ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 2/2020

Jokaisessa lehdessä kuuluu olla ainakin pikkuisen asiaa
koronastakin. Metsätaloutta korona ei ole pystynyt pal
jonkaan vääntämään mihinkään suuntaan. Joskus aurin
gon laskun alaksikin mainittu metsätalous tuntuu kestä
vän hyvin maailman tuulet ja tuiverrukset niin kuin tämä
parisataa vuotta vanha petäjä. Sekin on ollut samassa
asennossa ainakin 60 vuotta. Sen verran minä muistan.

Pääkirjoitus
Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Pidetään ääntä itsestämme
Maaseudun Tulevaisuudessa oli
artikkeli Jyväskylään perustetusta
Puuparlamentista. Sen tarkoituksena on koota samanhenkisiä ihmisiä vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista asioista. Puuparlamentin
puuhamiehen mukaan keskustelut kiertyvät aina tavalla tai toisella metsään, metsätalouteen ja
metsänhoitoon. Hän toteaa myös,
että metsänomistajat ovat hajanainen ryhmä. Yhteinen edunvalvonta
on kaikkien etu, mutta se vaatii
sitä, että porukka kootaan kasaan.
Jyväskylän Puuparlamentin toiminta-ajatusta tuumaillessani tuli
vääjäämättä mieleen, että hehän
tekevät kutakuinkin samoja asioita
kuin metsätilanomistajayhdistyksetkin. Ainakin aikaisemmin
Jyväskylässä on toiminut sangen

aktiivinen metsätilanomistajayhdistys. Mikäköhän on syy siihen,
että samoja asioita ajava metsätilanomistajayhdistys ei ”kelvannut”
Puuparlamentin jäsenille.
Yksi syy voi olla se, että Puuparlamentin perustaneet henkilöt eivät
tienneet Jyväskylässä toimivasta
metsätilanomistajayhdistyksestä.
Tällainen tiedonpuute voi vaivata muitakin paikkakuntia. Liian
harvoin metsätilanomistajayhdistysten toiminnasta kerrotaan eri
paikkakuntien lehdissä. Tähän olisi
hyvä saada muutos siitäkin syystä,
että ei ainakaan tiedon puutteen
takia samalle toiminta-alueelle
perustetta samaa asiaa ajavaa puuparlamenttia tai vastaavaa.
Nyt kun ollaan kesän korvalla
niin metsätilanomistajayhdistysten

puheenjohtajien tai hallituksen
jäsenien kannattaa olla aktiivisia lehdistön suuntaan. Maakuntalehdetkin ovat kiinnostuneita
metsäasioista ja monilla alueilla
on lisäksi paikallislehtiä. Niiden
uutiskynnys on helppo ylittää.
Jos kynä pysyy kädessä, niin nämä
paikallislehdet ottavat mielellään
vastaa valmiita juttuja.
Se, että metsäasioista puhutaan, on tärkeämpää kuin se kuka
puhuu. Näinä aikoina niin metsäsektorin kuin muidenkin alojen
yhdistykset potevat hallintohenkilöpulaa. Nuoret eivät aina ole
kiinnostuneita yhdistystoiminnasta. Sosiaaliset kontaktit hoituvat somen avulla. Tästä syystä on
tärkeää, että yhteisteisten asioiden
hoidosta kiinnostuneet ihmiset

saadaan toimimaan tehokkaasti
metsänomistajien asioita parhaiten ajavassa yhdistyksessä, oli se
sitten metsätilanomistajayhdistys
tai Puuparlamentti.
Satakunnassa ilmestyy oma
Metsä- ja Puulehti kaksi kertaa vuodessa. Sitä ovat tekemässä maakunnassa ilmestyvä Satakunnan Viikko-lehti, Satakunnan Metsänomistajat ry, Puu-Suomi Satakunta ry,
Metsäkeskus, Osuuspankki, metsäkoulu Winnova, paikallinen kehitysyhtiö Prizzteck sekä paikallinen metsätarvikkeita myyvä Porin
Konekeskus Oy. Lehdenlevikki on
yli sata tuhatta ja se on saajille maksuton. Jos on intoa ja suhteita niin
tällaista yhteistyötä voi ja kannatta
yrittää muillakin paikkakunnilla.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Lehmusvanhus sai uuden elämän
Tämä rinnankorkeushalkaisijaltaan yli metrin
mittainen lehmusvanhus jouduttiin poistamaan Raumalaisesta puistosta. Poiston yhteydessä minulle syntyi ajatus, että ei tätä runkoa
voi hakkeeksi laittaa. Eikä olisi voinut teknisestikään hakettaa, koska noin iso runko ei
mahdu hakkurin kitaan. Lehmusta ei myöskään kannattanut sahata lankuiksi, sillä sen
verran menneet vuosikymmenet olivat aiheuttaneet puun tyveen lahovikaa.
Siispä puusta sahattiin noin neljä metriä pitkä ja noin puolitoista tonnia painava
pölkky ja kuljettiin se mökkini pihaan Eurajoelle Selkämeren rantaan. Koska linnuilta vie
jonkin aikaa kaivertaa itse pesäkolonsa puuhun, niin päätin asentaa siihen muutaman
pöntön, kuten kuvasta näkyy. Alle vuorokaudessa sinitiainen, harmaasieppo ja telkkä alkoivat pesän rakentamisen pönttöihin. Puukiipijän pönttö odottaa vielä asukasta. Itse lintu
tontilla on kuitenkin jo havaittu.

Arvioni mukaa lehmus ilahduttaa lintuja
ja lintujen seuraajia uudessa paikassaan ainakin parikymmentä vuotta. Sen jälkeen se ehkä

lahoaa ja kaatuu. Sitten on maan matosten
aika nauttia lehmuksen rippeistä.

Teksti: RAUNO NUMMINEN | Kuva: RISTO JUNTUNEN

Etämetsänomistajat vahvasti mukana
Kuutio.fi puukauppapaikassa
Maailman ensimmäisen, kaikille avoimen tasapuolisen sähköisen puukauppapaikan Kuutio.fi:n kehittämisestä vastaa
Suomen Puukauppa Oy, jonka omistajina ovat tasapuolisesti metsänomistajatahot ja puunostajaorganisaatiot. Etämetsänomistajien Liitto ry on Suomen Puukauppa Oy:n perustajaosakas.
Suomen Puukauppa Oy:n varsinainen yhtiökokous 2020 ehdittiin pitämään ennen koronaepidemian puhkeamista Helsingin Finlandia-talossa. Suomen Puukauppa Oy:n Kuutio.
fi on koko Suomen metsäalan yhteinen kehittämisponnistus ja mukana ovat tasapuolisesti
eri osapuolet. Eri osapuolien vahva sitoutuminen näkyy Suomen Puukauppa Oy:n ammattimaisessa tekemissä, toimivan Kuutio.fi-palvelun lisäksi taustayhtiö on onnistuttu pitämään taloudellisesti tasapainossa. Suomen
Puukauppa Oy on nettovelaton yritys.

Kuutio.fi on metsänomistajalle maksuton
Kuution kautta metsänomistaja voi luotettavasti ja vaivattomasti hoitaa omien puukauppojen kilpailuttamisen. Metsänomistajalla on
kaksi tapaa käyttää Kuutiota: Ottamalla Kuution kautta yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen
tai metsäpalveluyritykseen ja valtuuttamalla

heidät kilpailuttamaan puukaupat. Toinen
vaihtoehto Kuution käyttöön on puukauppojen kilpailuttaminen Kuutiossa itsenäisesti
puunostajien välillä. Kuutiossa metsänomistaja voi hyödyntää omaa sähköistä metsäsuunnitelmaa tai metsään.fi metsävaratietoja.
Metsänomistaja päättää, että miten Kuutiota
hyödyntää. Metsänomistajat ovat tyytyväisiä
Kuutioon, sillä 99,7 % Kuutiota käyttäneistä
metsänomistajista aikoo hyödyntää Kuutiota
myös seuraavissa puukaupoissa. Etämetsänomistajien Liitto suosittelee Kuution käyttöä
kaikille jäsenilleen.

Kampanja Etämetsänomistajien Liiton
jäsenille
Kuutioon kannattaa tutustua nyt, sillä kaikkien 30.9.2020 Kuution rekisteröityneiden
Etämetsänomistajien Liiton jäsenten kesken arvotaan eräliivejä. Lisäksi 30.9.2020

mennessä Kuutiossa tarjous- tai yhteydenottopyynnön tehneiden jäsenten kesken arvotaan
2 kpl Makitan akkuketjusahaa (arvo 599 €).
Voit tutustua kampanjaan tarkemmin netissä:
kuutio.fi/etametsanomistaja.
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Teksti ja kuvat: IRMA WELLING, Saimaan Metsänomistajat ry:n puheenjohtaja

Tutustumassa metsätuhoalueeseen Ylämaan
Pienaitassa 3.4.2020
Kävimme metsänomistaja Pekka Peräkylän
kanssa tutustumassa hänen 37 vuotiaaseen
mäntymetsäänsä Ylätupa-tilalla, josta on alkanut kuolla pystyyn runsaasti mäntyjä ja josta
tuuli on jo kaatanut osan pystyyn kuolleista
maahan. Alue on harvennettu v-2008 ja jo
silloin havaittiin muutamia pystyyn kuolleita
mäntyjä. Alueella on sodanaikaisia juoksuhautoja ja alueella on saatettu harjoittaa tervanpolttoakin.
Ensimmäisenä tulee mieleen juurikäävän
aiheuttama tyvitervastauti. Juurikäävän itiöt
tarttuvat tuoreilta kantojen pinnoilta kantoihin ja leviävät juuristoon lahottaen niitä.
Mänty yrittää estää sienen rihmaston nousua puun runkoon erittämällä pihkaa puun
tyveen. Kannosta juurikäävän rihmasto leviää
juuriyhteyden kautta lähellä olevien puiden
juuriin ja runkoihin. Juuristossa juurikäävän rihmasto etenee dosentti Yrjö Norokorven mukaan muutamista senteistä muutamiin
kymmeniin sentteihin vuodessa. Sairastuneiden mäntyjen tyvelle ja juuristoon kehittyy
itiöemiä eli kääpiä, jotka ovat yläpuolelta ruskeita ja alapuolelta hohtavan valkoisia. Itiöemät tuottavat uusia itiöitä, jotka levittävät
tautia ilmasta käsin tuoreisiin kantoihin.
Pekka sahasi yhden äsken kaatuneen männyn 3 metrin pölleiksi. Tosiaan tyvellä näkyi
pihkaantumista ja lahovaurioita näkyi vielä
9 metrin korkeudella. Tutkimme kaatuneen
puun juurakkoa, mutta emme silmämääräisesti havainneet itiöemiä. Yrjö Norokorvelta
saimme tiedon, että männyn itiöemät voivat
olla hyvin pieniä, muutamien millien kokoisia.
Eli juurakko pitää tutkia uudestaan tarkemmin ja suurennuslasilla.
Huomasimme myös, että mäntytuhoalueella kasvoi paljon sananjalkaa (kalmankouraa). Sananjalka tiedetään myrkylliseksi ja Makasiini Metsälehdessä olleen
kasvitieteilijä Seppo Vuokon kirjoituksen mukaan maahan kaatuneiden sananjalkojen lehdistä ja varsista siirtyy maahan
myrkkyjä. Jäimme miettimään onko jotain
yhteyttä sananjalan esiintymisen ja juurikäävän välillä. Yrjö Norokorven arvion mukaan
metsätuhoalueen edulliset valo-olosuhteet
ovat houkutelleet sananjalan paikalle. Olisi

Etualalla pystyyn kuolleita mäntyjä ja maassa
kuolleita sananjalkoja.

