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Ähtärin eläinpuistossa on kaksi pandaa, 6-vuotias uros Pyry ja 5-vuotias naaras Lumi. Ne ovat lainassa Kiinalta 15-vuotisella sopimuksella. Ähtäri on pohjoisin paikka maailmassa, missä pandoja asustelee.
Kiina on ainoa maa, missä on luontainen pandakanta ja siellä ne asuvat vuoristossa. Pandat syövät ainoastaan palmuja ja 130-kiloinen
Pyry ahmii niitä 50 kiloa vuorokaudessa. Pyry ja Lumi viettävät aikaansa omissa tiloissaan ja ne päästetään samaan tilaan, jos toiveissa on perheen lisäys. Tilannetta on seurattava tarkasti, sillä pandan
kiima-aika kestää vain pari vuorokautta. Vaikka panda on kasvissyöjä,
niin se on kuitenkin aito karhu, ja pandan hoitajilla ei ole mitään asiaa
pandojen oleskelutiloihin samaan aikaan pandojen kanssa.

Pääkirjoitus
Teksti: RAUNO NUMMINEN

Metsäsuunnitelma on lyömätön työkalu metsänomistajalle
Eräs Helsinkiläinen yritys lähestyi minua ja pyysi vuokrata hiilinielualueen kiertoajan mittaiseksi
ajaksi, joka merkitsee Lapissa, mistä alue löytyi, vähintään sataa vuotta. Tähän vuokraussopimukseen
liittyen päätin tilata metsäsuunnitelman Kittilän metsänhoitoyhdistykseltä. Metsäsuunnitelma on tärkeä työkalu tähän vuokrasopimukseen liittyen, koska vuokrasopimuksessa edellytetään, että aluetta
hoidetaan Tapion laatimien hyvän
metsänhoidonsuositusten mukaisesti. Lähtökohtana sopimukselle on se, että tiedetään, mikä on

tilanne metsässä vuokrasopimuksen alkaessa.
Tänä päivänä vanha kunnon
kansiossa toimitettava metsäsuunnitelma on lähes historiaa. Sellainen ammattikuntakin kuin metsäsuunnittelija taitaa olla katoava
ihmisvara. Kun sain metsäsuunnitelman käteeni, niin totesin, että tämähän on erinomainen työkalu metsänhoitoon ja käsittelyyn nyt ja tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Metsäsuunnitelmasta selviää tarkasti kuvioittain metsän nykytila eli motit, puulajisuhteet, maapohja, hakkuumahto ,

hoitotoimenpiteet, puuston ikä ja
tarvittavat hoitotoimenpiteet.
Nykyään on saatavissa eri pankkien ja metsäyhtiöiden tilan arvon määrityspalveluita. Nämä saa
useimmiten veloituksetta netistä.
Niissä on myös arvioitu metsän vaatimia toimenpiteitä. Poikkeuksena
metsässä tehtyyn metsäsuunnitelmaan nämä netistä saatavat arviot perustuvat useimmiten metsiköistä laaserkeilauksella metsistä
kerättyyn tietoon. Tiedot ovat sinällään käyttökelpoisia ja helposti saatavia, mutta ne eivät vastaa
sitä informaatiota, joka perustuu

metsään syntyneisiin saappaan jälkiin ja osaavan metsäsuunnittelijan
käyttämien metsän arviointivälineiden antamiin mittaustuloksiin.
Kerroin alussa yrityksestä, joka
halusi vuokrata hiilinielualueen.
Syynä tähän oli se, että yrityksen asiakkaat edellyttävät yrityksen kertovan miten sen aiheuttama hiilijalanjälki korvataan. Arvelen, että tällaisten alueiden kysyntä lisääntyy. Nyt olisin tärkeää,
että metsäsektorilla valmistellaan
malleja siitä millaisia vuokrasopimuksia metsänomistaja voi ja hänen kannattaa tehdä.
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Teksti: MELA

Metsänomistajalle
lisäeläketurvaa metsänhoitotöistä
Omassa metsässään työskentelevä metsänomistaja voi kartuttaa
itselleen eläkettä maatalousyrittäjien eläkelakiin perustuvalla
MYEL-eläkevakuutuksella. Metsänomistaja on velvollinen ottamaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tarjoaman vakuutuksen, kun hän omistaa riittävän kokoisen metsätilan, työskentelee itse
omassa metsässään ja hänen metsätyötulonsa on vähintään 4 000 euroa vuodessa. Metsätyötulon määrä arvioidaan metsässä tehtyjen töiden ja metsähehtaarien perusteella.
MYEL-vakuuttamisesta karttuva eläke maksetaan palkkatyöstä ja
muusta yrittäjätoiminnasta kertyneiden eläkkeiden lisäksi. Vakuutukseen kuuluu myös kattava tapaturmaturva, joka korvaa metsätöissä sattuneiden tapaturmavammojen ja ammattitautien hoidon.

Metsänomistajia tavoiteltiin vakuutuskampanjalla
Mela järjesti viime vuoden lopulla vakuutuskampanjan, jonka
tavoitteena oli selvittää metsänomistajien vakuutusturvaa sekä tiedottaa vakuuttamisvelvollisuudesta. Kampanjassa oltiin yhteydessä metsänomistajiin, jotka verottajalta saatujen tietojen perusteella

täyttäisivät vakuuttamisen ehdot,
mutta joilla ei vielä ole metsänomistajan MYEL-vakuutusta.
Vaikka MYEL-vakuutuksen ottaminen on vakuuttamisen edellytykset täyttävälle metsänomistajalle lakisääteinen velvollisuus, tulee monelle metsänomistajalle silti yllätyksenä, että metsänomistamisestakin voi saada eläketurvaa.
Metsänomistajan pitää selvittää vakuuttamisvelvollisuutensa,
jos hänellä on Etelä-Suomessa vähintään 50 hehtaarin metsätila,
Keski-Suomessa 75 hehtaarin tila
tai Pohjois-Suomessa 100 hehtaarin metsätila. Vakuuttamisvelvollisuus koskee vain metsänomistajia, jotka työskentelevät itse metsätilallaan. Työskentely voi olla metsässä tapahtuvaa työtä tai metsänhoidon hallinnollista työtä.
Vakuutuskampanjalla tavoiteltiin lähinnä isompien metsätilojen omistajia. Tavoitetuista metsänomistajista noin neljännes vakuutettiin. Vakuutettujen keskimääräinen työtulo oli yli 10 000
euroa. Osalle vakuutus tehtiin takautuvasti kuluvalle ja edeltäneille
kolmelle kalenterivuodelle.
– Moni metsänomistaja totesi
MYEL-vakuutuksen itselleen varsin kannattavaksi lisäeläketurvaksi.

Vakuutusmaksuille saa varman
tuoton ja maksut ovat vielä verovähennyskelpoisia, toteaa Melan asiakas-, hyvinvointi- ja korvauspalveluiden johtaja Antti Huhtamäki.

Vakuuta tekemäsi työ
MYEL-eläkevakuutus perustuu
vuosittaiseen metsätyötuloon, joka kuvaa metsänomistajan työpanoksen arvoa metsänhoitotöissä.
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 työt,
hän ei kuulu MYEL-vakuutusturvan piiriin.
Perinteistä vakuutettavaa metsätyötä ovat esimerkiksi taimien
istuttaminen, 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, Huhtamäki muistuttaa.

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 sekä eläkkeesi, korvaustesi ja vakuutusmaksujesi suuruudesta.
Jos haluat kuulla lisää Melan
vakuutuksista, ota yhteyttä Mela-asiamieheen tai asiakaspalveluumme. Melalla on koko maan
kattava asiamiesverkosto. Mela-asiamiehen kanssa voi hoitaa
kaikkia vakuutuksiin liittyviä asioita puhelimitse tai asiamiehen vastaanottopisteessä. Palvelu on maksutonta.
Lisätietoja: mela.fi ja Melan asiakaspalvelu puh. 029 435 2650

Lisää läpinäkyvyyttä katkontaan
Katkonta puhuttaa. Se puhuttaa
niin kauan, kun katkonnan vaihtelut näkyvät suoraan puun myyjän
tilipussissa ilman että puun myyjä
pystyy merkittävästi vaikuttamaan
katkonnan tuloksellisuuteen.
Parantamalla katkonnan toteutumiseen liittyviä tietoja voidaan
katkonnan onnistuminen tuoda
paremmin päivänvaloon ja siten

lisätä luottamusta puumarkkinoilla.
Riittää, että mittaustodistukseen
lisätään mukaan runkojen tukkisisältö ennen katkontaa. Siis kuinka monta mottia kaikki rungot sisälsivät tukkipuun minimiläpimitan täyttävää osuutta. Kutsutaan sitä vaikka tukkipuun kokonaismääräksi. Kun sitä vertaa katkonnan

jälkeiseen tukkipuun määrään
(muistaen myös lahot ja laadun takia hylätyt) voi heti arvioida katkonnan saannon yksikäsitteisesti.
Siinä näkyy sekä katkontapituuksien että niiden käytön tehokkuuden vaikutus tulokseen.
Ratkaisu on yksinkertainen.
Tieto on laskettavissa moton mittauksista.

