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Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Kuka on metsän kuningas?

 Pääkirjoitus

Saduissa ja ehkä elävässä elämäs-
säkin Suomen metsien kuningas 
on karhu tai otso tai mesikäm-
men – millä nimellä kukakin ha-
luaa ”häntä” kutsua. Tällä hetkellä 
tuntuu siltä, että metsiemme ku-
ningas on myös metsänomistaja, 
etämetsänomistaja, puuntuottaja 
tai metsätalousyrittäjä – mitä ni-
meä kukakin haluaa käyttää.

Kuluvan vuoden alkupuolella 
puun hinta on kohonnut poikke-
uksellisen kovaan tahtiin. Kysyn-
tää on kaikille puutavaralajeille. 
Koronan estäessä matkailun ha-
lutaan panostaan oman kodin 
kunnostamiseen. Ilmiö on sama 

Suomessa ja maailmalla. Tämä il-
miö on lisännyt sahatavaran ky-
syntää. Ja kysyntä nostaa hintaa. 
Tämä koskee sekä tukin hintaa et-
tä sahatavaran hintaa. Myös sellun 
hintakäyrä sojottaan yläviistoon ja 
kuitupuun saamiseksi puun osta-
jat ovat korottaneet kuitupuus-
ta maksamaansa hintaa. Energia-
puun kysyntä seuraa tukin ja kui-
dun kysyntää tällä hetkellä. Karsi-
tun ja karsimattoman rangan hin-
ta ja myös hakkuutähteen hinta 
on kohonnut.

Puun myynnissä on nyt metsän-
omistajan markkinat. Uusi ilmiö 
on se, että entistä enemmän puun 

ostajat soittelevat puun myyjille. 
Tämä on kannatettava asia jatkos-
sakin. Metsänomistajien kannat-
taa nyt tarkkaan selata läpi met-
säsuunnitelmansa ja siellä ehdo-
tetut hakkuu- ja hoitotoimenpi-
teet. Metsäsuunnitelmassa ehdo-
tetut harvennushakkuut kannat-
taa nyt tehdä. Ja kun puun hinta 
on hyvä, niin puukauppatuloilla 
kannattaa laittaa mahdolliset hoi-
torästit kuntoon.

Päätehakkuiden osalta tilan-
ne ei ole yhtä selkeä kuin harven-
nusten osalta. Vanhat kuusikot 
kannattaa kuitenkin nyt uudistaa 
vireiksi taimikoiksi. Kun miettii 

puun hyvää hintaa ja lahon aihe-
uttamaa puun hinnan romahdus-
ta, niin yhtälö on selkeä. Pääte-
hakkuuikäisten männiköiden uu-
distamista voi harkita, sillä män-
tyä laho ei yleensä haittaa. Män-
niköiden uudistamista voi siis har-
kita kehitysluokkajakautuman oi-
kaisemiseksi tai mahdollisten sijoi-
tusten toteuttamiseksi.

Metsän kuningas on nyt siis 
metsänomistaja. Käytetään tämä 
tilanne hyväksemme. Kukaan ei 
voi tietää, miten kauan puun hy-
vä kysyntä ja hinta kestää. Tästä 
on kokemuksia menneiltä vuosil-
ta ja vuosikymmeniltä.

Dronekuvaa lokakuulta 2020 Luumäen Haisevasuolta. Kuvauskorkeus noin 110 m, 180 m merenpinnasta. Drone viisi vuotta vanha DJI Phantom 3.  
Kuvassa näkyvät hyvin suon puustoiset juotteet. Dronea lennätti Jaakko Temmes.
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Etämetsänomistajien Liiton vuosikokousasiaa
Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous järjestettiin Hotelli Rosen-
dahlissa Tampereella maaliskuussa. Kokoukseen osallistui edustajia 12 
Emol:n jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Etämet-
sänomistajien Liiton hallituksen varapuheenjohtaja Matti Ilveskoksi 
Tampereen Seudun Metsänomistajista.

Henkilövalinnat
Etämetsänomistajien Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi Rauno Numminen Satakunnan Metsänomista-
jista. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat Matti Ilveskoski Tam-
pereen Seudun Metsänomistajista (varalla Heikki Mäkelä Turun Seu-
dun Metsänomistajista), Liisa Korpela Päijät-Hämeen Metsänomistajis-
ta (varalla Kalevi Pullinen Riihimäki-Hyvinkään Seudun Metsätilano-
mistajista), Tuomas Korjus Savonlinnan Seudun Metsänomistajista (va-
ralla Jukka Kovanen Pieksämäen Metsänomistajista) ja Jari Kemppai-
nen Kajaanin Seudun Metsänomistajista (varalla Esa Ojala Oulun Seu-
dun Metsätilanomistajista).

Etämetsänomistajien Liiton hallituksen asiantuntijajäseneksi kutsut-
tiin Jaakko Temmes.
Etämetsänomistajien Liiton edustajiksi alla lueteltuihin työryhmiin 
valittiin seuraavat henkilöt:
• Puumarkkinatyöryhmä;  

Rauno Numminen (varalla Matti Ilveskoksi)

• MTK:n metsävaltuuskunta;  
Irma Welling (varalla Liisa Korpela)

• Suomen Metsäyhdistys;  
Rauno Numminen (varalla Matti Ilveskoski)

• Suomen Metsäsäätiön hallintoneuvosto;  
Rauno Numminen (varalla Matti Ilveskoski)

• Metso-seurantatyöryhmä;  
Liisa Korpela (varalla Jaakko Temmes)

• Metsäsertifiointityöryhmä;  
Jaakko Temmes

Etämetsänomistajien Liiton kannatusjäsenyys
Etämetsänomistajien Liittoon on päätetty hyväksyä jatkossa myös kan-
natusjäseniä. Perusteena tälle on muun muassa se, että muutamilla 
paikkakunnilla on loppunut metsätilanomistajayhdistystoiminta. Näil-
le ilman yhdistystä jääneille metsänomistajille halutaan antaa mahdol-
lisuus osallistua Etämetsänomistajien Liiton toimintaan kuten mm. 
metsäretkiin, metsätaitokilpailuihin ym. He saavat myös Etämetsän-
omistaja-lehden. Kannatusjäsenyys mahdollistaa myös sellaisten met-
sänomistajien pääsyn Etämetsänomistajien Liiton palvelusten pariin, 
joiden alueella ei ole ollutkaan tai tulossa metsätilanomistajayhdistys-
tä. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat  
Etämetsänomistajien Liiton jäseneksi
Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa Etämetsänomistajien 
Liiton edustajat ja Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat kävivät usei-
ta yhteistyöneuvotteluja. Niiden tuloksena Pääkaupunkiseudun Met-
sänomistajat päätti parin vuoden poissaolon jälkeen liittyä Etämetsän-
omistajien Liiton jäseneksi. Jäsenyys alkaa vuoden 2022 alussa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan.

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 Leena Helistö 040 534 7396 leena.helisto@gmail.com

Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry Outi Kivioja-Lääperi 040 500 1872 outi.kivioja-laaperi@upm.com

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

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry Tytti Ahoranta 040 504 2257 tytti.ahoranta@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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”Pilotissa mukana olleet metsänomistajat kokivat 
järeysrunkohinnoittelun turvalliseksi puukauppa-
tavaksi. Heidän mielestään hinnoittelu oli läpinä-
kyvä, reilu ja oikeudenmukainen menetelmä”, 
Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden 
johtaja Juha Jumppanen kertoo.

Yhteistyökumppanin artikkeli

Teksti: KRISTA KIMMO  |  Kuva: SEPPO SAMULI

Metsä Group ottaa käyttöön uuden 
hinnoittelumenetelmän harvennuksilla
Uudessa hinnoittelumenetelmässä harvennuksessa poistetusta puista maksetaan niiden järeyteen 
perustuva runkohinta. Menetelmä on kehitetty, jotta puun jalostusarvo pystytään optimoimaan 
kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että harvennet-
tavat puut ostetaan kokonaisina runkoina, ja 
metsäomistajan saama hinta määräytyy pois-
tettavien puiden keskijäreyden mukaan. Se, 
miten rungot katkotaan kuiduiksi ja tukeik-
si, ei vaikuta metsänomistajan saamaan puu-
kauppatuloon.

Koska puun voi katkoa sopiviksi kappaleiksi 
tarpeen ja markkinatilanteen mukaan, on jä-
reysrunkohinta myös kilpailukykyinen perin-
teiseen tukki-kuitu-hinnoitteluun verrattuna.

”Metsäasiantuntijamme arvioi nykyaikaisel-
la mittaustyökalulla puuston järeyden ja puus-
ton laadun. Näiden tietojen perusteella mää-
rittelemme leimikolle puulajeittain runkohin-
nan”, Metsä Groupin puukaupan ja metsäpal-
veluiden johtaja Juha Jumppanen kertoo.

Metsänomistaja saa metsäasiantuntijalta ar-
vion siitä, mikä on kaadettujen kuusirunko-
jen ja mäntyrunkojen keskijäreys ja kummal-
lekin puulajille maksettava runkohinta kuu-
tiometrille.

”Metsänomistaja saa puukaupan yhteydessä 
myös taulukon, josta hän näkee, miten kuu-
tiohinta muuttuu, jos järeys muuttuu arvioi-
dusta”, Jumppanen sanoo.

Hakkuukoneelta tarkka  
tieto keskijäreydestä
Puunkorjuun jälkeen saadaan tarkka hakkuu-
koneen mittaama tulos poistettujen puiden 
keskijäreydestä. Jos keskijäreys on korkeam-
pi kuin metsäasiantuntijan arvioima keskijä-
reys, puusta maksettava hinta nousee ja päin-
vastaisessa tilanteessa hinta laskee.

”Yleisin harvennustapa on se, että poistetaan 
huonolaatuisia ja heikosti kasvavia puita, jotta 
parhaille puille tulee tilaa järeytyä kunnon tukki-
puiksi.  Jos hakkuussa poistetaan järeämpiä pui-
ta, nostaa se myös hintaa”, Jumppanen kertoo.

Tähän asti Metsä Group on ostanut kiin-
teällä runkohinnalla uudistusleimikoita. Niis-
sä poistettavien puiden järeyden arviointi on 
helpompaa kuin harvennuksilla. Uudistus-
hakkuussa puunkorjuu ei myöskään vaikuta 
millään lailla poistuman keskijäreyteen, koska 

kaikki rungot säästöpuita ja arvokkaita luonto-
kohteita lukuun ottamatta kaadetaan.

”Haluamme lisätä runkohinnoittelun käyttöä 
ja vapauttaa katkontaa, jotta pystymme opti-
moimaan rungon jalostusarvon kaikissa loppu-
tuotemarkkinatilanteissa”, Jumppanen sanoo.

