ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2022

Puunjalostus on yhteispeliä. Metsänomistaja myy puuta ja puunostaja ostaa. Tärkeitä ketjun lenkkejä ovat lisäksi moto, joka hakkaa puut sekä ajokone, joka ajaa puut tienvarteen
tukkirekan saataville. Ja ennen kaikkea tätä on tehty se tärkein eli puukauppa.

Pääkirjoitus
Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Puukauppa on aina iso asia metsänomistajalle
Metsänomistajat tekevät puukauppaa keskimäärin 5–10 vuoden
välein. Puukauppa tehdään useimmiten tarkan harkinnan perusteella. Suunnitelmissa voi olla jokin
hankinta, joka on tarkoitus rahoittaa puun myynnillä. Perusteena voi
olla myös metsänhoidollinen tarve,
johon kimmokkeena voi olla metsäammattilaisen neuvo tai lehdestä
luettu artikkeli. Tärkeitä tiedonlähteitä ovat myös metsänomistajille
järjestetyt metsäretkeilyt ja koulutustilaisuudet.
Joka tapauksessa puukauppa
vaatii useimmiten jonkinlaisen
perusteen. Jos metsän tila on sel-

lainen, että se vaatii pikaisia toimenpiteitä, niin se on minulle aina
peruste puukauppaan. Puusta saatavalla hinnalla on toki merkitystä,
mutta sitä pitää verrata menetettyyn puun kasvuun. Näinä aikoina
pitää miettiä myös inflaation vaikutusta. Harkinnassa olevan tuotteen hinta voi odottaessa nousta
enemmän kuin puun hinta.
Edellä kuvattu puukaupan
päätöstilanne koske lähinnä harvennushakkuita. Päätehakkuissa
tilanne on toinen. Männiköissä
muutama vuosi sinne tai tänne
ei paljon vaikuta puun kasvuun
tai puun laatuun, toisi kuin kuu-

sikoissa. Vanhoissa kuusikoissa
lahon eteneminen voi vaikuttaa
leimikosta saatavaan euromäärään yllättävänkin paljon. Jos esimerkiksi kirjanpainajat hyökkäävät elinvoimaltaan heikentyneen
puuston kimppuun, on kiire ryhtyä toimenpiteisiin.
Laho ja kirjanpainajat ovat sellaisia tekijöitä metsässä, että niiden
tunnistaminen vaatii useimmiten
metsäammattilaisen asiantuntemusta. Heitä löytyy sekä puun ostajilta että metsänhoitoyhdistyksiltä.
Suomessa toimii myös satoja yksityisiä metsäpalveluyrittäjiä. Metsäammattilaisen valintaa tärkeämpää

on tunnistaa uhat metsässä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Puun ostajat tarjoavat yleensä
puusta perushinnan, johon voidaan lisätä bonuksia esimerkiksi
asiakassuhteeseen liittyen. Lisähintaa puusta voi saada myös sillä
perusteella, mihin sertifiointijärjestelmään metsäomistajan metsät kuuluvat. Yleisesti ottaen
metsänomistajalle voi suositella
yhteistyösopimusta jonkin puunostajan kanssa. Sopimus ei normaalisti sido metsänomistajien
käsiä, mutta antaa toteutuessaan
monenlaisia etuja.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajien Liiton 25. toimintavuosi käynnistyi

Lisää panostusta etämetsänomistajien edunvalvontaan
Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous pidettiin Lahdessa maaliskuun lopulla. Vuosi 2021 oli koronan riivaama sekä Liiton että jäsenyhdistysten toiminnan osalta. Webinaareja sen sijaan järjestettiin yhdessä
yhteistyökumppaneiden kanssa tavallista enemmän. Liitto osallistui
useisiin metsäasioita käsitteleviin työryhmiin ja vastasi kaikkiin pyydettyihin lausuntoihin.
Vuoden aikana mietittiin ulkopuolisen asiantuntijan avulla sitä,
miten Liiton toimintaa voitaisiin kehittää niin, että se palvelisi entistä
paremmin sekä jäsenyhdistyksiään että niiden jäseniä. Tämän kehittämistyön tuloksena syntyi palvelulupaus jäsenyhdistyksille. Sen toteuttaminen alkaa heti kuluva vuonna.
Vuoden alusta Liittoon liittyi kaksi uutta yhdistystä, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry. ja Keski-Pohjanmaan Metsänomistajat ry.
Liiton jäsenyhdistysten lisääntymisen vuoksi päätettiin Liiton sääntöjä
muuttaa niin, että hallituksen jäsenmäärä muutettiin viidestä kuuteen.

Hallitukseen uusia jäseniä
Allekirjoittanut jatkaa hallituksen puheenjohtajana vielä tämä vuoden.
Hallituksen jäseninä ja varajäseninä toimivat seuraavat henkilöt:
Jäsen: Heikki Mäkelä, Turun Seudun Metsänomistajat ry.
Varalla: Matti Ilveskoski, Tampereen Seudun Metsänomistajat ry.

Jäsen: Liisa Korpela, Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry.
Varalla: Kalevi Pullinen, Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry.
Jäsen: Tuomas Korjus, Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry.
Varalla: Jukka Kovanen, Pieksämäen Metsänomistajat ry.
Jäsen: Pauli Kankainen, Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry.
Varalla: Jari Kemppainen, Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry.
Jäsen: Olavi Lyly, Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry.
Varalla: Manu Purola, Keski-Pohjanmaan Metsänomistajat ry.
Hallituksen ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä jatkaa Jaakko Temmes.
Kuluvan vuoden aikana Etämetsänomistajien Liiton keskeisemmät
tehtävät ovat seuraavat:
- Etämetsänomistajien edunvalvonta mm. lausuntoja antamalla ja
yhteistyöryhmiin osallistumalla.
- Olemassa olevin yhteistyökumppanuuksien hyvä hoito ja uusien
yhteistyösuhteiden luonti.
- Strategiatyön tuloksena syntyneen palvelulupauksen toteuttaminen.
- Etämetsänomistaja-lehden ja sähköisten tiedotteiden julkaisu.
- Jäsenistön metsäretket kotimaahan ja ulkomaille.
Etämetsänomistajien Liitto toivottaa menestyksellistä vuotta kaikille
18 jäsenyhdistykselleen ja niiden tuhansille jäsenille.

Yhteistyökumppanin artikkeli

Metsävakuutustenkilpailutuspalvelu
Etämetsänomistajien Liiton ilmainen jäsenetu
Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen!
Palvelun kautta on tätä kirjoitettaessa vakuutettu lähes 20 000 hehtaaria metsää. Lisäksi yhteensä lähes 100 000 hehtaaria on asiakkaillamme ja yhteistyökumppaneillamme harkinnassa. Saamamme
ennakkotiedon perusteella vakuutuskantamme tuplaantuu kesäkuun
loppuun mennessä.
Kilpailutuksen tuloksena tilakohtainen vakuutuksen hinta on laskenut keskimäärin 35 %. Parhaimmillaan hinta laski selvästi yli 50 %,
joten tämäntyyppinen vakuutusten massakilpailutus ja -hankinta kannattavat! Tähän mennessä on ollut yksi asiakas, jonka olemassa olevat
vakuutukset ovat olleet meidän tarjoustamme halvempia.
Mikäli haluat kokeilla palvelua, niin pääset siihen helposti mukaan
rekisteröitymällä Reiluvakuutus.fi -palveluun ja jättämällä sinne kiinteistöjesi tiedot! Palvelun löydät myös www.etamol.fi -sivustolta.
Samalla voit halutessasi kilpailuttaa myös koti-, okt- ja huvilavakuutuksesi. Muista varmistaa, että palvelun kampanjakoodina lukee ”ETAMOL”. Muista myös, että vakuuttamalla omaisuuttasi palvelun kautta,
tuet samalla Etämetsänomistajien Liitto Ry:n toimintaa!

Metsävakuutuksen turvavaihtoehtoina ovat perus- ja laajaturva.
Jätimme suppean (palo-) turvan pois, sillä se olisi ollut samanhintainen perusturvan (palo-, myrsky- ja lumiturva) kanssa. Omavastuuvaihtoehdot ovat 150 €, 300 €, 500 € ja 1000 €. Kuutiokohtaiset maksimikorvausmäärät ovat 15 €, 25 €, 35 € ja 40 €.
Muista, että palvelu on Sinulle ilmainen ja riskitön. Ensinnäkin
jos emme saa antamiasi ehtoja täyttävää tarjousta, ei myöskään vakuutuksia hankita eikä siirretä. Toiseksi vaikka kilpailutus onnistuisi ja
vakuutukset siirrettäisiin, niin voit milloin tahansa irtisanoa vakuutuksen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 7 päivän irtisanomisajalla ilman lisäkustannuksia.
Vahinkotilanteessa voit tehdä vahinkoilmoituksen omalta www.reiluvakuutus.fi -sivustoltasi, mistä korvaushakemus ohjataan edelleen
vakuutusyhtiölle. Hakemuksen liitteeksi voit lisätä viisi liitetiedostoa,
esimerkiksi mittapöytäkirjan ja valokuvia vahingosta.
Kesäisin terveisin!
Arto Haikonen
Toimitusjohtaja
Nordic Insurance Solutions Oy
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Evolla taitoiltiin taas

Etämetsänomistat
mittelivät taitojaan
SM-kisoissa
Parin vuoden tauon jälkeen Etämetsänomistajien Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille
SM-metsätaitokilpailut Evolla. Radan teosta
vastasi Matti Mäkiaho yhdessä Evon metsätalousinsinööriopiskelijoiden kanssa. Kilpailuun osallistui nelisenkymmentä kilpailijaa
viidestä metsätilanomistajayhdistyksestä. Kilpailut sujuivat hyvin ja myös sää suosi metsätaitoradan kiertäjiä.
Miesten sarjan voitti Antti Laakso (137 p.)
Päijät-Hämeen Metsänomistajista. Toiseksi
sijoittui Kullervo Kanniainen (130 p.) Oulun
Seudun Metsätilaomistajista ja kolmanneksi
Tapio Airola (128 p.) Päijät-Hämeen Metsänomistajista.
Naisten sarjan voitti Sirkka Jaakonsaari
(115 p.) Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajista. Toiseksi sijoittui Katja Kangasmäki (113 p.) Tampereen Seudun Metsänomistajista ja kolmanneksi Anniina Paronen
(111 p.) Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajista.
Joukkuekilpailun voitti Päijät-Hämeen
Metsänomistajat joukkueella Hannele Airola,
Tapio Airola ja Antti Laakso. Toiseksi sijoittui Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat joukkueella Sirkka Jaakonsaari, Sanna Jaakonsaari ja Veikko Jaakonsaari. Kolmanneksi
sijoittui Oulun Seudun Metsätilanomistajien
joukkueella Antti Lithovius, Martta Lithovius,
Kullervo Kanniainen ja Seppo Lahtela.
Kiitoksia kaikille kilpailijoille ja SM-kisojen
onnistumisesta vastanneille henkilöille.

Voittajien on helppo hymyillä. Kuvassa Antti Laakso (oikealla), Hannele Airola, Tapio Airola ja Liisa Jaakonsaari.
Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala Metsäkeskuksesta esitteli Energiaa metsästä – hanketta. Tarvetta tiedonvälittämiselle metsänomistajille on, sillä taimikonhoitorästejä on 800 000 hehtaaria, nuorenmetsänhoidon rästejä
460 000 hehtaaria ja ensiharvennusrästejä 900 000
hehtaaria. Kestävän metsätalouden rahoitustukea on
mahdollista saada em. metsänhoitotöiden hoitoon vielä
parin vuoden ajan. Sen jälkeen tulevaan Metka – rahoitukseen ne eivät ainakaan tällä hetkellä sisälly.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistaja 1/2022
Kuvakilpailun oikea vastaus ja voittajat:
Kuluvan vuoden ensimmäisessä Etämetsänomistaja-lehdessä pyydettiin tunnistamaan kuvan puut,
jonka lehdet pysyvät kiinni oksissa koko talven.
Kyseessä on tammi. Kuvakilpailuun tuli tavallista
enemmän vastauksia ja siksi nyt palkitaan poikkeuksellisesti kolme oikein vastannutta.
He ovat Kaisa Kaulio, Minna Laamanen ja Risto
Valaja. Kirjapalkinnot on toimitettu voittajille.
Onnittelut voittajille.