Jos ajatus yksikäsitteisestä mittarista katkonnalle pelottaa, voi toki siirtyä myös osarunkohinnoitteluun. Silloin myyjän tili syntyy
ilman katkonnan vaikutusta eikä
monimutkaista kädenvääntöä katkonnasta tarvita.
Jaakko Temmes.
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Pelastuslaitoksen paikalle tuoma noin 11 000 litran suuruinen säiliö on suunniteltu siten, että se voidaan siirtää nopeasti palopaikalle ja saattaa toimintakuntoon kuormatraktorin kanssa. Pilottikoneesta saatiin viime kesäkuussa hyviä kokemuksia turvetuotantoalueen sammutuksessa Taipalsaarella.

Teksti: SIRKKU VANHATALO

Metsä Group on mukana kehittämässä
metsäpalon sammutuskalustoa
Etelä-Savon pelastuslaitoksen aloitteesta kuormatraktorista on ryhdytty
kehittämään sammutuskalustoa metsäpalojen
varalle.
Suunnitellun toimintamallin
mukaan kuormatraktori tulee palopaikalle metsäkoneyrittäjän ja
pelastuslaitoksen etukäteen tekemän sopimuksen perusteella. Pelastuslaitos tuo paikalle säiliön,
joka kiinnitetään kuormatraktorin päälle. Säiliön pumppujen ja
muiden laitteiden käyttövoima saadaan metsäkoneen hydrauliikasta.
”Olemme valtakunnallinen toimija, ja hankkeen edetessä sopimusyrittäjiltämme löytyy varmasti kalustoa kaikkien pelastuslaitosten käyttöön”, Metsä Groupin tuotantopäällikkö Pasi Arkko sanoo.

Metsä Groupin kangasniemeläisen sopimusyrittäjän Veljekset
Hokkanen Oy:n Ponsse Buffalo
-kuormatraktoriin on vesisäiliön lisäksi asennettu pumppukalusto ja
vesitykki. Pumpulla noin 11 000
litran suuruisen säiliön voi täyttää luonnonvesilähteestä. Pilottikoneesta saatiin viime kesäkuussa hyviä kokemuksia turvetuotantoalueen sammutuksessa Taipalsaarella.

Tehostaa merkittävästi
sammutusta
”Pelastustoimen on varauduttava ilmastomuutoksen seurauksena
lisääntyviin metsäpaloihin. Metsäkoneen käytöllä metsäpalon sammutusta voidaan tehostaa merkittävästi kohtuullisin kustannuksin”, Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokka
sanoo. Pilottikonetta ovat olleet

ideoimassa myös Pohjois-Savon
sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset.
”Haluamme olla mukana kehittämässä tehokasta metsäpalojen torjuntaa, jotta Suomessa vältytään laajoilta tuhoilta”, Pasi Arkko sanoo. ”Maamme metsätieverkosto on huomattavan kattava, ja
sitä myöten metsäkoneella pääsee
paloalueelle perille saakka perinteistä sammutuskalustoa paremmin. Lisäksi säiliössä sammutusvettä saadaan kuljetettua kerralla
paljon enemmän ja kustannustehokkaammin kuin esimerkiksi helikopterilla.”
Säiliö on suunniteltu siten, että se voidaan siirtää nopeasti palopaikalle ja saattaa toimintakuntoon kuormatraktorin kanssa. Palopaikalla palomies ja koneenkuljettaja muodostavat työparin ja aloittavat metsäpalon sammuttamisen

pelastustyönjohtajan ohjeiden mukaisesti.
Pilotissa mukana oleva Ponsse
Oyj on selvittänyt, millaisia muutoksia ja uusia rakenteista kuormatraktoriin on tarvittu, jotta siitä saadaan tehokas sammutuskone. Säiliön on valmistanut Rst-Lapit Oy ja
Ekin Muovi Oy Pieksämäen Virtasalmelta. Isokyröläinen Mäki-Reini Oy on toimittanut pumppukaluston pilottia varten.

Hyvä apuväline metsän
kulotukseen
Arkko kertoo, että Metsä Group
kulotti kesän aikana noin 50 metsähehtaaria. ”Hakkuualueen kulotus
parantaa metsän ravinne- ja lämpöolosuhteita sekä lisää talousmetsän
monimuotoisuutta. Nyt kehitetty
pilottikone on mainio apuväline
myös kulotustyömaan ennakkokasteluun ja jälkisammutukseen.”
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Satakunnan Metsänomistajat maaseutunäyttelyssä
Porin Raviradalla järjestettiin elokuun lopulla koko perheen maaseutunäyttely. Tavoitteena oli saada paikalle lähemmäs kymmenen

tuhatta kävijää. Satakunnan Metsänomistajilla oli tapahtumassa oma
osasto kolmen päivän ajan. Etämetsänomistajien Liiton ja Satakunnan

Satakunnan Maaseutunäyttelyssä päivysti allekirjoittaneen lisäksi Satakunnan Metsänomistajien varapuheenjohtaja Erkki Teikari.

Metsänomistajien asioiden lisäksi
osastolla esiteltiin Kuution toimintaa, pakurin kasvatusta, Tehojätkää ja Makitan tuotteita. Osastolla

näkymisen lisäksi koko tapahtuman
isolla näytöllä pyöri Metsä Groupin,
Suomen Pakurin ja Suomen Puukauppa Oy:n video.

Suurella näytöllä esiintyivät Kuution lisäksi Suomen Pakuri Oy ja Metsä
Group.

Yhteistyökumppanin artikkeli

Akkuketjusaha yllätti – polttomoottorisahalle on silti vielä aikansa ja paikkansa
Espoolainen Toni Berndtson on
tottunut sahankäyttäjä. Berndtson
työskentelee Vantaan kaupungin
metsurina ja kohtaa työssään monipuolisesti erilaisia metsän- ja pihapuiden hoitoon liittyviä haasteita. Puita on kaatunut monella eri sahamerkillä ja -mallilla, mutta vain
osa on päätynyt vakituiseen käyttöön. Yksi vakituiseen käyttöön päätyneistä sahoista on Makitan akkukäyttöinen saha DUC303.
Ensimmäisen kerran Berndtson
on kokeillut akkusahaa jo muutama vuosi sitten. Berndtsonilla ei ollut ennakkoluuloja akkusahoja kohtaan, sillä kokenut metsuri osasi arvioida niiden potentiaalia tuotteiden teknisiin tietoihin tutustumalla. Varsinkin suuri ketjunopeus houkutti kokeilemaan akkusahaa. Korkeista odotuksista huolimatta yllätyksiäkin syntyi: ”Aluksi kyllä yllätti, että akkusaha on kokoonsa nähden niin tehokas. Ketjunopeuden
lisäksi siinä on hyvin vääntöä. Sillä
tavalla, että isommassakaan puussa
ei teho notkahda.”

Akkuketjusaha on pakokaasuton
ja toimii myös pakkasella. Lisäksi akkusahassa on polttomoottorisahaa huomattavasti pienempi äänenvoimakkuus. ”Kuulosuojaimia
tulee toki aina silti käyttää”, muistuttaa Berndtson. Akkusaha sopii
myös satunnaiseen käyttöön, koska bensiinin vanhenemista ei tarvitse miettiä. Kun ladatut akut kiinnitetään koneeseen, saha on heti
käyttövalmis.
Pääasiassa Berndtson käyttää akkusahaa nostolava-autotyöskentelyssä, mutta on omien sanojensa
mukaan kaatanut sillä kokeilumielessä isojakin yksittäisiä puita. Hakkuutöihin hän ei kuitenkaan pelkällä akkusahalla lähtisi,
sillä iso polttomoottorisaha toimii
isojen puiden kaadossa vielä paremmin. Berndtson suositteleekin kahden sahan yhdistelmää: näppärää
ja kevyttä akkuketjusahaa sekä isoa
polttomoottorisahaa. Näillä kahdella sahalla pärjää jo lähes kaikissa metsän- ja pihanhoidon töissä,
joissa sahaa tarvitaan.
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Etämetsänomistajien edut keskiössä

Jäsenyhdistysten puheenjohtajat neuvottelupäivillä
Etämetsänomistajien Liitto on
toiminut jo yli kaksikymmentä
vuotta ja sen jäsenyhdistysten määrä on koko ajan lisääntynyt. Nyt
yhdistyksiä on jo yhdeksäntoista.
Yksi puheenjohtajien neuvottelupäivien tärkeä anti on kuulla millaista toimintaa eri yhdistyksillä on.
Pääasiassa toiminta on samantyyppistä, mutta vaihteluakin on. Tärkeää on, että puheenjohtajat kuuntelevat herkällä korvalla mitä missäkin tapahtuu. Uudet ja hyvät ideat
on soveltuvin osin hyvä ottaa käyttöön omassa yhdistyksessä.
Etämetsänomistajien Liiton tärkeä tehtävä on hoitaa etämetsänomistajien edunvalvontaa. Tämä
tapahtuu ensisijaisesti lausuntoja antamalla ja erilaisiin työryhmiin osallistumalla. Näitä edunvalvontatapahtumia on vuodessa
kymmeniä. Jäsenyhdistykset sen
sijaan keskittyvät ensisijaisesti metsänomistajien koulutukseen ja neuvontaa. Näitä tapahtumia on yhdistyksissä vuosittain useita kymmeniä. Uutena ilmiönä koulutuksissa
on erilaisten webinaarien järjestäminen. Näissä valtakunnan tason
kouluttaja saadaan videon välityksellä puhumaan yhtä aikaa useamman metsätilanomistajayhdistyksen alueella. Etämetsänomistajien
liitto on järjestänyt näitä webinaareja jo kaksi kertaa ja kolmas on lähemmäs kymmenellä paikkakunnalla 29.10.2019.
Uusi toimintamalli on myös
mentoreiden koulutus metsänomistajien käyttöön. Tarkoituksena on se, että kokeneempi metsänomistaja voi ”kouluttaa” kokemattomampaa metsänomistajaa. Tästä

Mikko Lumperoinen Tapiosta.