Pilotin metsänomistajat erittäin tyytyväisiä
”Järeysrunkohinnoittelua pilotoitiin syksyllä 
2020, ja siitä saatiin metsänomistajilta erittäin 

  

  

Latvus

Järeys- 
runkohinta
e/m³

Latvus

Läpimitta

7.0 cm

16.0 cm

Kuitupuun
hinta
e/m³

Tukin
hinta
e/m³

Tavaralajimenetelmä Järeysrunkohinnoittelu

hyvää palautetta”, Jumppanen kertoo. ”Jokai-
nen mukana ollut oli valmis myymään seu-
raavankin harvennusleimikkonsa uudella hin-
noittelumenetelmällä.”

Järeysrunkohinta otetaan käyttöön kesä-
kuussa Metsä Groupin Lohjan, Oulun, Jyväs-
kylän ja Joensuun hankintapiireillä. Sen käyt-
töönotto laajenee koko maahan vuoden lop-
puun mennessä.
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Teksti: EETU PUNKKA, viestintäasiantuntija, Suomen Metsäsäätiö | Kuvat: MIKKO AUERNIITTY, KUHMON KAUPUNKI, LAURI SONNY, PEKKA KILPELÄINEN

Pekka Kilpeläinen Kuva: Pekka Kilpeläinen

Tuupalan koulu Kuva: Mikko Auerniitty

Pekka Kilpeläinen Kuva: Lauri Sonny

Tuupalan koulu Kuva: Kuhmon kaupunki

METSÄSÄÄTIÖTEKOJA: Puurakentamisen 
terveysvaikutuksista tietoa tunteen rinnalle
Tuntuvatko puuseinän syyt miellyttäviltä kämmentä vasten? Rauhoittavatko puiset elementit kiireisiä aulatiloja 
kaupungilla? Onko puurakennuksessa helpompi hengittää? Puumateriaalin käyttö rakentamisessa herättää paljon 
positiivisia ajatuksia valtaosalla väestöä, mutta nämä mielikuvat perustuvat tähän mennessä pitkälti mututuntumaan. 
Metsäsäätiö päätti iskeä kiinni tutkimukseen, joka tuo tieteellistä faktaa positiivisten mielleyhtymien tueksi.

Kainuusta ainutlaatuista  
puun terveystutkimusta
Tuupalan puukoulussa Kuhmossa on tehty 
maailman mittakaavassa ainutlaatuista puu-
rakentamisen terveysvaikutustutkimusta. Kai-
nuun kuusista rakennettu CLT-elementtinen 
koulu on hyvä esimerkki puutuotealan paikal-
lisesta yhteistyöstä. Metsäsäätiön rahoittamas-
sa tutkimuksessa verrattiin Tuupalan puukou-
lun oppilaiden hyvinvointia ja stressitasoja be-
toniseen vertailukouluun. ”Vastaavaa tutkimus-
ta muualla maailmassa ei ole vielä tehty”, ker-
too tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen Ou-
lun yliopistosta. Stressitasoja mitattiin kortiso-
lin avulla koululaisten sylkinäytteistä ja kuor-
mittavaa virittyneisyyden tilaa analysoitiin äly-
sormuksilla. Hyvinvointia tutkittiin myös kos-
teuden, lämpötilan, melun, sekä hiilidioksidin 
ja pienhiukkasten määrien mittauksilla.

Tärkeimpänä havaintona  
puukoulun hiljaisuus
Tuupalan puukoulun tärkeimmäksi erottavak-
si tekijäksi tunnistettiin sen hiljaisuus. ”Hil-
jaisuus ja pehmeä akustiikka vaikuttavat rau-
hallisempaan kouluilmapiiriin. Hiljaisuuden 
taustalla on puumateriaalin lisäksi muitakin 
yksityiskohtia, kuten lattiamatot, mutta joka 

tapauksessa puukoulun melutaso oli desibeli-
mittauksissa selvästi vertailukoulua alhaisem-
pi”, Kilpeläinen toteaa. Hiljaisuus lienee erit-
täin positiivinen tutkimustulos ajoittain ää-
nekästä koulumaailmaa ajatellen ja näin ollen 
puun käyttöä koulurakennuksissa kannatta-
nee suosia. Positiivisia signaaleja puuraken-
tamisen puolesta antavat lisäksi useat tyyty-
väiset käyttäjäpalautteet. ”Olen rakastunut tä-
hän kouluun”, kerrotaan erään oppilaan hih-
kaisseen astuessaan Tuupalan puukouluun en-
simmäistä kertaa.

Puukoulu on stressittömämpi 
oppimisympäristö
Tutkimuksesta selvisi, että koululaisten stressi-
tasot olivat puukoulussa matalammat kaikilla 
vertailuviikoilla ja yhden viikon kohdalla kou-
lujen ero oli tilastollisesti merkittävä. Lisäk-
si älysormusseurannasta kävi ilmi, että Tuu-
palassa oppilaiden virittyneisyystaso oli be-
tonikoulua alhaisempi. Vaikka tutkimusviik-
koja oli vähän ja joissakin testeistä oppilaita 
vain kymmenkunta, uraauurtava tutkimus an-
taa vahvoja suuntaviivoja, mihin hyvinvoin-
tia mittaavat puurakentamisen tutkimuskysy-
mykset kannattaa jatkossa kohdistaa. Metsä-
säätiössä työ puurakentamisen parissa jatkuu. 

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Aku Ankka-kuusi
Hannu Turkki

Halaavat mänty ja koivu
Liisa Korpela

Kuvat: LIISA KORPELA, HANNU TURKKI

Kuvia

Teksti: VILLEMARKUS PONKILAINEN, POHTO SAIKKONEN

Etämetsänomistajat aktiivisia 
metsänhoitotoimenpiteitä kohtaan
Etämetsänomistajuus on kansankielessä nou-
seva käsite, vaikka sille ei ole olemassa vie-
lä tarkkaa määritelmää. Etämetsänomistajuu-
den määritelmänä pidetään yleensä välimat-
kaa metsänomistajan ja metsätilan välillä. Tä-
män tutkimuksen tärkeimpinä tavoitteina oli 
kartoittaa etämetsänomistajien aktiivisuutta 
ja tietämystä metsänhoitotoimenpiteitä koh-
taan, sekä selvittää, minkä takia kyselyyn vas-
tanneet kokevat olevansa etämetsänomistajia.

Olemme Karelia-ammattikorkeakoulun 
neljännen vuoden opiskelijoita Joensuusta. 
Teimme kyselytutkimuksen toimeksiantona 
Etämetsänomistajien Liitto ry:lle, ja kyselyyn 
vastanneet kuuluivat Etämetsänomistajien 

Liittoon. Kyselytutkimuksen otantana toimi 
koko suomi ja kysely toteutettiin siten, että 
vastaajien henkilötietoja ei annettu tutkimuk-
sen tekijöille.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kyse-
lyyn vastanneet etämetsänomistajat ovat odo-
tettua aktiivisempia etämetsätilojansa koh-
taan. He ovat suorittaneet metsänhoitotöitä 
ja ymmärtävät niiden merkityksen metsän-
hoidollisesti. Kyselyyn vastanneet olivat hy-
vin tietoisia mistä etsiä tai kysyä apua metsä-
asioihin liittyen, ja he omasivat omasta mie-
lestään hyvin tietoa metsänhoitoon liittyen. 
Suurimmaksi syyksi sille, minkä takia vastaa-
jat kokivat olevansa etämetsänomistajia, oli 

välimatka etämetsätilaan. Vastanneiden met-
sänomistamisen päätavoitteeksi selvisi moni-
tavoitteisuus.

Työn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa 
Etämetsänomistajien Liitto ry:n toiminnassa. 
Työn pohjalta voidaan suunnitella koulutuk-
sia sekä erilaisia tilaisuuksia. Kyselyn tulokset 
ovat myös tärkeitä siksi, että liitto saa tietoon-
sa, miten hyvin he ovat onnistuneet tavoitteis-
saan aktivoidessaan etämetsänomistajia met-
sänhoitoon. Tutkimuksen tulokset julkaistaan 
internetissä kesän alussa 2021.
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

HAILUOTO – Perämeren helmi Oulun edustalla
Hailuoto on Ahvenanmaan ja Kemiön saaren 
jälkeen maamme kolmanneksi suurin saari. 
Sen maapinta-ala on noin 300 neliökilomet-
riä ja vesialuetta on tuplasti enemmän. Asuk-
kaita saarella on noin tuhat. Kesäasukkaat tup-
laavat tämänkin määrän. Pääelinkeinoina saa-
rella ovat maatalous, metsätalous, matkailu ja 
tietysti kalastus. Maailmanperintökohteeksi 
Hailuoto nimettiin 2.2.2004.

Hailuotoon pääsee kesällä lautalla ja talvel-
la sekä lautalla että jäätietä pitkin. Lauttamat-
ka Oulunsalosta Hailuotoon kestää noin puoli 
tuntia. Jäätien pituus on noin kymmenen kilo-
metriä. Lauttaliikennettä hoitavat Merisilta ja 
Meriluoto -nimiset alukset. Molempiin mahtuu 
kymmeniä henkilöautoja. Paikallisilla asukkail-
la on etuoikeus lautan käyttöön. Lauttamaksua 
ei ole. Päätös rakentaa Hailuotoon tie on tehty 
vuonna 2018. Pengertietä tulisi rakennettavaksi 
noin seitsemän kilometriä ja siltaa noin puoli-
toista kilometriä. Maa- ja siltayhteyden valmis-
tumisvuodesta ei ole vielä varmuutta.

Hailuodon nimi juontuu karjalaisesta sanas-
ta haili. Hailuoto nousi merestä noin 1700 
vuotta sitten ja sen ensimmäisiä asukkaita noin 
1100-luvulla olivat juuri karjalaiset.

Metsillä merkitystä
Hailuodon metsät ovat pääasiassa männiköi-
tä ja ne ovat lähes kokonaan yksityisten met-
sänomistajien omistuksessa. Metsien vuotui-
nen kasvu on suuruusluokkaa 50 000 mottia 
ja puuta hakataan vuodessa vajaa 30 000 mot-
tia. Männiköiden pääasiallisena uudistamista-
pana on siemenpuuhakkuu, sillä maapohjat 
ovat helposti taimettuvia. Runsaasta hirvikan-
nasta johtuen myös metsän kylvöä suositaan. 
Puun kaukokuljetus tehtaille ei ole ongelma, 
sillä tukkirekka mahtuu mittojensa ja painon-
sa puolesta hyvin lautan kyytiin.

Puusta saatavien tulojen lisäksi Hailuodon 
metsien kultaa on palleroporonjäkälä. Sitä os-
taa ja jalostaa Polarmoss Oy. Palleroporonjä-
kälästä valmistettuja tuotteita viedään yli 40 

maahan. Palleroporonjäkälää värjätään ja käy-
tetään viherseinänä sekä sisustuselementtei-
nä. Palleroporonjäkälästä tehtyjen tuotteiden 
valtteina ovat luonnonmukaisuus, pehmeys ja 
pohjoinen eksotiikka. Paitsi tuloja niin jäkä-
län keruu tarjoaa saarelaisille myös työtä, kos-
ka sen nosto tehdään käsityönä.