Juuri sahatun kaatuneen männyn kannon leikkaus
pinta on pihkoittunut.

kuitenkin mielenkiintoista ottaa maanäyte
sananjalka-alueelta ja tutkia mitä myrkkyjä
ja missä pitoisuuksissa sieltä löytyy..
Kävimme läpi tilanteita, milloin metsätuho olisi voinut saada alkusysäyksen.
Kesällä tehdyt raivaukset ja harvennukset
ilman kantokäsittelyä ovat voineet lisätä tartuntariskiä kohtalokkaasti, jos lähistöllä on
ollut itiöitä tuottavia kääpiä. Alkusysäyksenä
tulivat mieleen mahdollinen tervanpoltto

alueella ja puiden kaataminen juoksuhautojen rakentamisen yhteydessä. Pitää myös
selvittää mihin vuodenaikaan tehtiin vuoden
2008 harvennus.
Vierailumme jälkeen tuhoalue on hakattu
Metsä Groupin toimesta toukokuussa ja tilalle
istutetaan koivua.
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Hyvässä suojatiheikössä on kahta–kolmea puulajia, ja puuston koko vaihtelee, kuten operaatioesimies Risto-Matti Rosvallin (vas.) ja metsuri-metsäpal
velujen tuottaja Jani Huotarin selän takana olevassa tiheikössä näkyy.

Teksti: KRISTA KIMMO | Kuva: SEPPO SAMULI | Kuvitukset: MAREK METTÄLÄ / CHECKPOINT PRODUCTION

Suojatiheikkö on eläinten turvapaikka
Suojatiheikkö on raivaamaton kohta metsässä. Se antaa suojaa sekä linnuille että nisäkkäille
luontaisia vihollisia vastaan. Teemme suojatiheikköjä jatkossa metsän joka kehitysvaiheessa.
Tämä on hyvä paikka suojatiheikölle. Ojan
varressa kasvaa kuusta, koivua ja haapaa sekä
pientä pusikkoa. Suojatiheikkö yltää ojan
molemmin puolin”, kertoo metsurimetsäpalvelujen tuottaja Jani Huotari.
Olemme Siuntiossa Uudellamaalla, ja Huotarilla on työnalla nuoren metsän hoito.
Ilman suojatiheikköä rajaavia ”suojele ja
säästä” -nauhoja täystiheässä, noin 15-vuotiaassa kuusikossa voisi olla hankala hahmottaa,
että kuviolla on suojatiheikkö, mistä se alkaa
ja mihin se loppuu.

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

”En normaalisti nauhoita suojatiheikköjä,
vain uudistushakkuiden säästöpuuryhmiä. Yrittäjät päättävät itse, minne tiheikkö on luonteva
jättää ja merkkaavat ne karttajärjestelmään”,
sanoo operaatioesimies Risto-Matti Rosvall.

Pienialainen, hoitamaton tiheikkö
”Suojatiheiköt ovat nimenosamukaisia: pienialaista, hoitamattomia tiheikköjä. Sen teko on
yksinkertaista: pieni ala jätetään raivaamatta.
Siksi metsänomistajalle voi äkkiseltään näyttää siltä, että raivaussahatyö on jäänyt kesken,

LEHTITYÖRYHMÄ
Jaakko Temmes
ILMOITUSAINEISTO
Muoto
PDF
Väri
CMYK
Resoluutio
300 dpi
Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat
posti@savionkirjapaino.fi

vaikka tarkoituksena on parantaa metsälajien
elinolosuhteita”, Rosvall kertoo.
Mutta eikös noin tehdä riistatiheikköjä?
”Me puhumme riistatiheikön sijaan suojatiheiköistä, koska niistä hyötyvät muutkin
metsälajit kuin vain riistaeläimet”, Rosvall
selvittää.
Tällä työmaalla on toinenkin suojatiheikkö. Kahden metsikkökuvion raja on sille
oiva paikka. ”Pystykuolleet puut oli jätetty
säästöpuiksi uudistusvaiheessa ja nyt tämä
nuoren metsän ja kuusentaimikon välinen

TAITTO JA PAINO
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 3000 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

ILMESTYMISAJAT 2020
Etämetsänomistaja ilmestyy neljä
kertaa vuonna 2020
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
1/2020
17.2.
Vko 10
2/2020
25.5.
Vko 25
3/2020
14.9.
Vko 38
4/2020
30.11. Vko 51
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lehtipuupusikko oli mainio paikka suojatiheikölle”, Rosvall kertoo.

Vaihtelua raivaukseen
”Olen jonkun verran tehnyt suojatiheikköjä
ennenkin, ja nyt niitä ryhdytään tekemään
enemmän. Se tuo vaihtelua työhön. Jatkossa
on ehkä koko ajan mielessä se, missä tällä
kuviolla olisi sopiva paikka tiheikölle. Hyvähän se on, että monimuotoisuus otetaan huomioon raivaussahatöissä tälläkin tapaa”, Huotari sanoo.
Suojatiheiköt eivät haittaa hakkuita.
Tiheikkö jätetään taimikonhoidossa ja ennakkoraivauksessa kohtaan, jossa kasvavat puut
eivät ole tulevia tukkipuita.
Viimeistään harvennushakkuuvaiheessa
kannattaa suojatiheiköllä ”merkitä” tuleva
säästöpuuryhmän paikka. Havutukkipuut ovat
ainoa vaihtoehto säästöpuiksi, jos kaikki lehtipuut ja muuten vähempiarvoiset puut on raivattu kuviolta jo vuosia aiemmin pois.

Ennakkoraivaus
Ennakkoraivauksessa on tärkeää, että suojatiheikössä säilyy näkösuojaa lähellä maanpintaa. Hyvässä
suojatiheikössä on erikokoisia puita ja eri puulajeja. Kuusi on tärkeä, koska se on tiheäoksainen puu.

Hyvässä suojatiheikössä monia puulajeja
Metsä Groupin työohjeissa suojatiheikön koko
on noin aari eli 10 x 10 metriä, ja teemme
niitä yhden jokaista alkavaa kolmea hehtaaria kohden.
Hyvässä suojatiheikössä on kahta–kolmea puulajia ja puuston koko vaihtelee. Alikasvoksena voisi mielellään kasvaa kuusta,
mutta kataja ja muu pensaskasvusto katsotaan eduksi. Varpukerroksena olisi hyvä olla
mustikkaa. Mustikkavarvikot ovat tärkeitä
metsäkanalintupoikueille, sillä poikaset ovat
ensimmäiset elinviikkonsa riippuvaisia varvikon tuomasta suojasta ja mustikan lehdillä elävästä hyönteisravinnosta.
Suojatiheiköt sijoitetaan ensisijaisesti säästöpuuryhmien, tekopökkelöiden ja lahopuukeskittymien yhteyteen. Hyvä paikka suojatiheikölle on sellainen kohta maastossa, jossa
eläimet luontaisesti viihtyvät. Tällaisia ovat
esimerkiksi kosteat painanteet, notkelmat,
metsikkökuvion rajat, kankaan ja suon vaihettumisvyöhykkeet sekä umpeenkasvaneen
ojan varret.
Lisäksi suojatiheiköt kannattaa sijoittaa
metsänhoitotöiden ja hakkuiden kannalta
hankalimpiin, esimerkiksi kivikkoisiin paikkoihin, koska näin voidaan myös alentaa töiden kustannuksia. Säästöpuuryhmät nähdään
myöhemmissä metsänhoitotoimenpiteissä
suojatiheikköinä.
Tavoitteena on perustettujen tiheikköjen
säilyminen kierrosta toiseen.

Suo
Vaihettumisvyöhykkeet eli suon ja metsän tai pellon ja metsän vaihettumisvyöhykkeet ovat hyviä suo
jatiheikön paikkoja. Niissä puusto on usein monikerroksista. Soiden vaihettumisvyöhykkeillä viihtyvät
metsäkanalinnut ja peltojen reunoilla monet pikkulinnut.

Uudistusala
Suojatiheikkö syntyy luontevasti säästöpuuryhmän yhteyteen, koska niitä ei muutenkaan raivata.
Nisäkkäiden ja lintujen suojan tarve kasvaa, mitä karummille maille mennään.
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Metsien Suomi päivittää mielikuvaa siitä, mitä moderni metsän hyödyntäminen on.

Teksti ja kuvat: ERNO JÄRVINEN

Metsäala innostaa mukaan
keskusteluun metsien mahdollisuuksista –

Metsien Suomi näkyy
ja kuuluu pian
Toukokuussa televisiossa ja radiossa
alkava Metsien Suomi -kampanja
päivittää mielikuvaa siitä, mitä metsän kestävä hoito ja käyttö ovat tänä
päivänä. Metsänomistajilla ja Metsänhoitoyhdistyksillä on viestinnässä
tärkeä rooli. Metsäsäätiö on hankkeen merkittävä rahoittaja.
Kun kerrostalossa jumputtaa musiikki, se saattaa kiiriä puisista komposiittikaiuttimista.
Paistinpannun pudotessa varpaille murtuma
tuetaan puuhakkeesta ja biomuovista tehdyllä
lastoitusmateriaalilla.
Näistä ja lukuisista muista puupohjaisista
tuotteista kertoo Metsien Suomi -hanke, joka
näkyy ja kuuluu mediassa ja katukuvassa tänä
keväänä. Sen taustalla on suuri joukko metsäalan organisaatioita. Yhteisen hankkeen avulla
metsäkeskusteluun halutaan tuoda metsäalan
oma, kestävän puun käytön näkökulma.

”Metsien käyttö nostetaan nykyisessä julkisessa ilmastokeskustelussa helposti syntipukiksi,
vaikka juuri kestävällä puun käytöllä voidaan
ratkaista fossiilisten raaka-aineiden aiheuttamia ongelmia”, toteaa hankkeen rahoitukseen
merkittävästi osallistuvan Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen.
Lokakuussa Metsäsäätiön toimitusjohtajana
aloittanut Järvinen ihmettelee keskustelua,
jossa epäillään Suomen metsien riittävyyttä.
Jos puu ei riittäisi, sitä jalostavaan tuotantoon
tuskin investoitaisiin.
Metsien Suomi tarjoaa Järvisen mukaan mielikuvien murtamiseen oleellisia faktoja. Suomessa esimerkiksi kasvaa 50 prosenttia enemmän puuta kuin viisikymmentä vuotta sitten.
”Todempi kuva metsien käytöstä tukee
myös metsänomistajia ja antaa motivaatiota
metsien hoitamiseen”, Järvinen sanoo.
Myös MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen painottaa tiedon tuomista esiin.

Metsätaloudella ja metsäsektorilla on Suomessa edelleen valtava merkitys niin kansankuin yksityistaloudelle.
”Vaikka suomalaiset ovat edelleen ’metsäkansaa’ perustiedot sektorin merkityksestä
ovat yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä
hämärtyneet”, Hakkarainen toteaa.

