenlinnan Seudun Metsänomistajat
366 pistettä
(Erkki Paronen, Sirkka Jaakonsaari, Voitto Jaakonsaari ja Sanna Jaakonsaari)

Naisten sarjan voitti Sirkka Jaakonsaari Tampereen Metsänomistajista

2. Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat
(Veli Koskela, Seppo Lahtela, Jarno Simola, Pertti Rosilainen)

361 pistettä

3. Päijät-Hämeen Metsänomistajat
(Hannele Airola, Tapio Airola, Erkki Silvennoinen)

359 pistettä

Miesten sarjan voittaja Tapio Airola Hämeenlinnan Metsänomistajista

Ville Salonen Kouvolan Seudun Metsätilanomistajista oli SM-kisojen nuorimpia edustajia. Nuoria kisoihin kaivattaisiin enemmänkin.

EU-vaaliehdokas Jouni Kemppainen aloitti oman esityksensä sävelin siivin. Käydyssä keskustelussa Kemppainen sai vastailla näkemyksiinsä muun
muassa puun lisäkäytöstä, jokamiehen oikeuksista, kiinteistöverosta ja hiilinieluista. Käydyssä keskustelussa todettiin, että Suomen hiilipäästöt ovat
noin 55 miljoonaa tonnia ja Suomen metsien hiilen sidonta noin 35 miljoonaa tonnia. Hiilinielun erotusta voidaan kuroa umpeen hoitamalla metsiä
ja rakentamalla puusta. Näillä toimilla voidaan lisätä hiilen sidontaa. Meille
metsänomistajille on tärkeää, että Euroopan Unioniin saadaan valituksi sellaisia edustajia, joilla on ymmärrys siitä, miten Suomen metsiä tulee hoitaa.

Sähköisen puukaupan suosio lisääntyy koko ajan. Kuution käyttö on metsänomistajille ilmaista. Kuution
kautta voi saada kätevästi
tarjoukset leimikostaan kaikilta kiinnostuneilta puuostajilta. Metsänomistaja itse
päättää kenelle hän puunsa myy. Kuutiota esitteli Risto Juntunen Suomen Puukauppa Oy:stä.
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Teemme osuutemme
ilmastonmuutoksen torjunnassa
Metsä Groupin pääjohtaja
Ilkka Hämälä sanoo, että
suunnitteilla olevilla investoinneilla varmistetaan,
että konserni pystyy vastaamaan yhä paremmin
metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin sekä
toteuttamaan konsernin
merkittävää roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Metsä Groupin tehtävä on kartuttaa omistajajäsenten metsäomaisuuden arvoa ja ostaa heiltä vastuullisesti kasvatettua puuta. Jäsenten tavoitteena on kasvattaa korkealaatuista tukkipuuta, ja
me puolestamme huolehdimme siitä, että pitkäaikaisesti hiiltä sitovia
puutuotteita valmistavassa mekaanisessa metsäteollisuudessamme on
riittävästi kilpailukykyistä jalostuskapasiteettia”, Hämälä sanoo.
Ennen metsän tukkipuuvaihetta sitä pitää harventaa ja luoda siten kasvulle tilaa. Tälle harvennuspuulle samoin kuin uudistushakkuuvaiheen mekaaniseen jalostukseen kelpaamattomalle puulle pitää
myös olla kilpailukykyinen jalostuskapasiteetti, jolla valmistamme
monenlaisia fossiilisia materiaaleja korvaavia kuitutuotteita maailman markkinoille.
Nyt suunnitteilla olevat investoinnit Kemiin ja Raumalle lisäisivät uusiutuvan energian tuotantoa
Suomessa noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tällä hetkellä tehtaamme tuottavat noin 15 prosenttia koko maan uusiutuvasta energiasta.

Olemme osa ilmastonmuutoksen ratkaisua
Hankesuunnitelmien tultua
julki ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset nousivat nopeasti
keskusteluun. Hämälä painottaa,

että Metsä Group on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.
”Suomen metsät toimivat hiilinieluna, koska ne kasvavat hyvin
ja sitovat kasvaessaan hiilidioksidia ilmasta. Metsien kasvua ei olisi saatu aikaiseksi eikä sitä voitaisi
ylläpitää, jos puulle ei olisi taloudellisesti järkevää käyttöä. Suomessa tarvitaan elinvoimaista ja kilpailukykyistä metsäteollisuutta, jotta
metsät pysyvät merkittävänä hiilinieluna.”
Hämälä painottaa sitäkin, että Metsä Group haluaa olla edelläkävijä myös metsänhoidon ekologisen kestävyyden kehittämisessä. ”Etenkin metsien monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää, ja
siinä avainasia on lahopuun määrän kasvattaminen. Teköpökkelöiden jättäminen hakkuissa on hyvä
alku, mutta myös uusia avauksia
tarvitaan.”

Lisää sellua ja
sahatavaraa
”Miksi valmistatte vain sellua?”
Tämä usein toistettava kysymys
harmittaa Hämälää.
”Sellua käytetään monenlaisissa tuotteissa, jotka korvaavat fossiilisia materiaaleja. Lisäksi sellu ja
sen tuotannossa syntyvät sivuvirrat ovat tärkeitä uusien biotuotteiden raaka-aineita. Kemissäkin
otamme jo esisuunnittelussa huomioon mahdollisten uusien biotuotteiden laajamittaisemman valmistuksen. Äänekoskella valmistetaan sellun ohella monia muita biotuotteita, ja Rauman sellutehtaan
naapurissa Aqvacomp jalostaa sellusta biokomposiittia, jota voidaan
käyttää elektroniikka- ja autoteollisuudessa muovin korvaajana”, Hämälä kertoo esimerkkejä.
”Maailmalla on menossa valtava määrä kehitystyötä, jossa sellulle

etsitään kokonaan uusia käyttötapoja. Metsä Group ryhtyi 10 vuotta
sitten aktiivisesti selvittämään uusia puupohjaisia tuoteideoita. Niistä yhden eli tekstiilikuidun valmistamista varten rakennetaan parhaillaan koelaitosta biotuotetehtaan yhteyteen Äänekoskella. Pian
pääsemme testaamaan sen teollista
valmistamista.”
Metsä Groupin teollisen toiminnan perusajatus on jalostaa omistajajäseniltä ostetut puut kilpailukykyisesti.
”Haluamme jalostaa myös tukkia yhä enemmän itse, ja meillä on
tarve kehittää nimenomaan mäntysahausta. Metsä Fibrellä on Raumalla sellutehdas, joten se on erinomainen paikkakunta sahatavaran
tuotannon kasvattamiseen sekä logistiikkaa että puunhankintaa ajatellen. Uudella sahalla sahausteknologia vietäisiin kokonaan uudelle tasolle.”
”Kun Husumin tehtailla Ruotsissa päätettiin siirtyä paperinvalmistuksesta kartonginvalmistukseen, sitouduimme tehtaan pitkäaikaiseen kehittämiseen. Tehdas on
nykyään tuotannoltaan Metsä Boardin suurin kartonkitehdas. Nyt
siellä suunnitellaan merkittävää
teknologiaharppausta, kun kaksi

soodakattilaa korvattaisiin yhdellä.”
Hankkeen toteutuessa sähköomavaraisuus kasvaisi selvästi, ja
fossiilisen öljyn käyttö Husumin
tehdasintegraatissa vähenisi merkittävästi.