Metsäretki Hailuotoon
Suosittelen metsänomistajille vierailua Hai-
luodossa joko omatoimisesti tai ryhmän 
kanssa. Marjaniemessä sijaitsee Luotsihotel-
li, jonne mahtuu linja-autolastillinen väkeä 
sekä majoittumaan että ruokailemaan. Luot-
sihotelli on aivan meren rannassa ja sieltä on 
huikeat näkymät merelle. Lintujen kevät- ja 
syysmuuton aikaan paikka on lintuharrasta-
jien suosiossa.

Luotsihotelli sijaitsee hienolla paikalla Hailuodon 
Marjaniemessä. Sinne mahtuu kerralla majoittumaan 
ja ruokailemaan bussilastillinen matkustajia.  
Kuva: Hailuodon kunta
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Nimikylttikin sen kertoo, että puuta hakataan ja myydään Hailuodossa.

Palleroporonjäkälästä tehdyt ja värjätyt sisustuselementit ovat kysyttyjä 
meillä ja maailmalla.

Ei se ole kunta eikä mikään, missä ei ole omaa olutpanimoa.

Luotsihotelli talvella. Kuva: Timo Halonen

Hailuodon männiköt eivät juurikaan poikkea mantereen männiköistä.Hailuotoon pääsee kesällä lautalla ja kunnon talvina myös jäätietä pitkin.

Hailuodon vaakunassa oleva hankain kuvaa hyvin itsenäisen kunnan 
elämää eli vesillä liikkumista ja veneenrakennusta.
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Kehitys erilaisten kauko-ohjattavien ja oh-
jaukseltaan älykkäiden lentolaitteiden osalta 
on ollut hyvin vauhdikasta. Muutamalla kym-
pillä saa kameralla varustetun pienoiskopte-
rin ja hintaluokassa muutama satanen löytyy 
paljon tarjontaa erilaisiin lähes ammattitason 
kuvaustehtäviin. 

Näille lentolaitteille ei ole ollut Suomessa 
erityistä sääntelyä, vaan lennätys on ollut hy-
vin vapaata – joku sanoisi että villiä. Harras-
telija on voinut mielensä mukaan lennättää ja 
on kantanut itse kaiken vastuun tekemisistään 
ilman, että on ymmärtänyt mitä kaikkea vas-
tuu voi tarkoittaa.

Toki matkan varrella on asia puhuttanut, 
ohjeita annettu ja joitakin rajoituksia lisätty. 
Viranomaiset ovat mm. muodostaneet lennä-
tyskieltoalueita tärkeiden kohteiden suojaksi 
ja ammattimaisilta lennättäjiltä on vaadittu re-
kisteröitymistä. Yksityisyyden suojasta on käy-
ty keskustelua, sillä taajama-alueen ilmakuvat 
sisältävät aina myös yksityisiä alueita. Myös 
vastuuvakuutukset ovat aiheuttaneet ihmet-
telyä – kuka tarvitsee ja mistä sellaisen saa?

Tämän vuoden alusta tilanne on selvempi ja 
säännellympi. Useamman vuoden viranomais-
työn tuloksena saatiin voimaan yhtenäisiä dro-
ne-lennätyksen määräyksiä koko EU:n aluet-
ta koskien. Määräyksiin on tullut mm. rekis-
teröitymispakko, maksimi lennätyskorkeus on 

pudotettu 120 metriin ja uutena vaatimuksena 
tuli mukaan kirjallinen teoriakoe. Itse lennä-
tys on ryhmitelty eri luokkiin lennätystavan, 
dronen painon ja lennätysympäristön mukaan 
ja eri luokkien vaatimukset vaihtelevat luo-
kan mukaan.

Tärkeimmät uudet opit mitä minä monivuo-
tisena lennättäjänä sain teoriakokeesta liittyivät 
lennättämisen alueellisten rajoitusten – pysy-
vien ja lyhytaikaisten – seurantaan ja toisaalta 

yksityisyyden suojan tulkintoihin ilmakuvaami-
sessa. Myös säännöt ja periaatteet lennätykses-
tä ihmisten läheisyydessä tai yläpuolella olivat 
hyödyksi. Ainakin ne alleviivasivat tätä riskite-
kijää ja lisäsivät riskitietoisuuttani.

Traficom suomalaisena viranomaisena hoi-
taa meillä droneasioita. Asiaa määräyksistä, re-
kisteröityminen ja teoriakokeen suorittaminen 
löytyvät kaikki tämän verkkosivuston kautta:
https://www.droneinfo.fi/fi

Dronen lennätys sai lisää pelisääntöjä

Todistus verkkoteoriakokeen suorittamisesta kertoo myös missä luokassa lennätys on mahdollista. 
Esimerkiksi A3 mahdollistaa alle 25 kg painavan dronen käytön näkemälennätyksellä kaukana ihmi-
sistä eli esimerkiksi metsäalueiden kuvaamisen.

Säästöpuiden määrä yksityismetsissä on lisään-
tynyt ja samoin järeiden säätöpuiden osuus. 
Luonnonhoidon kannalta arvokkaimpia sääs-
töpuita ovat järeät havu-ja lehtipuut, jotka ovat 
läpimitaltaan yli 20 senttimetriä. PEFC-serti-
fioinnin perusteella säätöpuiksi tulee jättää vä-
hintään 10 runkoa hehtaarille. Säästöpuiksi tu-
lisi valita monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaimpia puulajeja kuten haapoja, raitoja tai ja-
loja lehtipuita. Säästöpuut kannattaa jättää ryh-
miksi hakkuualoille arvokkaiden luontokohtei-
den yhteyteen ja vesistöjen läheisyyteen.

Säästöpuiden 
määrä on 
lisääntynyt
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Uusi kilpailu ja edellisen tulokset

Useimmat meistä metsänomistajista tunte-
vat PEFC- tai FSC metsäsertifioinnin. Niis-
sä metsänomistaja sitotuu sertifioinnin kritee-
reissä määriteltyihin ylimääräisiin toimiin lisä-
täkseen metsätalouden kestävyyttä erityisesti 
ekologisessa mielessä. Nämä sertifioinnit kos-
kevat puun tuottamista ja niillä on merkitystä 
puuta myytäessä.

Elintarvikepuolella paljon käytetty käsi-
te luomu on sekin jo otettu käyttöön metsän 
tuotteille. Jos metsä on sertifioitu luomuke-
ruualueeksi, kaikki sieltä kerättävät tuotteet 
– puuta lukuunottamatta - saavat luomu-sta-
tuksen. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi mar-
jat, sienet, kuusenkerkät, koivunlehdet, pihka, 
pakuri, kukat tai mahla. Myytäessä näitä tuot-
teita luomustatuksen merkitys vaihtelee. Osal-
la luomustatus on myynnin edellytys ja osalla 
taas luomustatus tuo lisähintaa. Joillakin tuot-
teilla luomustatuksella ei vielä ole merkitystä.

Metsän luomusertifioinnin vaatimukset ei-
vät ole itsessään vaikeat. Tietyistä hoitotoi-
menpiteistä raportoidaan ja joissakin käsitte-
lytapauksissa käsitelty alue on muutaman vuo-
den poissa luomusta. Vaikeampi puoli luomua 
on se, että luomusertifiointi tarkoittaa valvon-
taa ja paperisotaa eli siitä tulee metsänomis-
tajalle kustannuksia. Valvonnan kustannukset 

vaihtelevat valvonnan tarpeen mukaan. Tyy-
pillisesti valvonta maksaa muutamasta sadasta 
eurosta ylöspäin vuodessa tilaa kohti.

Metsän keruutuotteissa on suuri merkitys 
sillä, onko keruutuote kerättävissä jokamie-
henoikeudella vai pelkästään metsänomistajan 
luvalla. Tärkein esimerkki jokamiehenoikeu-
della kerättävistä tuotteista ovat marjat. Va-
paasti kaikkien kerättävissä tuotteissa on vai-
kea löytää luomulle maksajaa ja kerääjäkään 
ei yleensä tiedä keräävänsä luomua saati hyö-
dynnä luomu-statusta. Tuotteet, joiden keruu 
vaatii metsänomistajan luvan, ovat selkeämpiä, 
sillä niissä voidaan helpommin sopia kerääjäs-
tä ja sertifioinnin maksajasta.

Marjojen keruu luomuna onnistuu lähinnä 
alueilla, joissa metsätilat ovat niin suuria, et-
tä sertifioinnin piiriin saadaan riittävän suu-
ria yhtenäisiä kokonaisuuksia. Marjojen ke-
ruussa pienistä tiloista koostuvat tilkkutäkit 
ovat vaikeita hallinnoida ja niissä sertifioinnin 
kulut kasvavat liian korkeiksi. Eteläisen Suo-
men metsien luomukeruualueeksi sertifioin-
nin kannalta olisikin tärkeää saada nykyisen 
tilakohtaisen sertifiointimallin rinnalle ryhmä-
sertifiointi. Aivan samaan tapaan kuin PEFC 
metsäsertifioinnissa. Se mahdollistaisi laajem-
min luomumarjojen kannattavan keruun.

Luomusertifioinnista kiinnostuneille löy-
tyy runsaasti lisätietoa netistä. Aiheesta on ol-
lut runsaasti erilaisia hankkeita. Niistä löyty-
vät sekä perusasiat että paljon esimerkkejä. Kat-
so esimerkiksi alla mainuttuja hankkeita ja eri-
tyisesti niiden runsaita materiaaleja. Hae niitä 
käyttäen vaikka hankkeen nimeä hakusanoina.

Metsän sertifiointi luomukeruualueeksi  
– mitä se on?

Hanke: 
”luomua metsäluonnosta”

Hanke: 
”luomukeruualueilta euroja”

Mistä tuntee hangelle lennäh-
täneen havupuun siemenen
Keväthangilla hiihdellessä näkee lumen pinnalla usein kä-
vyistä lentäneitä siemeniä. Ympäröivästä metsästä voi pää-
tellä, että ovatko ne peräisin männystä vai kuusesta. Mut-
ta on muitakin tapoja tunnistaa siemen. Kuusen sieme-
net ovat kiinnittyneet lenninsiipeen niin, että siemen on 
kuopassa. Männyn siemen puolestaan on kiinnittynyt len-
ninsiipeen pihdeillä. Näistä siemenen kiinnittymistavois-
ta saamme hyvän muistisäännön siemenen lennättäjästä 
eli kuusi kuopassa ja petäjä pihdissä.

Tähän tietovisaan osallistui kymmenkunta henkilöä ja 
voittajaksi oikein vastanneiden kesken arvottiin Arvo Ra-
jala Ruovedeltä. Onneksi olkoon voittajalle.