Kokousosallistujia

aiheesta voit lukea enemmän toisaalta tästä lehdestä.
Etämetsänomistajien Liiton
jäsenyhdistysten puheenjohtajien neuvottelupäivillä keskusteltiin myös liiton toiminnan organisoinnista niin, että se palvelisi
mahdollisimman hyvin jäsenyhdistyksiään ja myös metsänomistajia. Tällä hetkellä toiminta on pitkälti puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten varassa. Toiminnanjohtajamallia kokeiltiin vuoden verran,

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

Jari Mäntylä (vas) ja Tomi Tasanen Metsä Groupista.

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

mutta kokeilun jatko on vielä harkinnassa.
Neuvottelupäivillä keskusteltiin
laajasti myös yhdistysten jäsenmäärän kehittymisestä. Kaikilla alueilla on haasteena saada uusia jäseniä
mukaan toimintaan. Yhteinen näkemys oli, että nuorisoa kannattaisi ottaa mukaan tapahtumiin
ja koulutustilaisuuksiin. Hehän
ovat kuitenkin niitä tulevia metsänomistajia. Koulutustilaisuuksista kannattaa yrittää tehdä entistä
TAITTO JA PAINO
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 5000 kpl.
ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko
mm* (lev. x kork.)
1/8
90 x 60
1/4
90 x 125
1/2
190 x 125
1/1
190 x 255
* Koko ilman leikkausvaroja

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

modernimpia. Tätä tavoitellaan
muun muassa webinaareilla.
Myös uusien yhdistysten perustaminen puhutti kokousväkeä. Uusille yhdistyksille olisi paikka muun
muassa Kotkassa, Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Näillä alueilla onkin jo kerhotoimintaa. Hedelmällistä olisi kehittää tätä toimintaa enemmän yhdistysmäiseksi
yhdessä Etämetsänomistajien Liiton kanssa.

ILMESTYMISAJAT 2019
Etämetsänomistaja ilmestyy neljä
kertaa vuonna 2019
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
1/2019
12.2.
Vko 13
2/2019
20.5.
Vko 25
3/2019
2.8.
Vko 38
4/2019
2.12.
Vko 51
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Teksti ja kuvat: ASTA KIEMA

Kuutio® vei Etämetsänomistajat Ähtäriin
Kuutiolla oli keväällä käynnissä Etämetsänomistajien liiton jäsenyhdistyksille kampanja, jossa arvottiin Kuutioon rekisteröityvien
metsänomistajien kesken erilaisia palkintoja. Kampanja-aikana eniten rekisteröitymisiä jäsenmääräänsä suhteutettuna keräsivät
Pohjanmaan metsänomistajat POMO ry, Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry ja Saimaan metsänomistajat ry. Kuutio vei aktiivisimpien
yhdistysten hallitukset palkintomatkalle Ähtäriin!

MATKAPÄIVÄKIRJA

Keskiviikko 14.8.2019
Sää: vaihteleva, ukkoskuuroja
(mutta yhtään sadepisaraa ei reitillemme osunut), lämpötila 18°C
Klo 9.45 Tapaamme Tampereella, Mustalahden satamassa, mistä
hyppäämme historiallisen höyrylaiva S/S Tarjanteen kyytiin. S/S
Tarjanne on rakennettu vuonna
1908, ja on elämänsä aikana toiminut muun muassa sotalaivana ensimmäisessä maailmansodassa. Etenemme parhaimmillaan 11 solmun
nopeutta pitkin Näsijärveä kohti Ruovettä. Laivareitti on nimeltään Runoilijan tie. Se on nimetty
J.L. Runebergin mukaan. Runoilijan kerrotaan nauttineen nuoruudestaan Ruovedellä, ja kirjoittaneen
siellä useita kuuluisia runojaan.
Klo 11.00 Nautimme lohikeittolounaan laivalla. Reitin varrella näemme upeita järvinäkymiä ja
vaikuttavia luonnonmaisemia. Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen julistaa alkaneeksi lintubongauskisan. Sen seurauksena katselemme kannelta järvelle entistäkin tarkkaavaisemmin.
Klo 14.30 Rantaudumme Ruoveden laivarantaan, missä kuljettajamme Petri odotteleekin jo meitä.
Ajelemme yhdessä Ähtäriin, Hotelli Mesikämmeneen.
Klo 16.30 Hotelli Mesikämmenessä meille on varattu kabinetti,
jossa tutustumme yhdessä Kuutioon
Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelän ja viestintäasiantuntija Asta Kieman johdolla.

Klo 18.30 Nautimme yhteisen illallisen mukavan päivän päätteeksi.

Torstai 15.8.2019
Sää: vaihteleva, satunnaisia vesisateita, lämpötila 18°C
Klo 10.00 Lähdemme Pandatalon opastetulle kierrokselle. Tutustumme Ähtärin pandojen, Lumin ja
Pyryn elämään. Opimme mm., että
Lumi on ”sillä tuulella” vain 48 tuntia vuodessa. Pyryn tulee siis ajoittaa
oma kiima-aikansa samaan aikahaarukkaan, jos haluaa saada jälkeläisiä. Tämä ei onneksi legendaarisen
siittäjäpanda Pan Panin jälkeläiselle luulisi olevan mikään ongelma.
Klo 10.45 Panda-esittelyn jälkeen lähdemme kiertämään eläinpuistoa. Matkalla näemme karhuja,

Kuution palkintomatkalla höyrylaiva Tarjanteen kabinetissa matkalla Tampereelta Ruovedelle ajatuksia vaihtamassa Tiina ja Lasse Kuisti Etelä-Pohjanmaan Mettällisistä ja Juha Mikkola sekä Kari Monto (vasemmalla) Saimaan Metsänomistajista.

ilveksiä, lumileopardeja ja paljon
muita nisäkkäitä, lintuja sekä matelijoita. Sadealue kiertelee eläinpuiston päällä, mutta emme anna
sen häiritä.

Kuutio.fi on kaikille avoin puukauppapaikka verkossa. Kuutiossa metsänomistaja voi kilpailuttaa puukaupat täysin maksutta joko omatoimisesti tai metsäammattilaisen avulla. Etenkin kokemattomille metsänomistajille valtakirjakauppa on helppo vaihtoehto, sillä siinä puukaupan koukerot voi ulkoistaa haluamallensa taholle. Kokeneemmat konkarit taas voivat lähettää tarjouspyynnön itsenäisesti suoraan puunostajille. Kuution kautta
metsänomistaja tavoittaa yli 95 prosenttia Suomen puunostovolyymista.

Klo 13.30 Lähdemme takaisin
kohti Tamperetta. Kotimatkalla julkistetaan lintubongauskisan
voittaja; onnekkaalle metsänomistajalle myönnetään leikkimielisestä kisasta palkinnoksi Etämetsänomistajien liiton pinssi.
Klo 16.00 Saavumme takaisin
Tampereelle. Kuutiolaiset kiittävät kaikkia osallistujia metsäisen
innostuneista keskusteluista. Kotimatka jatkuu.
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Teksti: IRMA WELLING

Saimaan Metsänomistajien vierailu
Metsä Boardin Simpeleen kartonkitehtaalla

Kuvassa retkeläiset Simpeleen tehtaan voimalaitoksen edustalla.

Kuvassa Kari Monto Saimaan Metsänomistajista.

Tehdasvierailulla Metsä Forestin
Päivi Huutoniemen kertoi Metsäliitto Osuuskunnan toiminnasta
ja Metsä Forestin kehittämishankkeista. Kimmo Kylämies voitti kisan
vuonna 2018 maksetuista osuuskoroista: perusosuuksien korko oli 7,5
%ja puukauppatuloilla hankittavien A-lisäosuuksien korko 7 %.
Vuonna 2018 panostettiin virtuaalimetsähankkeeseen ja puukaupan
digitaalisiin palveluihin. Vuonna
2019 on kehitetty dronien käyttöä metsäsuunnitelmien tekemisessä. Metsä Forest kehittää aktiivisesti talousmetsien luonnonhoitoa. 88 % Metsä Groupin käyttämästä puusta on sertifioitua puuta. Sertifiointi on ilmaista Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille. Saimme
myös katsauksen korkean suojeluarvon alueiden (HCV) luokituksesta.