Katsomme pitkälle
tulevaisuuteen
Hämälän mukaan metsäteollisuustuotteiden kysyntä kasvaa
edelleen maailmanlaajuisesti –
tässä kehityksessä ei ole havaittu
muutosta. ”Kehittyvillä markkinoilla väestönkasvu ja elintason
nousu lisäävät kysyntää. Suurinta
kysynnän kasvu on Aasiassa ja siellä etenkin Kiinassa. Siellä on myös
sahatavaralle kasvavat markkinat.”
Myöskään uusia havusellutehdashankkeita ei ole Äänekosken
biotuotetehtaan jälkeen ryhdytty rakentamaan”, Hämälä kertoo.
”Toteutimme vuosina 2015–
2018 kahden miljardin euron arvoisen investointiohjelman, jonka
aikana konsernin rahoitusasema
pysyi hyvin vahvana. Tämän hetken omavaraisuus- ja velkaisuuslukumme ovat paremmat kuin vuonna 2015. Meillä on siis hyvät taloudelliset mahdollisuudet kehittää toimintaamme ja investoida. Eikös Suomi juuri sitä kaipaakin?”

Biotuotetehdas
Investoinnin arvo 1,5 miljardia euroa
Valmistaisi 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja lukuisia muita biotuotteita
Käyttäisi kuitupuuta 7,6 miljoonaa kuutiometriä
Tehtaan sähköomavaraisuus olisi 250 %
Tuotannon sivuvirrat hyödynnettäisiin kokonaan

Saha
Investoinnin arvo 200 miljoonaa euroa
Valmistaisi 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa
Käyttäisi tukkipuuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä
Sahausteknologia vietäisiin kokonaan uudelle tasolle
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Katajaketoja, fossiileja, kartanoita, luostareita

Etämetsänomistajat retkeilivät Saarenmaalla
Etämetsänomistajien
Liitto
järjesti yhdessä matkatoimisto
Kon-Tiki Toursin kanssa metsäretken Saarenmaalle huhtikuun lopulla. Retkeen osallistui kolmisenkymmentä usean eri metsätilanomistajayhdistyksen jäsentä. Matka
onnistui hyvin ja sää Saarenmaalla
oli erinomainen.

Metsät hoitamattomia
Yleiskuva Saarenmaan metsistä on, että ne ovat varsin hoitamattomia. Yleiskuva on sellainen,
että männiköt ovat tiheitä ja puu
on huonolaatuista. Lehtipuuvaltaisia metsiä on myös paljon ja niissä eri puulajeja kasvaa runsaasti.
On koivua, leppää, saarnia, tammea, pyökkiä ja jalavaa. Jalopuiden
hyödyntämisaste on heikko. Lähinnä niistä tehdään koriste-esineitä.
Tyypillistä Saarenmaalle ovat katajakedot eli alvarit. Niitä on paljon.

Ei ole ihme, että kaikissa lahjakojuissa tuoksuu kataja.

Puulle vähän käyttöä
Saarenmaan metsien hoitamattomuus selittyy ainakin osin sillä,
että puulle ei ole Viron isoimmalla
saarella käyttöä. Koko Viron alueellakaan ei ole yhtään puuta jalostavaa sellutehdasta. Kuitupuu viedäänkin suurimmaksi osaksi ulkomaille jalostettavaksi. Jonkin verran puuta käytetään luonnollisesti lämmitykseen. Pikku sahoja Saarenmaalla on useita ja sahatavaran
osalta saari lienee omavarainen.

Paljon soita
Saarenmaan metsien yleiskuva
on sellainen, että ne kasvavat alavilla mailla. Tuntuu, että kaikki
tiet ovat vähintään metrin ympäröivää metsää ylempänä. Viro onkin maailman toiseksi soistunein

maa. Edellä kiilaa vain Suomi. Soistunut maaperä selittää osin puiden
huonon laadun ja lehtipuiden runsauden.

Mukava matkailukohde
Saarenmaa on mukava matkailukohde. Helsingistä sinne matkustaa laivamatka ja lyhyt lauttamatka mukaan lukien omalla autolla 7-8 tunnissa. Nähtävää on paljon, sillä saaren eri osat poikkeavat paljonkin toisistaan. Etämetsänomistajat tutustuivat retkensä
aikana muun muassa Kaalin kraateriin, Sörven niemimaahan, Takarannan fossiilirantaan, Leedrin
pihkafirmaan, Anglan tuulimyllykylään, Panga-Pankan rantatörmään ja Loonan kartanoon. Tiet
ovat hyviä kulkea, majoituspaikat
laadukkaita ja ihmiset mukavia.
Suosittelen tutustumista Saarenmaahan muillekin.

Matkalla osallistujat kertoivat
omasta metsäsuhteestaan. Vuorossa Jukka Kovanen Pieksämäen
Metsänomistajista.

UseWoodin tuotantolaitoksella
Surjun kylässä Kikeperässä
oppaana oli Uno Jäger Pärnun
metsänomistajayhdistyksestä.

Saarenmaan matkalaiset isoimman nähdyn tukkikasan edustalla. Nämä puut jalostaa Kuressaaressa toimiva Saare
Ehituspuit lankuksi, laudaksi, paneeliksi, klapeiksi yms.
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.)
1/8
90 x 60
1/4
90 x 125
1/2
190 x 125
1/1
190 x 255
* Koko ilman leikkausvaroja

Hinta € (alv0%)
250,00
400,00
700,00
1200,00

Kylmänkukka kasvaa Sörven
niemimaalla.
ILMESTYMISAJAT 2019
Etämetsänomistaja ilmestyy neljä
kertaa vuonna 2019
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
1/2019
12.2.
Vko 13
2/2019
20.5.
Vko 25
3/2019
2.8.
Vko 38
4/2019
2.12.
Vko 51
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Anglan tuulimyllykylässä on esillä eri käyttöön soveltuvia tuulimyllyjä.
Kuvassa Esko With Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista.

Takaranta on varma paikka löytää kalkkikiveen painuneita miljoonia vuosia
vanhoja trilobiittien kuoren kuvioita.

Saarenmaan korkein kohta Panga Panka kohoaa merenpinnasta lähes
kolmekymmentä metriä. Kuvassa Erkki Teikari ( vas ) ja Markku Arola
Satakunnan Metsänomistajista.

Kaalin kraaterin on nykytiedon mukaan aiheuttanut idän suunnasta noin
40000 kilometrin tuntivauhdilla maahan iskeytynyt 2000 kilon painoinen
meteoriitti.

Viron metsät
pähkinänkuoressa:

Reon luostarin abbedissa Theoterpi toivotti halukkaat tervetulleiksi luostariin. Siellä voi hiljentyä ja osallistua myös luostarin töihin kuten vaikkapa klapien tekoon.

Laivalla toimitusjohtaja Aku Mäkelä esitteli
Suomen Puukauppa Oy:n toimintaa. Kuutio on
ensimmäinen todellinen sähköisen puukaupan
kauppapaikka Suomessa.