Mitä nämä ovat?
Vanhojen peltoheittojen metsitys on päi-
vän sana. Valtio myös tukee tällaisten pelto-
heittojen metsittämistä. Tavoitteena on saa-
da lisää tuottavaa metsätalousmaata ja sa-
malla vaikuttaa Suomen hiilitaseeseen. Ku-
vassa näkyvä pelto sijaitsee 8-tien varressa 
Pohjoi-Pohjanmaalla. Mutta mitä ovat nuo 
”päät” pellossa. 

Lähetä vastauksesi allekirjoittaneelle säh-
köpostilla. Voittaja saa palkinnoksi luontoai-
heisen kirjan.
Rauno Numminen
rauno.numminen@etamol.fi

Teksti: JAAKKO TEMMES
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Etämetsänomistajien Liiton metsäretki Hiidenmaalle 13.–16.8.2021

Ruskanajan metsäretki Lappiin 18.–24.9.2021

13.8.2021 perjantai
9.30 Kokoontuminen ja laivalippujen jako VikingLinen 

terminaalissa Katajanokalla
10.30 VikingLinen XPRS-laiva lähtee Helsingin Katajanokalta kohti Tallinnaa
13 Saapuminen Tallinnaan
13.30 Linja-autolla Tallinnasta Haapsaluun; matkalla katsaus 

Viron metsätalouteen, keittolounas Padisella
15 Tutustuminen Haapsalun puuovitehtaan tuotantoon
16 Kaupunkikierros Haapsalussa; tutustuminen kaupungin linnoitukseen
17.30 Majoittuminen hotelli Hestia Haapsalu Spa:han
20 Päivällinen hotellissa, kylpylä käytössä klo 22 saakka.  

Mikäli haluaa lähteä kylpemään, pitää olla mukana uimapuku.

14.8.2021 lauantai
8 Aamiainen hottelissa
10 Aamulautta Hiidenmaalle
11.45 Vierailu Suurmöisan kartanossa ja lounas
13.30 Vierailu paikallisen metsäyhdistyksen jäsenen 

metsään. Metsän merkitys Hiidenmaalla.
15 Tutustuminen Vaelman 200 vuotta toimineeseen villatehtaaseen, 

mahdollisuus ostaa lampaan villasta valmistettuja tuotteita.
17 Vierailu kuuluisan suomalaisen runoilijan Aino Kallaksen 

kesänviettopaikassa. Kärdlan kaupunkikierros.
19 Majoittuminen hotelliin Sõnajala Kärdlassa ja päivällinen

15.8.2021 sunnuntai
8 Aamiainen hotellissa
10 Vierailu Körgessaaressa ja tutustuminen sen erikoiseen topografiaan.
12 Vierailu Hiidenmaan militariamuseossa, missä on esillä 

venäläisten saarelle jättämää sotakalustoa
13.30 Vierailu Mihklin maatilamuseossa
14.30 Lounas
16 Vierailu Reigin kirkossa ja Kopun majakalla (tulitorn)
18 Paluu hotellille ja päivällinen

16.8.2021 maanantai
8 Aamiainen hotellissa
10 Aamulautta Haapsaluun
12.30 Tutustuminen Nurga Talu Puukoolin taimitarhaan
14.30 Saapuminen Tallinaan; matkalla katsaus Suomen 

metsätalouden ajankohtaisiin asioihin.
17 Viking Linen XPRS-alus lähtee Tallinnasta Helsinkiin; 

ennen laivan lähtöä aikaa Tallinnassa.
19.30 Saapuminen Helsinkiin

Hinta: 478 €/hlö, 1 hh:n lisä 90 €. Hinta sisältää laiva- ja lauttaliput, majoituksen 
sekä ohjelmassa mainitut ateriat ja sisäänpääsyt. Myös oppaan ja tulkin palvelut 
sisältyvät matkan hintaan.
Matkan järjestäjä on Samuli Notko Matkat T:mi 
Osoite Urpastentie 18, 14870 Tuulos, puh. 0400 205 995, sp. samppa.notko@
gmail.com
Ml Re:7473/4 Mj  y-tunnus 1736352-9

Ilmoittautuminen 7.7.2021 mennessä sähköpostilla Rauno Nummiselle. Ilmoita 
syntymäaikasi ja  toivomasi huonekaveri. Ilmoita myös, jos haluat yhden hengen 
huoneen. Matkalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus, henkilökortti tai passi. 
Ajo- tai kelakortti ei kelpaa. Mahdollisen  matkavakuutuksen matkustajat ottavat 
itse. Vakuutusyhtiöillä on erilaiset käytännöt koronatapauksissa.  Matkustuksessa 
noudatamme sen aikana voimassa olevia koronaohjeita.
Matka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 30 henkilöä. Etämetsänomistajien 
Liitto lähettää laskun ilmoittautuneille ennen matkalle lähtöä.
Tervetuloa
Matkanjohtajat
Rauno Numminen Samuli Notko
0500 328 333 0400 205 995

18.9. lauantai 
8 Matkaan lähtö Helsingistä linja-autolla 
14 Lounas Viitasaarella
20 Majoittuminen Hailuodon Luotsihotelliin ja päivällinen

19.9. sunnuntai
8 Aamiainen hotelilla
9 Tutustuminen Hailuodon metsätalouteen
13 Rovaniemi, vierailu Pilketalossa ja Arkticumissa + lounas
17 Majoittuminen Leville alppitaloihin
20 Päivällinen

20.9. maanantai
9 Aamiainen Hullussa Porossa
10 Vapaa aikaa Levillä
18 Päivällinen

21.9. tiistai
8 Aamiainen Hullussa Porossa
10 Tutustuminen yksityismetsätalouteen Länsi-Lapissa
13 Lounas Sammuntuvalla
14 Tutustuminen yksityismetsätalouteen jatkuu
18 Päivällinen omaan tahtiin

22.9. keskiviikko
8 Aamiainen Hullussa Porossa
10 Tutustuminen Metsähallituksen metsien käsittelyyn
13 Lounas
15 Vierailu Reijo Raekallion ateljeessa Kittilän Pöntsössä
20 Päivällinen Saamen Kammissa

23.9. torstai
8 Aamiainen Hotelli Hullussa Porossa
10 Vierailu Reidar Säreistöniemen Ateljeessa Kittilän Kaukosissa
13 Lounas maatilalla
18 Majoittuminen Oulun Scandicissa

24.9. perjantai
8 Aamiainen Hotellilla
10 Tutustuminen Ououn Seudun Metsätilanomistajien toimintaan
13 Lounas Kalajoen hiekoilla
20 Paluu Helsinkiin
Etämetsänomistajien Liitto suunnittelee metsäretkeä Länsi-Lappiin oheisella ohjel-
malla. Matkaan lähdetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 30. Jos olet kiinnostu-
nut osallistumaan matkalle niin ilmoittaudu allekirjoittaneelle. Ilmoitus ei ole sito-
va. Lähetämme lopullisen ohjelman hintatietoineen ilmoittautuneille.
Tervetuloa mukaan hyvässä seurassa mielenkiintoiselle metsäretkelle !
Rauno Numminen, matkanjohtaja
rauno.numminen@etamol.fi

METSÄMATKAILU AVARTAA, LÄHDE MUKAAN HYVÄSSÄ SEURASSA
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Teksti: ESKO KIVIRANTA

Metsäretki Luston maisemiin  Metsäretki Luston maisemiin  
Punkaharjulle 3.–5.9.2021Punkaharjulle 3.–5.9.2021

Esko Kivirannan verokirjaesittely
Metsäverotus-teos esittelee yksityiskohtaisesti jokaista metsänomistajaa 
vuosittain työllistävän tulo- ja arvonlisäverotuksen perusteet.

Teoksessa käsitellään perusteellisesti myös metsätilan sukupolvenvaih-
dosta ja muuta omistajanvaihdosta, samoin yritysmuotoa ja sen valintaa.

Teoksessa on otettu huomioon varoihin ja varainsiirtoihin liitty-
vät verot:
• perintö- ja lahjaverotus
• luovutusvoittoverotus
• varainsiirtoverotus
• kiinteistöverotus.

 
Rantoihin kohdistuvasta pääomaverotuksesta on oma lukunsa, sa-

moin lunastuskorvausten verotuksesta. 
Teoksessa on otettu erityisesti huomioon myös ns. kaupunkimet-

sänomistajan tiedon tarve.
Nyt ilmestyneessä teoksen 3. painoksessa on otettu huomioon to-

teutuneet lain muutokset ja uusi oikeuskäytäntö.
Teos soveltuu käsikirjaksi kaikille metsänomistajille, metsäalan am-

mattilaisille ja muille metsäverotuksen parissa työskenteleville. Se so-
veltuu myös oppikirjaksi maa- ja metsätalousalan oppilaitoksiin sekä 
korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Teoksen tekijä varatuomari, maat. metsät. maisteri, agronomi Esko Ki-
viranta on toiminut pitkään Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat suunnittelee syysretkeä Punkaharjulle 3.–5.9.2021. Matkalle voivat ilmoittautua myös Etämetsänomis-
tajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet. Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilta www.etamol.fi.

MTK ry:ssä, viimeksi MTK:n vero- ja rahoitusryhmän johtajana.
Kiviranta on toiminut myös Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n 

(OKO) maa- ja metsätalousosaston päällikkönä.
Vuodesta 2003 lähtien Kiviranta on ollut kansanedustaja, jossa tehtä-

vässä hän on toiminut mm. eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varapu-
heenjohtajana ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajana.
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Teksti: KALEVI PULLINEN

Riihimäki-Hyvinkää metsäkävelyllä
Kauniissa kesäsäässä tutustuttiin pj. Kalevi 
Pullisen kotitilan(metsäyhtymä Kuusela) met-
säkohteisiin Hausjärvellä. Kohteina olivat eri 
ikäiset uudistusalat ja niillä tarvittavat ja teh-
dyt toimenpiteet sekä taimikonhoidon ajoitus.

Kuinka Kemera tukea on mahdollisuus 
saada eri tapauksissa?
Esille tuli monilla kohteilla sekametsäkasva-
tuksen ja monimuotoisuuden sekä maiseman-
hoidon huomiointi eri tavoin esim. tammien 
kasvatuksella.

Runsaat 25 v. sitten istutetuilla koivun ja 
kuusen pellonmetsityskuvioilla nähtiin viime 
syksynä tehdyn ensiharvennuksen jälkiä. Huo-
miota oli kiinnitetty ajourien havutukseen, ty-
vilahon torjuntaan, myrskytuhovaaraan ja te-
kopökkelöihin.