Metsä on mukana kaikessa – myös
lavuaareissa ja lääkkeissä
Metsien Suomea rahoittavat Suomen Metsäsäätiö, MTK, Metsähallitus, Metsäteollisuus
ry, maa- ja metsätalousministeriö, Metsäkeskus
ja Puunjalostusinsinöörit. Sitä tukevat monet
muut alan organisaatiot. Hanketta vetää Suomen Metsäyhdistys. Projektipäällikkö Kaarina
Aro uskoo taustajoukon vielä kasvavan.
”Kiinnostus hankkeeseen ja sen viestiin on
ollut alusta asti suurta”, Aro sanoo, mutta
ei ole yllättynyt. ”Tutkimuksetkin vahvistavat, että kaikilla suomalaisilla on vahva suhde
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”Metsien merkitys ja mahdollisuudet tuodaan nyt
yhteistyöllä suuren yleisön tietoon”, sanoo Suo
men Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen.
Kuva: Seppo Samuli

metsään. Metsät ovat meillä hankkeen iskulauseen mukaisesti kaikessa mukana.”
Aron mukaan Metsien Suomen halutaan
tavoittavan kaikki suomalaiset. Parhaiten tämä
onnistuu, kun mahdollisimman moni myös
metsäalalla liittyy mukaan keskusteluun metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä ja metsien
tuottamista ratkaisuista.
”Suomalaisesta metsästä syntyy sekä tuttuja
että aivan uusia ja innovatiivisia materiaaleja ja
ainesosia, joista voi valmistaa vaikka lääkkeitä
ja lavuaareja”, Aro sanoo.
Hakkaraisen mukaan on enemmän kuin toivottavaa, että sekä metsänomistajat että metsäammattilaiset osallistuvat metsäkeskusteluun,
joka parhaimmillaan on analyyttista ja moniarvoista.
”Meillä on tuhansia metsäammattilaisia ja
satojatuhansia metsänomistajia. Laaja osallistujajoukko tuo mukaan myös ihmisten erilaiset metsäsuhteet ja tavoitteet metsätaloudelle”,
Hakkarainen sanoo. ”Viestinnässä ja sektorin
imagon luonnissa korostuu myös metsänomistajien omien Metsänhoitoyhdistysten rooli.”

Metsissä tehdään 150 miljoonaa ilmastotekoa vuodessa
Aro vinkkaa hakemaan lisää tietoa keskustelun pohjaksi hankkeen verkkosivuilta metsiensuomi.fi. Hän kertoo itsekin oppineensa
monta kiinnostavaa faktaa kootessaan sivuston materiaaleja.
”Ilahduin esimerkiksi tiedosta, että suomalaisella on keskimäärin vain 700 metrin matka
lähimetsään”, itsekin retkeilyä ja muun muassa
lintujen tarkkailua harrastava Aro kertoo.
Metsien Suomi näkyy toukokuussa

”Hyvässä metsäkeskustelussa halutaan kuulla
erilaisia mielipiteitä ja niitä kunnioitetaan”, sanoo
MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

”Metsien Suomi herättää kiinnostuksen metsien
rooliin elämässämme ja antaa metsäalalle tilai
suuden päästä keskusteluun ihmisten kanssa”,
toteaa projektipäällikkö Kaarina Aro.

Siemenkiekko antaa mahdollisuuden ilmastotekoon.

televisiossa, verkkomediassa ja ulkomainoksissa
ja kuuluu radiossa. Lisäksi se tarjoaa yleisölleen
jotakin konkreettista: hanketta varten suunnitellun siemenkiekon, jonka avulla jokainen
voi kasvattaa itselleen puun ja osallistua siten
ilmastotyöhön. Kiekkoja jaetaan kevään mittaan K-Raudoissa ja metsäalan tapahtumissa.
”Siemenkiekon voi helposti polkaista sellaisenaan maahan. Se sisältää muutaman männyn siemenen, ja antaa niiden kasvulle hyvän
alun”, Aro sanoo.

Siemenkiekkojen avulla Metsien Suomi jakaa
tietoa metsien uudistamisesta: siemenkiekkoja
on aluksi jaossa 150 000, mutta talousmetsiin
niitä ei tarvitse kylvää – siitä metsänomistajat
pitävät itse huolen istuttamalla joka kevät 150
000 000 puun tainta.
”Näitä viestejä haluamme myös metsänomistajat mukaan kertomaan suurelle yleisölle
sekä somessa että ihmisten kanssa tavatessaan”,
Järvinen sanoo.
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Teksti: MAKITA OYn työntekijä

Vapaa-aika, joka tuli ja katosi
”Mitä ihmettä sillä kaikella vapaa-ajalla oikein
tehdään?”, oli rehellisesti ensimmäisiä ajatuksia, kun koronapandemia sulki julkisia tiloja
ja peruutti harrastuksia. Lapsiperheen arki oli
tähän mennessä ollut hyvin pitkälti jonnekin
menemistä ja jostain tulemista. Yhtäkkiä ei
enää menty, eikä tultu.
Kauaa ei kuitenkaan tarvinnut toimettomana katsella ympäriinsä, kun huomio kiinnittyi talossa ja pihalla oleviin tekemistä odottaviin töihin. Näitä töitä oli jo vuosia vaivannut ”isi-tauti”. Tuokin pitäisi, jos vaan ehtisi.
Koska kalenteri näytti tyhjää, alkoi asioita
tapahtua nopealla tahdilla. Ensin kaatuivat
puut kuusiaidan tieltä ja jo samana iltana
rungot oli pilkottu akkusahalla sopivan kokoisiksi pölleiksi. Kuusiaidan kuoppa, 30 metriä
pitkä, 0,5 metriä leveä ja syvä, kaivettiin hartiavoimin, mutta istutuslinjalla olevalle kivelle
piti hieman näyttää poravasaraa ja kivikiiloja.

Pakko myöntää, että vaikka aikaansaamisen
riemu antoi ylimääräistä voimaa maa-ainesten edestakaisin kuljettamiseen, jossain vaiheessa, ehkä noin rinteen puolivälissä täyden
multakottikärryllisen kanssa, aloin tosissaan
haaveilemaan akkuavusteisista kottikärryistä.
Kuusiaita valmistui ja samalla siirryttiin
seuraavan projektin pariin. Etupihalla olevat kivenmurikat olivat lasten pihapeleissä
tiellä ja nyt niille olisi tilaa kuusiaidan vieressä. Lisäksi kuusiaidasta jääneellä mullalla
oli tarkoitus tasoittaa nurmikolla olevia painaumia. Vaikka projekteja saatiin tehokkaasti
valmiiksi nykyaikaisten työkalujen avulla, ei
työlista tuntunut lyhentyvän. Kotona oleminen synnytti uudenlaisia haaveita. Tieto siitä,
että lomakin tullaan tänä vuonna viettämään
pääosin kotona, sinetöi päätöksen ulkoporealtaan hankkimisesta. Se taas tiesi lisää pihatöitä.
Kertaakaan viimeisien kuukausien aikana en

muista havahtuneeni siihen, että vapaa-aikaa
olisi normaalia enemmän. Sen sijaan pari viikkoa sitten havahduin siihen, että on tullut aika
ajaa ruoho ensimmäisen kerran tänä vuonna.
Kesä on saapunut aivan yllättäen.
Koronaviruspandemia on aiheuttanut paljon surua, huolta ja epäuskoa, mutta jotain
hyvääkin. Suomalaiset ovat pysähtyneet ja
oppineet katsomaan lähelle. Lähimetsä tarjoaa vähintään yhtä monipuolisia temppuratoja kuin sisäleikkipuisto, pihan ylläpitotöissä
saa helposti yhtä paljon liikuntaa, kuin kuntosalilla rehkien ja yhdessä valmistettu sunnuntaipäivällinen voi maistua jopa paremmalta
kuin ravintolassa syöty. Toivotaan, että näitä
asioita ei unohdeta jatkossakaan. Vaikka totta
puhuen, kyllä meidänkin perheessä jo odotetaan koronaviruspandemian päättymistä.
Etenkin, koska mummin virtuaalihalaus ei
tunnu samalta kuin oikea.
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MYEL-vakuutus antaa turvaa myös
etämetsänomistajalle
Helsinkiläisellä Matti Laamasella on metsää
Etelä-Savossa, Juvan, Mikkelin ja Kangasniemen kunnissa. Laamasesta tuli metsänomistaja jo 1970-luvulla, jolloin veli jatkoi kotitilan viljelyä ja osa metsistä tuli Matille. Metsäalaa Laamanen on kasvattanut vuosien saatossa
ostamalla metsäaloja samalta seudulta, jolloin
asioiden hoitaminen, metsänhoito ja sen suunnittelu ovat helpompaa.
– Pystyn tekemään isompia hoitotöitä kerralla, kun metsät sijaitsevat samalla seudulla,
Laamanen kertoo. Hän ajaa pääkaupunkiseudulta töihin metsäpalstoilleen aina vähän
pidemmäksi aikaa kerrallaan ja yöpyy Juvalla
mökillään. Päätoimeentulonsa Laamanen on
hankkinut koko ikänsä muualta, mutta metsätyöt ovat tuttuja nuoruusvuosilta saakka. Metsätalousyrittäminen vaatii Laamasen mielestä
pitkäjänteisyyttä, kiinnostusta ja uskoa alaan.
– Metsä on hyvä sijoitus. Voisin tehdä paljon
muutakin ja teenkin, mutta olen myös pohtinut,
että ei pidä koko ajan keksiä uutta, vaan voin
keskittyä metsään, kehittää ja kasvattaa sitä. Pelkästään metsänhoidollakin pystyisin elättämään
itseni. Se on hyvää kuntoilua, josta jopa tienaa,
pitkän työuran eri yrityksissä tehnyt ja ulkomaillakin asunut Laamanen miettii, ja toteaa, että
uskoo metsätalouteen ja sen tulevaisuuteen.

Metsätöistä kuntoa, MYEListä turvaa
Laamanen tekee itse metsissään pääasiassa istutusta ja raivausta. Myös kuusi- ja mäntypuuvaltaisten metsien hoitotöiden suunnitteluun
Laamanen osallistuu aktiivisesti. Yrittäjän työskenteleminen metsässä on Maatalousyrittäjien
eläkelaitos Melan tarjoaman MYEL-eläkevakuutuksen työtulon peruste. Pinta-ala antaa

raamit, mutta työtulo voi elää sen mukaan,
kuinka paljon itse työskentelee.
Laamanen on metsänhoitoyhdistyksen
jäsen. Isona apuna on ollut tuttu metsäammattilainen Heikki Karvinen, joka on Laamasen
oma metsäasiantuntija. Nyt jo eläkkeellä oleva
Karvinen on Laamasen mukana myös uusien
metsätilojen hankinnan arvioinnissa ja puukauppojen suunnittelussa. Paitsi liiketoimintaa, metsänhoito on hyvää terveydenhoitoa.
– Kun on päivän tehnyt metsässä töitä, kyllä
uni tulee illalla hyvin. Ja päin vastoin kuin
luulisi, olen todennut metsänraivaustyöt lääkkeeksi polvikipuuni, Laamanen kertoo. Haavereilta Laamanen on toistaiseksi välttynyt metsätöitä tehdessä, vaikka läheltä piti -tilanteita
onkin ollut. Pakollisessa MYEL-vakuutuksessa
on aina mukana tapaturmavakuutus metsässä
sattuvien tapaturmien varalle. Lisäksi Melasta
saa edullisen ja kattavan vapaa-ajan vakuutuksen, joka Laamasella myös on. Laamanen otti
MYEL-vakuutuksen, kun Melasta oltiin kampanjan puitteissa häneen yhteydessä.
– Laskin silloin Mela-asiamiehen kanssa,
miten ehdin vielä hyvin kartuttaa työeläkettä
MYEListä, vaikka olenkin jo tämän ikäinen,
kuuttakymppiä lähestyvä, Laamanen kertoo.
Laskimme, että ehdin hyvin nauttia kartuttamastani eläkkeestä ja lisäksi MYEL antaa muutakin turvaa, Laamanen sanoo.
Metsänomistamisesta karttuva eläke tulee
palkkatyöstä ja muusta yrittäjyydestä karttuneen eläkkeen päälle. MYEL-vakuutettu
kuuluu Mela-turvan piiriin, mikä tarkoittaa muu muassa sitä, että sairastuessa voi
saada Mela-sairauspäivärahaa. MYEL-työtulo otetaan huomioon myös esimerkiksi

Matti Laamanen viihtyy loma-asunnollaan Raaseporissa. Metsänhoitomatkat
suuntautuvat Etelä-Savoon.

työkyvyttömyyden sattuessa tai muissa elämäntilanteissa, joissa sosiaaliturvaa tarvitaan.
Metsänomistaja voi myös liittyä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon.