• Metsää yhteensä noin 2.2
miljoonaa hehtaaria
• Noin 90000 metsänomistajaa
• Puuston vuotuinen kasvu noin
11 miljoonaa kuutiota
• Vuotuiset hakkuut keskimäärin
10 miljoonaa kuutiota,
hakkuumahto noin 12
miljoonaa kuutiota
• Yksityiset omistavat
metsämaasta noin 45 prosenttia
ja valtio noin 40 %
• Keskimääräinen metsätilan
koko noin 8 hehtaaria
• Kaikille yli 2 hehtaarin
metsäkiinteistöille pitää laatia
metsäsuunnitelma 10 vuoden
välein

6

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2019

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Suomen Metsäsäätiö puhuu
suomalaisen puun puolesta
Suomen Metsäsäätiö pyrkii edistämään kotimaisen puun käyttöä
monin tavoin. Tätä tehtävää se toteuttaa monipuolisella metsäviestinnällä, koululaisten tutustuttamisella metsään ja erilaisiin metsäsektorin tutkimushankkeisiin
osallistumisella.
Edellä lueteltujen tehtävien toteuttamiseen Suomen Metsäsäätiö
keräsi varoja viime vuonna noin
1.8 miljoonaa euroa. Varojen keruu tapahtuu puukauppojen yhteydessä niin, että jos metsänomistaja maksaa menekinedistämismaksua 0.2 prosenttia puukauppansa arvosta niin puunostaja maksaa

saman verran. Hankintakaupassa
vastaava prosenttimäärä on 0.1.
Esimerkiksi 10000 euron puukaupasta metsänomistaja maksaa
menekinedistämismaksua 20 euroa ja puun ostaja saman verran.
Säätiömaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Puun ostajan tehtävänä on kertoa metsänomistajalle metsänedistämismaksua, mutta myös metsänomistaja voi ja kannattaa ottaa itse asia esiin.

MYRSKY-puu tutkimus
LUKE eli Luonnovarakeskus
on tutkinut myrskyjen vaikutusta

metsiin eri puolilla Suomea. Tutkimus on erittäin merkittävä, koska
lyhentynyt routajakso lisää myrskytuhoriskejä. Paitsi routa niin
myrskytuhoihin vaikuttaa puulaji, puuston pituus, maaperä ja korkeuserot. Myrskytuhot syntyvät
usein myös heti harvennushakkuiden jälkeen ja tavallista enemmän
niitä esiintyy päätehakkuu alueiden
reuna-alueilla. Tuulituhokartta on
jo tällä hetkellä kaikkien siitä kiinnostuneiden käytössä.
Muita metsänomistajan kannalta
merkittäviä tutkimushankkeita ovat
muun muassa Metsänomistaja 2020,
Näyttöön perustuva metsätalous ja

Uusi puu-projekti. Kaikista näistä
tullaan kertomaan metsänomistajille sitä mukaa kuin ne valmistuvat.

Metsätietoa Suomalaisille ja ulkomaalaisille
päättäjille
Suomen Metsäyhdistys on organisoinut Päättäjien Metsäakatemioita jo usean vuoden ajan
ja niihin on osallistunut pitkälti toistatuhatta päättäjää. Viime
vuonna järjestettiin ensimmäinen
EU-päättäjille suunnattu metsäakatemia. Suomen Metsäsäätiö oli
tukemassa molempien akatemioiden toteutusta.

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry

Tiina Kuisti

040 5320 151

tiina.kuisti@koti.luukku.com

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry

Samuli Notko

0400 205 995

samppa.notko@gmail.com
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Satakunnan Metsänomistajat
on toiminut yhdistyksenä 20 vuotta
Etämetsänomistajien metsätiedonjakajana Porissa ja Satakunnassa on toiminut Satakunnan Metsänomistajat ry. jo 20 vuotta. Kerhomuotoista toimintaa oli tätä ennen jo muutaman vuoden ajan. Yhdistyksen toimintaan on alusta alkaen kuulunut erilaisten metsällisten koulutustilaisuuksien ja metsäretkien järjestäminen. Myös ulkomaan matkat ovat kuuluneet ohjelmaan etenkin Venäjälle ja Baltian maihin. Metsäristeilyt Tukholmaan yhdessä Turun Seudun Metsänomistajien kanssa on ollut perinne jo vuosikymmeniä.
Satakunnan Metsänomistajat
päätti juhlistaa 20-vuotista taivaltaan ” työn ” merkeissä. Maaliskuun lopulla pidettiin seminaari,

jossa pääaiheena eduskuntavaalien
läheisyydestä johtuen oli eri puolueiden kansanedustajaehdokkaiden
näkemykset meille metsänomistajille tärkeistä asioista. Paikalle pyydettiin edustajat Kokoomuksesta,
Perussuomalaisista, Keskustasta ,
Vihreistä ja Sosiaalidemokraateista. Kaikki muut noudattivat kutsua, paitsi Sosiaalidemokraatit, joiden tuoli oli tyhjänä. Kansanedustajaehdokkailta kysyttiin heidän
henkilökohtaisia ja myös heidän
edustamansa puolueen näkemyksiä muutamista meille metsänomistajille tärkeistä asioista eli kiinteistöverosta, metsän suojelusta, metsätalouden tuista, metsien hakkuumahdollisuuksista ja hiilinielusta. Kansanedustajaehdokkaat

olivat hyvinkin samaa mieltä kaikista edellä luetelluista kysymyksistä. Kiinteistöveroa ei kannattanut kukaan, metsätalouden tuetkin nähtiin tarpeellisina. Pientä näkemysten erilaisuutta asioihin oli
vihreillä verrattuna muihin puolueisiin. Vihreät hakkaisivat metsiä muita vähemmän ja suojelisivat muita enemmän. Keskustelua
ehdokkaiden välillä aiheutti myös
se, mikä on oikea tapa kasvattaa
hiilinieluja. Onko se metsien hakkuiden lisääminen vai vanhojen

metsien säilyttäminen. Eniten kannatusta edustajien keskuudessa sai
se, että kun metsiä hoidetaan hyvin ja ne kasvavat hyvin, niin silloin myös hiilen sidonta on paras
mahdollinen. Yhtä mieltä oltiin siitä, että puusta rakentaminen on hyvä keino vaikuttaa hiilensidontaan.
Tapahtuman aluksi tervehdyksensä Satakunnan Metsänomistajille toivat naapuriyhdistys Turun
Seudun Metsänomistajat, Suomen
Metsäkeskus ja MetsäGroup.

Seminaarissa järjestettyyn metsäpaneeliin osallistuivat oikealta lukien Kari
Hannus Kokoomuksesta, Marianna Hanni Vihreistä, Juha Kantola Keskustasta ja Petri Huru Perussuomalaisista. Petri Huru nousi eduskuntaan kun
Laura Huhtasaari valitttiin EU-parlamenttiin.

Metsänomistuksen kurjuutta pilke silmänkulmassa valotti kiikoislainen
metsätalousyrittäjä Jarmo Silrola.

Satakunnan Metsänomistajien 20-vuotista taivalta juhlistettiin Länsi-Suomen Osuuspankin hienoissa puitteissa Porin Hakkiluodossa runsaat 30 jäsenen voimin.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Päämäärätietoinen metsätalous
Mitä se on ? Tässä asia tiivistettynä.
∙∙ On tärkeää ajatella niin, että metsänomistajakin on yrittäjä. Hänhän saa yrittäjävähennystäkin verotuksessa. Metsänomistuksen pitäisi olla suunnitelmallista niin, että se
vastaa metsänomistajan tavoitteita. Metsän käytössä järjen olisi hyvä kulkea tunteiden edellä. Metsänomistajan
pitäisi siis hallita metsäänsä eikä päinvastoin.
∙∙ Metsätalous on pitkäjänteistä ja tähän liittyen pitää huomata seuraavat seikat:
–– metsä sitoo paljon pääomaa
–– metsä ei muutu rahaksi yhdessä yössä
–– metsästä saatava kassavirta on epätasaista
–– puuston kasvu on pääoman kasvua ja pääoma vapautuu metsänomistajan käyttöön hakkuissa
–– metsille on kysyntää, metsän arvonnousu voi olla
merkittävä
∙∙ Metsätaloudessakin on riskejä
–– puun hinnan kehitys
–– metsätuhot – vakuuta metsäomaisuutesi!
∙∙ Jos ei suunnittele niin ajelehtii; näin tapahtuu
metsätaloudessakin
–– mieti metsänomistuksesi tavoitteet
–– mieti mitkä ovat arvovalintasi ja arvostuksesi metsäsi suhteen
–– mieti metsäsi mahdollisuudet
–– huomioi metsäsi käytössä järkevän kokoiset käsittelykokonaisuudet ja toimenpiteiden oikeat
ajankohdat

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Tytti Ahoranta
johtaa Meri-Lapin
metsänomistajia
Metsäalan teknikko ja puualan insinööri Tytti Ahoranta
valittiin tämän vuoden vuosikokouksessa johtamaan kolme vuotta toiminutta Meri-Lapin Metsänomistajat yhdistystä. Jäseniä yhdistyksessä on vajaat parikymmentä, mutta suunta on ylöspäin. Digipoliksessa projektipäällikkönä
työskentelevä Tytti Ahoranta näkee tärkeänä koko ketjun
eli sen että puusta rakentuu puurakennuksia ja näin paljon puhuttu hiilijalanjälki lyhenee.