Todettiin myös puiden hyvä kasvu ja hii-
lensidontakyky. Rauduskoivukuvioilla keski-
pituus lähenteli 20 m kun kuusikuvioilla se 
oli 12 m. Seuraava harvennus lienee n. 10 v. 
kuluttua ja sitten uudistushakkuu onkin edes-
sä. Koivukuvioilla oli jo muodostunut runsas 
alikasvoskuusentaimikko, joka muodostanee 
seuraavan puusukupolven (siis jatkuvan kas-
vatuksen kuvio?)

Tutkittiin myös v. 2016 tehtyä pakurisie-
niymppäystä. Monissa koivurungoissa näkyi 
jo merkkejä pakurin kasvusta, mutta pintaan 
ei ollut vielä ilmestynyt pakurisientä. Osassa 
ymppirungoista ei vielä näkynyt mitään merk-
kejä, mikä onkaan itävyys %?

Lopuksi katseltiin visakoivukuviota, josta oli 
poistettu visautumattomia ja viallisia runkoja 
sekä karsittu moneen kertaan.Todettiin oksa-
visan huono markkinatilanne, johon Liitonkin 
toivottaisiin puuttuvan. Visakoivu teettää pal-
jon työtä ja varsinainen tili tulee vasta loppu-
hakkuussa sorvivisan muodossa n. 50 v. iässä.

Retkeily päättyi tilan suurimman kuusen 
(ympärysmitta 280 cm, pituus yli 30 m) juu-
relle sekä grillimakkaran ja kahvin äärelle.

Tuleva tapahtuma:
Yhdistys järjestää yhdessä Hämeenlinnan yh-
distyksen kanssa syysretken Lohjalle ti 7.9. 
bussikyydillä.

Kohteina ainakin Metsä Groupin järjestä-
mä kohde (kertopuutehdas?) ja Tytyrin kai-
vosmuseo.

Tiedotamme tarkemmin asiasta elokuussa, 
kun yksityiskohdat varmistuvat.

Sinisellä nauhalla merkittyyn koivuun on ympätty pakuria neljä vuotta sitten. Puun kyljessä näkyy rus-
keaa nestettä, joka kertoo siitä, että pakurikääpä on aloittanut kasvunsa koivussa. Mönkijää ohjastaa 
Riihimäki-Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtaja Kalevi Pullinen.

Tilan suurin kuusi, ympärysmitta 260 cm, pituus yli 30 m, ikä 100 v+. Kuvio 0,3 ha on omistajien 
päätöksellä rauhoitettu hakkuutoimenpiteiltä.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti: MIKKO VEISTOLA

KANNANOTTO: Nuoret metsät kuntoon
Nuorten metsien hoidossa olisi paljon toivo-
misen varaa Suomessa. Merkittävin syy siihen, 
miksi nuoria metsiä ei hoideta, on tiedon puu-
te. On vaikea kuvitella sellaista metsänomis-
tajaa, joka jättää hoitotyöt metsässään teke-
mättä, jos hän saa luotettavan tiedon siitä, et-
tä hänen metsänsä menee huonoon kuntoon, 
jos hän ei tee sille jotain.

Toinen syy on se, että energiapuun kor-
juusta ja nuoren metsän hakkuusta aiheu-
tuva kustannus on niin iso, että myytävästä 
puusta ei pääomatuloveron jälkeen jää met-
sänomistajalle paljoakaan käteen. Voi käydä 
jopa päinvastoin eli että metsänomistaja jou-
tuu maksumieheksi.

Runsaat kymmenen vuotta sitten meillä oli 
pari vuotta kestänyt kampanja, jonka aikana 
metsänomistajat voivat myydä ensiharvennus-
puuta verovapaasti. Tästä kampanjasta saadut 
tulokset olivat erittäin hyviä. Etämetsänomis-
tajien Liitto esittää, että nuorista metsistä kor-
jattavalla ensiharvennuspuulle ja myös ener-
giapuulle myönnettäisiin pääomatuloista ve-
rovapaus vuosille 2022 ja 2023.

Verovapaudella olisi varmasti merkittävä 
vaikutus siihen, että metsänomistajat kiin-
nostuisivat hoitamaan nuoria metsiään. Sa-
malla voitaisiin tukea biotuoteteollisuuden 
kuitupuun saantia ja lämpölaitosten energia-
puun saantia. 

Helsingin yliopistoon tehdään tänä kesänä 
metsäekonomian opintosuunnassa maisterin 
tutkielman lopputyötä, jossa pyritään selvit-
tämään FSC:n valinneiden metsänomistaji-
en suhtautumista sertifiointiin. Työn tavoit-
teena on tunnistaa esimerkiksi mitkä teki-
jät ovat motivoineet FSC:n valintaan ja mi-
tä sertifioinnin tavoitteista ajatellaan. Osal-
listumalla voittekin omalta osaltanne vaikut-
taa tutkimukseen.

Etsitään FSC-sertifikaatin valinneita 
metsänomistajia osallistumaan 
tutkimukseen gradua varten 

Asiasta kiinnostuneita metsänomistajia pyy-
detään osallistumaan tutkimukseen oheisen 
verkkosivun kautta:
www.tinyurl.com/fsctutkimus

Lomakkeen alkuvaihe sisältää yleisiä taus-
toittavia kysymyksiä, jonka jälkeen on muu-
tama monivalintakysymys. Tämän jälkeen on 
avoimia kysymyksiä, joihin voi vastata kirjal-
lisesti. Kyselyyn vastanneilta pyydetään myös 
osallistumaan lyhyeen henkilökohtaiseen 

Nivelet kuntoon-webinaari 1.7.2021 klo 18 alkaen
Webinaarissa jaalalainen maanviljelijä ja metsuri Juha Rajajärvi kertoo yhdessä hänen hoidostaan vastanneen  
Bengt Kevin:in kanssa, miten hän vältti polvileikkauksen. Tilaisuus on vapaamuotoinen, ja Juha sekä Bengt 
vastaavat mielellään kysymyksiin. Voit kuunnella Juhan tarinan ennakkoon Youtube:ssa tai Facebook:ssa 

julkaistussa Benkun terveysvinkissä.

Ilmoittautumiset 28.6. mennessä osoitteeseen info@qmedi.fi. 
Ilmoittautuneille toimitetaan linkki webinaariin.

Nuorten metsien harvennuspuun ja energia-
puun verovapauden tueksi metsäalan toimijoi-
den pitää aktiivisesti tiedottaa asiasta. Etämet-
sänomistajien Liiton ja sen jäsenyhdistysten li-
säksi tähän koulutus- ja tiedotuskampanjaan 
osallistuisivat varmasti sekä puunostajat että 
metsänhoitoyhdistykset.

Etämetsänomistajien Liitto ehdottaa, et-
tä otetaan hyväksi todettu keino käyttöön ja 
vaikutetaan sillä siihen, että luottamus puun 
saantiin nykyisille ja tuleville biotuotetehtail-
le säilyy. Samalla varmistetaan sekä kotimai-
sen energiapuun saanti sitä käyttäville laitok-
sille, että nuorten metsien hyvinvointi ja kas-
vu pitkälle tulevaisuuteen.

puhelinhaastatteluun. Puhelinhaastatteluun 
valitaan arviolta 10–15 vapaaehtoista haas-
tateltavaa. Kyselyyn voi kuitenkin myös ha-
lutessaan vastata osallistumatta sen jälkeen 
enää puhelinhaastatteluun.

Tutkimuksella ei ole sidonnaisuuksia ja se 
tehdään Helsingin yliopiston kestävyysinsti-
tuutin (HELSUS) ohjauksessa. Kerättyä tietoa 
ei luovuteta kyseisen gradu-työn ulkopuolelle.
Yhteystiedot: mikko.veistola@helsinki.fi
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Teksti: EIJA VALLINHEIMO

Teksti: JAAKKO TEMMES

Metsästäjäliiton jäsenyys kannattaa
Metsästäjäliiton jäsenyys avaa mahdollisuuden hyödyntää koulutuksia, asiantuntijaneuvontaa ja 
yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. Yhteiskunnallisesti merkittävin palvelu on metsästyksen edunvalvonta.

Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen ja jäsenseu-
roilleen monenlaista palvelua. MetsoRekiste-
ri on seurojen käyttämistä palveluista tutuin. 
Sen avulla moni seura pitää jo jäsenten tiedot 
järjestyksessä. Metsästäjäliitto tarjoaa seuroil-
le jäsenetuna myös erilaisia vakuutuksia, jot-
ka tuovat turvaa tekemiseen. 

Turvaa lajin harrastamiseen liitto pyrkii 
tuomaan myös työskentelemällä harrastuk-
sen edellytysten puolesta alati kiristyvien vaa-
timusten paineessa. Liitto on mukana hank-
keessa, jonka tavoitteena on saada ympäristö-
lupa 150 ampumaradalle ja estää näin nykyi-
sen rataverkoston harveneminen. Metsästäjä-
liitto on aktiivinen myös EU:n lyijyrajoituk-
siin liittyvässä päätöksenteossa.

Koulutusta ja etuja
Liitto ja piirit tarjoavat erilaisia tapahtumia 
aina nuorten Metso-leireistä Metsästysam-
munnan ABC-koulutuksiin ja riistamakkara-
kursseihin. Jäsenyys tuo mukanaan myös viisi 
kertaa vuodessa ilmestyvän Jahti-lehden. Yksi 
edullisesti jäsenyyden kautta hankittavista pal-
veluista on Reviiri, joka auttaa metsästysseuro-
ja pitämään seuran metsästysalueiden vuokra-
sopimukset järjestyksessä ja kartalla. 

Metsästysseura jäsenyys
Tiedätkö Metsästäjäliiton jäsenyydestä kiin-
nostuneen metsästysseuran? Suosittele seu-
ralle jäsenyyttä! Kun uuden seuran jäsen-
hakemus on lähetetty Metsästäjäliittoon, 

toimitetaan sekä suosittelijaseuralle et-
tä uudelle jäsenseuralle puolikas lavallinen 
KNZ-nuolukiviä. Kampanja on voimassa 
vuoden 2022 loppuun.

Henkilöjäsenyys
Metsästäjäliiton tavoite on olla koti kaikille 
metsästäjille. Toivotamme myös henkilöjäse-
net tervetulleiksi mukaan! Kaikkien vuoden 
2021 aikana liittyneiden jäsenten ja jäsenyyt-
tä suositelleiden kesken arvotaan palkintoja. 
Henkilöjäseneksi liittyminen onnistuu osoit-
teessa: metsastajaliitto.fi/liity-jaseneksi

Haluamme sitä tai emme, niin EU:n päätök-
sissä vaikutetaan myös Suomen metsien käyt-
töön. EU:n sääntelyssä asetetaan tavoittei-
ta erityisesti luontoarvoille ja nyt eneneväs-
sä määrin myös hiilensidonnalle. Sekä linja-
usten järkevyydestä että riittävästä tilasta kan-
salliseen päätöksentekoon joudutaan jatkuvas-
ti vääntämään.