MetsäGroupin Lohjan piirin piiripäällikkö Tomi Lankinen kertoi, että yli 80 prosenttia metsänomistajista kokee hyvänä, että tekopökkelöitä jätetään hakkuiden yhteydessä metsään. Hakkuiden yhteydessä jätetään
myös metsän eläimille suojatiheikköjä, entiseltä nimeltään riistatiheikköjä. Metsänviljelyssä käytetään entistä
enemmän männyn ja kuusen sekaviljelyä. Viime vuonna
MetsäGroup palautti erilaisina jäsenetuina omistajajäsenilleen noin 80 miljoonaan euroa. Tomi Lankinen myös
muistutti, että FSC-sertifiointi on jäsenetu.
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Harvennuspuulle tuplabonus elokuun loppuun asti
Metsä Group kasvattaa puunhankintaansa, ja haluamme ostaa lisämäärän omistajajäseniltämme. Maksamme tänä
vuonna 1.5.–31.8. välisenä aikana ostamillemme harvennusleimikoille tuplabonuksen. Sopimusasiakkaat saavat
tuplabonuksen takautuvasti meneillään olevan takuuhintakauden ajalta.
”Omistajajäsenet ovat meillä puunhankinnassa
aina etusijalla. Haluamme, että juuri omistajajäsenemme hyötyvät puun hyvästä kysynnästä
ja kotimaahan tehdyistä investoinneistamme
eniten myös puukaupassa. Siksi tuplabonuskampanja”, puukaupan ja metsäpalveluiden
johtaja Jani Riissanen kertoo.
Tuplabonus on tarjolla kaikille jäsenille,
joilla on bonusoikeutta ja jotka myyvät
Metsä Groupille pystykaupalla harvennusleimikon 1.5.–31.8. välisenä aikana. Tuplabonus maksetaan harvennusleimikoissa sekä
tukki- että kuitupuulle. Bonus maksetaan
kuutiometrien perusteella, ja se määräytyy
neljän edellisen vuoden aikana omistajajäseneltä vastaanotetun puumäärän ja sopimustason mukaisesti.
”Kannustamme tuplabonuksella omistajajäseniämme tekemään kanssamme aktiivista
puukauppaa ja tarjoamme samalla hienon
mahdollisuuden metsien hoitoon”, Riissanen sanoo.

Puulla on hyvä kysyntä
Moni asia vaikuttaa juuri nyt puun hyvään
kysyntään, Riissanen kertoo.
”Metsäteollisuuden tuotemarkkinoilla
kysyntä on hyvä ja investointimme Rauman sahaan ja Kemin biotuotetehtaaseen
kasvattavat edelleen puunhankintamääriä
Suomessa. Myös puun tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa koko Itämeren alueen puuvirtoihin.”
Metsä Group toi Venäjältä lähinnä koivukuitua ja sahahaketta, etupäässä Metsä Fibren
Svirin sahalta, sekä koivutukkia. Ne pitää nyt
korvata muualta hankituilla puilla.
”Tavoitteemme on ostaa nämäkin puut kotimaasta.”, Riissanen kertoo.
Kuluneen vuoden aikana tukin hyvä hintataso on piristänyt ennen kaikkea uudistushakkuiden kauppaa.

Harvennuksilla elinvoimaa
”Haluamme tällä kampanjalla tehostaa kaupankäyntiä myös harvennuksissa, jotka ovat
merkittävä kuitupuun lähde, vaikuttavat posi-

tiivisesti metsien kasvuun ja elinvoimaisuuteen sekä tarjoavat työllistämismahdollisuuksia
korjuu- ja kuljetusyrittäjille ympäri Suomea.
Samalla varaudumme jo investointihankkeidemme kasvaviin puumääriin niin lyhyellä
kuin pitkällä aikavälillä.”
Vaikka Metsä Fibre lopettaa Kyrön sahan
toiminnan syyskuussa, mutta Metsä Groupin mäntytukin osto kasvaa silti Rauman
mäntysahan ansiosta yli miljoonalla kuutiolla verrattuna vuoteen 2021. Kemissä
käynnistyy biotuotetehdas vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä lisää havukuitupuun kysyntää 4,5 miljoonalla kuutiolla vuodessa.

Merkittävä etu
Tuplanbonuskampanja tuo omistajajäsenille
merkittävän edun. Esimerkiksi metsäomaisuuden hoitosopimusasiakas, joka on myynyt meille puuta neljän viimeisen vuoden
aikana yli 2 500 kuutiometriä, saa tuplabonuksen ansiosta harvennushakkuutulojen
päälle 2,80 euroa jokaista myymäänsä kuutiometriä kohti. Vastaavan määrän puuta
myyneelle jäsenetusopimusasiakkaalle vas-

taava summa on 2,00 euroa ja perusjäsenelläkin 1,20 euroa.
Omistajajäsenet voivat käyttää bonuksia metsänhoitopalveluihin. Bonukset jäsen voi nostaa
seuraavan puukaupan yhteydessä tai sijoittaa ne
viimeistään mittaustodistusta tehtäessä Metsäliitto Osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksiin.
Jäsenetu- ja metsäomaisuudenhoitosopimusasiakkaille tuplabonus maksetaan takautuvasti viime vuoden lopulla alkaneen takuuhintakauden ajalta.
”Näin teemme, jotta he voivat kaikissa
olosuhteissa luottaa saavansa parhaan maksamamme hinnan ilman, että joutuisivat
spekuloimaan kauppojensa ajoituksella. Toteutamme tässä samalla omistajastrategiaamme,
jonka mukaan tarjoamamme edut ovat sitä
paremmat mitä sitoutuneempi jäsen on omaan
osuuskuntaansa”, Riissanen sanoo.
Metsäliitto Osuuskunta jakoi tänä keväänä
ensimmäistä kertaa voitonjakoa neljän edellisvuoden puumyyntien perusteella. ”Puukaupoilla pääsee tulevaisuuden voitonjakoon
mukaan, vaikka bonusoikeutta ei olisikaan”,
Riissanen muistuttaa.
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Koululaiset istuttavat tänä keväänä kymmeniätuhansia
puuntaimia 4H-metsäpäivillä ympäri Suomen
Suomen Metsäsäätiö rahoittaa vuosittain 4H-järjestön metsäpäivien kuljetuksia. Rahoituksella yhä useampi koululainen
tutustuu suomalaisen metsän käyttömuotoihin ja metsäelinkeinoon koulun lähimetsää kauempana. Viime vuonna yli
10 000 lasta osallistui näihin tapahtumiin ja luku on palautumassa kaksinkertaiseksi poikkeuksellisten vuosien jälkeen.
”Klok!” Kalikat kalahtavat toisiaan vasten, kun
koululaiset pähkäilevät puulajeja näytekappaleista. Koivu se ei ainakaan ole, mutta männyn ja kuusen välillä käydään keskustelua.
Joku ehdottaa pihlajaa ja toinen epäilee kalikkaa tropiikin palmuksi.
Paikalliset 4H-yhdistykset tutustuttavat lapsia ja nuoria tekemällä oppien metsän pieniin
ja suuriin ilmiöihin ja niiden ymmärtämiseen.
Metsäpäivän rastiradalla pääsee ammattilaisten
ohjaamana esimerkiksi laskemaan puiden vuosirenkaita, istahtamaan hakkuukoneeseen tai
kokeilemaan puuntaimen istutusta. 4H-metsäpäivät toteutetaan yhteistyössä metsä- ja luontoalan eri toimijoiden kanssa.

Metsäpäivässä moni koululainen tarkastelee
metsää yhteiskunnan ja elinkeinon näkökulmasta ensimmäistä kertaa. ”Haluamme kannustaa nuoria katsomaan suomalaista metsää
myös opiskelun, työn ja yrittäjyyden kautta”,
kertoo kehityspäällikkö Sampo Juhajoki, joka
vastaa Suomen 4H-liitossa lasten ja nuorten
metsätoiminnan kehittämisestä.
Suomen Metsäsäätiö rahoittaa metsäelinkeinoa vahvistavia hankkeita ja yhtenä suurimmista painopisteistä ovat lasten ja nuorten
metsäprojektit. Toiminta perustuu vapaaehtoisiin metsäsäätiömaksuihin. Metsänomistaja voi puukaupan yhteydessä lahjoittaa
puukaupan loppusummasta 0,2 % suuruisen
maksun Metsäsäätiölle. Puun ostaja sitoutuu
tällöin maksamaan saman summan ja näin
puukaupan molemmat osapuolet osallistuvat
lahjoitukseen. Maksu on metsänomistajalle
verovähennyskelpoinen.
Metsäpäivässä pohditaan eri puulajeja ja niiden
ominaisuuksia. Kuva Laura Halvari

Metsäsäätiö sai uuden toimitusjohtajan
Suomen Metsäsäätiössä on aloittanut uusi
toimitusjohtaja metsänhoitaja Martta Fredrikson. Hän on työskennellyt yli 10 vuotta
metsäviestinnän ja metsäelinkeinon parissa.
4H:n metsäpäiviä Fredrikson on seurannut
työssään aiemminkin.
”4H:n metsäpäivät tarjoavat tärkeän kontaktin metsiin. Jollekin voi päivän päätteeksi herätä ajatus työstä metsäalalla ja
on myös hyödyllistä tehdä metsää tutuksi
harrastusmielessä. Tässä ajassa on tärkeää
ymmärtää suomalaisen metsän ja puun
merkitys yhteiskunnalle. Metsien kestävä
ja monipuolinen käyttö tulee parhaiten
tutuksi metsässä”, Fredrikson tiivistää.

info
• Laita puukappaa tehdessäsi
rasti ruutuun ja sijoita pieni osa
puukaupastasi tulevaisuuteen!
• Suomen Metsäsäätiö
tukee lasten ja nuorten
metsäkasvatusta monin tavoin.
Metsäsäätiö mahdollistaa
esimerkiksi sadoille kouluille
metsäammattilaisten
järjestämät metsäretket,
Metsävisa-kilpailun, Yrityskyläyhteistyön maakunnissa
sekä partiolaisten ja 4H:n
metsätoimintaa.
• Lue lisää metsasaatio.fi

Puun pituuden mittaaminen opitaan tekemisen kautta. Kuva Ilkka Loikkanen
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Teksti: PIRKKO HALTTUNEN

Metsänomistaja
- selvitä työeläke- ja vahinkoturvasi!
Omassa metsässään työskentelevä metsänomistaja vakuutetaan Maatalousyrittäjien
eläkelakiin perustuvalla MYEL-eläkevakuutuksella. Metsänomistaja on velvollinen ottamaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan
tarjoaman vakuutuksen, kun hän omistaa riittävän kokoisen metsätilan ja työskentelee itse
omassa metsässään. Metsätyötulon määrä arvioidaan metsässä tehtyjen töiden ja metsähehtaarien perusteella.
Metsänomistajan pitää selvittää vakuuttamisvelvollisuutensa, jos hänellä on EteläSuomessa vähintään 50 hehtaarin metsätila,
Keski-Suomessa 75 hehtaarin tila tai PohjoisSuomessa 100 hehtaarin metsätila. Vakuuttamisvelvollisuus koskee vain metsänomistajia,
jotka työskentelevät itse metsätilallaan ja heidän työpanoksensa arvo on vähintään 4 200
euroa vuodessa. Työskentely voi olla metsässä
tapahtuvaa työtä tai metsänhoidon hallinnollista työtä. Pienemmilläkin metsäpinta-aloilla
työskennellessä voi saada vapaaehtoisen vakuutuksen, sillä esimerkiksi 30 hehtaarin metsätyöpanos voi riittää vakuuttamiseen.
Mela vakuuttaa nimenomaan metsässä tehtävää työtä, ei metsän pinta-alaa. Jos metsänomistaja ei itse työskentele metsässään
tai hoida niin sanottuja johtotöitä, vaan on
ulkoistanut metsätilansa kaikki työt, hän ei
kuulu MYEL-vakuutusturvan piiriin.

Metsänomistajalle turvaa
koko työuralle ja sen jälkeen
Moni metsänomistaja on yllättynyt, että
MYEL-vakuuttamisesta karttuva eläke maksetaan palkkatyöstä ja muusta yrittäjätoiminnasta kertyneiden eläkkeiden lisäksi.
Vakuutukseen kuuluu myös kattava tapaturmaturva MATA-vakuutuksella, joka korvaa
metsätöissä sattuneiden tapaturmavammojen
ja ammattitautien hoidon.
MYEL-vakuutuksella on vaikutusta myös

muuhun sosiaaliturvaan, kuten esimerkiksi
Kelan sairausvakuutuspäivärahoihin ja vanhempainpäivärahoihin. Sairastuessa tai tapaturman kohdatessa MYEL-työtulo on pohjana päivärahojen maksussa palkka-ansioiden
ja mahdollisen YEL-vakuutuksen lisäksi.
Vanhuuseläkkeen lisäksi voi tulla tarve työkyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemiseen. MYEL kartuttaa myös niitä. MYEL-vakuutetulla voi olla
myös oikeus työeläkekuntoutukseen mikäli
työkyky on vakavasti uhattuna.

Vakuuta tekemäsi työ
MYEL-eläkevakuutus perustuu vuosittaiseen
metsätyötuloon, joka kuvaa metsänomistajan
työpanoksen arvoa metsänhoitotöissä.
Perinteistä vakuutettavaa metsätyötä ovat
esimerkiksi taimien istuttaminen, perkaus,
raivaus, harvennus- ja päätehakkuut sekä tuulenkaatojen korjuu. Vakuutettavaksi työksi
katsotaan kuitenkin myös metsänhoitoon
liittyvät hallinnolliset työt, kuten metsänhoitotöiden kilpailuttaminen ja metsänhoidon suunnittelu.
Moni metsänomistaja saattaa ulkoistaa

metsässä tapahtuvat käytännön metsänhoitotyöt, mutta tehdä itse säännöllisesti merkittävän osan metsänhoidon hallinnollisesta
työstä. Kaikki oman metsän eteen tehty työ
kannattaa vakuuttaa ja kerryttää työstä itselleen eläketurvaa.