Jaakko Rantanen tehtaan mitta-asemalta kertoi hiokkeeksi tulevan kuusen mitta- ja laatuvaatimuksista. Läpimitan vaihteluväli on 7–40 cm. Käytetyt pituudet
ovat 280, 375 ja 470 cm. Hionnassa ongelmia aiheuttavat ylisuuret
tyvet, tyvihaarat, poikaoksat, karsiutumattomat oksat, mutkat, halkeamat, laho ja epätasainen katkaisu. Hiottavaksi tulevalta kuuselta vaaditaan tuoreutta, vaaleutta ja puhtautta.
Tuotepäällikkö Kaisa Munukka
kertoi Metsä Boardin tuoteperheestä: taivekartongeista, valkopintaisista lainereista ja tarjoilupakkauskartongeista. Simpeleellä valmistetaan taivekartonkia. Kevyttä ja kestävää kartonkia käytetään
esimerkiksi ruokapakkaamiseen,
jossa puhdas ensikuitukartonki on
kierrätyskuitua turvallisempi vaihtoehto. Tuotteista yli 90 % myydään Eurooppaan. Tuotteiden pintapainovalikoima on 200–340 g/
m2. Työntekijöitä Simpeleellä on
270. Raaka-ainepuun käyttö on
280.000 m3/vuosi.
Tehdaskierroksella näimme havainnollisesti kuinka hiomakoneet
jauhoivat kuorituista ja 95 cm pitkistä puista hiokemassaa ja kuinka taivekartongin kolme kerrosta
(keskellä hioke ja kemikuumahierre (CTMP) ja ylä- ja alapuolella sellu) muodostettiin viiraosalla, kuinka vettä poistettiin huopien välissä puristinosalla, kuinka kuivatusosalla kuumat sylinterit poistivat
vettä lisää. Pintaan lisättiin kalsiumkarbonaattipäällystettä ja kalantereilla tasoitettiin tuotteen paksuutta. Lopputuotteena syntyi konerullia (30tn) tai konerullat leikattiin pienemmiksi rulliksi tai rullista ajettiin arkittamossa eri mittaisia arkkeja.
Hyvä oli metsänomistajien nähdä kuinka monia vaiheita ja paljon
osaamista tarvittiin taivekartongin
tekemiseen puuraaka-aineesta!
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Turun Seudun Metsänomistajat
toiminut 30 vuotta

Juhlapuheen piti maatalous-metsätieteiden tohtori, dosentti Tapani Tasanen. Hän valotti esityksessään sitä, miten metsänomistaja voi
selvittää oman metsäkiinteistönsä
historiaa.

Turun Seudun Metsänomistajien alkusanat lausuttiin paikallisen Osuuspankin tiloissa vuonna
1989. Kaukaa viisaat henkilöt näkivät, että etämetsänomistajien määrä lisääntyy ja he tarvitsevat koulutusta ja neuvontaa lähellä asuinpaikkaansa. Tähän haasteeseen Turun Seudun Metsänomistajat on
vastannut erinomaisesti. Ainutlaatuista koulutuksessa on muun
muassa kuukausittaiset kokoontumiset metsäasioiden merkeissä
Metsäkeskuksen tiloissa.
Turun Seudun Metsänomistajat
on kantanut kortensa kekoon myös
valtakunnallisessa toiminnassa. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mikko Vahvaselkä toimi vuosia Etämetsänomistajien Liiton sihteerinä ja taloudenhoitajana. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja on
mukana Etämetsänomistajien Liiton hallinnossa.

Turun Seudun Metsänomistajien puheenjohtaja Heikki Mäkelä ( oik ) avasi tilaisuuden ja palkitsi Mikko Vahvaselän
Suomen Metsäyhdistyksen standaarilla ansioistaan metsätalouden saralla.

Lehtori emerita Ulla Lehtonen lausui
juhlassa metsää läheltä olevia hienoja runoja.

Turun Seudun Metsänomistajien
hyvän yhteistyökumppanin Metsäkeskuksen tervehdyksen toi Heikki Louento.

Turun Seudun Metsänomistajat
juhli 30-vuotista taivaltaan upeissa tiloissa Liedon Vanhalinnassa.
Ohjelma oli hienosti suunniteltu ja
väki viihtyi. Useat yhteistyökumppanit toivat myös tervehdyksensä
juhlivalle yhdistykselle.

Ympäristöteko

Samoihin aikoihin kuin Turun Seudun Metsäomistajatkin, perustettiin
Tampereen seudun Metsänomistajat, totesi tervehdyksen tuonut
yhdistyksen puheenjohtaja Matti
Ilveskoski.

Minä tein ympäristöteon.
Sienikirjoissa sanotaan aina, että nouki vaan niitä sieniä,mitä tunnet
ja opettele tuntemaan kaikki myrkkysienet. Ja minähän opettelin.
Otin kaksi ämpäriä ja menin metsään ja noukin ne täyteen myrkkysieniä.
Vein ne sitten ongelmajätelaitokselle.
Nyt on metsä kaksi ämpärillistä myrkyttömämpi. (Tuula Walden)
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

METSÄSTÄ-kirja
Pyyntionnea ja
mielenrauhaa
Toisin kuin nimestä voisi päätellä, kirja ei käsittele metsän hoitoon
tai metsän käyttöön liittyviä asioita. Sen sijaan siinä käsitellään sitä,
mitä kaikkea metsästys voi merkitä
paitsi metsästäjälle niin myös metsänomistajalle ja yhteiskunnalle.
Useimmille metsästäjille metsästys on paljon muutakin kuin intohimoista saaliin jahtaamista. Se
on toisaalta sosiaalista yhdessä oloa
muiden samanhenkisten kanssa.
Toisaalta se voi tarjota myös ainutlaatuisia hetkiä rauhoittua luonnon
helmassa yksin omien ajatustensa
kanssa. Mielihyvää tuottaa myös
se, kun huomaa osaavansa tulkita luonnon merkkejä ja suunnistaa luonnossa. Toki saaliillakin on
oma merkityksensä.

Metsästäjät tekevät rahalla korvaamattoman tärkeää työtä ruokkimalla riistaa ja huolehtimalla siitä, että minkään riistaeläimen kannat eivät kasva liian suuriksi. Vain
metsästäjät pystyvät säätelemään
metsä-, pelto- ja liikennevahinkojen määrää.
Metsästä-kirja havainnollistaa
kaikkia edellä kuvattuja asioita.
Siitä metsästysharrastuksen aloittamista harkitseva voi saada tärkeitä
näkemyksiä ja vahvistuksia päätöksensä tueksi. Myös metsästykseen
kielteisesti suhtautuvat voivat kirjan lukemalla saada ehkäpä uudenlaisen tavan suhtautua metsästykseen. Metsästys on Suomessa hyvin säänneltyä. Myös metsästyksestä päättävien kannattaa lukea kirja.
Kirja kuuluu myös metsänomistajan kirjahyllyyn.

Mahdollisuus tilata METSÄSTÄ-kirja
Etämetsänomistajien Liitto on sopinut kirjan kirjoittajan Aleksi Lumpeen
kanssa, että Etämetsänomistajaliiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat tilata kirjaa Liiton kautta hintaan 25 euroa (+ postituskulut).
Voit tilata kirjan sähköpostitse rauno.numminen@etamol.fi.
Tarjous on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Tervetuloa Erno
Erno Järvinen aloittaa Metsäsäätiön toimitusjohtajana 1.10.2019
Erno Järvisen puhelinnumero on
040 351 7978 ja sähköposti erno.
jarvinen@metsasaatio.fi
Liisa Mäkijärvi jatkaa Metsäsäätiössä Special Advisorina ja Ernon työparina ensi helmikuun loppuun ja hänen yhteystietonsa ovat
entiset.

Uusi puu kertoo päättäjille näyttelyn avulla
mihin puu pystyy
Metsäsäätiö tukee tavoitteidensa mukaisesti puun ja puupohjaisten tuotteiden menekkiä ja jakaa tietoa niistä. Uusi puu -hankkeessa on mukana 24 puupohjaisten biotuotteiden kanssa työskentelevää toimijaa. Metsäsäätiö on ollut
alusta asti Uusi puu -hankkeen toiminnan mahdollistaja ja merkittävin rahoittaja. Puu kasvaa hyvää ja

suomalaiset puupohjaiset tuotteet
herättävät kiinnostusta kaikkialla,
missä Uusi puu näyttely on esillä.
Puupohjaisten tuotteiden mahdollisuudet korvata fossiilisia raaka-aineita on juuri nyt varsin ajankohtainen asia. Uusi puu -näyttelyn voima on siinä, että se esittelee konkreettisia vastauksia tähän haasteeseen. Kulunut syksy on ollut Uusi puu -näyttelylle erityisen vilkas.
Näyttely on ollut esillä
• valtakunnallisilla Kuntamarkkinoilla
• Euroopan unionin jäsenmaiden
metsäjohtajien kokouksessa
• EU-puheenjohtajuuskauden
avanneessa Bioscene-seminaarissa
• Päättäjien Metsäakatemiassa
• Puumessuilla Jyväskylässä
• Koli Forum biotalous konferenssissa
• Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa (keväällä 2019)

Susanna Rahikkala Asikkalasta
ja Antti Anttonen Hollolasta kiinnostuivat puupohjaisista kosmetiikkarasioista ja kahvikapselista.
Molemmat kunnat ovat mukana
Hinku-hankkeessa.
Erno Järvinen
(kuvaaja Anne Rauhamäki)

”Puun mahdollisuuksia konkretisoivalle viestinnän kysyntä jatkuu. On toimialamme velvollisuus
vastata tähän kutsuun ja kertoa yhdessä, mihin puu pystyy.” toteaa
hankkeen toiminnanjohtaja Eveliina Pokela. Lue lisää www.uusipuu.
fi ja somessa #uusipuu @UusiPuu

Franck Wolter Luxemburgista
(vas.), Claire Morlot Ranskasta ja
Aljoscha Requard Saksasta tutustuivat näyttelyyn ja yllättyivät puuraaka-aineen monikäyttöisyydestä.
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Teksti ja kuvat: LIISA KORPELA

Pellettejä, pommeja, puurakentamista
ja purtavaa puukaukalosta
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n kesäretki
2019 suuntautui Luumäelle
ja Lemille. Aamupäivän vierailukohteina olivat pellettitehdas Deletec Oy ja
Salpalinja punkkereineen
Luumäellä. Lemin Säräpirtillä nautitun lounaan jälkeen tutustuimme iltapäivällä vielä Lemin kuuluun
puukirkkoon.