Metsätöissä kannattaa suojautua
Melan 2000-luvulla tilastoimista työtapaturmista vajaa 10 % on sattunut metsätöissä. Kolmannes vahingoista on sattunut käyttäessä käsikäyttöistä työkalua. Aiheuttajana on ollut ylivoimaisesti eniten ulkoinen työympäristö, jonkin
verran myös haitalliset työliikkeet tai asennot
ovat aiheuttaneet tapaturmia. Onnettomuuden syynä on useimmiten ollut liukastuminen,
kaatuminen, putoaminen tai horjahtaminen ja
vamma on syntynyt usein kovassa iskussa.

MYEL-vakuutuksen piriin kuuluu, jos työskentelee itse metsässä ja omistaa
•
•
•
-

Etelä-Suomessa 50 hehtaaria,
Keski-Suomessa 75 hehtaaria tai
Pohjois-Suomessa 100 hehtaaria metsää.
Vapaaehtoisen vakuutuksen voi saada jo 30
ha:n metsäalalla.
- Vakuutuksen työtulo määräytyy paitsi pinta-alan, myös työpanoksen mukaan.
- Mela-turva perustuu MYEL-työtuloon.
- Pakollisesti vakuutettu on vakuutettuna
myös metsätöissä sattuvien tapaturmien
varalta.
- Melasta voi saada myös edullisen ja kattavan vapaa-ajan vakuutuksen.
Mela-asiamiehet neuvovat ja auttavat maksutta
kautta maan. Yhteyttä voi ottaa myös Melan
asiakaspalveluun tai sähköisiin palvelukanaviimme. Tutustu tarkemmin metsänomistajan
kattavaan eläkevakuutukseen mela.fi

Kuvituskuva Melan kuva-arkistosta. Kuva: R. Pöntinen.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Metsäkeskus tutki ja toteaa

Liian voimakkaat harvennukset altistavat
puuston metsätuhoille
Metsänhoitosuositukset antavat
sekä metsänomistajalle että metsäammattimaiselle selkeät ohjeet
siihen miten metsikön harvennus
olisi paras toteuttaa. Hakkuussa
tärkeintä on se, että kasvamaan
jätetään maapohjalle sopivinta
puulajia sopivassa tiheydessä. Jos
ja kun näin toimitaan, niin sekä
taloudellinen että puuston laadullinen lopputulos on paras madollinen.
Eri syistä johtuen joskus kuitenkin suositusten mukaisista ohjeista
harvennushakkuissa joskus poiketaan. Tämä voi johtua metsänomistajan rahan tarpeesta eli motteja pitää saada enemmän pinoon
ja myyntiin. Syynä voi olla myös
puunostajan tarve saada kannattavuuden vuoksi enemmän hakattavaa hehtaaria kohden. Yksi syy
voi olla maasto. Jos harvennusalue
on sellaisessa paikassa esimerkiksi

suon takana, että sinne on hankala
mennä puuta korjaamaan, niin voi
olla perusteltua tehdä tavallista
voimakkaampi harvennus.
Metsänhoitosuositukset määrittelevät sen tiheyden mihin metsikkö kannattaa harventaa parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. Kyseessä ei ole siis yksi
tiheys-tai pohjapinta-ala lukema
vaan siinä on joustoa muutaman
yksikön verran. Jos metsänomistaja kuitenkin haluaa harventaa
metsänsä harvemmaksi ,niin metsänhoitosuosituksista löytyy myös
niin sanottu lakiraja. Se osoittaa
alimman pohjapinta-alan tai runkoluvun hehtaaria kohden, mihin
metsikön voi harventaa. Jos metsä
hakataan tätä lakirajaa harvemmaksi, niin silloin hakkuu katsotaan uudistushakkuuksi. Silloin
ainoa vaihtoehto on poistaa loputkin puut ja istuttaa niiden tilalla

uudet taimet. Metsälaki edellyttää
näin tehtävän. Metsälain noudattamista valvoo Metsäkeskus.
Viime vuonna Metsäkeskuksen
tarkastuksissa korjuujälki arvioitiin suositusten mukaiseksi noin
kolmas osassa tarkastetuista hakkuukohteista. Selvästi eniten huomautettavaa tarkastajilla oli liian
voimakkaista harvennuksista.
Poikkeukselliset sääolot eli
sateisuus, tuulisuus ja roudan
puute ovat lisääntyneet viime
vuosina. Tämä hankaloittaa
sekä puun korjuuta että leimikon suunnittelua. Molempiin
toimenpiteisiin on kiinnitettävä
huomiota entistäkin enemmän.
Tämä vaatii ammattitaitoa metsäasiantuntijalta ja myös metsänomistajan on hyvä tuntea hyvän
metsänhoidon suositukset, joiden
perusteella hän voi edellyttää toimittavan metsässään.

”Laadukkaan korjuujäljen saavuttaminen on tulevaisuudessa
entistä vaikeampaa”, toteaa Metsäkeskuksen tarkastus-ja rahoituspäällikkö Mikko Korhonen. Korjuujälkeen voidaan kuitenkin vaikuttaa hyvällä puunkorjuun suunnittelulla, oikealla korjuukaluston
valinnalla, riittävällä ennakkoraivauksella ja huolellisella hakkuun
toteutuksella.
Suomen Metsäkeskus on julkaissut puunkorjuun avuksi korjuukelpoisuuskarttoja Manner-Suomen
alueelta. Kartat kertovat, missä
maasto kantaa puunkorjuukalustoa eri vuodenaikoina. Karttatiedot on tuotettu kaukokartoitusaineistoja ja maastotietokantaa
hyödyntäen. ”Puunkorjuun suunnittelun apuvälineenä kannattaa
ehdottomasti käyttää näitä karttoja”, neuvoo Mikko Korhonen.
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Lehden kuvakilpailun satoa 2019
Saimaan Metsänomistajien varapuheenjohtaja Kari Monto ehdotti Etämetsänomistajien Liitolle kuvakilpailua erikoisista puista. Ryhdyttiin
tuumasta toimeen ja kilpailukutsu oli vuoden 2019ensimmäisessä

lehdessä. Kuvia saatiin 38 kohteesta 13 kuvaajalta. Ahkerimpia kuvaajia olivat Mauri Inha (Tampereen Seudun Metsänomistajat) ja Hannu
Turkki (Saimaan Metsänomistajat).

Mukulatervaläppä
Liisa Korpela (Mikkeli)

”Mukulatervaläppä”

Mäkihypppäjä

Jouko Sillanmäki (Ilomantsi)
”Mäkihyppääjä”

Männyn pahka

Hannu Turkki (Ylämaa)
”Männyn pahka”

Muitakin kilpailuun
lähetettyjä kuvia tullaan
näkemään lehdessämme
myöhemmin.
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Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

Vahinkokulotus hakkuualalla – hyötyä vai haittaa?

Paloalue saatiin rajattua hyvin aukon keskelle.

Toukokuun viimeisellä viikolla tänä keväänä maanmuokkausta tekevästä kaivinkoneesta syntyi kipinä, joka sytytti maastopalon hakkuualalle. Palo alkoi rajuna,
mutta palokunta sai sen rajattua parin hehtaarina alalle, kun koko hakkuuala
oli noin 8 hehtaaria.
Ala oli tarkoitus istuttaa kuuselle. Onko se edelleen viisasta on hyvä kysymys. Pitäisikö paloalalle antaa muodostua koivikko? Entä männyn kylvö? Sitä
metsänomistaja nyt pohtii. Entä syntyikö metsänomistajalle asiassa hyötyä vain
haittaa? Sekin on epäselvää.
Palaamme asiaan muutaman vuoden kuluttua, kun aukko taimettuu. Pysykää
siis kanavalla. Palon kuvaus ja hyvä kuvia sammutustöistä löytyy Itäväylä-lehden jutusta. Sen löytää Googlaamalla avainsanoilla maastopalo, sikilä, itäväylä.

Vesistöjen suojavyöhykkeet – äly hoi älä jätä
Vesistöjä tulee suojella päästöiltä ja valumilta. Hieno tavoite. Kun
sitä ei osata muuten varmistaa, niin jätetään vesistön reunaan
kaista, jota ei hakata. Kun pintaa ei rikota ja puut juuristoineen
jäävät paikalle, niin valumia ei tule – eihän?
Kaistan kahta puolta on yleensä aukko. Kaikki puut jätetään –
mukaanlukien tukkipuukokoiset kuuset. Suurin osa kuusista kaatuu tuulissa seuraavan parin vuoden aikana. Usein määrä on niin
suuri, että metsänomistajan on korjattava kaatuneet puut pois
hyönteistuhojen estämiseksi. Korjuussa koneet mylläävät paikkaa,
juurakot ovat avanneet pintamaata ja metsänomistaja maksaa laskun korjuusta. Vesistö kärsii ja metsänomistaja kärsii. Jos metsä
päättyy pellonreunan ojaan ei suojavyöhykettä tarvita, mutta jos
oja on metsän sisällä niin suojavyöhyke tarvitaan. On sanomattakin selvää, että pellonreunan ojassa ei tarvita suojavyöhykettä
pellon puolellekaan.
Missä on järki tässä hommassa?
Jaakko Temmes

Hyvä vesistön suojavyöhyke?

uutiset | artikkelit | puunhintalaskuri | metsänhoito | blogit | videot

Tiedä

mitä metsässä tapahtuu.

metsalehti.fi/uutiskirje

Tilaa Metsälehden uutiskirje, niin tiedät mikä metsässä puhuttaa juuri nyt!
Kokoamme kerran kuussa ilmestyvään uutiskirjeeseemme kiinnostavimmat
artikkelit ja metsäalan tuoreimmat puheenaiheet. Uutiskirjeen tilaamalla pysyt
myös vaivatta ajan tasalla eduistamme ja Metsäkustannuksen uutuuskirjoista.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Metsänomistajan kannattaa parantaa
soidensa kasvua
Metsänomistajan on ollut 1.5.2020 alkaen
mahdollista saada Kemera-tukea turvemaiden
tuhkalannoitukseen. Lannoitukseen soveltuvan
turvemaan ravinteisuuden tulee olla vähintään
puolukkaturvekangasta. Tällaisilla maapohjilla
on mahdollista parantaa puuston kasvua tuhkalannoituksella. Tuen suuruus on 30 prosenttia.
Metsänomistajan mahdollisuus saada Kemera-tukea tuhkalannoitukseen on entistä helpompaa, koska tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta turvemailla. Aikaisemmin on kiinnitetty huomiota muun muassa
havaittaviin kasvuhäiriöihin, neulasten värivikoihin tai ravinnepuutoksiin.
Kemera-tukiehtojen laajeneminen koskee
vain turvemaiden tuhkalannoitusta. Muut
terveyslannoituksia koskevat säädökset pysyvät entisellään.
Turvemaiden tuhkalannoituksen Kemera-tukea haetaan metsäkeskukselta ja sieltä saa myös
lisätietoja aiheesta.