Tyytyväinen vakuutettu
Kuopiolainen Markku Hämäläinen otti MYELvakuutuksen, koska Konnevedellä sijaitsevassa
metsässään touhutessa voi sattua myös vahinkoja ja niiden varalle hän halusi hyvän turvan.
-Toinen yhtä merkittävä syy oli se, että kun
metsässä kerran työskentelee, saa siitä karttua
eläkettäkin palkkatyön ja YEL-vakuutuksen
karttumien päälle, hän tuumaa.

– Heräsin vakuutusasiaan, kun sukupolvenvaihdoksen yhteydessä metsäpinta-ala ylitti
pakollisen rajan. Vapaaehtoinen vakuutus
olisi kannattanut ottaa jo aiemmin, sillä eläke
karttuu pikkuhiljaa. Aiemmin en ollut kunnolla tietoinen eläkevakuutusasiasta. - Mielestäni kaikkien, jotka metsän kanssa työskentelevät, pitäisi olla tieto näistä asioista, korostaa
Markku. Eläkkeelle siirryttyään Hämäläinen
on ottanut vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen työ- sekä vapaa-ajan vahinkojen varalle.
– Maksujen verovähennyskelpoisuus puoltaa
myös vakuuttamista, lisää Markku.

Laske turvasi taso laskurilla
Melan maksamien eläkkeiden, korvausten ja
vakuutusmaksujen taso määräytyy metsänomistajan työtulon perusteella.
Melan nettisivujen arviolaskureilla voit
kokeilla metsätilasi pinta-alatiedoilla, minkälainen oma Mela-turvasi olisi. Laskurilla voit
laskea arvion metsätyötulosi määrästä, jota
voidaan tietyin perustein korottaa tai laskeakin. Laskurilla voit selvittää myös eläkkeesi,
korvaustesi ja vakuutusmaksujesi suuruutta.

Mela neuvoo ja palvelee
Jos haluat kuulla lisää Melan vakuutuksista,
ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai asiakaspalveluumme. Melalla on koko maan kattava asiamiesverkosto. Asiamiehen kanssa voi hoitaa
kaikkia vakuutuksiin liittyviä asioita puhelimitse tai asiamiehen vastaanottopisteessä. Palvelu on maksutonta.
Nettisivujen mela.fi kautta voi lähettää
yhteydenottopyynnön, suojattua sähköpostia
ja hyödyntää työtulo- ja eläkelaskureita. Sieltä
löydät myös asiamiestemme yhteystiedot alueittain. Melan sähköisessä asiointipalvelussa
voi tehdä hakemuksia ja tulostaa todistuksia.
Melan asiakaspalvelu, p. 029 435 2650, neuvoo
puhelimitse arkisin klo 9–16 välisenä aikana.
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Marika Makkonen
Yhteismetsän hoitokunnan pj.
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Onko metsäasiasi kunnossa?
Vaivattomampi tapa tuottavaan
metsänomistamiseen on
LähiTapiola Yhteismetsä.
Tutustu nyt:

lahitapiola.fi/yhteismetsa

Palvelun tarjoavat Tapiola Yhteismetsä ja LähiTapiola
Kiinteistövarainhoito.
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Teksti: IRMA WELLING

Saimaan Metsänomistajat puukauppa-asioita
päivittämässä Metsä Groupilla

Linnunpönttöjen luovutuspuhetta pitää Saimaan Metsänomistajien puheenjohtaja Irma Welling.

SaiMelaiset kokoontuivat Metsä Groupin Lappeenrannan piiritoimistolle kuulemaan ajankohtaisista puukauppa-asioista. Mukana olivat myös ihka uudet jäsenemme Riku Aapro,
Matti Kiviniemi, Mika Laine ja Pasi Ahvonen.
Idea tilaisuuden järjestämiseen kumpusi hallituksen WhatsApp-keskusteluista. Laukkaan
Risto pani toimeksi ja sopi käyntimme tilaisuuden isäntien kanssa.
Piiripäällikkö Jari Makkonen kertoi runkoja järeyshinnoitteluista, joiden käyttö on tullut
perinteisen puulajikohtaisen hinnoittelun rinnalle. Runkohinnoittelua sovelletaan uudistushakkuisiin, jolloin metsänomistajan tili ei riipu
käytetystä katkonnasta. Järeyshinnoittelua sovelletaan 2. ja myöhempiin harvennuksiin. Runkohinnoittelun ulkopuolella ovat jatkossakin
lehtipuut ja lahopuu, jotka hinnoitellaan puulajikohtaisesti. Jari Makkosen näkemyksen mukaan
loppuvuodesta yli puolet myöhempien harvennusten ostoista olisi tehty järeyshinnoittelulla.
Nykyisessä puumarkkinatilateessa puutuotteilla on hyvä kysyntä. Nyt pystykaupan painopiste on kesäkorjuuharvennuksissa ja uudistushakkuissa kysytyin puulaji on koivutukki.
Energiapuun korjuu on metsänhoidon kan-

nalta oleellinen. Metsä Groupin osalta energiapuuta ostetaan lähinnä hankintakaupalla.
Energiarangan korjuukustannukset ovat helposti 25–30 €/m3, jolloin hankinta ei ole kannattavaa, jos kohteelle ei saada korjuun tuke.
Energiapuun kuljetus on kannattavaa nykyisin vain 80 kilometrin säteellä.
Kysymykseen miten metsänomistaja voisi
tehdä leimikoistaan kiinnostavampia, Jari vastasi, että taimikonhoidot pitäisi tehdä riittävän voimakkaina. Riittävän voimakkaan taimikon harvennuksen rajana tuli esille 1800
runkoa hehtaarilla. Myös riittävän isot kääntöpaikat ja varastopaikat sekä hyvät metsätiet
lisäävät leimikoiden houkuttelevuutta. Metsäkoneiden kuljetukseen käytettävä lavetti vaatii linja-auton veroisen kääntöpaikan. Leimikoiden osalta miniminä voidaan pitää 100 m3.
Yhteismyynnin sijaan pyritään samalla suunnalla tehtävien töiden ketjutukseen. Yhteismyyntiajatusta rajoittavat asiakkaiden erilaiset
leimikot ja jäsenedut.
Jäseneduista kuulimme tuplabonuksesta,
ennakkoraivausalennuksesta, taimikonhoidon ja varhaisperkauksen alennuksesta (25 €/
ha) ja hintatakuusta.

Niihin voi tukustua linkistä:
https://elinkeu.clickdimensions.com/m/
1/82718205/p1-b22094-a88e633ac1
2a4093a2a71c3a33dbaaad/1/1/0d0d2
4ae-1831-4be7-bc9d-d6799b5a27b6?_
cldee=DA9QQYP0L3_5acKPsYXNjwa
4RMaUXxT8j49E-BUanu9QDqOlAvIe8rP7HCa0DaJ&recipientid=contact60560eba2e2bec1181d800505601c556f54fab4ce2b94d53a47d6bbd6ea98700&esid
=b332b835-02b4-ec11-81e7-00505601c557
Kuulimme myös ekologisen kestävyyden
ohjelmasta, johon sisältyvät monimuotoisuuden
turvaamiseen liittyvät toimet lehtojen ja järeiden
haapojen (lpm yli 40 cm) ja muiden harvoin
esiintyviin lehtipuihin osalta. Lisäksi tuetaan Hiitolanjoen ennallistamis- ja kunnostustöitä sekä
kosteikkojen huolto- ja korjaustöitä.
Mittavat investoinnit ovat käynnissä Rauman sahalla ja Kemin biotuotetehtaalla.
Osaamisen ja markkinoinnin asiantuntija Roope Peuranlampi kertoi jäsenetuuksista ja siitä miten bonusta kertyy. Jäsenetusopimusten tärkeimmät edut ovat menekkitakuu
myrskypuiden ja talvikorjuuleimikoiden oston
osalta sekä puukaupan hintatakuu ja bonukset.
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Metsäretki Saarenmaalle
23.–26.9.2022
Etämetsänomistajien Liitto järjesti toukokuun lopulla
metsäretken Hiidenmaalle. Retki sai suuren suosion ja
kaikki 50 linja-autopaikkaa täyttyivät hetkessä. Muutamalle halukkaalle ei matkapaikkaa löytynyt. Muutamat Hiidenmaan matkalle osallistuneet toivoivat myös
syksyistä metsäretkeä Saarenmaalle. Edellisestä on aikaa jo viisi vuotta. Näillä perusteilla Etämetsänomistajien Liitto järjestää yhteistyössä Samuli Notko Matkojen kanssa mielenkiintoisen metsäretken Saarenmaalle.
Alustava ohjelma on seuraava:

Teksti: RAUNO NUMMINEN | Kuva: WIKIMEDIA COMMONS

Kuka maksaa purkutyöt ja maisemoinnin
Timantit ovat ikuisia, mutta tuulimyllyt eivät
Porin Reposaaressa puretaan Suomen kaikkien aikojen ensimmäiset yhden megawatin
tuulivoimalat. Niiden korkeus on 87 metriä ja ne on rakennettu vuonna 1999. Tuulivoimalat ovat siis tulleet vajaassa neljännesvuosisadassa käyttöikänsä tienpäähän. Ne
ovat myös auttamatta liian pieniä nykyaikaisiin tuulivoimaloihin verrattua. Esimerkkinä
voisi todeta, että Porin merialueelle suunnitellut tuulimyllyt ovat kokonaiskorkeudeltaan yli 300 metriä. Teholtaan tällainen tuulivoimala on 11–20 megawattia..
Monille metsänomistajille on tarjottu
mahdollisuutta vuokrata maitaan tuulimyllyjen rakentamista varten. Tuulesta saatava
energia on puhdasta eli siinä mielessä sitä
kannattaa suosia. Tuulimyllyjen rakentajat
tarjoavat erilaisia diilejä. Siitä noin puolen
hehtaarin maa-alueesta, mihin tuulimylly

rakennetaan, tarjotaan erilaisia korvausvaihtoehtoja. Vuokra voi olla euroa kuukaudessa
tai se voi perustua siihen, paljonko tuulimylly
tuottaa sähköä. Korvaus voi olla myös näiden yhdistelmä.
Sopimuksessa on korvausten lisäksi erittäin tärkeää sopia siitä miten ja kuka vastaa
tuulivoimalan purusta siinä vaiheessa, kun se
on sähkönsä tuottanut. Tuulivoimalan rakenteissa on betonia, terästä, alumiinia, kuparia,
elektroniikkaa, kaapeleita ja muovikomposiitteja. Näille kaikille löytyy kierrätyksessä
oma paikkansa. Ainoa vaihtoehto on sopia,
että tuulimyllyn rakentamisesta tai alueen
vuokraamisesta vastaava taho hoitaa tuulivoimalan purun kaikilta osin omalla kustannuksellaan. Samassa yhteydessä on syytä sopia
myös alueen maisemoinnista niin, että sen
voi palauttaa vaikkapa metsän kasvatukseen.

Etämetsänomistajien Liitto Erämessuilla.

Etämetsänomistajien Liitolla oli oma osasto Riihimäen kansainvälisillä Erämessuilla. Päävastuun osaston hoidosta
kantoi Riihimäen- Hyvinkään Seudun Metsätilaomistajat. Kuvassa yhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Pullinen.