Pelletti

Puupellettitehtaita on Suomessa muutama kymmenen, jotka ovat
sijoittuneet tasaisesti eri puolille
maata lähinnä puunjalostustehtaiden yhteyteen tai läheisyyteen. Pellettejä valmistetaan pääasiassa teollisuuden sivutuotteista kuten purusta ja kutterinlastusta. Raaka-ainepohjaa voidaan laajentaa myös
esimerkiksi rankapuihin, turpeeseen tai ruokohelpeen.
Deletec Oy on kotimainen perheyritys ja yksi Suomen suurimmista puupelletin tuottajista. Nykyaikainen tuotantolaitos sijaitsee
Luumäellä, hyvien logistiikkayhteyksien varrella.
Puupelletti on uusiutuvaa ja
ympäristöystävällistä polttoainetta, puhdasta bioenergiaa. Sillä voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden kuten esimerkiksi öljyn,
maakaasun ja kivihiilen käyttöä.
Puupellettiä voidaan käyttää lämmitykseen alue- ja kaukolämpölaitoksissa, talo- ja kiinteistöyhtiöissä, pientalojen lämmityksessä sekä lämmön ja sähkön tuotantolaitoksissa. Puupelletissä on korkea energiasisältö ja se on tehokas
polttoaine.

Salpalinja
Suomen itärajaa myötäilee linnoiteketju Salpalinja, joka rakennettiin vuosien 1940-41 ja -44 aikana. Puolustuslinjan tarkoituksena

Iloisia retkeläisiä Deletec Oy:n johtajan Tuomo Salosen seurassa (eturivi, punainen paita).

oli suojella Suomea vihollisen
hyökkäystä vastaa. Salpalinjan rakenteita on Suomenlahdelta Lappiin asti. Vahvimmin linnoitettiin
Suomenlahden ja Luumäen Kivijärven välinen osuus. Rauha solmittiin ennen kuin taistelut ehtivät Salpalinjalle asti ja siksi linnoitteet ovat säilyneet tähän päivään asti. - Pääsimme tutustumaan myös
punkkeriin sisältä päin.
Lemin särä. Särä on lampaasta
ja perunasta leivinuunissa pitkään
hauduttamalla valmistettu eteläkarjalainen perinneruoka, jota on
valmistettu perimätiedon mukaan
jo ainakin tuhat vuotta. Ennen perunan saapumista Eurooppaan on
särässä käytetty jotain muuta kuten
esimerkiksi naurista. Lihan kypsennyksen loppuvaiheessa paistokaukaloon lisätään kuorittuja, keitettyjä perunoita. Särän kanssa tarjotaan tyypillisesti ohrarieskaa, kotikaljaa ja vettä. Ruuan nimi tulee
valmistamisessa käytetystä koivupuisesta puukaukalosta, jota kutsutaan nimellä särä.

Salpalinjalla. Kuvassa ahkerasti retkille osallistuva sotiemme veteraani Vilho Leino, 96 vuotta.

Lemin kirkko
Lemin kirkko on Lemillä sijaitseva Juhana Salosen vuonna 1786
rakentama tasavartinen ristikirkko. Kirkko on rakennustaiteellisesti merkittävimpiä suomalaisia
puukirkkoja. Rakennustaiteellisesti

Lemin kirkko on jopa yksi koko Euroopan merkittävimmistä puukirkoista.
Rakennus on ristivarsistaan kapeneva itäsuomalaisen puukirkkotyylin edustaja. Lisäksi kirkkosalia
kattaa upea kolmiapilaholvaus. Sideparrut on jätetty näkyviin.
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Riihimäen-Hyvinkään
Seudun Metsätilanomistajat
Runsaslukuinen metsäillan yleisö kuunteli Riihimäellä Inkilänhovissa pitäjänneuvos Antti Koskimäen alustusta aiheesta ”Metsätalous käännekohdassa.” Hän toi esille metsiemme mennyttä kehitystä 100 viime vuodelta. Selkeä ja voimakas panostus maamme metsiin sotien jälkeen ja 1960-luvulla
Mera- ohjelmien myötä on nyt johtanut siihen, että saamme nauttia nyt metsiemme hyvästä kasvusta, runsaista hakkuumahdollisuuksista, jotka antavat mahdollisuuden jopa metsäteollisuuden kasvuun. Samalla metsämmetoimivat tehokkaana hiilinieluna, kun metsänhoidosta ja kasvua lisäävistä
hakkuista huolehditaan tulevaisuudessakin. Lopuksi Koskimäki esitti arvelun, mikä metsien ja metsäteollisuuden merkitys olisi 100 vuoden kuluttua.

Napapiirin
Metsänomistajat ry
Napapiirin metsänomistajat ry aloitti syyskautensa vierailemalla Stora Enson tehtaalla Kemin Veitsiluodossa.
Vierailun aikana kuultiin mielenkiintoista tietoa tehtaan
historiasta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan tehdasalueeseen ja näkemään, miten puusta syntyy paperia.
Kuvassa joukko osallistujia lähdössä tehdaskierrokselle asianmukaisesti varustautuneina, keskellä vierailun
isäntänä toiminut Veitsiluodon tehtaiden tiedotuspäällikkö Taisto Saari. Kuva: Kaisa Kyyhkynen

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Nyt puhutaan HCV:stä
eli korkean suojelun arvoista metsässä
Puun ostajille on välttämätöntä,
että se puu, jota he metsänomistajilta ostavat on sertifioitua. Puusta valmistettavien jalosteiden ostajat edellyttävät tätä. Lähes kaikki maamme metsät ovat PEFC-sertifioituja
ja osa FSC-sertifioituja. FSC-sertifiointiin liittyen tuli viime vuoden
lopulla uusi FSC-sertfioimatonta puuta koskeva riskiarvio, jossa
arvioitiin puun laillisuus, ihmisoikeuksin rikkomattomuus, korkeat
suojeluarvot, metsäkadon välttäminen ja geenimanipulaatiosta pidättäytyminen.
Riskiä arvioitiin esiintyvän korkeiden suojeluarvojen säilyttämisessä (HCV, High Conservation Value)

ja tämän vuoksi puunostajien täytyy tehdä lisätoimenpiteitä puun ostamisessa.
Metsänomistajien keskuudessa
hämmennystä aiheuttanut HCV ei
kuitenkaan merkitse sitä, että se estäisi hakkuut. Hakkuissa pitää ottaa vain huomioon seuraavat seikat:
1. harvinaiset elinympäristöt
2. lajien monimuotoisuudelle tärkeät alueet
3. ikimetsät
4. ihmisen olemassa olon turvaamiselle tärkeät alueet
5. kulttuurillisesti merkittävät
alueet
6. elinkeinolliset ja muut yhteiskunnalle tärkeät alueet

Näistä kohdissa 1 ja 2 riskiä arvioitiin esiintyvän koko Suomessa. Näiden asioiden huomioiminen hakkuissa voi tuntua haasteelliselta, mutta sitä se ei välttämättä
ole. Puun ostajat ovat tilanneet Tapio Palvelut Oy:ltä kartta-aineiston, joka on laadittu erilaisia metsistä jo saatavissa olevia metsätietoja yhdistellen. Tästä aineistosta
puun ostaja pystyy jo tupatöinä havaitsemaan edellä lueteltujen suojeluarvojen mahdollisen olemassaolon suunnitellulla hakkuualueella. ”Jos on tarvetta tarkistaa tilanne
maastossa, niin se tehdään”, toteaa Metsä Groupin kestävän kehityksen päällikkö Janne Soimasuo.

Samalla hän painottaa sitä, että
jos suunniteltu hakkuualue sijaitsee HCV-alueella, niin se ei automaattisesti estä hakkuita. Hakkuissa pitää kuitenkin ottaa huomioon edellä mainitut arvot niin,
että ne säilyvät.
”Jos jollakin alueella todetaan
tarkastuksen jälkeenkin riskiluokassa olevia korkean suojelun arvoja, niin on hyvinkin mahdollista, että se täyttää METSO-suojeluohjelman vaatimukset ja alueen
suojeluun saa korvausta valtiolta
tätä kautta”, opastaa Janne Soimasuo.
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN, matkanjohtaja

Etämetsänomistajat ruskaretkellä
Länsi-Lapissa
Etämetsänomistajien Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille
ruskaisen metsäretken Länsi-Lappiin. Rovaniemen rautatieasemalle kerääntyi väkeä Helsingistä, Hyvinkäältä, Kirkkonummelta, Pieksämäeltä, Salosta, Sipoosta, Tampereelta ja Porista yhteensä parikymmentä henkilöä. Rovaniemeltä matkaa jatkettiin linja-autolla
Kittilään. Kittilässä majoituttiin
kolmeksi yöksi länsirinteen edessä sijaitseviin alppitaloihin.
Seuraavassa metsäretken antia ja
tunnelmia kuvakavalkaadin muodossa.