EU:n vaikutus Suomen metsien käyttöön 
tulee monen eri ohjelman kautta. Oheisessa 
kuvassa on listattuna valmistelussa olevia ko-
konaisuuksia, joilla on vaikutuksia eri tavoin 
metsien käyttöön.

Hyvä johdanto EU:sta ja Suomen metsistä 
löytyy Ylen Areenasta. Kannattaa kuunnella.

Brysselin kone: Hamuaako EU jo kohtuut-
toman paljon päätösvaltaa sen suhteen, mi-
ten Suomen metsiä käytännön tasolla hoide-
taan, Heikki Granholm? https://areena.yle.fi/
audio/1-50799758

EU metsästrategia on yksi valmistelus-
sa olevista kokonaisuuksista. Erityistä siinä 
on se, että sen suuntaviivoihin haettiin myös 
yleisöltä kommentteja. Kommentointimah-
dollisuus oli niin organisaatioilla kuin kan-
salaisillakin.













































Kommentointi tapahtui tänä keväänä ne-
tissä. Mielipiteitä kysyttiin lukuisilla moniva-
lintakysymyksillä. Kysymysten perään pystyi 
antamaan kysymysaiheeseen liittyviä vapaa-
muotoisia kommentteja. Etämetsänomistaji-
en Liitto ja Saimaan metsänomistajat päättivät 

osallistua kommentointiin, kun siihen oli en-
sikerran tilaisuus.

Katso annetut kommentit Liiton nettisivu-
jen uutisista. Samalla näet, miten kysely oli 
toteutettu ja erityisesti, mitä asioita ja teemo-
ja kyselyllä haettiin.

Mitä EU haluaa Suomen metsiltä?

EU vaikuttaa metsiemme käyttöön monen eri ohjelman kautta. Vaikutus saattaa tulla ennalta arvaa-
mattomalla tavalla - esimerkiksi kestävyyskriteerien kautta. Kuva Matti Mäkelä, Metsäteollisuus ry.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Metsätuhot karttapalvelu löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta: 
https://www.metsakeskus.fi/fi/avoin-metsa-ja-luontotieto/metsatietoaineistot/metsatuhot

Metsäkeskukselle toimiotettavan metsänkäyttöilmoitukset tarkenta-
vat ohjeet koskevat ensisijaisesti linjahakkuita ja niiden reuna-alueita. 
Uuden yli 0.5 hehtaarin tie-, sähkö- tai muun vastaavan linjan hak-
kuista tulee aina tehdä metsänkäyttöilmoitus. Sen sijaan metsänkäyt-
töilmoitusta ei tarvitse tehdä oja-, vesijohto- tai viemärilinjahakkuista.

Sähkölinjan ja junaradan reunavyöhykkeen hakkuista tulee tehdä 
metsänkäyttöilmoitus, kun hakkuu kohdistuu metsälain 10 pykälän 
mukaiseen erityisen tärkeään elinympäristöön. Erityisen tärkeiden eli-
nympäristön sijainnin voi varmistaa avoimen metsä- ja luontotiedon 
karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen säilyminen on tur-
vattava metsien käsittelyssä. Tällaiset kohteet tulee rajata leimikon ul-
kopuolelle hakkuita suunniteltaessa. Vastuu lakisääteisten luontokoh-
teiden huomioimisesta on metsänomistajalla, metsän hakkaajalla ja lei-
mikon suunnittelijalla.

Metsänkäyttöilmoituksiin tarkentavia ohjeita

Metsänomistajien ja toimijoiden ilmoittamat 
metsätuhohakkuut pääsee katsomaan uudesta 
karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuil-
ta. Tiedot ovat erittäin ajantasaiset, sillä ne päi-
vitetään kerran vuorokaudessa. Karttapalvelusta 
on apua esimerkiksi etämetsänomistajille ja toi-
mijoille myrsky- ja hyönteistuhotilanteen seu-
rannassa. Kartalla näkyvät sellaiset eläin-, hyön-
teis-, luki-, myrsky- ja sienituhoalueet, joista on 
tehty metsänkäyttöilmoitus. 

Karttapalvelu tuhohakkuuilmoituksista voi 
auttaa erityisesti etämetsänomistajia. Esimer-
kiksi voimakkaiden tuulien ja myrskyn jälkeen 
metsänomistaja voi seurata, onko oman tilan 
lähellä tehty metsänkäyttöilmoituksia tuuli-
tuhohakkuista.

Kuusikoiden kirjanpainajatuhot ovat olleet 
viime vuosina Euroopassa ja eteläisessä Rans-
kassa jokakesäinen vakava ongelma. Laajamit-
taisten tuhojen riski kasvaa myös Suomessa 
lämpimien kesien ja pitkien poutajaksojen 
vuoksi. Palvelun avulla metsäalan toimijat ja 
metsänomistajat voivat seurata kesän aikana 
metsätuhojen maantieteellistä ilmaantumista 
ja etenemistä. Tämä osaltaan helpottaa hak-
kuiden kohdistamista sellaisille kuvioille, jois-
sa riski tuhojen leviämiseen on suurin.

Metsätuhohakkuut näkyvät kartalla 
– hyvä palvelu etämetsänomistajille
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Viime viikkojen Karjalan Sanomissa on 
ollut useampikin Suomen metsäkluste-
rin kannalta mielenkiintoinen uutinen. 

Segeza Zapad-rajavastuuyhtiö on ra-
kentamassa Arktiselle alueelle selluteh-
dasta. Rakennushanke on alkanut viime 
vuonna ja siihen on määrä investoida 86 
miljardia ruplaa vuoteen 2024 mennes-
sä. Euroiksi muutettuna investoinnin ar-
vo on lähes samaa luokkaa kuin se, mitä 
Metsä Group investoi Kemiin. 

Venäjä on asettamassa täyden vienti-
kiellon jalostamattomille tai karkeasti kä-
sitellyille puumateriaaleille havupuun ja 
arvokkaan lehtipuun eli jalopuiden osal-
ta. Karjalan luonnonvarain- ja ympäristö-
ministeriö haluaa kieltää myös hakkeen 
viennin ulkomaille. Perusteena on se, et-
tä hake on raaka-ainetta tasavallan omalle 
sellu-ja paperiteollisuudelle. Viime vuon-
na Karjalasta vietiin haketta Suomeen 
noin 900 000 kuutiometriä. Vientikiel-
to ei koske lehtipuuta. Lehtikuitupuun 
vienti tulee kuitenkin vähenemään sen 
jälkeen, kun Pitkärannan sellutehtaan 
modernisointi lehtipuuta käyttäväksi lai-
tokseksi saadaan tehdyksi. Myös Kontu-
pohjan paperikombinaatti aikoo jatkos-
sa käyttää lehtikuitua entistä enemmän. 

Puutavaran vienti Karjalasta ulkomail-
le on vähentynyt vuosi vuodelta. Viime 
vuonna Karjalasta vietiin jalostamaton-
ta puumateriaalia noin 700 000 kuutio-
metriä. Vastaava luku oli vuonna 2006 
kolme kertaa suurempi. Karjalasta puu-
tavaraa viedään 26 maahan. Ulkomail-
le viedään pääasiassa jalostettuja tuottei-
ta kuten höylättyjä levyjä, lastulevyä, sa-
nomalehtipaperia, pakkausmateriaaleja 
ja selluloosaa.

Petroskoissa toimiva Amkodor-One-
go-rajavastuuyhtiö on aloittanut hak-
kuukoneiden ja kuormatraktoreiden ko-
koonpanotuotannon. Yhtiö aikoo val-
mistaa kuluvana vuonna 100 metsäko-
netta. Amkodorin metsäkoneiden hin-
nat ovat noin puolet länsimaisten ko-
neiden hinnasta. Hakkuukone ja ajoko-
ne yhdistelmän hinta on noin 500 000 
euroa. Yrityksen tavoitteena on myydä 
metsäkoneitaan myös ulkomaille.

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat 
ry:n sääntömääräinen 24. vuosikokous pidet-
tiin etäyhteydellä 31.3. Teamsissä. Rohkeutta 
ponnistukseen saimme alkuvuodesta järjeste-
tystä ETAMOLin yhteisestä digikoulutuksesta 
ja lisää harjoittelimme omalla ryhmällä muu-
tamia kertoja.

Teamskokouksen ovet avattiin varttia aiemmin 
vapaaseen jutusteluun. Edelliseen vuoteen näh-
den osallistujamäärä hieman kasvoi, kaikkiaan jä-
seniä oli paikalla kahdeksan. – Kiitos osallistujille! 

Kokouksen aluksi MTI Mika Rantonen esi-
telmöi Hämeenlinnan metsäomaisuuden hoita-
misesta, ja hoidettavaa Hämeenlinnan yli 6000 
metsähehtaarissa riittääkin.

Omassa puheenvuorossani kertasin ne tahot, 
joissa ETAMOL on ollut vaikuttamassa yhtei-
sen etumme puolesta. Itse vuosikokouksen sän-
tillisenä puheenjohtajana toimi Tauno Lahti-
nen ja pitkällä kokoustamiskokemuksellansa 
pelasti noviisin pulasta. Asialistalla päästyäm-
me kohtaan 15: Muut esille tulevat asiat kuu-
limme pitkäaikaisen puheenjohtajamme Samu-
li Notkon muisteluita. 

Samuli on ollut metsäalalla 52 vuotta ja Hä-
meenlinnan yhdistyksessä mukana lähes alusta 
asti. Puheenjohtajana hän on toiminut 16 vuot-
ta, yhtäaikaisesti myös ETAMOLin johtokun-
nassa 10 vuoden ajan. Samppa kertoi, että yh-
distysväki kulki retkillä aktiivisesti ja täysillä bus-
seilla, yön yli matkojakin tehtiin. ETAMOLin 

johtokunnassa Samppa on ollut mukana vaikut-
tamassa yhteistyöelimiin – esimerkiksi ministe-
riön taholle silloin valmisteltavana olleen uuden 
metsälain tiimoilta. Samppa totesi: ’Kun Num-
misen Rauno tuntee kaikki, niin paljon on voi-
tu vaikuttaa’. Samuli myös muistutti, että Etä-
metsänomistaja-lehti jaetaan Eduskunnassa jo-
kaiselle kansanedustajalle.

Metsän arvostuksen Samppa kertoo muut-
tuneen moniulotteisemmaksi. Enää ei odoteta 
pelkkiä kantorahatuloja, nyt metsässä arvoste-
taan myös luontokohteita tai virkistyskäytön 
mahdollisuutta. Metsätaloutta pidettiin 15 
vuotta sitten auringonlaskun alana ja tulevai-
suus nähtiin Nokian kännyköissä, mutta nyt 
tilanne on toisin päin. Samuli on aina usko-
nut metsään. Omien sanojensa mukaan Etä-
metsänomistajat on se paras firma, mitä vetä-
mässä hän on saanut olla. 