23.9. perjantai
klo 9.30 Katajanokan satama. Jaetaan liput.
Matkatavarat voi tuoda bussiin.
klo 10.30 Helsinki-Tallinna, Viking XPRS.
Tallinnassa klo 14.00.
Ajamme Virtsuun ja lautalla Kuivastuun, mistä edelleen Saarenmaan pohjoispuolta Kuresaareen. Matkalla Orissaaressa miehitysajasta ja toisesta maailmansodasta kertova sotamuseo, Anglan tuulimyllyt ja Kaalin meteoriittijärvi. Tutustumme myös Länsi-Viron ja
Saarenmaan saaristometsiin ja kuulemme Viron metsätaloudesta.
Ruokailu Kaalin Körtsissä ja majoittuminen
Spa Hotelli Meressä Kuresaaressa.
24.9. lauantai
Saarenmaan metsänhoitoyhdistyksen edustajan tapaaminen.
Neuvostoaikaisen metsän uudistaminen sekä hoitamattomat ja hoidetut metsät.
Tutustumme nykyiseen metsätalouteen, Saarenmaan
luontoon, Kihelkonnan kirkkoon ja maatilamuseoon
sekä Takarannan vanhaan kalastajakylään.
Lounas Vöhman kylätalolla.
Pistäydymme Panga pankin rantatörmällä ja
Jouko Tavailan tamitarhalla.
Ruokailu hotellissa.
25.9. sunnuntai
Tutustumme Kuresaaren Piispanlinnaan ja
Tehumartinin taistelupaikkaan.
Tutustumme Sorven niemimaahan, missä oli
neuvostoaikainen kasarmi ja majakka.
Lounas.
Ajamme Sörven niemimaan ympäri.
Mahdollisuus tehdä ostoksia vanhassa kyläkaupassa.
Ruokailu hotellissa.
26.9. maanantai
klo 9.30 lähdemme kotimatkalle.
Vierailemme Reon nunnaluostarissa.
Lounas ravintola Singelissä Tallinnassa.
klo 17.00 Viking XPRS lähtee Helsinkiin,
jonne saavumme klo 19.30.
Matkan hinta on 545 euroa/hlö 2 hengen huoneessa
ja 725 euroa yhden hengen huoneessa. Hinta sisältää
bussikuljetuksen, laivapaikat, hotellimajoitukset ja hotellin kylpyosaston käyttömahdollisuuden, 3 aamupalaa, päivällistä ja lounasta sekä oppaan ja matkanjohtajan palvelut.
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 30.
Ilmoittautumiset pyydämme viimeistään perjantaina
29.7.2022 sähköpostilla rauno.numminen@etamol.fi.
Tervetuloa mielenkiintoiselle metsäretkelle hyvässä seurassa. Matkanjohtajina toimivat vanhat tutut
Samuli Notko ja Rauno Numminen
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Teksti: MATTI KIVINIEMI, RISTO LAUKAS ja IRMA WELLING, Saimaan Metsänomistajat ry | Kuva: ADOBE STOCK

Vauhtia tuontipuun korvaamiseen
- ”KIRVES ON METSÄLLE PARASTA”
Saimaan Metsänomistajat esittivät VTKVauhtia Tuontipuun Korvaamiseen -kampanjaa 8.3.2022. Tämän jälkeen on esitetty huolena, ettei kotimaista puuta saada liikkeelle ja
että huoltovarmuus on liipasimella. Samalla
on nostettu energiatuotannossa avainasemaan
nuorten metsien hoito.
Puun tuonnilla Venäjältä on pitkät perinteet johtuen Venäjän suurista metsävaroista
ja hyvistä logistisista yhteyksistä (yhteensopivat rautatiet). Koivukuitupuun raaka-ainetarve
on ylittänyt kotimaiset hakkuumahdolliuudet.
Toisaalta puun tuonnilla on ollut puun hinnan nousua Suomen puumarkkinoilla hillitsevä vaikutus. Vuonna 2020 Venäjältä tuotiin
kokonaisuudessaan 9,6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Venäjältä tuodusta puusta 51 % oli
kuitupuuta (4,9 milj. kuutiota), 37 % haketta
(3,6 milj. kuutiota) ja 4 % tukkia (0,4 milj.
kuutiota). Kasvua on ollut erityisesti hakkeen
ja koivun tuonnissa.
Saimaan Metsänomistajat kannustavat metsänomistajia aktiiviseen toimintaan metsissä.
Nyt on oikea aika vastata kotimaisen metsäteollisuuden puuntarpeeseen pitkällä aikavälillä.
Saimaan Metsänomistajat ry kehottaa hyödyntämään koko hakkuusuunnitteen ja teke-

mään hoitohakkuita omien metsien hoitotarpeen määrittelemän maksimäärän. On täysin
mahdollista korvata tuontipuu kotimaisella
puulla nyt ja jatkossa. Tuontipuun korvaamisella kotimaisella puulla on työllistävä vaikutus ja se lisää verokertymää.
Hoitohakkuutarvetta on erityisesti ensiharvennusmetsissä. Niissä hoitohakkuiden viivästyminen aiheuttaa kasvutappioita ja hiilensidonnan vähenemistä. Nuorten metsien
hoitorästejä meillä on satoja tuhansia hehtaareita. Niiden hoitohakkuista kertyy runsaasti,
miljoonia kuutioita, kuitu- ja energiapuuta.
Nyt noille kuitu- ja energiapuille on helpompi
löytää ostaja.
Mitä metsänomistaja voi tehdä omien nuorten metsien ja ensiharvennusten houkuttelevuuden parantamiseksi. Paljonkin, kasvattamalla leimikoiden kokoa lähellä toisiaan
olevien korjuukelpoisuudeltaan samanlaisten
leimikoiden yhtäaikaisella myymisellä, ajoissa
tehdyillä ennakkoraivauksilla ja hyvillä tieyhteyksillä. Puumäärältään 2–5 hehtaarin harvennuksilta saadaan kasaan jo ostajia kiinnostavia leimikoita.
Kaikki kehittämiskeinot puukaupan ja
korjuun tehostamiseen on otettava käyttöön.

Metsä- ja yksityisteiden kunnostamiseen on
panostettava. Hankintahakkaajakin voi saada
työstään korvauksen nuoren metsän hoidossa
ja ensiharvennuksilla. Kuituhakkuun lisäksi
kannattaa kokeilla myös puiden hakkaamista
kokorunkona energiapuuksi sekä hakkuutapojen vaihtelua leimikon sisällä.
Metsien kasvuun on panostettava.. Puun
lisääntyvä käyttö ja suojelutarpeet onnistuvat vain, jos lisäämme hehtaarikohtaista metsien kasvua luontoarvot huomioon ottaen. Siihen meillä on lukuisia keinoja muun muassa
ripeästi tehdyt uudistamistoimet, metsänjalostuksen mahdollisuudet, oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet, metsien lannoitus, riistatiheiköt, sekapuuston suosiminen ja tuhoriskien
pienentäminen.
Saimaan Metsänomistajien kampanjaesitykseen liittyi myös hakkuiden korjuukeskittymien kokoaminen ja yhteismyyntien toteuttaminen. Siihen ei ole kuitenkaan löytynyt
kokoavaa "työkalua", mutta metsänomistajat esimerkiksi yhteisen metsäautotien varrella voivat aktivoitua yhteistyöhön. Pienten
myyntikohteiden kokoamisella saadaan myyntiin isompia ja kiinnostavampia puueriä.
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Kannanotto: Etämetsänomistajien Liiton vuosikokous 26.3.2022

Varmistetaan puun saanti ja metsien kunto

Ensiharvennus- ja energiapuun
myynnille väliaikainen verovapaus
Lähes viisitoista vuotta sitten haluttiin vaikuttaa metsänomistajien
aktiivisuuteen ensiharventaa nuoret metsänsä. Keinoksi valittiin määräaikainen verovapaus sellaiselle puulle, joka kertyy ensiharvennusmetsistä. Tämä toimi hyvin. Metsiä ensiharvennettiin innokkaasti, nuorten
metsien tila parani, teollisuus sai puuta ja teknisestikin homma toimi
hyvin. Leimikosta kertyneen ensiharvennuspuun myyntitulosta ei maksettu veroa, mutta muusta puusta maksettiin normaali vero.
Nyt vastaavalle toimenpiteelle olisi yksi peruste lisää. Se on kymmenen miljoonan vaje metsäteollisuuden puun saannissa. Syyn kaikki
tietävät. Nyt jos koskaan pitäisi aktivoida metsänomistajat myymään
puuta ja varmistamaan metsäteollisuuden puunsaanti. Hyväksi koettu
keino tähän olisi määräaikainen verovapaus ensiharvennus- ja energia-

VÄLIAIKAINEN ENSIHARVENNUS –
JA ENERGIAPUUN VEROVAPAUS
VOISI KESTÄÄ VUODET 2023–2025.
puun myyntitulosta. Tämä lisäisi energia- ja kuitupuun tuloa markkinoille ja parantaisi nuorten metsien kuntoa. Puunjalostustuotteiden myynnistä kertyvä tulo valtiolle olisi monta kertaa suurempi kuin
verovapaudesta aiheutuva verotulojen menetys. Väliaikainen ensiharvennus – ja energiapuun verovapaus voisi kestää vuodet 2023–2025.

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

Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry

Manu Purola

0400 564 433

manu.purola@kaustinen.fi

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

Saija Kronqvist

040 464 3616

saija.kronqvist@metsaosmo.onmicrosoft.com

Pieksamäen Metsänomistajat ry

Jukka Kovanen

0400 651 641

jasenpalvelu@pismo.fi

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry

Liisa Korpela

044 590 8748

liisa.korpela@phnet.fi

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry

Vesa Putula

0400 588 927

vesa.putula@gmail.com

Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry

Kalevi Pullinen

045 310 7119

kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Saimaan Metsänomistajat ry

Irma Welling

040 555 4228

irmawelling.iwell@gmail.com

Satakunnan Metsänomistajat ry

Rauno Numminen

0500 328 333

raunonumminen@hotmail.com

Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry

Tuomas Korjus

040 579 7628

tuomas.korjus@suursaimaa.com

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry

Matti Ilveskoski

0500 625 380

matti.ilveskoski@luukku.com

Turun Seudun Metsänomistajat ry

Heikki Mäkelä

040 533 6652

heikki.makela107@gmail.com

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.)
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 2022
Etämetsänomistaja ilmestyy
neljä kertaa vuonna 2022
Lehden ilmestyminen
1/2022 Vko 10
2/2022 Vko 25
3/2022 Vko 38
4/2022 Vko 51

12

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2022

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Hieno Hiidenmaa

Etämetsänomistajat metsäretkellä
Etämetsänomistajien Liitto järjesti parin vuoden hiljaiselon jälkeen neljän päivän metsäretken Hiidenmaalle. Metsäretki kiinnosti, sillä
matkaan lähti viitisenkymmentä metsänomistajaa kaikkiaan kahdeksasta metsätilanomistajayhdistyksestä. Matkan järjestelyistä vastasi
Samuli Notko vankalla yli 30-vuotisella kokemuksellaan.
Koko Hiidenmaan metsäpinta-ala on noin
1000 neliökilometriä ja siitä on metsämaata
noin 70 prosenttia. Yleiskuva on sellainen, että
metsät ovat kuivahkon kankaan männiköitä.
Valtaosa männiköistä kasvaa ylitiheänä ja puun
laatu on osin tästä syystä ja osin meren läheisyydestä sekä tuulista johtuen heikko. Hiidenmaan metsille tyypillistä on myös lehtipuiden
kirjo. Tervalepät, saarnet, tammet, pyökit,
pähkinäpensaat ja tietysti myös koivikot ovat
yleinen näky. Kylillä kasvaa komeita hevoskastanjoita, jotka olivat retkemme aikaan toukokuun lopulla kukkeimmillaan.
Vaikka yleiskuva Hiidenmaan metsistä on
hoitamattomuus, niin hakkuitakin on tehty.
Männiköiden uudistamisessa yleisin tapa on
siemenpuuhakkuu. Niin sanottuja rökömäntyjä on jätetty harvakseltaan. Siemenpuualueet ovat monesti koivuttuneet ja taimikonhoidot ovat tekemättä. Metsistä kertyvä tukkipuu
sahataan ensisijaisesti omaan käyttöön. Kuitupuusta valtaosa menee energiakäyttöön.

Siemenpuuhakkuu on yleisin tapa uudistaa metsiä
Hiidenmaalla.

Kärdlan kaupungin pihojen erikoisuus on arteesinen kaivo eli lirikaivo, joista pohjavesi suihkuaa korkealle omalla paineellaan. Kuvassa Satakunnan Metsänomistajien varapuheenjohtaja Erkki Teikari.

Hiidenmaalla on oma metsänhoitoyhdistys
ja siihen kuuluu noin kolmesataa jäsentä. Keskimääräinen metsänomistus on viisitoista hehtaaria. Metsänhoitoyhdistyksen pääasiallinen
tehtävä on metsänomistajien neuvonta met-

Meille suomalaisille tutun kirjailijan Aino Kallaksen kesäasunto on Hiidenmaalla. Hän oli naimisissa Virolaisen diplomaatin Oskar Kallaksen kanssa. Aino Kallaksen
kuuluisin teos lienee Suden morsian.

sänhoitoasioissa. Työtekijöitä metsänhoitotöihin tai hakkuisiin ei ole ja näissä töissä metsänomistajan omatoimisuus on valttia.

Kopun majakka on Viron ja samalla myös Itämeren ja Baltian maiden vanhin toiminnassa oleva. Majakkarakennuksen korkeus on 36 metriä ja se valmistui vuonna 1531.
Majakka seisoo Hiidenmaan korkeimmalla paikalla, ja yli
sadan metrin korkeudessa meren pinnasta vilkkuva valo
loistaa lähes viidenkymmenen kilometrin päähän.
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Hake on Hiidenmaan tärkein vientituote. Tässä sitä lastataan laivaan Kärdlan satamassa. Laivamatka Viron mantereelta Rohulan satamasta Kärdlan satamaan kestää noin
puolitoista tuntia.

Hiidenmaalla on paljon sekä hienoja että ränsistyneitä kartanoita. Yksi kunnostetuista
on Suuremöisan katanano. Siellä asui 1800-luvun alussa Peter Ludvig Konstantin Ungern-Stenberg. Hän pystytteli rannikolle valemajakoita ja tämä aiheutti laivojen haaksirikkoutumisia. Haaksirikkoutuneiden laivojen omaisuus kuului niiden löytäjälle. Tämä oli
kartanonherran kyseenalainen bisnes. Toiminnalle tuli tyly loppu, sillä Katariina II passitti laivarosvon Siperiaan ja sille tielle hän jäi.

Hiidenmaan metsänhoitoyhdistystä johtaa Aira Toss (oikealla) ja metsäretken oppaana
toimi koko matkan ajan Katrin Stalde.