Teksti: ANTTI HAAPAMÄKI, varatuomari, metsäharrastaja, Lempäälä

Mitä Suomen metsästä hakataan?
Yleensä luullaan, että metsän hakkuu tarkoittaa päätehakkuita, aukkohakkuita. Totuus on kuitenkin toisenlainen.
Metsäkeskuksen tietojen mukaan vuonna
2018 ensiharvennuksia tehtiin noin 150 000
ha, puuta kertyi noin 8 milj m3. Väljennysharvennuksia tehtiin noin 360 000 ha, joista
puuta kertyi noin 35 milj m3. Päätehakkuita,
yleensä avohakkuita tehtiin noin 160 000 ha,
josta puuta kertyi noin 35 milj m3.
Ensiharvennukset tehdään noin 35 vuoden
ja väljennysharvennukset tehdään noin 50
vuoden ikäisissä metsissä. Niistä kertyvä puu
on lähes kokonaan kuitupuuta tehtaisiin tai
energiapuuta (ei siis vielä tukkipuuta). Nämä
hakkuut ovat metsänhoidollisia hakkuita.
Niiden avulla saadaan puut kasvamaan tukkipuukokoisiksi, jolloin niihin sitoutuu hiiltä
ja metsät kasvavat tehokkaasti arvokkaiksi hiilinieluiksi. Hyvin hoidetuissa metsissä kasvu
(ja näin myös hiilen sitoutuminen) on tehokkainta noin 30–70 vuoden ikäisissä metsissä.
Järeissä tukki-ikäisissä metsissä - 70–90 vuoden ikä – on hiilivarasto suurimmillaan, mutta
ne eivät enää kovinkaan paljon sido uutta

hiiltä itseensä. Vanhoissa metsissä alkaa olla
lahoamista ja erilaiset hyönteis- ja muut taudit vahingoittamaan kasvua. Tuolloin metsät
muuttuvat jopa hiilipäästöisiksi.
Monesti luullaan, että metsän hakkuu on
vain päätehakkuita, yleensä avohakkuita. Kuitenkin metsänhoidollisia hakkuita tehdään yllä
olevien tietojen mukaan noin 510 000 ha ja
päätehakkuita vain noin 160 000 ha. Harvennushakkuista kertynyt puu on lähes yksinomaan kuitupuuta ja päätehakkuistakin kertyvä puu on noin 30 % kuitupuuta ja loppu
70 % tukkipuuta.
Että saataisiin metsämme tehokkaaseen kasvuun ja hyviksi hiilinieluiksi, tulisi ensiharvennuksia tehdä huomattavasti nykyistä enemmän. Kun nyt niitä tehdään noin 150 000
ha, tietojeni mukaan niitä tulisi tehdä noin
250 000 ha, siis hakkuu/hoitorästejä jää
joka vuosi noin 100 000 ha. On huomattava, että ensiharvennuksista hakkuutulot
ovat olemattomat, ovat siis lähes yksinomaan

metsänhoidollisia hakkuita. Väljennyshakkuistakin kertyvä puuraha on melko vähäinen ja
tämänkin hakkuun päätarkoitus on metsänhoidollinen.
Näillä tiedoilla voidaan sanoa, että suurin
osa – sekä pinta-ala että puumäärä huomioiden - ei ole päätehakkuita, vaan puut korjataan
poimimalla ne kasvavan puuston joukosta.
Puut eivät ole vielä täysikasvuisia tukkipuita,
jolloin niiden poistamien ei vahingoita siinä
määrin jäljelle jäävää puustoa kuin jos täysikasvuisia tukkipuita poimintahakattaisiin päätehakkuuikäisestä metsästä.
Suomessa on kasvullista metsämaata noin
20 milj.ha (kasvu yli 1 m3/ha). Näin päätehakkuut, noin 160 000 ha/v on hyvin pieni osuus,
alle 1 % metsäpinta-alastamme. Kun nyt hakataan puuta kaikkiaan noin 80 milj.m3/v, on
huomattava, että metsiemme kasvu on noin
107 milj.m3/v. Lisäämällä metsänhoidollisia
hakkuita, kyetään vuotuista kasvua tuntuvastikin kasvattamaan hiilinielua pienentämättä.
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Teksti: MARI SARVAALA & ARTO KETTUNEN

Metsänomistajan Talouskoulu tarjoaa
etäkoulutusta ja verkko-opintoja
metsätalouden kannattavuudesta kiinnostuneille
Metsänomistajan Talouskoulu jatkuu myös poikkeusaikana. Uudet pienryhmät aloittivat huhtikuussa etäyhteyksin
Vihdissä ja Helsingissä. Itsenäisen opiskelun mahdollistava verkkomoduuli helpottaa opiskelua ja tarjoaa
etäopiskelijoille täsmälääkkeet kannattavaan metsätalouteen. Haluamme tuoda aidosti haasteellista ja
monipuolista verkkokoulutusta kaikkien metsänomistajien käyttöön.
Metsänomistajan Talouskoulu siirtyi etäopetukseen korona-ajan myötä, kuten lähes koko Suomen koulutustoiminta. Aloitimme etänä uudet
ryhmät huhtikuun lopulla Vihdissä ja Pääkaupunkiseudulla. Ensi tutustuminen oli haasteellista verkon välityksellä, mutta alkuun päästiin
olosuhteisiin nähden mukavasti. Lähi-illoista
tuli nyt etäiltoja, ja ne jatkuvat toistaiseksi noin
kuukauden välein. Toiveissa on, että kesän tullen pääsemme pienryhmissä pitämään maastopäiviä ja syksyllä palaamaan lähi-iltoihin.
Olemme rakentaneet talouskoulua alusta
saakka monimuotokoulutuksena, jossa on tärkeänä osana verkkoympäristö ja siellä opiskelijasivut (www.tuohtametsasta.fi). Kaikki Talouskoulun opiskelumateriaalit on saatavana opiskelijasivuilla, ja niitä päivitetään jatkuvasti uusien
kurssitoteutusten myötä. Koronan vauhdittama
digiloikka ei ole aiheuttanut on meille ylipääsemätöntä ongelmaa – kiitos toimivien verkkosivujen ja myös sen, että Talouskoulun opinnoissa on ollut alun perinkin tavoitteena tutustua metsänomistajia palveleviin digityökaluihin

ja -sovelluksiin. Näin digioppi on omaksuttu
Talouskouluun alusta alkaen.
Uutena palveluna avasimme helmikuussa
itsenäiseen verkko-opiskeluun tarkoitetun
moduulin ”Metsätalouden kannattavuuden
parantaminen”. Laaja ja perusteellinen koulutuspaketti koostuu seitsemästä teemasta, ja
siinä on pohjana neljän metsäasiantuntijan työpanos. Verkkomoduulissa käsitellään metsätalouden kannattavuutta laajasti, mm. hakkuiden
ja metsätalouden investointien näkökulmasta.
Lisäksi selvitetään oman työn arvoa, perusteita
metsätalousyrittäjyydelle sekä metsäpalvelujen
hankintaa ja niiden kilpailuttamista. Moduulissa esitellään myös metsätalouden sivuelinkeinoja, joista on mahdollista saada tuloja perinteisten puukauppatulojen lisäksi. Metsäverotus
ja verosuunnittelu käydään koulutuspaketissa
läpi, ja tutustutaan myös metsätalouden valtiontukiin kannattavuuden näkökulmasta.
Verkkokurssiin voit tutustua lähemmin
ja hankkia sen itsellesi osoitteesta www.
tuohtametsasta.fi. Tarjoamme nyt laajan ja

käytännönläheisen opiskelupaketin hintaan
25 €, jonka voit vähentää metsäverotuksessa
koulutusmenona.
Verkkokurssin ohella Talouskoulu jatkaa
nykymuodossa toimintaansa ainakin toukokuuhun 2021 saakka, toivottavasti mahdollisimman pian myös lähi-illoissa toisiamme
kohdaten. Uudet pienryhmät aloittavat Kaakon kulmalla ja Uudellamaalla loka-marraskuussa 2020. Lupaamme, että Metsänomistajan Talouskoulu tarjoaa jatkossakin monipuoliset eväät metsäomaisuuden kannattavaan
hoitamiseen. Lisäämme metsänomistajien
talousosaamista ymmärrettävällä tavalla ja
käytännön järkeä unohtamatta.
Mari Sarvaala ja Arto Kettunen
Metsänomistajan Talouskoulun valmentajat
Uutiseen liitettävä linkki on siis tuo tekstissä
esiintyvä https://tuohtametsasta.fi/ joka johtaa Metsänomistajan Talouskoulun verkkosivuston etusivulle. Siellä on kampanja-tyylisesti
esitelty verkkokurssia.

Teksti: ARTO KETTUNEN

Omatoimisuus ja palvelujen hankinta
– Metsänomistajan taitolajit
Etämetsänomistajat ry ja TTS Työtehoseura
järjestävät webinaarin 18.8.2020

Kuva: Veli-Pekka Kivinen

Kannattaako omatoiminen metsätyö? Miten ostan ja kilpailutan metsäpalveluja? Mistä
hankin osaamista kannattavaan metsätalouteen? Riittääkö työtaidot, aika ja muut resurssit metsätalouteni hoitamiseen?
Näihin ja moniin muihin metsänomistajia askarruttaviin kysymyksiin etsitään vastausta webinaarissa, joka pidetään tiistaina 18.8.2020 klo 17–18.30. Webinaarin
yhteydessä järjestetään teemaan liittyviä tilaisuuksia alueellisissa metsänomistajajärjestöissä eri puolilla Suomea. Näistä tiedotetaan tarkemmin elokuun alussa.
Webinaarin järjestävät Etämetsänomistajien liitto ja Työtehoseura. Kumppaneina
tilaisuudessa ovat alueelliset metsänomistajajärjestöt.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Rauno Nummiseen: rauno.numminen@etamol.fi
p. 0500 328 333

Palvelujen hankinta ja kilpailuttaminen ovat nykymetsän
omistajan keskeisiä taitoja.
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Teksti: SEPPO HUURINAINEN, puheenjohtaja, Etelä-Savon metsänomistajat

Metsänomistaja – vaadi laatua
puukauppoihin ja metsänhoitotöihin!
Suurin osa suomalaisista metsänomistajista
asuu kaupungeissa etäällä metsistään tai ovat
muuten rajoittuneita tekemään valvontakäyntejä metsässään silloin, kun siellä toteutetaan
erilaisia hoito- tai hakkuutoimenpiteitä. Metsässä tehtyjen toimenpiteiden on lähtökohtaisesti täytettävä sekä metsälain vaatimukset että metsänhoitosuositusten laatukriteerit
sekä mielellään toteutettava laskun maksajan
– metsänomistajan – tahto ja strategiset tavoitteet metsävarallisuutensa hoitamisessa. Isot
metsätoimijat edellyttävät urakoitsijoiltaan
koealamittauksia, joilla pyritään seuraamaan
maanmuokkauksen, hoitotoimenpiteiden tai
hakkuiden laatua. Valitettavasti nämä maastossa tehdyt laaduntarkkailumittaukset eivät
kuitenkaan ”valu” metsänomistajalle asti strategisista, teknisistä tai muista syistä johtuen.
Metsänomistaja ei tiedä kuka teki ja miten
teki hänen omaisuudelleen? Mitä ja minkälaista taimikkoa tai puustoa jäi loppupelissä
kasvamaan? Minkälaisia vaurioita puustolle tai
maapohjalle koitui? Samoin metsävaratieto tai
metsäsuunnitelma ei päivittynytkään, minkä

seurauksena puutteellinen tieto johtaa vääriin
kasvulaskelmiin niin metsänomistajan kuin
valtiovallan päässä.
Nykykäytännössä osa puunostajista tai metsäpalveluyrittäjistä toimittaa työnsä laatudokumentaation paperilla, mikäli ylipäänsä toimittaa. Osa pystyy päivittämään esim. puustotiedot omassa digiverkkopalvelussaan, jonka
käyttö edellyttää jäsenyyttä tai vastaavaa asiakassuhdetta. Kuitenkaan paljon puhuvat valokuvat tai videopätkät eivät tallennu nykyisiin
palveluihin tai ainkaan välity eteenpäin metsänomistajalle. Talon huoltokirjan tapaista historiatietoa tila- tai kuviokohtaisesti ei synny
vahvistamaan tulevien sukupolvien tietopohjaa metsästä ja sen ansainta- ja nautintamahdollisuuksista.
Tarjolla on kuitenkin jo kaikille metsätoimijoille riippumaton Wuudis-digipalvelu, joka
mahdollistaa metsätöiden ja hakkuiden laaturaportoinnin koko puuntuotannon elinkaaren
ajalta kuviokohtaisesti valokuvien, videoiden
ja koneiden kulkutiedon kera. Näin metsänomistaja on koko ajan tietoinen, mitä hänen

Esimerkki metsänomistajalle jaetusta istutustyön
omavalvonnasta kuvien kera Wuudis-palvelussa.

työmailleen kuuluu ja tapahtuu. Palvelu on
integroitavissa standardirajapintojen kautta
mihin tahansa tietojärjestelmään.
Laadun tuominen palvelutekijäksi vie koko
metsäalaa eteenpäin. Se lisää läpinäkyvyyttä,
luottamusta ja todennettavuutta sidosryhmille
ja loppuasiakkaille hyvästä metsänhoidosta.