3

1

2

4

1. Metsä Groupin metsäasiantuntija Tapani Niemimuukko kertoi yhtiön puunostosta Siikamukan Yhteismetsän nuotiopaikalla Rovaniemen
Marraskoskella.
2. Tiimiesimies Kari Koivumaan valotti sitä millaisilla eri tavoilla Metsähallitus toimii Lapin metsissä. Perinteisen metsätalouden lisäksi Metsähallitus
kaavoittaa tontteja, suojelee metsää ja osallistuu omalta osaltaan myös tuulivoiman rakentamiseen. Tonttien kaavoituskarttaa tutkimassa Taalossa
Kari Koivumaa (oikealla), JaakkoTemmes ja Jarmo Salminen.
3. Toiminnajohtaja Pasi Seppälä Kittilän metsänhoitoyhdistyksestä oli retkeläisten mukana koko päivän. Päivän aikana ehdittiin tutustumaan
monipuolisesti metsien käyttöön ja hoitoon Kittilässä. Kuvassa Pasi Seppälä osoittaa liputtajapuuta, joka ilmentää, että tervasroso on iskenyt
puuhun. Vaaravyöhykkeessä ovat tuoreella kankaalla kasvavat nuoret männiköt.
4. Euroopan pohjoisin rauduskoivikko Sätkinässä. Koivikko on 70-vuotias ja luontaisesti syntynyt.
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5. Metsäretkeläiset Sätkinän koivikossa.
6. Metsäretken aikana panostettiin metsäasioiden lisäksi myös ruokakulttuuriin. Saamen kammissa ruoan lisäksi on tarjolla Niiles Jounin laulua ja joikua.
7. Taiteilija Reino Raekallio Kittilän Pöntsöstä soitti yleisön pyynnöstä retkeilijöille mandoliinilla muun muassa Saarenmaan valssin. Monet retkeläisistä
osallistuivat myös keväiseen Saarenmaan metsäretkeen ja valssi herätti muistoja tuosta matkasta.
8. Reidar Säreistöniemen Ateljee Kittilän Kaukosissa lumosi kaikki retkeläiset. Reidarin pronssista patsasta ihailemassa Matti Harri Sipoosta.
9. Metsäretki päättyi yhteiseen lounaaseen vanhassa metsämiesten kämpässä. Kuvan muikea hymy kuuluu Pieksämäen Metsänomistajien puheenjohtajalle Jukka Kovaselle, joka oli koonnut pikkubussillisen väkeä kotokulmiltaan.
11. Ruskakin värjäsi mukavasti muutenkin värikästä metsäretkeä.
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Teksti ja kuvat: LIISA KORPELA

METSO mielessäin
On ihanan kuulas lokakuun alun aurinkoinen aamu Päijät-Hämeessä. Metsäautotie mutkittelee vaihtelevassa viime
jääkauden muovailemassa soraisessa harjumaisemassa. Metsäisellä kaurapellolla kolme kaurista on syömässä sadon
rippeitä. Kurkia ja joutsenia näkyy pelloilla muuttoaikeissa. Mielessä on kuitenkin metso. Ei mikä tahansa metso, vaan
METSO-ohjelma. Tarkoitus on tutustua juuri ohjelmaan hyväksyttyyn kohteeseen. Eikä kohde tuota pettymystä.

Mitä METSO-ohjelmalla
tarkoitetaan?
METSO-ohjelma on Suomessa
metsänomistajille suunnattu täysin vapaaehtoisuuteen pohjautuva metsiensuojeluohjelma. Se on
monimuotoisuusohjelma, joka yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Jos kohde täyttää vaadittavat ehdot ja kriteerit suojeluvaihtoehtoina ovat joko pysyvä suojelu tai määraikainen suojelu 10 tai
20 vuoden ajaksi. Suojelu voi olla metsänomistajalle myös taloudellisesti kannattava vaihtoehto.
Omistajalle maksetaan rahallinen
korvaus suojelusta, jonka suuruus

perustuu suojelun tapaan, kokonaispinta-alaan sekä siihen, paljonko mahdollisesti menetettäisiin puuntuotantoa ajatellen.
METSO on hyvä vaihtoehto lieventää myös sitä vastakkainasettelua, jolla nykyisessä hiilijalanjälkiajattelussa syyllistetään metsänomistajaa ja puuntuottajaa. Turhaan. Hoidettuja talousmetsiä tarvitaan ja hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä paremmin kuin hoitamaton ryteikkö
Metsänomistajalla saattaa kuitenkin olla metsissään kohteita,
joita hän itsekin on katsellut sillä
silmällä, ettei tuohon kohteeseen

Artikkelin kirjoittaja METSO-ohjelmaan hyväksytyssä kohteessa.

haluaisi välttämättä hakkuita.
Luontoarvot voi huomioida metsissään jättämällä arvokkaat elinympäristöt metsän käsittelyn ulkopuolelle. Tällaisia kohteita ovat
esimerkiksi kalliojyrkänteet, lehdot
harvinaisine kasveineen, purot ja
puronvarsimetsiköt sekä kosteikot
ja lähteet. Ei ole ristiriitaa siinä,
etteikö järkiperäinen puuntuottaja voisi olla myös METSO-ohjelman mahdollisuuksista kiinnostunut. - Parhaimmillaan korvaus voi
hyvinkin vastata sitä, mitä päätehakkuu olisi tulouttanut.
Osa metsän luontokohteista saattaa olla nähty monimuotoisuuden

kannalta niin merkittäviksi, että ne on erikseen rauhoitettu lailla. Muun muassa metsäsertifioinnin kriteerit kannustavat metsänomistajaa suojelemaan metsää vapaaehtoisesti lakirajoja laajemmassa mittakaavassa. Juuri tässä mahdolliseksi työkaluksi on vaihtoehtona METSO.
METSO-ohjelman tuella voidaan toteuttaa myös luonnonhoitotöitä. Voidaan lisätä luontoarvoja tai palauttaa niitä esimerkiksi hoitamalla lehtometsiä tai ennallistamalla soita. Luonnonhoitotyöt suunnitellaan yhdessä metsänomistajan kanssa eikä metsänomistajlle aiheudu luonnonhoidosta kuluja.
Nykyiseen hallitusohjelmaan on
kirjattu erityinen elinympäristöjen
tilan parantamisen toimintaohjelma. Myös METSO-varoja on tarjolla aiempaa enemmän. METSO-ohjelmaa jatketaan ja uudistetaan sekä korotetaan sen rahoitusta.
Ympäristöministeriö on käynnistänyt strategisen hankkeen 2019–
2020 elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Ohjelma pyrkii pysäyttämään metsäisten luontotyyppien
ja metsälajien taantumisen sekä samalla edistämään luonnon monimuotoisuutta. YM on vastuuministeriö, mutta valtioneuvoston muita
keskeisiä toimijoita ovat myös maaja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, LVM ja TEM. Valmistelua tullaan tekemään yhdessä
sidosryhmien kanssa.
Metsien suojelu, hoito ja muu
käyttö sovitetaan yhteen METSO-yhteistoimintaverkostoissa. Verkostot perustuvat metsänomistajien, ELY-keskusten, Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden sekä METSOn eri sidosryhmien yhteistyöhön.
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Kirjoittajan retken kohde. Runsaspuustoinen, kirveen koskematon metsä, rehevä painanne
kahden Salpausselän melko
jyrkkäreunaisen toisiaan lähellä
olevan soraharjun välissä. Kurun pohjalla on kivikkoa, jonka lomitse virtaa puro, osittain
maan alla. Keväisin puro solisee valtoimenaan. Nyt syksyllä
kivikkoisen syvänteen pohjalla
oli vain pieni noro. Kauempana alajuoksulla on kirkasvetinen lähde.

Suomen metsäkeskuksen METSO-toteutustilanne elokuussa 2019.
Erityisesti Uudellamaalla ja Hämeessä kohdetarjonta oli ollut vilkasta. Ympäristötukisopimuksia
oli valmistelussa toista tuhatta hehtaaria, päätöskäsittelyssä kuutisen
sataa hehtaaria ja rahoituspäätöksiä oli tehty 861 ha. Meneillään tai
päättymässä olevista hankkeista hyviksi oli todettu ”Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla”-hanke, ”Lisää
jatkuvuutta purojen suojavyöhykkeisiin” ja ”Monimetsä” -hanke.
Metsä- ja luontotiedon eriyttäminen ja uuden tietojärjestelmän kehittäminen ovat käynnistyneet. Metsätalouden kestävyys
ja elinkeinojen kehittäminen-toimintaohjelma (2019–2013) on

vahvistettu. Alueellisten metsäohjelmien 2021–2014 (AMO) laatiminen on käynnistynyt.
Metsätalouden kannustejärjestelmän 2020 Metka (Kemera) kehittäminen on käynnissä ja sen yhteydessä on kuultu laajasti asiantuntijoita. Pääteemat ovat oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus ja
vaikuttavuus. Ympäristötuen käytäntöön ei ehkä ole tulossa kovin
suuria muutoksia. Keskustelua on
käyty siitä, vosiko esimerkiksi lahopuun määrä olla yksi korvausperuste ja voisivatko luonnontuhoalueet
olla mukana korvattavina elinympäristöinä. Elinympäristöjen kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä
paitsi luonnonhoitohankkeina niin
myös arkimetsänhoidon tai METSO-sopimuksen yhteydessä.