Asiakkuusjohtaja Hannu Kuusisto Länsi-Suomen Osuuspankista laski, että
Porin alueella noin 50 hehtaarin metsätilan arvo on 150.000-300.000 euroa ja 300 euron omavastuulla metsän vakuuttaminen maksaa noin 500
euroa eli vajaan kymmenen tukkipuun arvon verran.

–– ennakoi tulevaa ja tee perustellut ratkaisut
–– metsäomaisuuden tuottavaan omistukseen ja hallintaan tarvitset hyvät työkalut kuten metsäsuunnitelman, josta selviää:
++ metsän kokonaistilanne
++ toimenpidekartat
++ yksityiskohtaiset tiedot puustosta
++ toimenpidehistoria
++ puuston kunto ja arvokasvu
++ kassavirtaennuste

9

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2019
Teksti: RAUNO NUMMINEN

Webinaareista hyvät kokemukset
Etämetsänomistajien Liitto järjesti nyt toista kertaa webinaarin
yhdessä yhteistyökumppaneidensa Metsä Groupin, Osuuspankin
ja Tapion kanssa. Webinaarin teemana oli päämäärätietoinen metsätalous. Teemaan liittyvän esityksen piti etänä Arto Koistinen
Tapiosta. Paikan päällä omista

ajankohtaisista asioista kertoivat Metsä Groupin ja Osuuspankin edustajat. Webinaarin organisoinnista vastasi paikallinen metsätilanomistajayhdistys.
Päämäärätietoista metsätaloutta
käsitelleeseen webinaariin ottivat
osaa Pieksämäen Metsänomistajat,
Päijät-Hämeen metsänomistajat,

Jari Lähde, MetsäGroup

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat, Saimaan Metsänomistajat, Satakunnan Metsänomistajat,
Tampereen Seudun Metsänomistajat ja Turun Seudun Metsänomistajat. Saadun palautteen perusteella kokemukset webinaarista olivat
myönteiset ja seuraava webinaari
tullaan pitämään syksyllä.

Vaikka webinaariin kutsutaankin ensisijaisesti yhdistysten jäseniä, niin jos vain pitopaikan koko antaa myöden, niin sinne kannattaa kutsua laajemminkin paikkakunnan metsänomistajia. Näistä ” ulkopuolisista ” tulijoista voi
hyvinkin saada uusia jäseniä yhdistyksiin.

Webinaarin jälkeen Länsi-Suomen Osuuspankki tarjosi osallistujille iltapalan.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Suomen suurin saha Raumalle
Satakuntalaisille ja miksei muillekin metsänomistajille on aihetta
iloon, sillä Metsä Groupin tytäryhtiö Metsä Fibre suunnittelee Raumalle uutta sahalaitosta. Saha sahaisi mäntytukkia ja se olisi tuotannoltaan Suomen suurin. Sahan arvioitu tuotanto olisi 750.000 kuutiota
valmista sahatavaraa. Tähän tarvitaan mäntytukkia noin 1.5 miljoonaa kuutiota. Uuden sahan tuotannosta pääosa menee vientiin lähinnä
Euroopan ja Aasian maihin.
Ison investoinnin perustana on
mäntysahatukin saatavuus eteläisestä Suomesta sekä mäntysahatavaran lupaavat markkinanäkymät.
Mäntypuuta jalostetaan vaativampiin käyttökohteisiin puusepänteollisuudelle, huonekaluteollisuudelle sekä sisustustuotteeksi. Myös

ovi- ja ikkunateollisuus käyttää paljon mäntyä.
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on viime vuosikymmenet
suosittu mäntyä metsänviljelyssä.
Tämä on osittain johtunut siitä, että maannouseman vaivaamien kuusikoiden uudistamisessa ei ole ollut
juurikaan muita vaihtoehtoja. Joskus on metsän viljelyvaiheessa mietitty, että onkohan männylle jatkossa kysyntää. Nyt siihen saatiin vastaus. Viljelymänniköt ovat nyt varttumassa ja varttuneet tukkipuukokoon ja niiden oikea jalostuspaikka on saha lähellä kasvupaikkaa.
Nyt sellainen tulee Raumalle. Kuitupuulle valmistui samaan kaupunkiin jalostuslaitos jo parikymmentä vuotta sitten.

Raumalta purettiin saha vuosia sitten. Nyt oikea aika rakentaa uusi
maamme suurin saha. Raaka-ainetta on lähialueella runsaasti.
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Ekologiset kompensaatiot
Sanapari ”ekologiset kompensaatiot” on kauhea. Älä kuitenkaan lannistu, vaan jatka sitkeästi, niin huomaat, että tässä on uudenlainen positiivinen mahdollisuus metsänomistajalle luonnonarvokauppaan. Kannattaa seurata,
mitä uutta voi olla tulossa – muutakin kuin hiilinielukauppa.
16.5. pidettiin aiheesta ”Ekologiset kompensaatiot” työpaja, johon osallistuin. Kompensaatio tarkoittaa, että haitan aiheuttaja voi
kompensoida aiheuttamaansa haittaa muilla keinoilla. Hiilinielun ostaminen on yksi esimerkki, jolla

hiilipäästöjen aiheuttaja kompensoi päästöjään.
Työpajan järjestivät kaksi hanketta, joissa etsitään uusia innovaatioita ja perusteita luonnoarvokauppaan. Hiilensidonta on vain
yksi esimerkki kompensaatioista eikä sitä käsitelty työpajassa juurikaan. Etsinnässä on paljon muita
kompensaatiomalleja.
Työpajan parasta antia olivat
yhritysten kuvaukset siitä, miten
he ovat kompensoineet ympäristövaikutuksiaan erilaisilla komensaatiotavoilla. Aiheesta kuultiin
mm. Ruduksen, NC:n ja Valion

näkemyksiä ja kokemuksia.
Työpajan huonointa antia olivat
puheenvuorot, joissa korostettiin
regulaation – lakien, määräysten,
kaavoituksen ja viranomisten –
merkitystä ja kustannustehokkuutta. Niillä keinoilla ei kyllä saavuteta

yleistä metsänomistajien hyväksyntää luonnonarvojen parannuksille.
Niille, joita aihepiiri ja uudet tavat ansaita luonnoarvoilla kiinnostavat, voivat etsiä lisätietoja hankkeiden nimillä: InnoForESt ja
EKOTEKO.

Haluaisitko myydä metsäsi hiilinielua?
Luonnonarvokauppa näyttää saavan taas lisää kierroksia kiitos
hiilipäästö/nielu -keskustelun. Hiilipäästöjä kompensoiville hiilinieluille on maailmalla paljon kysyntää ja meidän metsäomistajien
metsät ovat yksi hyvä vaihtoehto hiilinielupalvelujen tuottamiseen.
Me kaikki tiedämme että hyvin hoidettu kasvatusmetsä on samalla hyvä hiilensitoja. Kysymys on siitä, että tarvitsemme sopimukset, kontrollimekanismit ja kauppapaikat hiilensidonnan myyntiin. Eli ostajan on saatava riittävä varmuus siitä, että myynnissä on oikeaa hiilinielua luotettavalla pitkäaikaisella sopimuksella.