Haastattelun päätteeksi olin etuoikeutettu 
ojentamaan Sampalle Kunniajäsenyysdiplomin.

Kiitollisina pitkäaikaisesta toiminnasta yhdis-
tyksemme hyväksi meillä oli ilo kutsua Samu-
li Notko Hämeenlinnan Seudun Metsätilano-
mistajat ry:n ensimmäiseksi Kunniajäseneksi!

Ensimmäinen etävuosikokouksemme onnis-
tui suuremmitta kommelluksitta kestäen 2 h 49 
min. Vuosikokouksen päätyttyä ennättäydyim-
me jo kertaalleen sulkemaan Teams-yhteyden 
avataksemme sen vielä hetkeksi uudelleen jär-
jestäytymiskokousta varten.

Hämeenlinna sai ensimmäisen 
Kunniajäsenensä

Karjalasta 
kajahtaa

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti: LEENA HELISTÖ
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Nokipannukahvien lomassa Risto kertoi, et-
tä heidän suvun metsät oli edellisten omistaji-
en aikana 1910- luvulla määrämittahakattu eli 
harsittu. Määrämittahakkuu oli hakkuutapa, 
jossa poistettiin kaikki määrämitan rinnan-
korkeudelta (d1.3) ylittäneet rungot. Riston 
suvulle tila siirtyi 1920-luvulla ja hyvä met-
sänhoito alkoi. Ryhdyttiin uudistamaan va-
jaatuottoisia alueita. Ja siihen loppui heidän 
tiloilla harsinta ja jatkuva kasvatus. Sen jäl-
keen vajaatuottoisia metsiä uudistettiin kyl-
vämällä ja istuttamalla. Viereinen männikkö 
on perustettu 1950-luvulla. Se on tehty kyl-
vämällä siemenet Massey-Fergusonilla kyn-
nettyihin vakoihin. Riston isän Paulin ja tä-
män veljen Jaakon silloin omistamalle maal-
le. Nyt harsinnan jälkiä ei enää näy, kiitos hy-
vän metsänhoidon.1970-luvulla veljekset ja-
koivat maat ja tämä Helpinkankaan tila jäi 
Riston isälle. Myöhemmin Risto osti sen itsel-
leen. Risto on tehnyt isän opastuksella metsä-
töitä pienestä pitäen. Hän muistaa, että tässä 
männikössä on tehty kaikki taimikonhoito-
työt huolellisesti muutamaan kertaan. Männi-
kön taimikonhoito ja kasvattaminen ovat joh-
taneet hyvään tulokseen. Nyt tuossa 1950-lu-
vulla uudistetussa metsikössä on yli 200 mot-
tia tukkipuuta kahden harvennuksen jälkeen.

Varsinainen oppimiskohde oli 20 vuotiaan 
nuoren metsän hoito. Kohteita oli kaksi, 0,6 ja 
0,7 hehtaaria. Molempiin oli haettu Kemeran 
nuoren metsän hoitotukea ja pienpuun keruu-
tukea. Nyt mielenkiinnolla odotamme loppu-
mittausta ja tuloslaskelmaa. Arviolta 0,7 heh-
taarin kohteelta kuitupuuta on saatu kerättyä 
15–20 kuutiota ja energiapuuta 45–50 kuu-
tiota. Eli energiapuuta on tullut tuplasti heh-
taaria kohti verrattuna Kemera-tuen pienpuun 
ehtoon 35 kuutiota hehtaarilta. Vain isot kui-
tupuurungot on sahattu kuitupuupinoon. Pie-
net on pantu energiapuukasaan karsimattomi-
na. Aikaa ei käytetty turhaan viimeisen kui-
dun ottamiseen. Toiselta, 0,6 hehtaarin koh-
teelta kuitupuuta saatiin noin 25 kuutiota ja 
energiapuuta 30 kuutiota.

Jäävän puuston tiheystavoitteena on ollut 
1 000–1 100 runkoa hehtaarilla. Ja kysessä 
on ollut laatuharvennus, jolloin on poistet-
tu pienet, huonolatvaiset ja -runkoiset sekä 
monihaaraiset puut. Talkoomiehenä ja nuoren 
metsän hoitoa oppimassa oli naapurin Riku. 

Rikun mielestä harvennusjäljestä tuli liiankin 
harvaa, mutta mittaus 4 metrin mitalla osoit-
ti, että oltiin likimain oikeassa tiheydessä har-
vennuksen jälkeen.

Nuoren metsän hoito aloitettiin urien mer-
kitsemisellä ja avauksella. Kaatoon käytettiin 
Husqvarana raivaussahaa 545 ja tarvittaessa 
Stihl MS 201 moottorisahaa. Ajourat tehtiin 
4 metriä leveämmiksi korjuuvaurioiden välttä-
miseksi. Ajokuormasta töröttävät rungot hel-
posti vahingoittavat ajouran vieruspuita, jos 
ajoura on vain 4 metriä. Ajouran puut kaa-
dettiin ajosuuntaan ja pinottiin kuitukasoille 
ja energiapuun kasoille ajouran reunoille vi-
nottain kalanruotomaisesti. Välialueiden har-
vennuksissa puut kaadettiin ajouran ja kasojen 
suuntaan pöllien nostelun minimoimiseksi.

Kourakasojen poisajon Risto teki Valtralla 
ja traktorisovitteisella Kesla-kuormaimella ja 
kouralla juuri ja juuri vielä jäisen maan aika-
na. Saimme työnäytöksen ja tehokkasti toimi. 

Risto kertoi, että päivässä jaksaa tehdä 6–8 
kuormallista tällaista ajoa. Hakkuukoneen jäl-
jiltä jaksaa tehdä 10 kuormallistakin ajoa.

Saimme taidonnäytteen myös kaksiosaisen 
linnunpöntön tekemisestä moottorisahalla. 

Lopuksi arvioimme tienvarsipinojen kuutioi-
ta. 0,7 hehtaarin kuvion energiapuupinon kuu-
tioiksi arvioimme: Risto 50 m3, Riku 52 m3, Ja-
ri 54 m3 ja Irma 60 m3. Kuitupuupinojen yh-
teistilavuudeksi arvioimme 15 m3. Kunhan vi-
rallinen mittaus tapahtuu, tiedämme kellä on 
tarkin arviointi. Myöhemmin selviävät myös 
kuvion työkustannukset ja tulopuoli.

SaiMen jäsenen, metsäammattilaisen Risto Laukkaan 
matkassa nuoren metsän hoitoa oppimassa Pulsassa

SaiMen jäsenet Risto Laukas, Jari Karhu ja Riku Aapro sekä Riston Valtra, jolla energiapuut ja kui-
dut ajettiin tienvarteen.

Tältä näyttää lopputulos harvennuksen jälkeen.

Moottorisahalla tehty kaksiosainen linnunpönttö. 
Risto vitsaili, että tämä on neliskulmaisille linnuil-
le, kun lentoaukosta tuli neliskulmainen.

Teksti: IRMA WELLING

Teksti: LEENA HELISTÖ
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Mettälliset vappuretkellä
Etelä-Pohjanmaan Mettälliset tilasi jäsenil-
leen Ilmastoviisaat pohjalaismetsät -koulu-
tushankkeen järjestämän metsäretken Ylista-
rossa Nättypiin läheisyydessä vappulauantaina. 
Väkeä oli korona-aikaan sopivasti, 15 henkeä.

Keskustellen ja mittauksin perehdyimme 
mm. metsien maaperään, kasvupaikkatyyp-
peihin, puustoon, metsänkäsittelytapoihin, 
luontoarvoihin, kasvillisuuteen ja linnustoon.

Ensimmäinen kohde oli Naturametsää, 
puustoltaan kuusivaltaista ja tälle alueelle erit-
täin pitkää (jopa 34 metristä). Mittauksin to-
tesimme puuston määräksi 700–800 m3/ha!

Alueella oli myös myrskytuhokohde n. 20 
vuoden takaa. Liito-oravan papanatkin saatiin 
ikuistettua.

Naturakohteen jälkeen vaihtui metsä pää-
tehakatuksi alueeksi, maastossa ero oli viiva-
suora.

Kolmas kohteemme oli nuoren metsän kun-
nostuskohde. Pohdimme onko kunnostuso-
jituksella tulevaisuutta, tarvetta ainakin oli-
si. Tuhkalannoituskohteeksi alue sopisi hyvin.

Maastoretken jälkeen kokoonnuimme Nät-
typiin laavulle jossa nokipannukaffit ja nuo-
tiomakkara teki kauppansa.

Suomen Metsäkeskus inventoi metsiä
Metsäkeskus kartoittaa lähes koko Suomen 
metsävarat aiempaa tarkemmalla aineistolla 
ja uusitulla menetelmällä vuosien 2020–2025 
aikana. Metsien inventointi perustuu lento-
koneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilma-
kuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamit-
tauksiin ja monipuolisiin laskentamenetel-
miin.  Näitä aineistoja yhdistämällä ja aiem-
missa inventoinneissa kerättyjä tietoja hyö-
dyntämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolis-
ta tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puus-
tosta, hoito-ja hakkuumahdollisuuksista sekä 
metsäluonnosta.

Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista 
tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta ja met-
sien puuston rakenteesta. Keilaus tehdään 
lentokoneesta 1.5–2 kilometrin korkeudesta. 

Pistetiheys on noin 5 pistettä neliömetrillä. 
Keilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle eikä eläi-
mille. Erillinen ilmakuvaus tehdään 7–8 kilo-
metrin korkeudesta. Ilmakuvamateriaalia käy-
tetään muun muassa eri puulajien tunnista-
miseen ja metsäkuvioiden rajaamiseen. Laser-
keilaukset ja ilmakuvaukset toteutetaan osana 
Maanmittauslaitoksen koordinoimaa kansal-
lista laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaa. 

Edellä mainittujen kaukokartoitusaineis-
tojen tulkinnan tueksi maastossa mitataan 
puustotietoja erityyppisiltä koealoilta. Kulta-
kin noin 300 000 hehtaarin alueelta mitataan 
satoja koealoja ja kesäkaudella maastossa liik-
kuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäam-
mattilaisia mittaustöissä. Koealamittaus ei va-
hingoita puustoa tai maaperää.

Metsävaratiedot valmistuvat ja julkaistaan 
aina keilausta seuraavana vuonna. Eri vuosien 
laserkeilaus – ja ilmakuva-alueet ovat nähtävil-
lä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilma-
kuvaus –sivuilla. Metsänomistajat voivat var-
mistaa oman metsänsä tietojen tulevan julkai-
suvuoden myös Metsävaratietojen saatavuus –
karttapalvelusta.  Metsävaratiedot julkaistaan 
yksityisten metsänomistajien käyttöön Met-
sään.fi-palvelussa ja muille käyttäjille Metsä-
keskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon si-
vuilla ilman metsänomistajan henkilö- tai yh-
teystietoja.  Kaikille inventointialueilla metsää 
omistaville ilmoitetaan, kuun uudet metsäva-
ratiedot valmistuvat.