ELY-keskusten METSO-toteutustilanne 2019
Elykeskuksille asetettu tavoite
vuodelle 2019 on 4 500 ha, josta 4 200 ha on jyvitetty ELY-keskuksille ja 300 ha varattu mahdollisiin isompiin yksittäisiin hankkeisiin. Todennäköistä on, että viidessä ELY-keskuksessa tavoite tullaan
ylittämään ja neljässä tavoitetta ei
saavuteta. Haasteellisina alueina
pidetään Pirkanmaata ja Uuttamaata. Hämeessä kohdetarjonta
on viime vuosina muuttunut laadukkaammaksi ja kohteet ovat aiempaa laajempia.
Hyvä lukija! Oletko juuri sinä ehkä kirjautunut viime aikoina Metsään.fi – palveluun ja huomannut
mahdollisesti, että oman metsäkuvion kohdalla saattaa lukea:

”Mahdollisesti METSO-ohjelmaan soveltuva kohde”? Kyseinen
merkintä tarkoittaa, että metsän
luontoarvot voivat olla merkittävät ja metsä voisi mahdollisesti soveltua METSO-ohjelman vapaaehtoiseksi suojelukohteeksi. Maanomistaja / metsänomistaja tai metsäalan toimija / toimihenkilö saa
merkinnän avulla tiedon, että kyseisen metsän suojeluvaihtoehdon
selvittäminen voisi olla kannattavaa. Merkinnällä ei ole kuitenkaan
sitovuutta ja oikeusvaikutuksia.
Mitään ei tapahdu ilman metsänomistajan suostumusta. Merkintä
ei myöskään takaa sitä, että kohde soveltuisi METSO-ohjelmaan,
vaikka metsänomistaja niin haluaisikin.
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Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

Metsämentori on totta
Metsämentorin tarkoituksena
on toimia tukihenkilönä uudelle
metsänomistajalle. Ei kertomassa totuutta eikä tekemässä ratkaisuja, vaan kertomassa omista valinnoistaan ja antamassa vinkkejä, mistä löytyy apua ja lisätietoja.
”Ei se metsänomistaminen ole niin

vaikeaa tai pelottavaa”.
Monen neuvottelun ja hakemuksen jälkeen päästiin itse asiaan. Vapaaehtoiset metsämentorit saivat
perusoppinsa 31.8. Tampereella
pidetyssä koulutuksessa. Yhteistyökumppanina ja asian hyödyntäjänä on Metsäkeskus. Mentorien

ensimmäinen työmaa on Metsäkeskuksen uusille metsänomistajille pidettävät starttipäivät ja niihin osallistuvat metsänomistajat.
Tulevien mentorien kouluttajana toimi Riitta Hyppänen, joka johdatti meitä vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja dialogin maailmaan. Ei meistä kukaan ole seppä syntyessään ja ymmärrys mentoroinnin läpiviennin periaatteista ja
keinoista ovat hyödyksi.

Ensimmäiset metsämentorit keskustelivat vilkkaasti tulevista haasteista. Paikalla olivat Arja Hallberg ja Jaakko Temmes.

Keskustelu oli vilkasta ja kokemuksia eri tilanteista sinkoili.

Riitta Hyppänen antoi meille menestyksekkään mentoroinnin eväitä.

Koulutuspäivä myös saattoi
vapaaehtoiset mentorit yhteen.
Mentoroinnin markkinointia,
henkilöesittelyjä ja ryhmien muodostusta pähkäiltiin yhdessä. Myös
mentorien on syytä jatkossa jakaa
kokemuksiaan mentoroinnin järjestelyistä ja onnistumisesta.
Vapaaehtoisia mentoreita ensimmäiselle kierrokselle löytyi 13
henkilöä. Edustettuna ovat Tampereen, Seinäjoen ja Pääkaupunkiseudun metsänomistajiat. Ensimmäinen tulo julkisuuteen oli 14.9.
”Metsään starttipäivän” yhteydessä. Seuraavana vuorossa ovat syyskuun lopussa alkavat ”Metsään peruskurssit”. Tulevan talven aikana
näemme, miten paljon toiminnalle on kysyntää ja miten paljon toiminta auttaa Metsäkeskusta sen tärkeässä edistämistyössä.
Kiitos Metsäkeskukselle järjestelyistä. Mukana auttamassa meitä olivat Metsäkeskuksesta Jouni
Aila, asiakkuuspäällikkö ja Veikko Iittainen, metsänomistajien palvelupäällikkö. Kouluttajana toimi
Riitta Hyppänen, mentorikonsultti, riittahyppanen.fi.

Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

Tärkeä starttipäivä
Metsäkeskuksen ”Metsään starttipäivä” oli 14.9. Muiden paikkakuntien ohella se järjestettiin myös
pääkaupunkiseudulla. Paikalla oli
salin täydeltä väkeä – lähes viisikymmentä henkeä. Starttipäivään
tulevat ovat uusia metsänomistajia. Siis juuri niitä, joita sekä metsänomistajayhdistysten toiminta ja
mentoritoiminta palvelevat.
Metsäkeskuksen starttipäivälle
on kova kysyntä ja tarve. Päivään
ilmoittautuneilla on sekä tarve että
hyvä motiivi. Meidän metsätilanomistajayhdistyksissä on hyvä muistaa, että starttipäivissä voimme

kohdata uusia metsänomistajia ja
kertoa lisää toiminnastamme. Puhuisin kolmoishyödystä: hyödyksi
uusille metsänomistajille, hyödyksi Metsäkeskuksen edistämistyölle
ja hyödyksi meille.
Pääsimme myös pääkaupungin
tilaisuudessa tiukan metsäasian lomassa esittelemään lyhyesti mentoritoimintaa ja pääkaupunkiseudun
metsänomistajayhdistyksen – PKMO – toimintaa.
Pääkaupungin starttipäivästä
vastasivat Metsäkeskuksen Lars
Ekman ja Inna Salminen.

Kuvassa Elisa Piekkola kertoo Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien toiminnasta. Pääkaupunkiseudun mentoreista paikalla olivat Arja Hallberg ja
Jaakko Temmes.

Haluatko metsämentoriksi? Mentorina oleminen vie aikaasi, mutta on antoisaa ja opettavaista myös mentorille. Ilmoittaudu mukaan toimintaan:
Jouni Aila, Suomen Metsäkeskus, Asiakkuuspäällikkö, Läntinen alue
jouni.aila@metsakeskus.fi, 050 314 0419
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Teksti: MATTI MÄKIAHO

Huolestuminen ei auta - tarvitaan tekoja
Sademetsien tulipalot huolestuttavat muitakin, kuin Skinnaria. Valtaisat tulipalot ovat koko maailman
riski. Me kaikki kansalaiset olemme
huolestuneita. Uhkaako meitä suomalaisiakin huonosti hoidettu metsäpalojen sammuttaminen. Olosuhteet ovat tosin haastavat ja tarvittavia torjuntatoimenpiteitä on vaikea
tehdä. Onko Amatzonin metsäpalojen sammutustöissä riittävästi metsäpaloasiantuntijoita? ”Vesi on paskan lääke” sanotaan. Kyllä vedellä
voidaan puhdistaa, mutta voidaanko sillä laajoja metsäpaloja sammuttaa? Tuuli voi kääntyä, vettä ei ole ja
sammutuskalustoa ei saada tulirintaman luokse. Sen jälkeen on pikaisesti tehtävä uusi sammutusstrategia.
Olin Etelä-Pohjanmaan alueen metsäpalojen palopäälliköiden avuksi nimetty metsäasiantuntija. Palopäälliköt uskoivat, että osaavat tehtävänsä,
eivätkä kutsuneet apuun meikäläistä.
Tarina. Matkustin lauantaina ostoksille Soinista-Seinäjoelle. Matkalla ennen Kuortanetta kuulin autoradiosta, että Ähtärin Myllymäellä
on laaja metsäpalo. Matka Seinäjoelle keskeytyi välittömästi. Suuntasin autoni kohti Myllymäkeä. Perille

saavuttuani paikalle saapui samanaikaisesti maanomistajan edustaja
Metsähallituksen paikallinen metsänhoitaja. Metsäpalo oli Metsähallituksen maalla ojitetulla suoalueella. Kysyimme yhteen ääneen, ”Mikä
on tilanne”. saimme kuulla, että palo on saatu rajattua, mutta yksi 18
vuotias palomies löydettiin kuolleena metsäojasta. Tulipalo oli muuttanut suuntaa ja nuori palomies oli
jäänyt saarroksiin tulen keskelle. Ilmeisesti hän uskoi juoksevansa tulta pakoon, mutta toisin kävi. Hän
kuoli häkämyrkytykseen.