Pisimmällä hiilensidonnan metsämarkkinan kehittämisessä Suomessa on Bluewhite Bioforest Oy ja sen Metsäkolikko-palvelu.
Siinä on valmiina mekanismi, sopimukset ja kauppapaikka. Kauppaa käydään varttuneen kasvatusmetsän hiilinielusta noin viiden
vuoden ajanjaksoina. Lisätietoja löytää esimerkiksi Metsäkolikon
sopimusehdoista.

Toinen suomalainen avaus asiassa on Forestbank.co nimellä
kulkeva kauppapaikka, jossa samaan tapaan myytäisiin varttuneen
metsän hiilinielua usean vuoden sitoutumisajalla. Forestbank.co:lla
on menossa asiakakysely, jolla tarkennetaan tulevaa toimintamallia.

Entä kasvatusmetsän hiilensidonnan myynnin eettisyys? Eikö
metsä kasva ja sido hiiltä joka tapauksessa? Eikö sidottu hiili kuitenkin vapaudu ilmakehään, kun sitten joskus puut myydään ja
kaadetaan?
Tärkeintä esitetyissä ratkaisuissa on, että hiilinielujen hyvä kysyntä samalla ohjaisi puiden kasvatuksessa suurempaan nieluvaikutukseen ja kannustaisi siihen liittyvään metsien hoitoon ja käsitelyyn. Tilanne on samanlainen kuin aikoinaan sähköntuottajat alkoivat myydä vesivoimalla tuottamaansa sähköä parempaan
hintaan ekosähkönä.
Metsänomistajan kannalta hiilinielujen myynnin markkinan syntyminen on tärkeää. Hyvin toimiva metsän hiilinielujen kauppa
poistaisi epäselvyyttä siitä, kuka metsän hiilinielun omistaa ja siitä, minkälaisia kustannuksia hiilinielun kasvattaminen tai pieneneminen aiheuttaa. Nyt hiilinielut ovat kaikkien omaisuutta ja
hiilinielujen muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.
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Teksti: ASTA KIEMA, Suomen Puukauppa Oy

Kuutio.fi ja Etämetsänomistajat
tekevät konkreettista yhteistyötä
Kuutio on metsänomistajalle
maksuton ja kaikille avoin puukauppapaikka verkossa. Kuutiossa metsänomistaja voi kilpailuttaa
puukaupat joko omatoimisesti tai
ammattilaisen avulla. Etenkin kokemattomille metsänomistajille valtakirjakauppa on helppo vaihtoehto, sillä siinä puukaupan koukerot
voi ulkoistaa haluamallensa taholle.
Kokeneemmat konkarit taas voivat
lähettää tarjouspyynnön itsenäisesti suoraan puunostajille.
Metsänomistajat ovat olleet tyytyväisiä Kuutioon. Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry:n jäsen,
Tuomo Mikkonen teki keväällä puukaupat lähettämällä yhteydenottopyynnön Kuution kautta. Hän sai nopeasti vastauksia

puunostajilta, ja kehuu Kuution
olevan tarpeellinen palvelu:
”Toimiva systeemi. Palvelun
kautta sain helposti yhteyden
kaikkiin alueen ostajiin. Lisäksi
Metsään.fi-palvelun metsävaratiedot siirtyivät Kuutioon näppärästi,” Tuomo sanoo ja myöntää, ettei aikaisemmin ole joka kerta kilpailuttanut leimikoita. Tuomo sai
puukaupat nopeasti tehtyä: ”Myyty
on, mutta ei vielä hakattu!”
Myös Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry:n jäsen, Tiina Kuisti teki maaliskuussa tarjouspyynnön
Kuutioon yhdessä miehensä Lassen kanssa. ”Kuution käytettävyys
oli hyvä, ja palvelu eteni järkevästi ja
loogisesti,” hän kertoo. Vaikka puukaupat eivät tällä kertaa toteutuneet

Kuution kautta, aikoo pariskunta
kokeilla Kuutiota myös jatkossa.

Yhteinen kampanja toi
tuloksia
Kuutiolla ja Etämetsänomistajien liitolla oli koko kevään ajan
käynnissä kampanja alueellisille jäsenyhdistyksille. Nyt kampanja on
päättynyt, ja sen tuloksena Kuutioon saatiin mukaan satoja uusia
metsänomistajia! Lisäksi upeita
kampanjapalkintoja jaettiin kymmenille metsänomistajille.
Kuutiolla oli arvonnassa muun
muassa Makitan 600 euron arvoisia akkuketjusahoja kaikkien Kuutiossa puukaupat tehneiden metsänomistajien kesken. Sekä Tuomo
Mikkonen että Tiina Kuisti olivat

voittajien joukossa. ”Saha tulee tarpeeseen!” kommentoi Tiina voittoaan. Myös Mikkonen oli tyytyväinen, sillä sanojensa mukaisesti:
”Kyllä sahalle töitä löytyy!”
Kampanjan aktiivisimmat jäsenyhdistykset olivat Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry, Pohjanmaan Metsänomistajat POMO ry
sekä Saimaan Metsänomistajat ry.
Näistä yhdistyksistä rekisteröityi
Kuutioon jäsenmääräänsä suhteutettuna eniten metsänomistajia.
Nyt ehtii vielä kilpailuttamaan kesän ja syksyn leimikot Kuutiossa.
Kannattaa käydä tutustumassa:
Kuutio.fi

Arvontojen voittajat
Kirjalahjakorttien voittajat

Sahojen voittajat

Kuutioon pääsiäiseen mennessä rekisteröityneiden Etämetsänomistajien
Liiton jäsenten kesken arvottiin kuukausittain yhteensä 12 kpl 50 euron
arvoisia lahjakortteja Metsäkustannuksen Metsäkirjakauppaan.

Kuutiossa pääsiäiseen mennessä puukaupat tehneiden
Etämetsänomistajien Liiton jäsenten kesken arvottiin
3 kpl Makitan akkuketjusahoja (arvo 599 €).

Matti Salonen, Turun Seudun Metsänomistajat ry

Marjut Lankinen, Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry

Kaisa Post, Napapiirin Metsänomistajat ry

Lasse ja Tiina Kuisti, Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry

Elviira Krebber, Tampereen Seudun metsänomistajat ry

Tuomo Mikkonen, Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry

Pirjo Jalkanen, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry

Onnea voittajille!

Raili Raittinen, Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Juha Kamppila, Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry
Eevi Dannenberg, Pieksämäen Metsänomistajat ry
Leif Hed, Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat
Hannu Kutvonen, Savonlinnan Seudun Metsänomistajat
Heikki Väisänen, Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry
Esko Mattelmäki, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Harri Kyyhkynen, Napapiirin Metsänomistajat ry

Kuution ja Etämetsänomistajien liiton
kampanjassa arvottiin 3 kpl Makitan
600 euron arvoisia akkuketjusahoja!
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Ruskan värjäämä metsäretki Länsi-Lappiin
19.–22.9.2019
21.9. lauantai | Lapin kylä
– Särestöniemi-museo

Aamiainen Hullu Poro -ravintolassa. Aloitamme
päivän vierailulla Lapin Kylässä, joka on vanha perinteinen porotila. Nykyinen yrittäjä tarjoaa kylässään matkailijoille monipuolisia Lapin elämyksiä ja
ohjelmapalveluita.
Lounaan lomassa kuulemme paikalliselta asiantuntijalta katsauksen mökki- ja metsäkiinteistömarkkinoihin Lapissa.