Tämä on tyypillinen näkymä Hiidenmaan tienvarsilla. Hoitamatonta männikköä. Sen sijaan tiet ovat hyvin hoidettuja. Päivässä parissa koko saaren kiertää hyvin. Pisin etäisyys saaren päästä päähän on noin 60 kilometriä.

Teksti: IRMA WELLING

Älkäämme unohtako metsiemme erikoispuita
Metsiemme erikoispuita ovat muun muassa
pylväät, erikoistyvitukit, parrut ja pikkutukit. Erikoispuiksi luetaan myös joulukuuset ja havut sekä metsäenergia (rangat, oksat,
latvamassa ja kannot). Erikoispuut tuottavat
enemmän tuloja tavalliseen puukauppaan verrattuna. Pylväistä ja erikoistyvistä maksetaan
enemmän kuutiolta kuin normaalitukeista.
Myös pikkutukit ja parrut tuottavat metsänomistajalle kuitupuuta paremmat tulot.
Metsänomistaja ei aina tiedä millaisia erikoispuita hänen metsissään kasvaa ja millaisilla
erikoispuilla on kysyntää. Pystykaupoissa nämä
erikoispuut saattavat tulla hinnoitelluiksi tukin
ja kuidun normaalitaksojen mukaan. Erikoispuut kannattaa ottaa talteen muiden toimenpiteiden yhteydessä. Minimieriäkään ei ole, jos

samalle tehtaalle viedään tukkia ja/tai kuitua.
Pylväiden valinta ja merkintä tehdään metsässä ennen korjuuta. Pylväiksi valikoidaan
suoria, pitkiä ja vähäoksaisia mäntyjä uudistushakkuualueilta. Minimilatvaläpimitta on
yleensä 13 senttiä. Pylväistä maksetaan noin
10 € kuutiolta enemmän kuin mäntytukeista.
Koivun määrää kuusikoissa aliarvioidaan
helposti. Esimerkiksi koivun erikoistyveä
(minimilatvaläpimitta 26 cm) saattaa löytyä
kuusikosta jopa 15 % kokonaistukkimäärästä
uudistushakkuussa. Koivun erikostyveä käytetään muun muassa ohutviiluvanerin valmistukseen. Koivun erikoistyvi tuottaa tuplahinnan tavalliseen tukkipuuhun verrattuna.
Parhaita pikkutukki- ja parrukohtaita ovat
harvennusleimikot. joista ei vielä saa tuk-

kia. Jos metsä on alamittaista tukille, saadaan
tyveltä pikkutukkia ja parrua sen jälkeen. Riippuu metsäyhtiöstä kuinka tarkkaan he ottavat
pikkutukkia ja parrua talteen pystykaupassa
vai menevätkö kaikki kuitupuuksi. Pikkutukista maksetaan noin 10 € kuutiolta ja parrusta noin 5 € kuutiolta enemmän kuin kuidusta. Harvennusleimikoilla näillä hintaeroilla
on jo suuri merkitys.
Metsänomistaja voi löytää erikoispuilleen
ostajan esimerkiksi Kuutio.fi kautta, Facebookin Erikoispuu pörssi-ryhmän kautta tai
jos metsänomistajalla ei ole tietoa erikoispuiden ostajista, hän pääsee erikoispuumarkkinoille metsänhoitoyhdistysten kautta.
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Teksti: IRMA WELLING

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Löytyykö metsistäsi nuoren
metsän hoidon tuen ja pienpuun
keruutuen kohteita?

Onko sinulla
hybridihaavikko

Tukea saatavilla nuoren metsän hoitoon

Näinä aikoina hybridi on päivän sana. On
hybridiautoja, hybridivaikuttamista ja joillakin myös hybridihaavikoita. Niitä perustettiin parikymmentä vuotta sitten. Metsänomistajat ja jotkut puunostajat tekivät
oikein sopimuksia siitä, millä hinnalla
nopeakasvuista haapaa aikanaan ostetaan.
Ainakin joissain sopimuksissa haapakuidun
hinta oli sidottu kuusikuidun hintaan. Metsänomistajan kannattaa nyt muistutella, että
onko hänen metsässään hybridihaavikoita ja
kaivaa esiin niiden perustamisesta aikanaan
tehty sopimus. Tällä hetkellä haapakuidun
hinta ei ole hääppönen. Sopimushinta sen
sijaan voi olla aivan toista luokkaa.

Nuoren metsän hoito tarkoittaa varttuneen
taimikon hoitoa tai nuoren metsän kunnostusta. Lisäksi Kemera-tukea voidaan myöntää
työn yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen. Pienpuu on pienirunkoista puuta, joka
hyödynnetään pääasiassa energiantuotannossa.
Nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa
hehtaarilta. Jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta, on tuki 430 euroa
hehtaarilta.
Hallitus on valmistellut Kemera-tukea koskevaa uutta asetusta, joka on lausunnolla 29.4.2022
saakka. Asetuksessa esitetään nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun ehtojen ja tukitason
palauttamista vuoden 2015 tasolle. Muutokset
olisivat voimassa tämän Kemera-kauden loppuajan, enimmillään vuoden 2023 loppuun asti.
Tuki kasvaisi nykyisestä 20 eurolla ja pienpuun
keruutuen kanssa tuki olisi 450 euroa hehtaarilta.
Lisäksi puuston poistuman määrää esitetään laskettavan 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaarilta muualla Suomessa, mutta pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon.
Kemera-tukea voi saada uudelleen samoille
metsänhoitokohteille tietyn määräajan kuluttua ja tietyillä ehdoilla. Nuoren metsän hoidon Kemera-tukea voi saada myös kohteille,
joilla on aiemmin tehty nykyisen Kemera-lain
mukainen taimikon varhaishoitotyö. Tukea voi
saada, kun varhaishoidon toteutuksesta on kulunut 7 vuotta. Vastaavasti nykyisen Kemera-lain
mukaisen nuoren metsän hoitotyön jälkeen täytyy odottaa 10 vuotta, että kohteelle voi saada
uudelleen nuoren metsän hoidon tukea.

Nuoren metsän hoito ajoittuu
taimikonhoidon ja ensiharvennuksen väliin
Taimikonhoito on jaettavissa taimikon varhaisperkaukseen ja taimikonharvennukseen.
Taimikon varhaisperkaus tehdään 3-5 vuoden
päästä istutuksesta ja siinä poistetaan heinää
ja istutettujen taimien kanssa kilpailevaa lehtipuuvesaikkoa. Taimikonharvennuksessa poistetaan huonolaatuisia ja liian tiheässä kasvavia
puita. Sitä tarvitaan, kun pisimmät kasvatettavat puut ovat 3-8 metrisiä. Taimikonharvennuksen jälkeen kuusikkoon jää 1 800–2 000
tainta, männikköön 2 000–2 200 tainta ja rauduskoivikkoon 1 600 tainta hehtaarille.

Taimikonhoitoa seuraa ensiharvennus, kun
puut ovat saavuttaneet Etelä-Suomessa 13–16
metrin valtapituuden (Metsänhoidon suositukset). Ajallisesti ensiharvennus tehdään
20–35 vuoden ikäisessä metsässä Etelä-Suomessa. Tarkemman ajankohdan määrittelyyn
käytettään pohjapinta-alaa ja puiden valtapituutta sekä harvennusmalleja. Ensiharvennuksessa jätetään 900–1 100 puuta hehtaarille.
Jos nyt taimikonharvennus on viivästynyt tai
taimikko on jäänyt taimikkoharvennuksessa
ylitiheäksi tavitaan toimnepiteitä ennen ensiharvennusta. Nämä ovat nuoren metsän hoitokohteita. Nuoren metsän hoidosta puhuttaessa
voidaan erottaa seuraavat kolme tulokulmaa:
1) taimikon viivästynyt hoito, 2) ensiharvennuksen aikaistaminen ja 3) ennakkoraivaus
ennen ensiharvennusta.
Nuoren metsän hoidon eri tulokulmat:
1. Taimikon viivästyneen hoidon tapauksessa
poistettavat puut ovat pieniläpimittaisia eikä
ainespuuta välttämättä kerry. Tällainen nuoren
metsän hoito tehdään useimmiten raivaamalla
metsurityönä ilman pienpuun keruuta.
2. Ensiharvennuksen aikaistamista käytetään
hoitamattomissa ja ylitiheissä kohteissa. Ainespuuta kertyy tällöin niukasti, mutta pienpuuta
voi hyvinkin kertyä 35 m3/ha ja poistuma voi
olla 1 500 r/ha (jatkossa ehkä 1 000 r/ha).
Aikaistettu ensiharvennus ja pienpuun keruu
tehdään joko koneellisesti tai metsurityönä.
3. Ylitiheissä kohteissa tarvitaan ennakkoraivausta ennen ensimmäistä harvennusta. Ennakkoraivauksessa poistetaan pieniläpimittaiset ja liian
tiheässä kasvavat puut. Ennakkoraivaus tehdään
yleensä metsurityönä, eivätkä pienpuun keruun
kriteerit (35 m3/ha, poistuma 1 500 r/ha (jatkossa ehkä 1 000 r/ha ) välttämättä täyty.

Nuoren metsän hoidolla lisäät
metsätalouden kannattavuutta
Nuoren metsän hoito lisää kasvatettaviksi
valittujen puiden elintilaa ja vähentää puiden
välistä kilpailua. Puiden paksuuskasvu nopeutuu ja puut järeytyvät niin, että tukkipuun
osuus koko puumäärästä kasvaa. Jos nuoren
metsän hoidosta kertyy tulojakin, parantavat
ne metsänkasvatuksen kannattavuutta. Varhemmin saadut tulot lisäävät tuottoa korkovaikutuksen kautta.
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Teksti: PAULI KANKAINEN | Kuva: ADOBE STOCK

Taimia istuttamaan
Metsänviljely - puun taimien istutus ja kylvö
ovat olleet tärkeässä roolissa sen hyväksi, että
Suomesta on kehittynyt yksi maailman johtavista metsätalousmaista. Suomen metsissä on
nyt puuta enemmän kuin koskaan ja ne kasvavat joka vuosi uutta puuta yli 100n miljoonaa
mottia, kun kasvu esim. 1960-luvun lopussa oli
vain puolet tästä. Suomen metsissä alkoi voimakas uudistaminen pääasiassa metsänvilelyllä
1940-luvun lopulla nk. harsintajulkilausuman
jälkeen. Seuraavina vuosikymmeninä metsien
uudistamista rajoitti lähinnä metsänviljelymateriaalin puute. 1950- ja 60-luvuilla apuun tulivat 4H-kerholaisten taimitarhat ja männyn sekä
kuusen käpyjen yleiskeräykset kuin myös esim.
Venäjältä Krasnojarskista saadut taimet. 1960
luvulla puiden istutus ja kylvö nytkähtivät ratkaisevasti eteen päin metsätalouden rahoitusohjelmien avulla, joita oli yhteensä kolme.
Näinä päivinä puiden istutuksesta on tullut
entistä tärkeämpää, koska sen avulla voidaan

ilmakehästä poistaa haitallisen suurina määrinä entistä pahemmin esiintyvää hiiltä(CO2).
Kuution puu sitoo itseensä noin tuhat kiloa
hiiltä. Sitä sitoutuu paitsi runkopuuhun, myös
oksiin ja varsinkin juuristoihin. Tämän on
noteerannut valtiovaltakin ja myöntänyt parhaillaan voimassa olevan lain puitteissa huomattavaa tukea joutomaiden metsitykseen.
Metsäluontoa voitaisiin elävöittää ja monipuolistaa käyttämällä istutuksissa osin myös
vierasperäisiä, oloihimme todistetusti hyvin
sopivia puulajeja. Voitaisiin käyttää esim. vaikeissakin paikoissa hyvin menestyvää, kaunista
mustakuusta, parhainta kosteutta kestävää
sahatavaraa tuottavaa lehtikuusta, kuusista varmiten menestyvää Lutzin kuusta ja kauneinta
vihreää tuottavaa pihtakuusta. Olisi hyvä käyttää myös parhaita saunavastoja tuottavaa rauduskoivua, hyvin kosteutta kestävää, hyviä saunapaneeleita tuottavaa ja myöhään syksyyn
hyvin vihreät lehtensä säilyttävää terveleppää.

Osmolaiset (Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry) ovat päättäneet juhlistaa 30-vuotista
toimintaansa puunistutuskampanjalla Jäsenet
saavat halutessaa 30 tainta sisältävän taimipaketin. Kotimaisten puiden lisäksi mukana on
myös muutamia alunperin ulkomaisia puulajeja. Kampanjan yhteydessä on tarkoitus
selvittää, voidaanko pakkauksissa käytettyjä
pahvilaatikoita käyttää uudelleen muihin tarkoituksiin. Niitähän voitaisiin käyttää esim.
siirtoistutuksiin, tuohien ja käpyjen keräykseen, kenties marjalaatikoinakin.
Kampanjan avulla saadaan selville myös,
onko Osmolla ollut hyvä hallitus jokaisena
kolmena vuosikymmenenä. Jos jonkun jäsenen istuttamia taimia kuolee, niin se kuinka
monta tainta on kuollut, kertoo suoraan sen
kuinka monena vuonna Osmolla on ollut ko.
jäsenen kannalta huono hallitus. Eli kannattaa
vuosikokousten tarkkaan harkita, ketä sinne
hallitukseen valitaan.
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Rakkojen salaisuus
Minulla oli mahdollisuus osallistua Enontekiöllä eläkkeellä
olevan geologin Peter Johanssonin luentoon maasta, tuntureista ja vähän muustakin. Yksi perusasia, mitä ei aina tule ajatelleeksi on maaperä. Päällimmäisenä on aina maaperä ja sen
alla on aina peruskallio. Peruskallion alla olevaa aluetta kutsutaan maankamaraksi.