Muistutus jäsenedusta

Wuudis Jäsenetu 2020
Etämetsänomistajille
Wuudis Solutions myöntää yhteistyökumppanina Etämetsänomistajille 20
prosentin alennuksen kaikista palveluistaan. Alennuksen saa syöttämällä
koodin etämetsänomistaja verkkokaupassa. Yhden käyttäjän Pro-vuosilisenssi on ostettavissa hintaan 66,00
€ (ovh. 82,5 €) ja Team-vuosilisenssi
hintaan 200,00 € (ovh. 250,00 €), alv. 0.
Wuudis-sovellus on ladattavissa tutustumista varten veloituksetta 7 päivän
ajaksi Googlen ja Applen sovelluskaupoista: https://www.wuudis.com/
services/wuudis-pro/
Metsän uudistaminen istuttamalla on metsänomistajalle iso kuluerä. On tärkeää, että työ tehdään
huolellisesti. Sen tahon, jolta metsänomistaja on työn tilannut, pitää raportoida metsänomistajaa siitä
mitä metsässä tapahtui eli istutettu pinta-ala, käytetty taimimäärä ja mielellään myös istuttajan nimi.
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Talven 2019-2020 jäljeltä.

Teksti ja kuvat: HEIKKI MÄKELÄ, TSMO:n puheenjohtaja

Roustevaurioita
taimikoissa

Viime talvi 2019-20 koetteli taimikoita. Esimerkiksi Pohjois-Hämeessä lunta oli hyvin vähän. Sadevesi ja pakkanen vuorottelivat ja
routa tarttui etenkin savimailla kääntömättäisiin istutettuihin paakkutaimiin. Esimerkiksi Heikki Mäkelän mailla, jossa Metsägroup
käytti perinteellistä kääntömätästysmenetelmäänsä, yli kahdeksan
prosenttia kesällä 2019 yksivuotiaina istutetuista kuusentaimista
jouduttiin täydentämään uusilla taimilla.
Aluksi näytti siltä, että viereisellä lohkolla kaksivuotiaina istutetut, kolme vuotta istutettuina olleet kuuset olisivat pysyneet maassa.
Tarkempi katsominen kuitenkin osoitti, että myös niitä, nyt siis viisivuotiaita kuusentaimia, routa oli nostellut suunnilleen saman määrän tasaisella savimaalla joko vinoon tai työntänyt koko juuripaakun
maasta mättään pinnalle. Toisella lohkolla, joka on kaltevaa hiesumaata, vaurioita tuli puolentoista hehtaarin alalle vain kymmenkunta.
Kysymys heräsi, että olivatko Metsägroupin istutuksen tehneet virolaiset olleet tehtäviensä tasalla? Pitäisikö kääntömätästystä käyttää enemmän harkiten siten, että maapohja huomioidaan huolellisemmin? Jos
istutuksen toteuttajan kanssa on koko taimikon perustamisen kattava metsänhoitosopimus tehtynä, täydennyskulut toki maksaa se.

Heikki Mäkelä
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Lyly näkyy lankun tyvipäässä tummempana kohtana, missä vuosilustot ovat poikkeavan levyisiä. Lylyistä puuta sahattaessa sahausrako ei pysy koko ai
kaa saman levyisenä. Tämä voi jumittaa pienitehoisimman puusepän verstaan vannesahan. Raamisahassa tätä ei huomaa.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Avojuuritaimet yllättivät sahaajan
Luvialainen metsänomistaja Antti
Nikkonen nikkaroi puusta eläkepäivillään erilaisia esineitä. Jalostettava sahatavara sahataan joko
omista puista tai ostetaan valmiina joltain sahalta. Viime
aikoina lankkuja sahattaessa on
tullut esiin yllättävä ilmiö. Lankkujen tyvipäässä on lylyä, joka
käyttäytyy poikkeavalla tavalla,
kuin lankkua sahaa. Normaalia
lankkua sahattaessa sahaurako
säilyy koko ajan saman levyisenä,
mutta lylyisessä puun tyvessä rako

voi yllättäen pienentyä niin, että
vannesahan terä voi jumittua.
Ikänsä metsissä kulkenut ja
myös metsätöitä istutuksesta puun
kaatoon omissa metsissään tehnyt
Antti Nikkonen pohti syytä lylyn
syntyyn puun tyveen. Todennäköisin selitys sille on istutusvaiheen avojuurinen taimi. Kun
näitä avojuuritaimia istutettiin
kuokalla maahan ja polkaistiin
saappaalla taimi tiukasti maahan,
niin monesti kävi niin, että taimi
asettui maahan vinoon. Kun taimi

tästä alkoi kasvaa niin pikku hiljaa se alkoi oikaisemaan runkoaan.
Tämä oikaisu aiheuttaa lylyä puihin. Kymmeniä vuosia sitten sattunut istutusvirhe aiheuttaa nyt
ongelmia sahauksessa. Tämä ei
välttämättä näy vielä siinä vaiheessa, kun tukki menee raamisahan läpi, mutta sitäkin enemmän siinä vaiheessa, kun lankkua
sahataan vannesahalla esimerkiksi
puusepän liikkeissä.
Nykyään avojuuritaimia ei enää
juurikaan käytetä vaan tilalle ovat

tulleet pottitaimet. Näissä avojuuritaimille aika tyypillistäkin istutusvirhettä on vaikea saada syntymään.
Avojuurisilla taimilla istutetut
metsät alkavat nyt olla siinä iässä,
että niistä kertyy hakkuussa tukkia. Tästä syystä ilmiö on nyt tullut esiin.
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yhdistysten tapahtumavinkit
Napapiirin Metsänomistajat ry

Saimaan Metsänomistajat ry
aikataulut tarkentuvat koronatilanteen helpotuttua

Koronarajoitusten vuoksi
kaikki yhdistyksen kevätkauden tapahtumat on peruttu. Kesäkauden vielä lomailemme, mutta syksyllä toivottavasti pääsemme taas
vauhtiin - seuraa ilmoitteluamme www.namo.nettisivu.org

Tehdasvierailu Tiaisen sahalle

Kesäistä viikon jatkoa toivotellen, Kaisa

Kari Monnon opastuksella Lappeenrannan Mustolassa. Mukana
Lappeenrannan kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantonen,
metsäkoulun eläkkeellä oleva opettaja Reino Rannanvaara ja Kärkipyörän edustajat sähkökäyttöisten raivaus- ja moottorisahojen
kanssa.

Turun Seudun Metsänomistajat ry
Ke 9.9. klo 18
Ilmastokestävä metsätalous
MI Lasse Rantala, Suomen metsäkeskus. Paikka metsäkeskuksen
Turun toimisto, Kuralankatu 2. Tilaisuus, kuten syksyn muutkin tapahtumat, toteutetaan, ellei Korona-pandemia aseta esteitä. Toteutus varmistetaan tiedotteella elokuun lopussa.

Hämäläisentie 210, 54770 Heituinlahti, Savitaipale

Raivauksen harjoittelua

Metsä- ja alppiruusuretki Mustilan Arboretumiin
Mustilantie 57, 47200 Elimäki.

Harvennustyömaahan tutustuminen
Juha Mikkolan opastuksella.

Ystävällisesti, Heikki Mäkelä

Puun päivän tilaisuus 27.9 ja kirsikkapuun istuttaminen Lappeenrannan kaupungin kirsikkapuupuistoon.

Satakunnan Metsänomistajat ry

Terkuin, Irma

Satakunnan Metsänomistajat ry järjestää oheiset tapahtumat.
Tarkemmat ohjelmat ilmoitetaan jäsenkirjeessä

12.–13.11. (iltalähtö) metsäristeily Turusta Tukholmaan
18.8. webinaari omatoimisuus ja palvelujen hankinta
syksyllä maastopäivä, metsäluento ja teatteri

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry

Tiina Kuisti

040 5320 151

tiina.kuisti@koti.luukku.com

Etelä-Savon metsänomistajat

Seppo Huurinainen

044 581 4950

seppo.huuriainen@wuudis.com

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry

Samuli Notko

0400 205 995

samppa.notko@gmail.com

Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry

Jari Kemppainen

044 355 1728

jarikemppainen77@gmail.com

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry

Juha Nikula

0400 712 550

juha.nikula1@pp.inet.fi

Kymenlaakson metsänomistajat

Anja Roikonen

050 575 3328

anja.roikonen@gmail.com

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry

Tytti Ahoranta

040 504 2257

tytti.ahoranta@gmail.com

Meän Mettäkerho ry

Heikki Kärki

040 583 2869

heikkikarkiheikki@gmail.com

Napapiirin metsänomistajat ry

Kaisa Post

040 736 7902

kaisa.post@gmail.com

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry

Pauli Kankainen

040 464 3616

pauli.kankainen@capi.toy.fi

Pieksamäen Metsänomistajat ry

Jukka Kovanen

0400 651 641

jasenpalvelu@pismo.fi

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

Liisa Korpela

044 590 8748

liisa.korpela@phnet.fi

Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry

Kalevi Pullinen

045 310 7119

kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Saimaan Metsänomistajat ry

Irma Welling

040 555 4228

irmawelling.iwell@gmail.com

Satakunnan Metsänomistajat ry

Rauno Numminen

0500 328 333

raunonumminen@hotmail.com

Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry

Tuomas Korjus

040 579 7628

tuomas.korjus@suursaimaa.com

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry

Matti Ilveskoski

0500 625 380

matti.ilveskoski@luukku.com

Turun Seudun Metsänomistajat ry

Heikki Mäkelä

040 533 6652

heikki.makela107@gmail.com
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Teksti: NIINA MUSTALAMPI