Lapin metsät kukoistavat syksyisellä matkallamme ruskan väriloistossa. Rovaniemeltä alkavalla retkellämme tutustumme monipuolisesti Länsi-Lapin
metsätalouteen ja metsänhoitoon. Kuulemme eri
asiantuntijoilta mielenkiintoista ajankohtaistietoa
Lapin elinkeinoelämästä yleisemminkin. Luonto- ja
matkailuelinkeinon harjoittamisesta saamme hyvän
kuvan vieraillessamme paikallisten yrittäjien kohteissa. Taiteenkaan ystäviä ei unohdeta, kulttuurille
on ohjelmassa sijansa. Matkan aikana majoitumme
Levin keskustassa sijaitsevissa tasokkaissa Levin Kuningaskotka ja Levin Kotka -huoneistoissa.
Tervetuloa nauttimaan antoisasta matkasta!

Matkaohjelma
19.9. torstai | Siikamukan yhteismetsä – Metsähallituksen toiminta Lapissa

Omatoiminen ja -kustanteinen saapuminen Rovaniemelle esim. yöjunalla, joka saapuu Rovaniemelle
n. klo 7:00 torstaiaamuna. Finnairin lento AY531
Helsingistä Rovaniemelle klo 7:50–09:05. Rovaniemelle jo edellispäivänä saapuvilla on myös mahdollisuus varata huone Hotelli Scandicista Etämetsänomistajien sopimushintaan.
Ryhmän kokoontuminen klo 10.00 Rovaniemen
rautatieasemalla, josta lähdemme omalla bussilla
kohti Siikamukan yhteismetsäaluetta. Kohteeseen on
noin tunnin ajomatka. Tutustumme alueen metsien
hoitoon, hallinnointiin ja puukauppaan. Nautimme nuotioeväät maastossa. Iltapäiväksi suuntaamme
Hotelli Kittilään, jossa tapaamme Metsähallituksen
edustajan. Hän kertoo organisaation toiminnasta Lapissa. Samalla nautimme hotellilla iltapäiväkahvit.

Lapin kylästä siirrymme seuraavaan kohteeseen;
Reidar Särestöniemen museoon. Reidar Särestöniemi (1925–1981) on eräs tunnetuimpia suomalaisia
taiteilijoita ja aikansa merkittävin lappilainen taiteilija. Hän syntyi seitsenlapsiseen perheeseen Kittilän
Kaukosen kylään. Reidar Särestöniemi opiskeli Suomen Taideakatemiassa Helsingissä ja Ilja Repin -instituutissa Leningradissa. Opiskeluvuosiaan lukuun
ottamatta Särestöniemi eli koko elämänsä kotitilallaan. Saavumme illansuussa takaisin Leville. Ilta on
vapaata aikaa omatoimiseen ajanviettoon.

22.9. sunnuntai | Taidegalleria Raekallio –
paluu Rovaniemelle

Aamiaisen jälkeen hyvästelemme Levin keskuksen ja
lähdemme kotimatkalle tutustuen Reijo Raekallion
taidegalleriaan. Kolmikerroksinen, monimuotoinen
Galleria Raekallio on itsessään nähtävyys. Galleriassa
on aina esillä kymmenien maalausten vaihtuva näyttely. Raekallio maalaa vesi- ja öljyvärein ihmisiä, poroja ja luonnonilmiöitä. Kahvitarjoilu. Paikan päällä
on mahdollisuus myös taiteen ostoon.
Lounaalle pysähdymme matkalla Rovaniemelle,
Kaukosen kylässä sijaitsevalle Mummola Travel’sin
tilalle. Rovaniemelle saavumme noin klo 17:00.
Yhteinen matkamme päättyy, hyvää kotimatkaa.
Omatoiminen paluu esim. VR:n yöjuna Rovaniemi – Helsinki kello 18:03–06:24 ja 21:15–08:55
tai Finnairin iltalento AY536 Rovaniemi – Helsinki
kello 18:10–19:25. Aikataulut sitoumuksetta, kukin matkustaja varaa oman meno-paluumatkansa.
Myös omakustateinen majoittuminen erikoishintaan Scandic Rovaniemi -hotellissa on mahdollinen.

Majoitus

Huoneistohotelli Levin Kuningaskotka (B- ja C-talot) ja Levin Kotka (E-talo)
http://www.levinkuningaskotka.fi
http://www.levinkotka.fi

Illansuussa noin klo 17:00 majoitumme Levin keskustassa sijaitseviin Alppitaloihin. Yhteiselle illalliselle ajamme bussilla ylös Levitunturin laella sijaitsevaan Levin Panoraama -hotellin ravintolaan, josta
on huikaisevat maisemat Levin ylle.

Majoittuminen tapahtuu tilavissa huoneistoissa,
joissa on kaksi WC:tä ja kaksi suihkua, sauna, yhteinen olohuone ja keittiö. Yhteen huoneistoon majoitetaan 4 henkeä (kaksi kahden hengen makuuhuonetta käytössä)

20.9. perjantai | Metsäkohteisiin tutustumista

Matkakohde Lappi

Aamiaistarjoilu läheisessä Hullu Poro -ravintolassa.
Päivän ohjelmassa on kierros bussilla eri metsäkohteisiin. Tänään mukanamme on myös Kittilän metsänhoitoyhdistyksen edustaja. Päivän aikana nautitaan retkilounas nuotiolla maastossa. Saavumme takaisin Leville noin klo 17:00 ja yhteiselle illalliselle
kokoonnumme Saamen Kammi -ravintolaan.

Matkan ajankohta
19.–22.9.2018, torstai - sunnuntai
Matkan kokonaishinta 595 € / hlö
Metsänomistajalla, joka harkitsee metsätilakauppaa
Pohjois-Suomesta, on hyvät perusteet laittaa matkan
kustannukset vähennyksenä metsäverotukseensa.

Matkan hintaan sisältyy

• majoitus jaetussa 4 hengen huoneistossa sisältäen liinavaatteet
• aamiaistarjoilu Hullu Poro -ravintolassa
• ohjelman mukaiset ruokailut: 2 x lounas, 2
x nuotioeväät, 2 x iltapäiväkahvit ja 2 x illallinen
• ohjelman mukaiset kuljetukset alkaen ja
päättyen Rovaniemeltä
• matkanjohtaja ja Etämetsänomistajien liiton
puheenjohtaja Rauno Nummisen palvelut
matkan aikana.
• kaikki matkaohjelmassa mainitut vierailut,
esittelyt, pääsymaksut ja asiantuntijaluennot

Lisämaksusta

• ruokajuomat
• muut palvelut

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan
hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä
toimitus- tai palvelumaksuja.