Teksti: TIINA KUISTI

Teksti: RAUNO NUMMINEN
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Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry 

VUOSIKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU
Keskiviikko 30.6.2021
Huovilan puisto, os. Museontie 17, 16610 KÄRKÖLÄ 
Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kokous klo 17 alkaen; sääntömää-
räiset asiat, vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätös. Kokouksen jälkeen 
Huovilan puiston esittelykierros oppaan johdolla.

Ilmoittautumiset 23.6.2021 mennessä. Otettava huomioon mahdol-
liset kokoontumisrajoitukset korona-tilanteen vuoksi:

Sihteeri Riitta Ojala 040 767 2741 riittaeeva.ojala@gmail.com
Puheenjohtaja Liisa Korpela 044 590 8748 liisa.korpela@phnet.fi

Tervetuloa! Hallitus

yhdistysten tapahtumavinkit
Oulun Seudun Metsätilanomistajat

OSMO TIEDOTTAA
Oulun Seudun Metsätilanomistajat järjestää kuluvan vuoden aikana 
mm. seuraavat tapahtumat:

Kesäkuu:
- 16.6. klo 18 hallituksen kokous Nallikarissa, hotelli-ravintola 

Eden, messitilat, paikalla opastus; ilmoittakaa hallituksen jäsenet 
ja varajäsenet, haluatteko suolaisen vai makean kahvileivän!

- kesä-heinäkuun vaihde; harjoitus-metsätaitokilpailut Takukan-
kaan taukopaikan tienoilla Kellossa, osallistujia perehdytetään 
ohjatusti metsikön ja puuston arviointiin sekä metsätaitokilpalun 
tehtäviin, tilaisuus pidetään Timo Pietilän metsässä ja koealoilla.

Heinäkuu:
lomakuukausi

Elokuu:
- metsätaitokilpailut Oulunsalossa Tornator Oyj:n metsässä, met-

sänomistajan edustaja kertoo Tornatorin metsätilatoiminnasta(-
myynti, osto ja vuokraus)

- matkalla kilpailupaikalle tutustutaan Oulun Seudun Haulikkoam-
pujat ry:n toimintaan haulikkoradalla (arvaa, missä lajissa Suo-
meen on tullut viimeinen kesäolumpialaisten kultamitali?)

Syyskuu:
- raivaussaha- ja akkusahakurssi mi Heikki Aarnipuron metsässä 

Martinniemessä kurssin yhteydessä tutustutaan paikalliseen met-
säteollisuushistoriaan ja nykypäivään

Lokakuu:
- tilaisuus Oulunsalon Varjakassa, aiheena peltoheittojen ja muiden 

joutoalueiden metsitys sekä valtion tuet hiilensidontaan metsien 
kautta, mi Jukka Hakko ja metsäkeskuksen edustaja

Marraskuu:
- Oulun uusi kartonkitehdas ja sen puunhankinta, metsäjohtaja Esa 

Ojala
- maailmankuvan avartaminen tähtiä kuvaamalla, yrittäjä J-P Met-

sävainio

Joulukuu:
- mahd. pikkujouluretki omilla autoilla

Ilmoittautumiset pari viikkoa aikaisemmin puheenjohtajalle tai sih-
teerille, pj Pauli Kankainen, 040 464 3616, pauli.kankainen@capi.
toy.fi, sihteeri Esa Ojala, 0400 889 949, esa.ojala@wippies.fi

Tervetuloa tapahtumiin tv. hallitus

Satakunnan Metsänomistajat ry.

27.–28.8.2021
Länsi-Suomen Metsäpäivät Porin Raviradalla
• Perjantaina korkeatasoisia luentoja klo 10–13 ja 14–17

- hyvä metsänhoito
- metsätalouden kriteerit
- metsäluonnon suojelu

• Satakunnan Metsänomistajilla oma osasto
• Seuraa ilmoittelua Metsäpäivistä !
• Laita kalenteriisi jo nyt !

13.–16.2021
Metsäretki Hiidenmaalle
• Tarkempi ohjelma tässä lehdessä sivulla 17.
• Huom! Jos on useampi lähtijä, niin sovitaan kyydeistä Helsinkiin

18.–25.9.2021
Metsäretki ruskan aikaan Länsi-Lappiin Levin ympäristöön
• Tarkempi ohjelma tässä lehdessä sivulla 17.
• Huom! Linja-auto ajaa Tampereen kautta eli sieltä pääsee kyytiin!

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: 4000 kpl.

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

ILMESTYMISAJAT 2021
Etämetsänomistaja ilmestyy 
neljä kertaa vuonna 2021
Lehden ilmestyminen
1/2021  Vko 10
2/2021  Vko 25
3/2021  Vko 38
4/2021  Vko 51

Arvoisat puheenjohtajat

27.–28.8.2021
Länsi-Suomen Metsäpäivät
Lähtekää isommalla joukolla Länsi-Suomen Metsäpäiville  
27.–28.8.2021. Olkaa vaikka useampi päivä. Voin auttaa ohjelman 
laadinnassa. Meillä on täällä ydinvoimaa, tuulivoimaa, Sampo-met-
säkoneen rakennusta sekä merta ja metsää. Tervetuloa !

Rauno Numminen



Haluatko, että nuorille kerrottaisiin enemmän metsätaloudesta 
ja metsäteollisuudesta? Pitäisikö metsäalasta ja sen merkityk-
sestä Suomelle ja kansantaloudelle tietää yleisesti enemmän? 
Lahjoittajana tuet metsäalaa ja voit suunnata lahjoituksesi 
lyhentämättömänä haluamaasi kohteeseen.

Lue lisää: mmsaatio.fi/lahjoita 
tai soita kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771

Metsäsi jatkossakin osaavissa käsissä

METSÄTESTAMENTTI

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

Hinnat alv 24%

TUTUSTU KESÄKAMPANJOIHIN

Kylmä- ja lämpölaukku ruoan säilytykseen ja kul-
jetukseen. Tilavuus 20 litraa. Jäähdytys sää-

dettävissä -18° ja +10° välillä. Lämmitys jopa +60°. 
Voidaan käyttää yhdellä tai kahdella 18V akulla, auton 

tupakansytyttimen kautta tai verkkovirralla. Laukussa 
myös USB-pistoke esimerkiksi matkapuhelimen latausta varten. 
Runkoversio ilman akkuja ja latauslaitetta.

549,-549,-
442,74 alv 0 %

Kylmä- ja lämpölaukku ruoan säilytykseen ja kul-Kylmä- ja lämpölaukku ruoan säilytykseen ja kul-

Nyt ostajalle veloitukset-
    ta rikkaimuri DCL180Z 
        (arvo 49,90 €) 
            RAJOITETTU ERÄ!            RAJOITETTU ERÄ!

KYLMÄ- / LÄMPÖLAUKKU
DCW180Z  UUTUUS!UUTUUS! 

Onko sinulla vielä ruohonleikkuri ostoslistalla 
tai kaipaatko kenties viilennystä kesän 

juomille ja ruokatarvikkeille. 
Akkuruohonleikkurit ovat syrjäyttämässä kovaa 

vauhtia bensalla toimivat pörisijät 
ja Makitan laajasta 

mallistosta löydät varmasti 
omalle koti- ja mökkipihallesi

 sopivan vaihtoehdon.

Tapion verkkokauppa 
on auki – tervetuloa!

www.karttakauppa.fi	 www.metsakauppa.fi	

Tapio – Metsäntuntija

Tapio on metsän, luonnon ja 
paikkatiedon asiantuntija.
Tuotteemme ovat nyt tilattavissa 
Tapion verkkokaupasta: Kartat, 
kirjat, Loisto Mariner, yritysratkaisut, 
asiantuntijapalvelut, metsäpuiden 
siemenet, verkkokurssit, Metsälehti digi, 
digitaaliset metsäpalvelut ja paljon muuta.

Etämetsänomistaja magazine ad.indd   1 03/06/2021   18:57



PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ

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

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. 

Koivikko pakuriviljelmäksi

Valitaan koivikko ja tehdään 
sopimus pakuriymppäyksestä

Suomen Pakuri hoitaa istutuk-
sen koivikkoosi

Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)

Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)

Jäät odottamaan uutta satoa tai 
hakkaat puut polttopuiksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin 
klapikauppa ja nopeammin 
kuin tukkipuu

Metsän uusi Järeysrunkohinta on pitkä harppaus nykyaikaan 

Puukauppa uudistuu harvennuksissa puutavaralajikaupasta 
kaikille järkevämpään, järeyteen perustuvaan runkohintaan. 

Järeysrunkohintakaupassa myyt harvennusleimikkosi puut 
kokonaisina runkoina ja me hyödynnämme ne tukki- ja kuitu-
puiksi järeyden ja markkinatilanteen mukaan. Siksi pystymme 
tarjoamaan rungoistasi erittäin kilpailukykyisen hinnan. 
Selkeästä hintamatriisista näet heti, mitä vähintään tienaat  
– ja joustoa löytyy puutavaran järeyden mukaan myös ylöspäin.

Lue lisää Järeysrunkohinnoittelusta ja sen käyttöönotto-
aikataulusta: metsaforest.com/jareysrunkohinta

Koska puut  
kasvavat pitkinä  
– ei pätkinä



∙ 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

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS 
ULLA KÄKELÄ LKV

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

Metsänomistajalle: 
hakkuukone, ajokone, kombikone 

Kysy lisää!

 www.usewood.fi,  puh 040-1830366

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

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

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

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Etämetsänomistajien asialla 
jo yli 20 vuotta

Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fiTilaa Esko Kivirannan

w w w.metsaverotus.�

METSÄVEROTUS 
OSTA 

TEOKSEN 
UUSIN 

PAINOS 
VERKKO-

KAUPASTA!

w w w.metsaverotus.�



Nyt kesäkuun loppuun asti tarjouksessa 

Nivelpaketti Pro 
(sisältäen Seralginin, ArthroQ:n ja ProQD:n)

Nivelpaketti 
(sisältäen Seralginin ja ArthroQ:n)

• 30 kpl paketti 5,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL30 (norm. 54,90 € ja 79,90 €) 
• 60 kpl paketti 10,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL60 (norm. 99,90 € ja 149,00 €)

PolarShop-verkkokauppaTARJOUS
https://polarshop.net/fi/shop/etametsanomistajien-kauppa/

Jalostetuilla siemenillä
LISÄÄ KASVUA • PAREMPAA LAATUA • ENEMMÄN TULOJA

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle 

Pyydä tarjous: siemenkeskus@tapio.fi tai p. 0294 32 6000

Kylvä
hyvää!

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



KUN ON AIKA 
MYYDÄ PUUTA
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa myydä 
puuta verkossa joko ammattilaisen, kuten metsän-
hoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.

Se on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.