Metsäluonnon monimuotoisuus
Vaihtoehtoja avohakkuulle
Metsäluonnon monimuotoisuus ja sen säilyttäminen taloudellisia tavoitteita unohtamatta kolahtivat minuun kuin kilo halkoja.
Olen opiskellut aiemmin metsäalan perustutkinnon, mutta siinä monimuotoisuus jäi vain
sivumaininnaksi. Leimikkoja suunniteltaessa
haavat piti jättää hakkuun ulkopuolelle, muttei kerrottu, MIKSI ne pitää jättää. Opiskelutovereissani oli useita metsänomistajia, joille
luontoarvot ja niiden säilyttäminen olivat tärkeämpiä kuin puhdas metsästä saatava taloudellinen tuotto. Minä mietin, miten nämä
kaksi asiaa saisi yhdistettyä.
Suomen metsissä ei liene paluuta 300 vuotta
sitten vallinneeseen tilanteeseen ennen laajamittaista kaskeamista, tervanpolttoa ja puuteollisuutta, jolloin nykyiset tukkipuut olisivat
vielä olleet keskenkasvuisia ja puolet Suomesta
oli jokseenkin ihmisen koskematonta erämaata
(Keto-Tokoi & Kuuluvainen 2010, 186‒208).
Jonkinlaiseen käsitykseen silloisesta aarniometsästä pääsee esimerkiksi Seitsemisen Multiharjun alueella, jossa maassa pötköttelee sammaloituneita majesteetillisia puunrunkoja ja
jäljellä on jokunen ikivanha aihkimänty. Metsässä on viileää ja kosteaa. Tunnelma vaikuttaa pysähtyneeltä. Jokseenkin päinvastainen
tilanne on talousmetsässä, jossa yhden lajin
puut kasvavat miltei riveissä ja jonne aurinko
pääsee paistamaan maahan asti. Avohakkuisiin perustuva metsätalous mukailee huonosti
metsän luontaista kehitystä ja aiheuttaa metsikkö- ja aluetasolla elinympäristöjen rakenteita, jotka eroavat suuresti luonnonmetsän
vastaavista (Kuuluvainen, Jäppinen ym. 2004).
Metsien hoito talousmetsinä tähtää metsien
mahdollisimman suureen puuntuottoon, mikä
on johtanut metsäluonnon yksipuolistumiseen
ja pirstoutumiseen. Tämä on uhka monimuotoisuuden säilymiselle, ja se on jo aiheuttanut
metsäeliöiden häviämistä ja uhanalaistumista.
(Keto-Tokoi & Kuuluvainen 2010, 218–223.)
Talousmetsiä voi kuitenkin hoitaa siten,
että metsäluonnon monimuotoisuuden vaatimus tulee huomioiduksi, jolloin uhanalaisia tai vaarantuneita eliöitä on mahdollista
suojella. Metsäluonnon monimuotoisuuden
huomioonottava metsänhoito tarkoittaa metsän luontaisia häiriöitä ja kehitystä mukailevien metsänkasvatusmenetelmien käyttöä

talousmetsän hoidossa (Valkonen 2016).
Monimuotoisuutta turvaavien metsänhoitomenetelmien tavoitteena on – puuntuotantoa
unohtamatta – ylläpitää metsiköiden sisäistä ja
välistä vaihtelua sekä luontaisia rakennepiirteitä monimuotoisen elinympäristömosaiikin
luomiseksi. Tämä on esimerkiksi mahdollista
kehittämällä ja ottamalla käyttöön osittaishakkuita eli poiminta-, pienaukko- ja laikkuhakkuita, jotka ovat eri-ikäisrakenteisten
metsien eli jatkuvan kasvatuksen menetelmiä
avohakkuun sijaan. (Kuuluvainen, Jäppinen
ym. 2004.) Toinen tehokas keino monimuotoisuuden lisäämiseksi talousmetsissä on lahopuuston – erityisesti lehtilahopuun - säilyttäminen ja synnyttäminen säästöpuiden jättämisellä hakkuualoille (Ahlroth, Lehesvirta &
Kostamo 2004, 271–283).
Jatkuvalle kasvatukselle on ominaista ajattelun ja toiminnan joustavuus tavoitteiden,
tilanteen ja metsän edellytysten mukaan kuten
erikoistutkija Sauli Valkonen (2016) Luonnonvarakeskuksesta asian ilmaisee. Metsien
monimuotoisuuden lisäämisen lisäksi jatkuvalla kasvatuksella saavutetaan muitakin etuja.
Eri-ikäisrakenteinen metsien hoito voi olla
taloudellisesti kannattavampaa kuin perinteinen tapa, vaikka eri-ikäisrakenteisessa metsässä
ei päästä niin suureen puuntuotokseen kuin
viljelymetsätaloudessa. Metsänhoidon kustannukset ovat pienet, koska metsänviljelyä ja
taimikonhoitoa ei juuri tarvita. Hakkuutuloja
ei tarvitse odottaa vuosikymmeniä kuten avohakkuun jälkeen (kuva 1). Myös kunnostusojittamisen tarve vähenee, joten avohakkuita
välttämällä vähennetään myös vesistökuormitusta. Poimintahakkuissa hyödynnetään vain
suurimmat puut, ja ne käytetään esimerkiksi
huonekaluteollisuudessa, jolloin niiden elinkaari on pitkä. Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus valitaan usein avohakkuun aiheuttaman
rajun maisemanmuutoksen välttämiseksi, jolloin monimuotoinen metsäluonto parantaa
metsän virkistyskäyttö- ja maisema-arvoja.
(Keto-Tokoi & Kuuluvainen 2010, 284; Valkonen 2016.)
Moni uhanalainen metsälaji on riippuvainen lahopuusta, jota on talousmetsissä dramaattisesti vähemmän kuin luonnontilaisessa
metsässä (Ahlroth ym. 2004, 271–276). On

havaittu, että monet lajit eivät ole riippuvaisia metsän luonnontilaisuudesta tai iästä, vaan
lajit selviävät ihan hyvin avonaisissa, häiriintyneissä metsäympäristöissä, kunhan lahopuuta
on riittävästi tarjolla (Keto-Tokoi & Kuuluvainen 2010, 283). Lahopuuta taas saadaan jättämällä metsiin säästöpuita. Säästöpuuston puulajien sekä määrän ja iän laaja-alainen vaihtelu
tarjoaa mahdollisuuden monipuolisten metsikkörakenteiden tuottamiseen, mikä vastaa
talousmetsien kestävälle käytölle asetettuihin
tavoitteisiin. Koska vanhat metsät ovat useimmiten olleet vallitsevina suomalaisessa luonnontilaisessa metsämaisemassa, metsänhoidon
tulisi ylläpitää talousmetsissä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vanhan metsän rakennepiirteitä kuten järeitä eläviä ja kuolleita puita
sekä monikerroksisia latvusrakenteita. (Kuuluvainen, Jäppinen ym. 2004). Nykyiset yhden
puulajin talousmetsät muuttuvat säästöpuiden ansiosta monilajisiksi metsiköiksi, joissa
on havu- ja lehtipuita luonnollisena sekoituksena. Saksassa on jo huomattu, että eri puulajeja on kannattavaa kasvattaa samassa metsikössä siksikin, että mahdolliset taudit, tuhohyönteiset tai -sienet ovat erikoistuneita joko
tiettyyn puulajiin tai tietyn ikäisiin puihin,
jolloin ne eivät runsastuessaan tuhoa eri-ikäisrakenteisessa sekametsässä koko metsän puustoa (Koch 2018).
Seurantojen perusteella säästöpuiden jättäminen on tullut jo pysyväksi käytännöksi
suomalaisten talousmetsien hoidossa (Tenhola 2004, 271), koska ohjeiden ja suositusten mukaan toteutettu avohakkuuseen perustuva metsän käsittelytapa ei ole kohtuuttomasti kalliimpaa 1950-luvulla alkaneeseen
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tehometsätalouteen verrattuna (Metla 2013 –
2014). Vanha mänty voi sijaita metsässä jonkin kallioisen lohkareen päällä tai kuusi kosteassa montussa, jonne on joka tapauksessa hankala päästä metsäkoneella. Säästöpuuryhmä on
ohjeiden mukaan jätettävä vesistön ympärille
(Ahlroth ym. 2004, 280) tai sellaisen voi jättää leimikon reunaan. Haapa siellä ja täällä ei
vaikeuta työskentelyä metsässä, ja kuka kaataisi vanhan tammen tai lehmuksen, jos sellaisen näkee! Metsien luontaisiin rakennepiirteisiin ja vaihtelevuuteen perustuvan ja eri mittakaavatasoilla tapahtuvan metsänkäsittelyn
avulla on mahdollista toteuttaa paitsi metsien
monimuotoisuutta myös ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden tasapainoinen
yhdistäminen (Kuuluvainen, Jäppinen ym.
2004). Tällaisen metsänhoidon päämääränä
on ylläpitää metsäekosysteemien monimuotoisuutta, terveyttä sekä hyvää palautumis- ja
sopeutumiskykyä muuttuvassa ympäristössä.
Edellä mainitut ominaisuudet ovat tärkeitä
myös puuntuotannon ja virkistyskäytön kannalta erityisesti silloin, jos ilmastomme muuttuu nopeasti. Avohakkuun sijasta käytettävät

jatkuvapeitteiset metsänkasvatustavat viilentävät maaperää ja hidastavat hiilen vapautumista ilmakehään, ja maassa makaavat suuret
lahopuut sitovat hiiltä itseensä. (Keto-Tokoi
& Kuuluvainen 2010, 282). Päätökset, jotka
koskevat keskimäärin parin hehtaarin kokoisten metsäkuvioiden käsittelyä, vaikuttavat siis
koko maapallon eliöiden hyvin- tai pahoinvointiin – myös sinun. Ehkä näin syntyneet
pienet elinympäristölaikut eivät ole riittävän
suuria eikä niitä ole tarpeeksi lähekkäin uhanalaisten eliöiden tarpeisiin, mutta olisi järjetöntä jatkaa metsien parturoimista vain dollarinkuvat silmissä. Pienistä puroistahan voi
syntyä järvi, koska kaikkien eliöiden tarpeita
ei tiedetä. Monimuotoisuus huomioon ottaen
hoidetut talousmetsät toimivat olemassa olevien luonnonsuojelualueiden tukialueina ja
mahdollistavat esimerkiksi eliöiden siirtymisen alueelta toiselle (Kuuluvainen, Mönkkönen ym. 2004, 145, 151, 155).
Uskon, että metsäluonto on kokonaisuus,
jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Otan esimerkin paremmin tuntemastani ihmisen biologiasta. Suurimmalle ihmisistä on ihan kiva,

Eräliivi logoilla

että kakka tulee säännöllisesti, eivätkä he
mieti ulosteen koostumusta sen enempää,
eikö niin? Tutkimusten mukaan ihmisen suoliston mikrobikoostumus kuitenkin vaikuttaa
kyseisen yksilön terveyteen monella tavalla,
ja mikrobistoa muuttamalla voidaan vaikuttaa ihmisen terveydentilaan (Junttila 2019).
Me emme voi tietää, mitä kaikkea vahinkoa
aiheutuu ja kuinka peruuttamatonta se on,
jollei metsäluonnon monimuotoisuuden vaatimusta oteta huomioon metsien hoidossa.
Metsäluonnon monimuotoisuudesta voi olla
arvaamattomia etuja ihmisille tunnettujen
hyötyjen lisäksi. Ehkä juuri se kääpä, jota nyt
uhkaa häviäminen, sisältää ihmisen tarvitsemaa viruslääkettä ja kaatuneen kuusen kuoren
alla asustava korpikolva kuljettaa juuri tuon
käävän itiöitä paikasta toiseen. Miksi meidän
pitäisi siis hakata itsepäisesti päätä mäntyyn,
kun on olemassa sekä tutkimus- että kokemustietoa siitä, mikä on hyväksi terveen metsän
kasvulle? Lajistoltaan monimuotoinen metsä
on terve ja kestävä. Metsien monimuotoisuutta tavoitteleva hoitotapa lyö niin sanoakseni monta kärpästä yhdellä iskulla.