Ilmoittautumiset 1.8.2019 mennessä

Lisätietoja ja varaukset sähköpostilla ilmoittautumiset@kontiki.fi tai puhelimitse 09 466 300

Maksuehto

Ennakkomaksu 100 € / hlö varauksen yhteydessä.
Loppumaksu 4 viikkoa ennen matkan alkua.
Hinnat perustuvat 5.6. voimassa oleviin hintatietoihin. Matkan toteutuminen edellyttää ryhmän minimikokoa 25.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikatauluja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden
Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen.
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtainen
matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy
Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja
myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen
sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme
lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkan
laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.
fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen
matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuurija wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi ja metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels ovat myös tuotemerkkejämme.
Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden kanssa.
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Teksti: KAISA POST

Napapiirin metsänomistajat
Napapiirin Metsänomistajat
ry vieraili 13.5. Fin Forelia Oy:n
Rovaniemen taimitarhalla Imarissa. Taimitarhapäällikkö Kalle Mäkikokko kertoi vieraille taimitarhan historiasta ja toiminnasta sekä esitteli kasvatusprosessin vaiheita kylvöstä istutusvalmiiseen taimeen. Keskustelua käytiin myös
metsänjalostuksesta.
Kalle Mäkikokko

Kasvihuone

Teksti: SAMULI NOTKO | Kuva: ELIA TUOMINEN

Hyvinkään-Riihimäen ja Hämeenlinnan yhdistysten jäseniä retkellä
TVO:n Olkiluodon ydinvoimalassa ja Pyhärannan paloalueella.
Matkalla saimme seurata kevään edistymistä Etelä-Suomessa.
Ensimmäinen retkikohde oli Olkiluodon ydinvoimala.
Ensimmäiseksi tarkastettiin vierailijoiden henkilöllisyys. Jo aikaisemmin oli lähetetty matkustajien
henkilötiedot. Kahvittelun jälkeen
esitteli Auditoriossa erinomainen
oppaamme Mika Tanhuanpää autenttisin kuvin atomivoimalan toimintaa ja ennen kaikkea hyvin seikkaperäisesti voimalan turvallisuutta.
Mitään ei ole jätetty sattuman varaan vaan kaikki on varmistettu moninkertaisesti, jos jotakin sattuisi.
Saimme selkeän kuvan ja uskon,
että meillä atomivoimaloissa tuotetaan turvallisesti ja vailla minkäänlaisia päästöjä sähköä. Auditoriosta
siirryimme varsinaisen voimalan tiloihin. Laskeuduimme noin 50 metrin syvyyteen käytetyn säteilyltään
laimeamman polttoaineen varastotilaan. Polttoaine tuodaan sinne tunnelia pitkin kuorma-autolla. Alas menimme kävellen ja sammalla näimme miten erilaista kallioperä voi olla. On kovuudeltaan
hyvin erilaista kalliota. Myös näimme kohdan jossa kallio laatat voivat
liikkua erilaisen koostumuksen takia. Liikkuminen on hyvin pientä,
millimetreissä ja sen osissa mitataan.

Retkeläiset paloalueen laidalla.

Jäte joka sinne sijoitetaan ei saa koskaan saada mitään ulkopuolista voimaa. Ylös tultiin hissillä.
Korkea-aktiivinen jäte sijoitetaan ihan erillisiin varastoihin myös
Olkiluotoon. Ne varastot ovat satojen metrien syvyydessä ja suojattu hyvin monella tavalla.
Jätteiden kuoleentumisaika on
sadoista vuosista tuhansiin vuosiin, jopa yli satatuhatta vuotta.
Heräsi myös kysymys kuinka suuri osa sähkön hinnassa on

turvallisuutta. Sitä ei heti pystytty
sanomaan. Jätevarastosta poistuessa vielä jokainen joutui säteilymittaukseen. Kukaan ei säteillyt liikaa.
Toinen kohde oli Santtion kylätalo ja sen vieressä viime kesän metsäpaloalue. Kylätaloa esitteli kylätoimikunnan puheenjohtaja Hannu
Raunela. Talo toimi huoltokeskuksena v.2018 raivonneessa metsäpalossa. Lounametsän metsäasiantuntija Markku Haapaniemi ja Hannu
Raunela kertoivat viimekesäisestä

palosta. Asukkaita jouduttiin evakoimaan ja kylätalolla oli johtokeskus. Palon sammuttaminen kesti lähes viikon. Koko kylä oli jossakin
vaiheessa vaarassa, palo pysähtyi lähimmillään vain sata metriä asutuksesta ja se eteni latvapalona.
Pääpalo alue oli n. 40 ha, mutta sadan hehtaarin alueella oli etäpesäkkeitä. Jos metsänomistajalla
oli palovakuutus sai siitä täysarvokorvauksen.

14

Eri-ikäiskasvatusmetsää, arviova katsaus meneillään

Teksti: TIINA KUISTI

Mettällisten retki
Etelä-Pohjanmaan Mettälliset tutustuivat sateisena
lauantaina 25.5.2019 Seinäjoen ympäristössä Metsäkeskuksen seurantametsiköihin. Kohteet esittelivät
Antti Pajula ja Kyösti Sipilä Metsäkeskuksesta Seurantakohteiksi oli valittu mm. eri-ikäiskasvatuskohteita joissa arvioitiin menetelmän soveltuvuutta ja onnistumista. Kannattavuudesta ei eri-ikäiskasvatuksesta ole vielä tilastoja. Metsäretkellä oli jälleen tavanomaista metsäväkeä – metsistä kiinnostuneita ja metsäasioita monipuolisesti seuraava porukka, nuorta ja
vanhempaa, miehiä ja naisia.
Kävimme myös tuhkalannoituskohteella, joka oli
perustettu 1978 tehdyn ojituksen jälkeen hankikylvönä avosuolle 1979. Metsikössä oli tehty tarpeelliset hoidot ajallaan ja tuhkaa palsta oli saanut 5 tn/
ha v 2014. Ensiharvennus oli ajankohtainen, kuva
kertoo paljon.
Mittauksissa käytetyt puut on merkitty sinisellä.

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2019
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Kirjanpainaja voi tuhota kuusesi

Kirjanpainajan kuusikoissasi aiheuttamien tuhojen välttämiseksi kaatuneet puut kannattaa korjata metsästä pois mahdollisimman pikaisesti.

Tärkeä huomio metsänomistajille.
Laaja metsävakuutus korvaa hyönteisten aiheuttaman vahingon puustolle ja
taimikolle. Puustolle ja taimikoille aiheutunut vahinko korvataan, kun keinollinen metsittäminen on vahingon
johdosta syntyneen vajaatuottoisuuden poistamiseksi tarpeellinen ja yhtenäinen metsitettävä alue on vähintään
0.5 hehtaarin suuruinen.
Koska viime kesä oli poikkeuksellisen
lämmin, niin se mahdollisti kirjapainajien voimakkaan lisääntymisen. Tämän
perusteella voi olettaa, että tänä kesänä
kirjanpainajatuhot voivat olla poikkeukselliset laajat.

Miten kirjanpainajatuho etenee ?
∙∙ Lumen alla talvehtineet heräävät ”henkiin” huhti-toukokuussa
∙∙ Parveilu on voimakkainta toukokuussa.
∙∙ Aikuiset kirjanpainajat ja toukat syövät käytäviä kuusen nilakerrokseen ja levittävät
puuhun samalla sinistäjäsientä. Puun nestevirtaukset heikkenevät ja puu kuolee.
∙∙ Varmoja tuhopaikkoja ovat tuoreet tuulen kaatamat kuuset hakkuuaukkojen reunoissa.
∙∙ Kirjanpainajan iskeytymisen puuhun paljastavat reiät ja purukasat kuusenrungolla.
∙∙ Jos metsässä on sellaisia kaatuneita kuusia, joihin kirjanpainaja
on iskenyt, niin ne voivat siirtyä syömään pystypuita.
∙∙ Jos metsänomistaja haluaa myydä sellaisia puita, johon kirjanpainajat ovat iskeytyneet,
niin se kannattaa tehdä nopeasti. Kirjanpainajan sinistämä puu ei tukiksi kelpaa.
∙∙ Jos metsässä on sellaisia yksittäisiä kirjanpainajan iskemiä puita, joiden metsästä pois
kuljettaminen on hankalaa, niin ne voi aisata tai kuoria moottorisahalla tuhon hidastamiseksi.
∙∙ Sellaiset kirjanpainajan tappamat kuuset, joista kuori on jo
pudonnut, voi jättää metsään lahopuuksi.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Pieksämäen metsänomistajat metsäristeilyllä
Kolmisenkymmentä Pieksämäen
Metsänomistajat ry:n jäsentä teki puheenjohtaja Jukka Kovasen
ja sihteeri Aarno Klemettilän johdolla metsäretken, joka ulottui aina Tukholmaan saakka. Matkan aikana käytiin Heinolassa Wersowoodin liimapalkkitehtaalla ja Espoossa
Metsä Groupin pääkonttorilla, missä Metsä Groupin uusi metsäpalvelujohtaja Tomi Salo kertoi muun
muassa yhtiön suunnitelmista rakentaa Raumalle Suomen suurin
ja nykyaikaisin saha, joka käyttäisi
mäntytukkia 1.5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Metsä Groupin suunnitelmissa on myös rakentaa Äänekosken suuruusluokkaa oleva biotuotetehdas Kemiin.
VikingLinen Mariella-risteilijällä Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja Rauno Numminen kertoi liiton ajankohtaisista asioista.