Rakka
Lapissa kävijät ovat varmasti vaelluksillaan kohdanneet rakkoja. Mutta miten ne ovat syntyneet. Jääkausi on siirtänyt
kivenlohkareita ja ne ovat pilkkoutuneet pienemmiksi kiviksi
niin, että kiven railoihin on kertynyt vettä. Jäätyessään vesi
laajenee noin 7 prosenttia. Laajetessaan vesi halkaisee kiven
ja näin syntyy kivirakkoja.

Uhkurakka
Uhkurakkoja näkee useimmiten soiden reunoilla. Näky voi
olla odottamaton ja hämmentävä. Uhkurakka selittyy sillä,
että routa nostaa kiviä maan alta ja näin syntyy uhkurakka.

Pirunpelto
Pirunpelto on kivikko, joka sijaitsee muinaisella rannalla.
Vesi lajittelee rantoja huuhtoessaan maa-aineita hiukkaskoon
mukaan. Pirunpelto on kohta, johon on jäänyt isompia kiviä.
Kun vedenpinta laskee, niin pirunpelto voi sijaita kaukanakin rannasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO
Kaivoslain muuttamisessa kiinnitämme huomiota erityisesti seuraaviin tärkeisiin kohtiin:
1. Lupatoimintaa tarkennetaan.
2. Paikalliseen hyväksyttävyyteen kiinnitetään huomiota.
3. Maanomistajan vaikutusmahdollisuuksia parannetaan.
4. Muut elinkeinot huomioidaan.
5. Kiinteistönomistajan asemaa parannetaan.
6. Maanomistajan suostumusta toiminnan jatkamiselle vaaditaan.
7. Vuosittaiset avoimet tiedotustilaisuudet asianosaisille järjestetään.
Etämetsänomistajien Liitto toteaa, että se on tutustunut Maa- ja metsätaloustuottajien antamaan lausuntoon uudesta kaivoslaista ja yhtyy sen kaivoslakiluonnoksesta antamiin näkemyksiin.
Sen lisäksi Etämetsänomistajien Liitto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin lainkohtiin:
- Maanomistajilla tulee olla valitusoikeus malminetsintälupiin. Malminetsintää ei pitäisi voida aloittaa ennen kuin mahdolliset maanomistajakohtaiset valitukset on käsitelty.
- Malminetsinnän jatkoluvan saannin edellytyksenä tulisi olla, että jokainen
maanomistaja antaa sille suostumuksensa omien maidensa osalta.
- Malminetsintä- ja louhintakorvaukset pitäisi saada maanomistajan kannalta oikeudenmukaiselle tasolle. Vrt. MTK:n tekemät
korvauslaskelmat.
- Malminetsintään ym. aiheeseen liittyviin tiedotustilaisuuksiin pitäisi
maanomistajalla olla etäosallistumisoikeus. Tämä mahdollistaisi myös
etämetsänomistajien osallistumismahdollisuuden tilaisuuksin.
Rauno Numminen

VARMOIN ASKELIN METSÄTILAKAUPAN MAASTOISSA – Metsätilat.fi
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Puun tuonti
Venäjältä loppui

Hyvällä nuorten
metsien hoidolla
voidaan korvata
tuontipuuta
Kolmivuotiskauden viimeistä Puumarkkinatyöryhmän kokousta johti uusi maa-ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Kokouksen yleinen huolenaihe
oli metsien kunto ja puun riittävyys. Tilaisuuden
aluksi ministeri kertasi muutamia lukuja, joilla
pyritään vaikuttamaan edellä mainittuihin huolenaiheisiin. Nuoren metsän hoidon kemeratuki nousee 450 euroon. Puuterminaalien rakentamiseen on
varattu 40 miljoonaa euroa ja yksityisteiden parantamiseen 10 miljoonaa euroa. Metsäkeskus saa metsien käytön aktivointikampanjaan 350 000 euroa.
Puukauppa on alkuvuonna käynyt viime vuotta
hitaammin. Metsäteollisuudella onkin tällä hetkellä huoli puun saatavuudesta. Sille olisi tärkeää
vakaa toimintaympäristö. Huolta aiheuttaa kotimaan puumarkkinan lisäksi EU:sta mahdollisesti
tuleva sääntely. Uudessa maailmantilanteessa EU
joutuu harkitsemaan uudella tavalla muun muassa
sen, miten energian saanti turvataan. Puulla on
tässä monessakin mielessä merkittävä rooli. Antti
Kurvinen kuvasi osuvasti puun merkitystä Suomelle niin, että se on meidän öljymme.
Puumarkkinatyöryhmän kokouksessa puhutti
myös turve, koska sillä on yhdessä hakkeen kanssa
vaikutusta energiatuotantoon. Näyttää siltä, että
tässä uudessa tilanteessa turvetuotannon alasajoa
pitää hidastaa ja onneksi se on vielä mahdollista.
Huomiota kiinnitettiin myös sellaiseen tekniseen
asiaan, että EU:ssa sääntely uhkaa kasvaa, mutta
siihen kasvaako se, voidaan vielä vaikuttaa.
Venäjän puun tuonnin loppuminen ei koske pelkästään Suomea vaan myös muita Euroopan maita.
Aiheuttaako tämä sellaisen ilmiön, että meiltä korjattua tukkipuuta viedään muihin maihin. Riski on
olemassa, mutta sen toteutuminen jää nähtäväksi.

Muistokirjoitus

Tapani Jääoja
1948–2022

Turun Seudun Metsänomistajat ry:n varapuheenjohtaja Tapani Jalmari
Jääoja menehtyi 74-vuotiaana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa
27.4.2022. Hän syntyi 7.2.1948 Yläneellä, pääsi Turun iltalukiosta ylioppilaaksi, suoritti varusmiespalvelunsa Porin Prikaatissa ja oli sotilasarvoltaan kersantti.
Lukiomatematiikassa menestyneenä Tapani lähti 1975 opiskelemaan
aluksi matematiikkaa Turun yliopistoon, mutta luonto ja ulkoilmaelämä
veivät voiton: vuoden kuluttua häin vaihtoi opinnot Tuomarniemen metsäoppilaitokseen, jossa suoritti metsäteknikon tutkinnon ja myöhemmin
Tampereella metsätalousinsinöörin AMK-tutkinnon.
Opetustyön Tapani aloitti metsäkoulussa Laitilassa, mutta siirtyi Paimioon metsäkoulun opettajaksi ja sittemmin metsänhoidon lehtoriksi. Liviaksi nimensä muuttaneesta oppilaitoksesta hän jäi eläkkeelle 68-vuotiaana
2016. Muutamat TSMO:n jäsenetkin ehtivät Paimiossa suorittaa hänen
metsänomistajille suunnattuja lyhytkurssejaan. Vastapainoa koulutyöhön
Tapani haki monilukuisista järjestötoimista eri tasoilta. Hän kertoi maksaneensa parhaimmillaan lähes 20 yhdistyksen ja seuran jäsenmaksut.
Puoliso Anneli kuoli kymmenisen vuotta sitten syöpään ja Tapani itsekin kävi keuhkosairautensa vuoksi hiukan sitä ennen jo kuoleman portilla,
mutta sai lisäaikaa elämäänsä uusilla keuhkoilla. Tapani liikkui paljon ja
teki elämänsä loppuun saakka hämmästyttäviä matka-autoretkiä Lappiin
ja Pohjois-Norjaan. Siitä, mihin autotie päättyi, hän jatkoi polkupyörällä.
Turun Seudun metsänomistajien hallituksessa Tapani ehti olla varapuheenjohtajana vuodesta 2016 elämänsä loppuun. Hän edusti hallituksemme
kokemusasiantuntijoiden joukossa sitä koulutettua metsäasiantuntemusta
ja hyviä kontakteja asiantuntijoihin, joita tarvittiin ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumia, esitelmiä ja retkiä. Hän oli hyvin seurallinen. Vaikka
koronarajoitusten vuoksi jouduimme välillä toimimaan Teamsin avulla
etänä, lähitapaamisia hän aina kaipasi.
Tapani siunattiin 14.5. Paimion kirkossa ja saatettiin kotikunnan multiin monien kymmenien sukulaisten, tuttavien, työtovereiden ja entisten
oppilaiden saattamana.
Teksti: HEIKKI MÄKELÄ, TSMO:n ppuheenjohtaja, ETAMOL:in varapuheenjohtaja
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Teksti: IRMA WELLING

Vihreän kullan tiellä

- Suometsien hoitoa oppimassa Suomen Metsätieteellisen Seuran Metsänhoitoklubin kevätretkellä Kerimäellä
Kevätretken teemana olivat suometsät. Retken
johtajana oli metsänhoidon professori emerita Leena Finér.
Ensimmäisenä kohteena oli Operandumhankkeen (Open-air laboratories to manage
hydro-meteorological risks) havaintokohde.
Havaintokohde liittyi Puruveden vesistön
alueella käytettyihin erilaisiin luontopohjaisiin ratkaisuihin metsänhoitotoimnepiteiden
aiheuttamien vesistökuormitusten vähentämiseksi suometsissä.
Ensimmäisenä kohteen oli yksityisen metsänomistajan havaintokohteella toteutettu jatkuvapeitteinen kasvatushakkuu kolmella eri tavalla
1) lievänä yläharvennuksena, 2) voimakkaana
yläharvennuksena ja 3) hakkuuna, jossa poistettiin kaikki ainespuu. Kohteella oli runsaasti alikasvosta, mutta kuitupuun kokoista puustoa oli
vähän. Jatkossa havainnoidaan taimettumista ja
taimien elpymistä. Koealat olivat pinta-alaltaan
0,15–0,16 hehtaaria (40 m x 40 m, 40 m x 40 m
ja 30 m x 50 m). Koealoilta mitattiin kaikki yli
1,3 metrin korkuiset taimet ja puut. Koealalla 1
poistettiin ajourapuut, sairaat ja kuolleet puut
ja läpimitaltaan yli 29 sentin männyt. Koealalta
2 poistettiin edellisten lisäksi kaikki yli 29 sentin puut ja yli 21 sentin hieskoivut ja muutama
kuusi. Koelalalta 3 poistettiin kaikki ainespuu.
Kohteen esittelijöinä toimivat Esko Oksa
Lukesta, joka oli tehnyt hakkuun leimauksen,
Piia Kietäväinen ja Heljä Juuti Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savosta, jotka olivat olleet mukana
puukaupan teossa ja hakkuiden toteutuksessa
ja Hannu Hökkä Lukesta, joka on suometsien erikoistutkija.

Havaintoja kohteesta:
* Alikasvoskuusta oli runsaasti, mutta ei tasaisesti vaan ryhmissä. Raivausta tarvitaan parin
vuoden päästä, jolloin tavoitellaan 1500–
2000 r/ha. Silloin kasvamaan jätetään parhaiten elpyneet kuusentaimet. Elpymiseen
kuusella kuluu aikaa 4–5 vuotta.
* Hannu Hökkä kertoi rahkasammaleen edistävän siementen itämistä. Odotettavissa on myös
siemensyntyisiä kuusen ja männyn taimia.
* Harvennuksen voimakkuudella optimoidaan
pohjaveden syvyyttä ja vaikutetaan siten metsätalouden ilmasto- ja vesistökuormitukseen.
Liian rankalla harvennuksella pohjaveden
pinnan korkeus nousee ja märkyys tappaa
taimet parissa vuodessa. Kuivuuden vaikutus
näkyy taas seuraavien vuosien kasvussa.
Toisena kohteena oli suometsän viljelykohde,

Vihreän kullan tie.