Nyt uutuutena eräliivi
Etämetsänomistajien Liitolta on jo pitkään toivottu sellaista liiviä, missä olisi
oman yhdistyksen logo. Nyt siihen on mahdollisuus. Kuvan mukainen eräliivi
maksaa 54 euroa + alv. 12.96 euroa eli yhteensä 66.96 euroa. Eräliivin hintaan
sisältyy postimaksu.
Eräliivin hinta on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Liivin väri on metsävihreä ja siinä on oman yhdistyksesi logo.
Eräliivin voi tilata sähköpostilla osoitteesta: rauno.numminen@etamol.fi
Tilausaikaa on heinäkuun 2020 loppuun saakka ja liivi toimitetaan tilaajalle elokuun 2020 loppuun mennessä. Voit siis tilata eräliivin itsellesi ja vaikkapa perheenjäsenille joululahjaksi.
• Materiaali: 65 % polyesteriä, 35 %

puuvillatwilliä

• Paino: 220 g/m²

• Kaksi sisätaskua, rintatasku, tilavat

etutaskut, kädenlämmitystaskut sivuilla,
piilotettu etutasku

• Takana yläosassa 100 %

• Iso tilava tasku selässä, jossa haavikuja

• Suuret kädentieaukot

• D-lenkki

• Kynätasku vasemmassa rinnassa

polyesteriverkkovuori

Koko

Leveys cm*

Pituus cm*

S

51

71

M

56

74

L

61

76

XL

66

79

XXL

71

81

Tol +/-

1,5

1,5

* Leveys tuotteen reunasta reunaan kainaloiden kohdalta
* Pituus selkäpuolelta olkapään korkeimmasta kohdasta helmaan

Ilmoita tilauksessasi seuraavat asiat:
- nimesi ja osoite, mihin eräliivi postitetaan
- sen yhdistyksen nimi, jonka haluat eräliiviin
- eräliivisi koko
Lisätiedot: Rauno Numminen 0500 328 333
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UseWoodin valmisstama CombiMaster sopii monenlaisiin metsätöihin.

Teksti: RAUNO NUMMINEN | Kuvat: ...

Puun käyttö energiatuotantoon
kasvaa kohisten
Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen
merkittävin energialähde. Ne kattoivat energiankulutuksesta 28 prosenttia. Puupolttoainetta käytettiin kaikkiaan 105 terawattituntia. ” Eri puupolttoaineiden käyttö on kasvanut pikku hiljaa viimeisten vuosien aikana ”,
toteaa yliaktuaari Esa Ylitalo LUKEsta.
Hakkuutähteiden energiakäyttö on lisääntynyt parin viimeisen vuoden ajan raakapuun
käytön supistuessa. Pääosa metsähakkeesta
valmistettiin pienpuusta eli karsitusta tai karsimattomasta rangasta yhteensä 3.9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuutähteitä metsähakkeen raaka-aineeksi käytettiin 2.9 miljoonaa
kuutiometriä. Järeää lahovikaista runkopuuta

poltettiin 0.4 miljoonaa kuutiometriä. Kantoja poltettiin 0.3 miljoonaa kuutiometriä.
Kantojen poltto on vähentynyt vuosi vuodelta. Suhteellisesti eniten kiinteistö puupolttoaineista kasvoi kierrätyspuun energiakäyttö.
Myös oman kokemukseni mukaan energiapuulla on hyvä kysyntä sekä karsittuna että
karsimattomana. Haasteena on se, että miten
saa energiapuun korjatuksi metsästä. Ensiharvennuksen yhteydessä olisi kuitupuun lisäksi
kannattavaa kerätä sekä alle kuitupuun kokoiset rangat että harvennettavien kuitupuiden
latvat. Sopivaa kalustoa tällaiseen puun korjuuseen ei ole helppo löytää.
Omatoiminen metsätyö on vähentynyt.

Osittain se johtuu luonnollisista syistä. Kun
metsänomistajien keski-ikä on yli 60-vuotta,
niin moottorisahaan tarttuminen ei ole enää
”joka pojan” unelma. Markkinoilla on kuitenkin pieniä isäntälinjan koneita. Niiden
ongelmana on kuitenkin suhteellisen korkea
hinta. Metsänomistajien kannattaisikin harkita koneiden yhteishankintaa. Esimerkiksi
UseWood valmistaa moneen käyttöön sopivaa
Combi Master-metsäkonetta. Sillä voi kuljettaa taimet hakkuualalle, tehdä taimikon raivausta, juontaa tuulikaadot tie varteen, ennakko
raivata hakkuualat sekä tehdä ensiharvennusta.
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Etämetsänomistajien Liiton tarjoamat metsäretket
jäsenyhdistystensä jäsenille syksyllä 2020

Länsi-Lapin metsäretki
Arvoisat Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet. Koska syksyn korona tilanteesta ei ole vielä tietoa, niin Lapin metsäretkemme tarkkaa suunnitelmaa ei vielä kannata tehdä. Tässä kuitenkin luonnos matkasta:
– toteutetaan ajalla 9.–13.9.2020 eli parhaaseen ruska-aikaan
– 9.9. lähdetään linja-autolla Helsingistä ja ajetaan Hailuotoon, missä yövytään
– muut yöt 10.–13.9.2020 eli 3 yötä ovat Levillä alppitaloissa (Kuningaskotka)
– matkan aikana tutustutaan mm. Metsähallituksen toimintaan, Kittilän metsänhoitoyhdistyksen toimintaan, puun ostoon ja käyttöön Lapissa (MetsäGroup) ja Lapin metsätalouteen laajasti. Ohjelmassa on myös Lapin perinteisiin tutustumista ja elämyksellisiä ruokahetkiä eri paikoissa kuten Saamen Kammi, Lapinkylä ja Hotelli Panoraama Levin huipulla.
Jos matka kiinnostaa Sinua, niin ilmoita nimesi ja yhteystietosi alekirjoittaneelle 31.7.2020 mennessä. Jos ilmoittautuneita on riittävästi (minimi 30 henkilöä) ja muita esteitä ei ole niin aloitan matkan tarkemman suunnittelun. Ilmoittautuminen ei ole sitova!
Matkaterveisin,
Rauno Numminen rauno.numminen@etamol.fi 0500 328 333

Metsäretki Viroon
Etämetsänomistajien Liitto ry järjestää (jos korona sallii) metsäretken Viroon Pärnun ympäristöön 28.–30.9.2020. Matkaan lähdetään Helsingistä maanantaina 28.9.2020 VikingLinen laivalla 11.30 ja samaan paikkaan palataan keskiviikkona 30.9.2020 kello
18.00. Kellonajat voivat hieman vaihdella laivojen liikennöintiaikatauluista riippuen. Matkan aikana osan aikaa isäntänä on Pärnun Metsänomistajayhdistys Uno Jägerin johdolla. Päivien aikana tutustumme paikallisen metsänomistajayhdistyksen toimintaan ja
Viron metsätalouteen, Kilinkinummen taimitarhaan, upeaan metsämuseoon, MetsäGroupin sahaan (jos pääsemme sinne) ja moniin
muihin kohteisiin. Majoittuminen (2 yötä) on Pärnussa.
Heti, kun korona tilanne varmistuu, eli että pääsemme lähtemään Viroon, niin hienosäädämme ohjelman. Matkasta kiinnostuneet
voivat kuitenkin jo nyt ilmoittaa kiinnostuksensa matkaan. Ilmoitus ei ole sitova, Mutta, jos kiinnostusta löytyy niin metsäretken
suunnittelu etenee ja ilmoittautuneille laitetaan viestiä heti, kun tilanteet varmistuvat.
Vastuullisena matkan järjestäjänä toimii Notkon Samuli.
Alustavat ilmoittautumiset sähköpostilla:
Raunio Numminen rauno.numminen@etamol.fi 20.7.2020 mennessä.

23

T U T U S T U: W W W. TA P I O . F I / M E T S A P U I D E N - S I E M E N E T

Jalostetuilla siemenillä
LISÄÄ KASVUA • PAREMPAA LAATUA • ENEMMÄN TULOJA

Kylvä
hyvää!

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset
siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle
Pyydä tarjous: siemenkeskus@tapio.fi tai p. 0294 32 6000

PUUTARHAKAMPANJA ON KÄYNNISSÄ!

Lue tarjoukset kampanjalehdestä!
https://kampanjat.makita.fi/
garden/puutarhakampanja2020

Metsänomistaja! Sijoita pieni
osa puukaupastasi tulevaisuuteen.
Suomen Metsäsäätiön kohteista
löytyy jokaiselle metsänomistajalle
kiinnostavia tulevaisuushankkeita,
joihin kannattaa satsata pari
promillea puukauppasi tuloista.

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

www.metsasaatio.fi

Avaa kampanjaesite
puhelimesi kameralla

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

PYYDÄ TARJOUS
KESÄHARVENNUKSESTA

Vuonna 2019 maksoimme euromääräisiä jäsenetuja keskimäärin 6,4 euroa jokaista omistajajäseneltä ostettua
puukuutiometriä kohti. Omistajajäsenille jäsenetuina
maksettava summa oli yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.
Hyödy jäsenyydestäsi ja pyydä tarjous puukaupasta metsäasiantuntijaltamme. Juuri nyt eniten kysyntää on kesäharvennuksille. Tilaa samalla myös metsänhoitotyöt,
kuten parhaillaan ajankohtainen taimikonhoito.
Hae lähin metsäasiantuntijamme
www.metsaforest.com tai soita 010 7770!
Hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24 %) kotimaan
lanka- ja matkapuhelimesta.

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.
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

Metsätalousalalle
räätälöityjä opintoja virkistysmatkoja
ympäri maailmaa.
Kon-Tiki Tours on yksityinen, suomalainen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla
ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla toteutetut metsä- ja
maatalouden erikoismatkat, luonto- ja lintumatkat,
kulttuuri- ja wellness-matkat, opinto- ja incentive-matkat
sekä fanimatkat erilaisiin urheilutapahtumiin. Räätälöimme toiveidesi mukaisen ryhmämatkan vastuullisesti ja
luotettavasti.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous omalle porukallesi
info@kontiki.fi tai www.kontiki.fi

Metsänomistajalle:
hakkuukone, ajokone, kombikone

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

Kysy lisää!

www.usewood.fi, puh 040-1830366

Etämetsänomistajien asialla
jo yli 20 vuotta
Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fi

KOTISATAMAMME
ON SINIVALKOINEN.
Suomalaisen Viking Linen juuret ovat Ahvenanmaalla. Avasimme meritien Suomesta Ruotsiin
vuonna 1959. Tänä keväänä laivamme ovat
huolehtineet maamme huoltovarmuudesta.
Vaikka vapaa-ajanmatkailu ei vielä olekaan
ajankohtaista, kuljetamme taas työmatkalaisia
ja muita, joiden on välttämätöntä matkustaa
Suomesta Ruotsiin tai Viroon.
Varaa matka vikingline.fi

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS
ULLA KÄKELÄ LKV
•

Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset, eräpaikat sekä
tontit satojen kauppojen ja yli
18 vuoden kokemuksella

•

Kauppakirjojen teot

•

Lomarakennusten sekä
tonttien arvioinnit

•

Kaupanvahvistukset

•

Toimialueena koko Lappi,
tilat näkyvät osoitteissa:

www.etuovi.com
www.ullakakela.fi

Kuva: Juha Kettunen

Kehity metsän taloustaitajaksi
Metsäalan ammattitutkinto metsätalouden kannattavuudesta
ja metsäyrittäjyydestä kiinnostuneille
Uusi metsäalan ammattitutkintokoulutus käynnistyy ensi syksynä
(1.9.2020) Työtehoseurassa. Metsän taloustaitaja -koulutus
valmentaa metsätalousyrittäjän ammattipätevyyteen, joka osoitetaan
näyttötutkinnossa. Painotamme koulutuksessa vahvasti metsäalan
yrittäjyyttä ja kannattavaa metsäomaisuuden hoitoa.
Kiinnostuitko? Lue lisää ja hae koulutukseen:

Puh. 040 735 1360
ulla@kakela.fi
Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi

www.tts.fi/metsakoulutus
Lisätietoja:
Arto Kettunen, TTS Työtehoseura

arto.kettunen@tts.fi – p. 0500 454 017

Kaksi tapaa
käydä puukauppaa
Kuutiossa
Metsänomistaja

Puukauppa
valtakirjalla

Omatoiminen
puukauppa

KAMPANJA ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITON JÄSENILLE
Kuutioon 30.9.2020 mennessä rekisteröityneiden
jäsenten kesken on tarjolla mahtavia palkintoja!
Lue lisää: kuutio.fi/etametsanomistaja