Ohjelmassa oli myös sähköisen puukauppapaikan Kuution esittely. Puukaupan teko nokikkain puunostajan kanssa koettiin tärkeäksi tapahtumaksi, mutta toisaalta tarjousten
saanti kätevästi Kuution avulla koettiin hyväksi keinoksi tavoittaa puun
ostajat.
Markkinoille on tullut useitakin vaihtoehtoja selvittää helposti oman tai vaikka toisenkin metsänomistajan metsän arvo. Näistä
vaihtoehdoista tarkasteltiin lähemmin OP-metsää. Metsänomistajan
on mahdollista kohtuullisella hinnalla saada tieto metsänsä arvosta. OP-metsä toimii hyvin muun
muassa sellaisissa tilanteissa, missä metsän arvo pitää määrittää esimerkiksi perukirjan tekoa varten tai
sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa. Myös vakuusarvon määrittelyyn OP-metsä sopii hyvin. Jos

Pieksämäen Metsänomistajien metsäristeilyllä järjestetyn metsävisan
voitti Marko Kantanen ( kuvassa oikealla ). Voittajaa onnittelee yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kovanen.

metsänomistaja on myymässä tai ostamassa tilaa, niin silloin kannattaa
käyttää sellaista arviota, joka perustuu metsässä tehtyyn arvioon.
Laivaluennolla käsiteltiin myös
menekinedistämismaksua, joka
maksetaan puukaupan yhteydessä Suomen Metsäsäätiölle. Maksun suuruus on pystykaupoissa
0.2 prosenttia ja hankintakaupoissa 0.1 prosentti. Jos metsänomistaja maksaa maksun niin sen maksaa myös puunostaja. Esimerkiksi 10000 euron puukaupassa maksun suuruus metsänomistajalle on
20 euroa. Metsänedistämismaksu
on metsänomistajalle metsäverotuksessa vähennyskelpoinen kulu.
Menekinedistämismaksulla edistetään kotimaisen puun käyttöä sekä
turvataan metsätalouden ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset.
Pakurin kasvatus koivikoissa on

lisääntynyt Suomessa. Voimakkaana antioksidanttina tunnetulla pakurilla on etenkin Aasian maissa kova kysyntä ja tähän kysyntään Suomen Pakuri Oy pyrkii vastaamaan.
Pakuria kasvaa pieniä määriä luontaisesti metsissämme, mutta metsästä saatavana lisätulona se toimii vasta niin, että sitä ympätään isompia
määriä samalle alueelle, mistä se on
helppo kerätä. Normaalisti yhteen
puuhun ympätään kolme ymppiä.
Aikaa ensimmäisen sadon saantiin
kuluu yleensä 6-7 vuotta. Ensimmäisen sadon korjuun jälkeen koivuun kasvattaa vielä 2-3 pakurisatoa. Pieksämäen Metsänomistajien
metsäretkellä pakurin kasvatus aiheutti vilkasta keskustelua ja kymmenkunta henkilöä harkitsi kasvatuksen aloittamista omassa metsässään. Lisätietoa kannattaa kysyä
Suomen Pakuri Oy:stä.

Raha kasvaa
suomalaisessa
kestävästi
hoidetussa
Metsässä

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

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

etko Tunnetko
metsäsi metsäsi
ollisuudet?
mahdollisuudet?

äsi on nyt? Entä
Minkä
miten
arvoinen
tuottometsäsi
kehittyyonseuraavan
nyt? Entäkymmenen
miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen
Metsä kertoo vuoden
metsäomaisuutesi
aikana? OParvon
Metsäjakertoo
auttaametsäomaisuutesi
sinua tekemään arvon ja auttaa sinua tekemään
ia päätöksiä.varallisuuttasi koskevia päätöksiä.
osoitteessa Kokeile
op-metsa.fi
palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

EA3600F35B 349,Moottorisaha

eur

Kevyt ja tehokas yleissaha. 14”/35cm / 1,7kW / 35cm3.
Modernin ilmahuuhtelumoottorin ansiosta pieni polttoaineen
kulutus. Helppo ja kevyt käynnistää, terän kiristys sivulta.
Paino vain 4,2 kg.

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

Metsänomistajalle:
hakkuukone, ajokone, kombikone
Okra-messuilla Oripäässä 3-6.7.2019

www.usewood.fi, puh 040-1830366

YKSI PÄIVÄ,
KAKSI LAIVAA.
Koe Piknik-päiväristeily
Turusta.

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

Metsäsäätiömaksulla annat
lapsille ja nuorille mahdollisuuden
innostua metsäelinkeinosta
koulussa ja vapaa-ajalla.

Silmälasitukku
Silmälasitukku ja Etämetsänomistajien Liitto ovat sopineet yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa merkittävät edut jäsenistölle. Silmälasitukku on
Suomen edullisin laatutuotteiden optikkoliike. Hintatakuu verrattaessa
muiden optikkoliikkeiden tarjoushintoihin. Alhainen kulurakenne mahdollistaa edullisen hinnoittelun. Asiakas ei maksa vuokrasta, markkinoinnista,
päivystävästä henkilökunnasta ja ketjumaksusta. Hintaan sisältyy aina mikä
tahansa kehys yli 1 000 kehyksen valikoimasta, linssit, kova ja heijastamaton
sekä pysyvä likaa hylkivä pinta.
Saat maksuttoman näöntarkastuksen ja palvelun Optikkoliikeautosta, joka
tulee jäsenyhdistysten tapahtumiin.
Varaathan itsellesi näöntarkastusajan tapahtumissa, lisätietoja Silmälasitukun
palveluista ja kalenterista: www.silmalasitukku.fi, 044 022 2250

0440 2222 50 www.silmalasitukku.fi info@silmalasitukku.fi

HELPOIN
TAPA
MYYDÄ
PUUTA

Kuutio on metsänomistajalle maksuton,
kaikille avoin puukauppapaikka verkossa.
Kuutiossa metsänomistaja voi nykyaikaisesti
ja luotettavasti kilpailuttaa sekä pystyettä hankintakaupat.

Kuutiossa on kaksi tapaa kilpailuttaa puukaupat:
1. Löydä Kuutiosta paikallinen metsänhoitoyhdistys tai muu metsäammattilainen tekemään
puukaupat puolestasi valtakirjalla.
2. Kilpailuta puukaupat omatoimisesti lähettämällä tarjouspyyntö suoraan puunostajille.
Kuutiossa metsänomistaja päättää omien tavoitteidensa mukaiset puukaupat!
Tutustu: Kuutio.fi