Retkeläiset valmiina maastoon. Leena Finér kertomassa
kohteesta. Kuva Jaakko Temmes

Naveroita ja kuusentaimia. Kuva Irma Welling

Kuvion 1 runsasta alikasvosta. Kuva Irma Welling

Putkipato oikealla ja puuainesta laskeutusaltaassa.
Hannu Hökkä keskellä. Kuva Jaakko Temmes

pinta-ala 7,6 ha. Vanha, 121 vuotias, riukuuntunut suometsäkuusikko oli avohakattu vuonna
2019. Puuston keskiläpimitta oli ollut 23 senttiä ja pituus 19 metriä sekä runkoluku 659 r/ha.
Alikasvosta tai pensaskerros puuttui lähes täysin. Maata peitti seinäsammalpinta. Kohteelle
tehtiin naveromätästys syksyllä 2020 ja kuusen istutus 2021.
Piia Kietäväinen Mhy Etelä-Savosta kertoi,
että päädyttiin kuusentaimien istutukseen eikä
luontaiseen uudistamiseen, vaikka alue oli muodoltaan kapea ja pitkänomainen, kun alueelta
puuttui alikasvosto lähes kokonaan.

tumisen kriteerinä pidettiin sitä, että alueella on ennestään luontaisen uudistamisen
kautta syntynyttä taimikkoa.
Kolmantena kohteena oli suometsän vesiensuojelukohde. Kohdetta esitteli Antti Leinonen
Suomen metsäkeskuksesta. Antti työskentelee
nykyään myös maa- ja metsätalousministeriössä työharjoittelijana ja osallistuu METKAN
valmisteluun. Kohteen suoalue oli useita kymmeniä hehtaareita. Alue oli harvennushakattu
ja osalle aluetta oli tehty kunnostusojitusta.
Vesiensuojelutoimnepiteenä oli rakennettu laskuojaan laskeutusallas. Laskeutusaltaan kiintoaineen sitomisteho on vain noin 20 %. Laskeutusaltaan tehoa parannettiin putkipadolla ja
puuaineksella. Puuaineksen pinnalle veden alle
muodostuu biofilmi, jonka vaikutuksesta liukoisista ravinteista pidättyy 30–40 %. Ravinne- ja
kiintoainepiikkien on todettu jatkuvan 3 vuoden ajan ojien kunnostuksesta. Puuaines voidaan poistaa tämän ajan jälkeen. Laskeutusaltaaseen oli sijoitettu myös biohiilisäkkejä, joiden
tarkoituksena oli sitoa typpeä ja raskasmetalleja. Niiden kokeilu ei kuitenkaan onnistunut.

Havaintoja kohteesta:
* Metsäkeskuksen tarkastusraportin mukaan
säästöpuita oli jätetty riittävästi 29,3 kpl/ha.
Tarkastus oli tehty drone-kuvien perusteella.
* Säästöpuuryhmät oli jätetty avohakkuualueen reunoille.
* Säästöpuuksi oli jätetty isokokoinen koivu,
josta on odotettavissa runsaasti siemensyntyistä koivunvesaa. Olisiko ollut järkevämpää tehdä siitä tekopökkelö?
* Vesiensuojelun toimenpiteitä: kaivettuja
naveroita ja kaivukatkoja, pidettiin raportissa riittävinä ja hyvinä.
* Yleisenä luontaisen uudistamisen onnis-

METKAan ei jatkossa sisälly ojituksen tukea,
mutta vesitalouden hoidon suunnitteluun on
saatavissa tukea.
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Suomen historian ensimmäinen
METSÄNOMISTAJA-AKATEMIA AULANGOLLA
Alkusanat Metsänomistaja-akatemialle lausuttiin jo joitain vuosia sitten. Idea tuli Etämetsänomistajien Liitolta. Liitolla ei kuitenkaan ollut
resursseja lähteä yksin järjestämään akatemiaa.
Asiasta keskusteltiin eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteinen sävel löytyi Työtehoseuran kanssa. Ensimmäisen Metsänomistajaakatemian toteutumiseen vaikutti ratkaisevasti
se, että Metsämiesten Säätiö myönsi toteutukseen apurahan.
Ensimmäisen Metsänomistaja-akatemian
käytännön järjestelyistä vastasi Työtehoseuran tutkimusjohtaja Henna Hurttala. Akatemia järjestettiin maaliskuun puolivälissä
Aulangolla. Mukaan oli ilmoittautunut rapiat
kymmenen oman metsäomaisuutensa hoidosta
ja käytöstä kiinnostunutta metsänomistajaa.
Metsänomistaja-akatemian maastopäivä
järjestettiin huhtikuun loppupuolella. Siitä
enemmän toisaalla tässä lehdessä.
Ensimmäisen Metsänomistaja-akatemian
avasi TTS:n toimitusjohtaja Juha Ojala. Tervehdyksensä osallistujille toi myös maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä. Hän kiinnitti huomiota muuan muassa kahteen asiaan.
Toinen on EU:n pyrkimys vaikuttaa Suomen
metsäasioihin ja toinen mediassa käytävä keskustelu metsistä ja niiden käytöstä. Metsäalan
vaikuttajien on oltava tarkkana molempien asioiden suhteen.

Metsäasiantuntija Jyrki Ketola Taaleri Varainhoidosta
kertoi siitä millainen metsä on hyvä sijoituskohde. Hän
kertoi myös siitä, miten Venäjään kohdistuvat sanktiot
vaikuttavat Suomen metsäklusteriin.

Tapio Oy:n asiantuntija Virpi Kuutti kertoi miten
metsänomistaja voi käsitellä metsäänsä kannattavasti ja
mitata käsittelyn taloudellista tulosta. Hän kertoi myös
metsäomaisuuden tehokkaista hallintamenetelmistä.

Piiripäällikkö Tomi Lankinen Metsä Groupista valotti mitä
ovat myyjän ja ostajan hyvän yhteistyön edellytykset.

Toimitusjohtaja Jukka Pusa Länsi-Suomen Metsätilat
Oy:stä kertoi siitä, miten metsätilamarkkinat toimivat
Suomessa.

Metsänomistaja-Akatemia on tarkoitus järjestää jatkossa
kaksi kertaa vuodessa
Järjestelyjen onnistumisen vuoksi pyydämme Etämetsänomistajien
Liiton jäseniä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
- Olisiko Akatemia hyvä järjestää peräkkäisinä päivinä
- Olisiko Akatemia hyvä järjestää viikonloppuna
- Olisiko Akatemia hyvä järjestää arkipäivinä

Toimitusjohtaja Aku Mäkelä Suomen Puukauppa Oy:tä
kertoi siitä miten sähköinen puukauppa toimii.

kyllä
kyllä
kyllä

Näkemyksesi on meille tärkeä. Lähetä vastauksesi sähköpostilla
rauno.numminen@etamol.fi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan
kirjapalkinnot. Kiitos etukäteen vastauksestasi.

ei
ei
ei
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Etämetsänomistajien Liitto onnittelee

Riihimäen-Hyvinkään Seudun
Metsätilanomistajat toiminut jo 20 vuotta
Riihimäen Hyvinkään seudun metsätilanomistajat ry. aloitti toimintansa vuonna 2002.
Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Reijo Wihinen. Reijo heilutti nuijaa vuoteen 2010 saakka ja sen jälkeen nuijaan tarttui nykyinen puheenjohtaja Kalevi
Pullinen. Jäseniä yhdistyksessä on viitisen
kymmentä.

Reijo Wihisestä yhdistyksen kunniajäsen
Huhtikuun toisena päivänä Riihimäen-Hyvinkään seudun metsätilanomistajat juhlisti
20-vuotista taivaltaan hyvin järjestetyllä ja
mukavahenkisellä juhlalla. Yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi nimettiin ansaitusti
Reijo Wihinen. Ennen juhlaa pidetyssä vuosikokouksessa Kalevi Pullinen valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.

Monenlaista ohjelmaa
Laulu ja soitto antavat aina mukavan säväyksen juhlaan. Niin nytkin. Raimo Turtiainen
lauloi ja Timo Oittinen säesti hanurilla. Viisikymmenpäinen yleisö sai kuulla kappaleet
Jätkän humppa, Metsään on tullut jo syys ja
Kaksi vanhaa tukkijätkää. Yhteislauluna esitettiin Vielä niitä honkia humisee. Aplodeista
ei meinannut tulla laulun ja soiton jälkeen
loppua.
Riihimäen-Hyvinkään seudun metsätilanomistajien yhteistyökumppaneista tervehdyksensä juhlaan toivat edustajat Riihimäen kaupungilta, Etämetsänomistajien Liitosta, Metsä
Groupista, Metsäkeskuksesta ja Etelä-Hämeen
Osuuspankista. Juhlapuheen piti Asta Sarkki
MTK Hämeestä.

Musiikista vastasivat Raimo Turtiainen (vasemmalla) ja Timo Oittinen.

Vuosikokousta johti ja tervehdyssanat lausui Kalevi
Pullinen. Saatuaan jatkopestin yhdistyksen johdossa
Kalevi totesi osuvasti, että yhdistyksen johtokunta on
kuin turvesuo eli hitaasti uudistuva.

Juhlan juonsi Kalervo Viitanen.
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Teksti: TYTTI AHORANTA, Projektipäällikkö, Digipolis Oy ja ANNE SALONIEMI, Asiantuntija, Lapin AMK | Kuvat: HARRI LINDEMAN, Luke ja SOILE SUVANTO, Kiertotalouskeskus

CLT-levyt pehmeiden maiden puunkorjuussa
CLT-levyjä on totuttu käyttämään rakennusten kantavana rakenteena. Maanpinnan kantavuuden parantamisessa
tai tilapäisenä siltana puun korjuussa CLT:n käytöstä löytyy käytännön esimerkkejä Kanadasta ja USA:sta.
Nyt levyjä testataan Rovaniemen maastoissa osana puunkorjuuketjua pehmeiden maiden ylityksessä.
Ympärivuotisen puunkorjuun turvaamiseksi
puunkorjuussa tarvitaan uusia ratkaisuja leimikon suunnitteluun ja maaperän vahvistamiseen. CLT-levyt maanpinnan kantavuuden
parantamisessa puunkorjuussa (CLT Access
Matting) -hankkeessa tarkastellaan kahta erilaista tähän tarkoitukseen suunniteltua levysarjaa. Tuotestandartin mukaisesta sahatavarasta
valmistettuja A-sarjan levyjä päästiin testaamaan kesällä 2021 ja hylkytavarasta valmistuvat B-sarjan levyt saadaan käyttöön syksyn
2022 maastotesteihin.
Tuotteen suunnittelusta liiketoimintamalleihin

Hankkeen alussa kerättiin tietoperustaa sekä
pohdittiin toiminnallisia ja rakenteellisia tavoitteita levyjen valmistamista varten. Koneyrittäjien haastatteluilla levyjen suunnitteluvaiheessa
oli iso merkitys. CLT-levyt eivät ole kertakäyttöisiä ja maastotestien avulla saadaan tietoa
mm. levyjen käyttöiästä. Tämä on tärkeää, kun

Tytti Ahoranta (oikealla) ja Anne Saloniemi. Kuva Soile Suvanto, Kiertotalouskeskus

arvioidaan levyihin liittyvien liiketoimintamallien kannattavuutta. Kokonaiskustannuslaskelmien avulla voidaan arvioida CLT-levysarjojen
käytön kustannukset ja hyödyt.
Levyt kantavat ajokoneen kuormineen taipumatta

CLT:n ristiin liimaus lisää puisen rakenteen
lujuutta. Ristiin liimaamalla levystä saadaan
Kuva Harri Lindeman

Valtava valikoima
riistapeltosiemeniä!

tiedot,
t, tuote
set
lajikkee
Kaikki skoot ja tilauk
pakkau rakontti.fi
.e
www

Peura-kauris-Diana

Hirvi-Diana

Auringonkukka

1 kg / 17,90 €
3 kg / 40,90 €
10 kg / 127,90 €

1 kg / 15,90 €
3 kg / 40,90 €
10 kg / 110,90 €

1 kg / 14,90 €

Fasaani-Peltopyy

Rehukaali

1 kg / 14,90 €
3 kg / 40,90 €
10 kg / 100,90 €

1 kg / 19,90 €
3 kg / 55,90 €
10 kg / 180,90 €

Eräkontti on Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama yritys.
www.erakontti.fi

luja, jäykkä ja mittansa pitävä sekä ominaisuuksiinsa nähden kevyt kantava levy. Lujuuden säilymisen ja pitkäaikaisen keston kannalta
on tärkeää, että metsäkoneella levyjen yli ajettaessa levyjä kulutetaan aina samalta puolelta.
Ajopinnan särkymisellä ei ole niin paljoa merkitystä. Kun toinen puoli on ehjä, pysyy vetorasituskin hyvänä. Tähän mennessä tehdyissä
testeissä CLT-levy, jonka koko on 1,6 m x 4 m
ja vahvuutta 15 cm, on kantanut suolla erittäin
hyvin ja taipumatta yli 20 tonnia kuormineen
painavan metsätraktorin.
Esittelypäivät sidosryhmille syksyllä 2022

CLT-levyjen käyttöä maaperän vahvistamisessa ei ole testattu eikä tutkittu julkisessa
hankkeessa Suomessa, joten hanke kiinnostaa
eri toimijoita ja organisaatioita. Syksyllä 2022
järjestetään kaksi CLT-levyjen käytön esittelypäivää aidoissa puunkorjuu olosuhteissa. Näitä
maastoesittelyitä seuraamaan kutsutaan hankkeen kohderyhmän edustajia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittamaa hanketta toteuttaa Lapin
ammattikorkeakoulu, Metsäkeskus, Digipolis
ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2020–31.3.2023.
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Mitä teen lehtikuusillani?
Jotkin metsänomistajat ovat istuttaneet metsiinsä lehtikuusta. Tavoitteena on ehkä ollut
kasvattaa niistä tukkeja ja sahauttaa sitten tukit
vaikkapa painekyllästetyn puun korvaajaksi.
Käyttökohteina voivat olla esimerkiksi laiturit, terassit tai muut vastaavat sään armoilla
olevat rakenteet.
Mutta ennen kuin lehtikuusikon puut täyttävät tukin mitat, niin lehtikuusikkoa pitää
harventaa. Ja silloin tien varteen kertyy kuitupuuta. Lehtikuusta voidaan sekoittaa mäntykuituun ja kuusikuituun pieniä määriä. Käsiin
ne eivät siis jää, jos tekee kauppaa sellaisen
puun ostajan kanssa, joka käyttää havukuitua.
Hinta lienee samaa luokaa kuin havukuidulla.
Oma kokemukseni lehtikuusesta on sellainen, että ulkona se kestää saman verran kuin
tavallinen mänty, jos lehtikuusesta käytetään
sekä pinta- että sydänpuu. Jos käytetään pelkästään sydänpuusta sahattua lautaa tai lankkua, niin käyttöikä on pidempi. Lehtikuusen
ominaisuuksiin kuuluu myös se, että se harmaantuu ulkona nopeasti. Tuoreena lehtikuusi
on pinnaltaan ja kuvioiltaan kaunis ja sellaisena se myös säilyy sisätiloissa.
Tässä hetkellä lehtikuusen saatavuus on
heikko, koska valtaosa Suomessa käytetystä
lehtipuusta on tuotu Venäjältä.

Lehtikuusta voidaan sellunteossa sekoittaa pieniä
määriä mänty- ja kuusikuituun.

Parhaat tietoiskut metsänomistajalle

42 €

29 €

24 €

Sisätiloissa lehtikuusi säilyttää värinsä, mutta ulkotiloissa
se harmaantuu nopeasti.

Alennuskoodilla kaikista –20 % !

34 €

19 €

19,90 €

Maastotaulukot

Metsäsijoittajan
kirja
Mitä metsästä
kannattaa maksaa?
Uudistettu toinen
painos sisältää
kosolti vinkkejä niin
metsänomistajille
kuin sijoittajillekin.

Minun metsäni

Vinkkejä uudelle
metsänomistajalle
Minna Kurttila kertoo
hauskasti, millaista
oli ryhtyä metsänomistajaksi ja mitä
oli selvitettävä ennen
sukupolvenvaihdosta
ja heti sen jälkeen.

Eläinten
kesäjäljet

Taskuun mahtuva
opas kertoo Suomen
luonnonvaraisten
eläinten kesäisistä
jäljistä ja käyttäytymisestä.

Metsätyypit

Kasvupaikkaopas
Metsätyypit-teos
esittelee kasvupaikkaluokituksen
perusperiaatteet ja
yleisimmät metsätyypit niillä esiintyvine
kasvilajeineen.

Metsakauppa.ﬁ

Metsämieli

Mielen ja kehon
viikkopolut
Teos esittelee vuoden jokaiselle viikolle
suunnitellun harjoituksen, jonka avulla
mielentaitoja ja luontoa yhdistämällä voi
lisätä hyvinvointiaan.

Sovellus pitää sisällään mm. harvennusmallit, relaskooppitaulukot, puun
arvo- ja tilavuuslaskurit, metsänhoidon
suositukset sekä
metsäsertiﬁoinnin
vaatimukset. Vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.
Vuoden lisenssi nyt
alehintaan 15,90 €.

Tilaa nyt nämä tuotteet 20 % alennuksella metsakauppa.ﬁverkkokaupasta koodilla A USKN4 X T . Klikkaa näytä ostoskori
ja lisää koodi sille osoitettuun paikkaan. Tilaushintaan lisätään
toimituskulut. Etu on voimassa 30.4.2022 saakka.
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ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 2/2022
Teksti: OLAVI LYLY | Kuvat: EERO MIKKOLA

PKMO:n vuosikokous pidettiin teemalla
Metsänomistajalla oikeus hyvään palveluun

Kesällä 2021 istutettu taimikko, josta oli sovittu syksyllä 2020 puukaupan yhteydessä. Keväällä kävi ilmi, että maanmuokkausta, taimia ja istutusta ei löytynyt mistään tilauskirjoista. Tuon jälkeen Eero soitti runsaat 20 puhelua, jotta
sai järjestettyä muokkauksen, taimet ja istutuksen. Onni onnettomuudessa oli, että muokkaus ja istutus tapahtuivat
viikon sisään vähän ennen juhannusta. Tuoreet taimet pääsivät kuivana kesänä tuoreeseen muokkaukseen.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO
ry:n vuosikokous pidettiin hybridinä 23.3.2022
Helsingin Kampissa Aalto-auditoriossa aktiivisen jäsenkunnan läsnäollessa. Sääntömääräiset
asiat käytiin läpi huolella ja sitten päästiin juhlaesitelmään.
Edellisissä kokouksissa puhujat ovat olleet
hallinnon, tieteen ja politiikan huipulta.
Olemme tutustuneet KHO:n ratkaisuihin
metsäteollisuuden ympäristöluvista, kuulleet
tieteen viimeistä sanaa jatkuvasta kasvatuksesta ja saaneet selkoa EU:n suunnitelmista.
Kaikista näistä on suurta sivistyksellistä hyötyä, mutta metsänhoidon käytännön sovellutuksiin niistä ei juurikaan ole.
Nyt kurssi käännettiin metsään. Aiempi
puheenjohtajamme, Luken asiakaspäällikkö
Eero Mikkola piti esitelmän metsänomistajan oikeudesta saada laadukasta palvelua ja
edellyttää sen toteutuvan omistajan tavoitteiden mukaisesti.

suhtaisia. Sopimussuhde on epäsymmetrinen.
Eero oli kutsuttu vuosikokoukseen kerimään tätä symmetriakuilua umpeen niin, että
kun seuraavan kerran solmimme sopimuksia,
teemme sen suurella ammattitaidolla ja päivitetyllä osaamisella.

Epäsymmetrinen sopimussuhde

Eero korosti myös neutraalien toimijoiden,
Metsäkeskuksen ja Tapion roolia metsänomistajan apuna. Kun toimenpiteissä noudatetaan
Tapion metsänhoidon suosituksia, voidaan virheet välttää. PKMO:lla on keskeinen rooli valvoa metsänomistajien etua näitä suosituksia
uudistettaessa.
Alustuksen aikana ja sen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua, jossa korostui yksi yhdistyksen keskeisimmistä tavoitteista, vertais-

Keskiverto metsänomistaja tekee puukauppaa
5 vuoden välein tai harvemmin. Siksi puukauppaan ja hakkuuta edeltävään ja seuraavaan
metsänhoitoon liittyvät sopimukset ovat metsänomistajalle käytännössä usein uusia. Vastapuolen asiamiehet tekevät sopimuksia päivittäin, joten heillä on siihen hyvät rutiinit ja
suuren talon selkänoja. Sopimusosapuolina
myyjä ja ostaja ovat samanarvoisia, mutta epä-

Onnistunut säästöpuuryhmä, jonka Eero merkitsi ostomiehen kanssa syksyllä maastoon ja joka kirjattiin myös
puukauppasopimukseen. Tuon lisäksi Eero ajeli paikan
päälle työn aloitusaamuna keskustelemaan motokuskin
kanssa ja varmistamaan, että kaikki kirjatut asiat ovat
motokuskien tiedossa. Moton saapumisesta tuli aiemmin kaksi turhaa viestiä/soittoa eli Eero joutui ajamaan
tiluksille kaksi turhaa kertaa, yhteensä 1400 km. Kolmannella kerralla onneksi onnistui.

Eeron pointit
Eeron keskeisiä pointteja ovat:
- kuvaa kirjallisessa sopimuksessa tarkoituksesi ja tavoitteesi selkeästi
- pyri olemaan vähintään kunkin työvaiheen
alkaessa palstalla keskustemassa, kertomassa
ja varmistamassa, että tavoitteesi tulevat
tekijän tietoon ja jos mahdollista, ole paikan päällä koko operaation ajan.
- jos uudistusalan valmistamisen ja taimien
laatu on kehno, reklamoi ja vaadi uusi
muokkaus ja paremmat taimet.
- jos urakoitsija toimii kehnosti, vaihda urakoitsijaa seuraavalla kerralla.

Eero Mikkola ja Kuutti, joka matkaa mieluusti mukaan
metsätiluksille.

tuki, sen antaminen ja saaminen. Tämä teki
kokouksesta antoisan ja näillä teemoilla kannatta jatkaa.

Parhaat tietoiskut metsänomistajalle

42 €
29 €

VALOA TÖIHIN JA VAPAA-AIKAAN

KÄTEVÄN KOKOINEN JA
TEHOKAS KÄSIVALAISIN
Metsäsijoittajan kirja

Mitä metsästä kannattaa maksaa? Uudistettu
toinen painos sisältää kosolti vinkkejä niin
metsänomistajille kuin sijoittajillekin.

Minun metsäni

Vinkkejä uudelle metsänomistajalle
Minna Kurttila kertoo hauskasti, millaista oli
ryhtyä metsänomistajaksi ja mitä oli selvitettävä
ennen sukupolvenvaihdosta ja heti sen jälkeen.
29 €

Metsäverokirja 2022

Metsäverokirja listaa lainsäädännön muutokset
ja opastaa metsätalouden veroilmoituksen
täyttöön. Ilmestyy 27.1.2022, jaetaan kaikille
Metsälehden tilaajille.

DML812Z

(Runkoversio ilman akkua ja
latauslaitetta)

129,104,03 alv 0 %

Valaisin 14.4V ja 18V LXT akuille kolmella tehoasetuksella. Valoteho huimat 1 250 lumenia. Voidaan
käyttää hakuvalona, jolloin kantama jopa 600
metriä. Lähivaloasetuksella toimii erinomaisesti
esim. apuvalona remontissa. Valaisinpää on
taitettavissa 90°. Runkoversio ilman akkua ja
latauslaitetta.

Tilaa omasi osoitteesta

METSÄKAUPPA.FI

Entinen Metsäkustannus on nyt Tapio.

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

METSÄNOMISTAJA, VALITSE
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KANTOKÄSITTELYAINE
PUUKAUPAN YHTEYDESSÄ!
JUURIKÄÄVÄN TARTUNTARISKI ALKAA KEVÄÄLLÄ LÄMPÖTILAN
NOUSTESSA YLI 0°C:EEN JA JATKUU AINA PAKKASTEN
TULOON ASTI. ROTSTOP ON SAATAVILLA KANTOKÄSITTELYYN
KOKO TÄMÄN AJANJAKSON AJAN.

rotstop.fi
uittokalusto.fi

Harvennuspuulle
bonukset tuplana

Kävikö
vahinko?
Mela
mukaan myös
metsätöihin
mela.fi

Puunhankintamme kasvaa ja haluamme ostaa
lisääntyvät määrät omistajajäseniltämme
Suomesta. Maksamme 1.5.–31.8.2022 välisenä
aikana ostamillemme harvennusleimikoille
tuplabonuksen. Omistajajäsenenä voit saada
bonusta jopa 2,80 euroa jokaista myymääsi
puukuutiometriä kohti.*
Tee metsästäsi nyt elinvoimainen harvennuksella ja pyydä tarjous puukaupasta
metsäasiantuntijaltamme osoitteessa
www.metsaforest.com/otayhteytta.

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ

Sopimusasiakkaat saavat tuplabonuksen takautuvasti kuluvan
hintatakuukauden harvennuskaupoille.
* Lue lisää bonusten kertymisestä www.metsaforest.com/bonukset.

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

AKKUKETJUSAHASSA RIITTÄÄ TEHOA

KATKAISUJA Ø15CM KOIVUPÖLLIIN
DUC303Z

Runkoversio ilman
akkua ja latauslaitetta

399,-

69 kpl

321,77 alv 0 %

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

DUC303PT2

629,507,26 alv 0 %

Kahdella 18V 5,0 Ah akulla ja
kaksoislatauslaitteella.
Latausaika n. 45 min.

Hiljainen, hajuton, helppo käynnistää, siisti tankkaus, vähemmän tärinää

- Monta hyvää syytä siirtyä akkusahojen aikakauteen!
Katso valtuutetut jälleenmyyjät www.makita.fi

Metsä

lähellä sydäntäsi
Lahjoita metsä tutuksi
tuleville sukupolville.
Lisätietoa:
www.mmsaatio.fi

Metsiemme parhaat puut
Tapion siemenviljelyksiltä
Lisää kasvua, tuloja ja hiilensidontaa sekä parempi
kestävyys metsätuhoja vastaan

Tapion siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä
metsäkylvöön ja taimitarhalle.

Jalostetuilla siemenillä metsäsi tuottaa kiertoaikana
rekkakuormallisen enemmän puuta hehtaarilta ja järeytyy
uudistuskypsäksi 5–20 vuotta nuorempana.

Siemenkeskus, puh. 0294 32 6000 siemenkeskus@tapio.fi

VOIT TILATA SIEMENIÄ MYÖS TAPION VERKKOKAUPASTA: METSÄKAUPPA.FI

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

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 €)

PARAS HINTA
PUULLESI
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa tehdä
puukauppaa verkossa. Joko ammattilaisen, kuten
metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.
Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.
Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.