Metsien kulotus
Suomessa
Suomessa on kulotettu metsiä
metsänhoidollisista syistä. Kulotusmäärät ovat pienentyneet vuosien saatossa. Kulotus on kallista ja
siinä on aina riski tulen karkaamisesta kuloalueen ulkopuolelle. Kulo sytytetään tuulen yläpuolelta ja
palorintama viedään alueen molemmilta puolin alueen ympäri. Tulipalon aiheuttama kuuma ilma nousee ylös. Syntyy vastatuuli, kun tulirintamat yhtyvät, niin tulipatsas on
todella vaikuttava näky. Irtonaisia

Mäkiaho opastaa ministeri Ville Skinnaria kävynheitossa Anianpellon markkinoilla elokuussa 2019.

puiden oksia ja latvoja nouseva ilmavirta nostaa korkeuksiin. Kovalla
tuulella ei kulotuksia tehdä.

Kulotusasiantuntijat
Kulotusasiantuntijoita on vähenevän kulotustoiminnan seurauksena myös vähenevä joukko. Heitä
tulisi käyttää asiantuntijoina, mitä
metsäpaloissa tarvitaan. Palopäälliköillä ei ole riittävää asiantuntemista vastatulen sytyttämisessä. Kun vesi ei auta, niin on otettava käyttöön
fysiologiset toimenpiteet. Vastatulella poltetaan riittävän leveä alue,
jotta tulirintama pysähtyy, ettei sillä
ei ole ”Ruokaa”. Se on poltettu pois.

Milloin vastatuli sytytetään, niin se
on erittäin tarkkaa työtä, vain paljon kulotuksia suorittanut henkilö tietää milloin sytytetään vastatuli. Vastatulella voidaan esimerkiksi
suojella rakennuksia ja muita tärkeitä kohteita tulirintaman pysäyttämisen lisäksi.

Mitä ministeri Ville Skinnarin tulisi tehdä?
Suomessa kulotuksen osaajat vähenevät koko ajan. Hyvistä osaajista suurin osa on jo eläkkeellä, mutta ovat varmaan käytettävissä, jos
heitä pyydetään.

Teksti: IRMA WELLING

Puun päivän julistus 27.9.2019

Greenreality-puistossa Lappeenrannan Lauritsalassa
Puun päivänä meitä muistutetaan metsien suuresta merkityksestä ja kehoitetaan istuttamaan puita.
Tänä vuonna painotetaan metsien merkitystä ilmastonmuutoksen torjujana ja hillitsijänä. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkein
keino on päästöjen vähentäminen.
Hyvänä esimerkkinä tästä on Äänekosken uusi biotuotetehdas, joka ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Toisena keinona on hiilidioksidin sitominen ilmasta. Metsät
torjuvat ilmastonmuutosta, kun ne
sitovat ilmasta hiilidioksidia ja varastoivat hiiltä. Hiilen sidonnassa

on kaksi tärkeää mittaria: hiilivarasto ja hiilinielu ja molempia tarvitaan. Hiilinielusta puhutaan, kun
hiilivarasto kasvaa. Näin ollen vanha
metsä, jonka kasvu on jo pysähtynyt, on iso hiilivarasto, vaikka nielu
on alhainen. Nuoren metsän, jonka
kasvu on nopeaa, varasto on vielä alhainen, mutta nielu suuri. Taimikko
muuttuu avohakkuun jälkeen 20–
30 vuodessa nieluksi.
Millaisilla teoilla metsät olisivat hyviä hiilivarastoja ja nieluja? Yhtenä esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat soista ojittamalla tehdyt talousmetsät.

Turvemaan avaamisella ja muokkaamisella turpeeseen sitoutunut hiili
karkaa ilmaan. Siksi turvemaametsien osalta avohakkuita ei suositella ja niissä jatkuva kasvatus on parempi vaihtoehto.
Tämä Greenreality-puisto on
osoitus puiden tärkeyden ymmärtämisestä ja siitä kiitos Lappeenrannan kaupungille. Toteuttakoon tämä puisto Aleksis Kiven ajatusta siitä, että metsä avaa mielen kaikelle
ihanuudelle.
Saimaan Metsänomistajat ry valitsi istutettavaksi puuksi tammen.
Tammen valintaan vaikuttivat

Kalevalasta löytyvät säkeet, joiden
perusteella tammi soveltuu hyvin
puistopuuksi.
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yhdistysten tapahtumavinkit
Napapiirin Metsänomistajat ry

Turun Seudun Metsänomistajat ry

Joulukuussa (alustavasti vkolla 50) vierailu BRP Finland Oyj:n tehtaalle (Isoaavantie 7, Rovaniemi).

13.11. klo 18. Sijoitusmarkkinakatsaus, OP Turun Seutu, Brahenkatu 11:n kokoustiloissa (2. krs. sisäpihan puolelta) Turussa

Vierailun ajankohdasta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan jäsenille
heti, kun yksityiskohdat on sovittu tehtaan edustajan kanssa.

- Turun Seudun Metsänomistajat ry:n syyskokous esitelmän päätteeksi samassa paikassa

t. Kaisa

- Kahvitarjoilu

Riihimäen - Hyvinkään Seudun
Metsätilanomistajat ry

8.1.2020 klo 18

Metsäilta ke 27.11.
Hyvinkäällä Uudenmaan Osuuspankissa (Hämeenkatu 3).

12.2.2020 klo 18 Metsäveroilta Metsäkeskuksessa, Kuralankatu 2,
Turku

Illan teema ”Metsän mahdollisuudet hiilinieluna”, alustaa Jaakko
Temmes Etämetsänomistajien Liitosta ja Jyrki Nieminen Metsäkolikosta. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 23.11. mennessä Kalevi Pulliselle, puh. 045 310 7119 tai sähköpostilla kalevi.pullinen@kolumbus.fi

- Jos kellonaika muuttuu, siitä ilmoitetaan myöhemmin

Pikkujouluteatteri on Riihimäen teatterissa ke 4.12.

Kuusijuhla

Aloitamme klo 17 lounaalla noutopöydästä teatteriravintolassa ja
esitys alkaa klo 19. Teatteriesitys on ”Mielensäpahoittajan miniä”
rooleissa Heikki
Nousiainen ja Linda Wiklund. Ilmoittautumiset lokakuun aikana pj.
Kalevi Pulliselle, tilaisuus on avec ja omavastuu 40 euroa /hlö sisältäen bufferuokailun ja teatteriliput.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan sähköpostilla/tekstiviestillä marraskuun aikana.

Terv. Kalevi

Jukka Puotila show Porin Teatterissa

- Esitelmätilaisuus Metsäkeskuksessa, Kuralankatu 2, Turku, aihe
ja puhuja vielä avoinna

Saimaan Metsänomistajat ry
La 7.12. klo 11.30–14.30

Satakunnan Metsänomistajat
18.11.2019
Lisätiedot: raunonumminen@hotmail.com tai 0500 328 333

Suomen Metsästäjäliitto
– koti kaikille metsästäjille

Metsästäjäliiton
tavoiteohjelma
2019-2027
• Suurpetojen
kannanhoidollinen
metsästys jatkuu
• Metsästys on
mahdollista myös
luonnonsuojelualueilla
• Metsästäjäliiton
tekemä työ
huomioidaan myös
avustusvaroissa
• Rauhoitettujen lajien
kannan säätelyssä
käytetään kansallista
päätösvaltaa

Suomen Metsästäjäliitto järjesti vierasjahdin Sotkamossa. Etämetsänomistajien Liittokin on ollut kutsuttujen joukossa jo usean vuoden ajan. Lounastauolla hirvenmetsästyksestä ja vähän muustakin keskustelemassa Maanmittauslaitoksen pääjohtaja
Arvo Kokkonen (vasemmalla), Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä ja Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simelius. Suomen Metsästäjäliitossa on yli 161 000 jäsentä ja se juhlii 100-vuotista toimintaansa vuonna 2021.

• Metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan toimintaedellytykset turvataan

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

Metsäretki Inkerinmaalle
Monet Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet ovat kyselleet ja toivoneet metsäretkeä Inkerinmaalle. Nyt sellainen toteutuu. Alustava metsäretken ohjelma, jota täydennetään vielä ennen matkaa, on
seuraava:
21.5.2020 Helatorstai

23.5.2020 Lauantai

9.30 Kokoontuminen Helsingin Pohjoisrannassa. Vikingin laivalla Tallinnaan

9.00 Lähdemme kohti Hatsinaa. Matkalla tietoa Inkerinmaasta ja sen asukkaista
- tutustuminen Sosnovyi Borin alueeseen
- tutustuminen inkeriläisiin kyliin ja inkeriläisten kulttuuriin

20.00 Majoittuminen Tarttossa ja päivällinen.
- matkalla asiaa Viron metsistä
- vierailu paikallisessa museossa ja
metsäakatemiassa

22.5.2020 Perjantai
9.00 Lähdemme kohti Pihkovaa.
- tutustuminen Pihkovan linnaan
- nähdään Venäläinen sotilasalue
- tietoa Venäjän metsätaloudesta
- matkalla kenttälounas
18.00 Majoittuminen Pihkovassa ja
päivällinen

18.00 Majoittuminen Hatsinassa ja päivällinen

24.5.2020 Sunnuntai
9.00 Lähdemme kohti Narvaa
- matkalla metsäasiaa
- tutustuminen Narvan linnaan
- tutustuminen sotilasalueeseen
18.00 Majoittuminen Narvassa ja päivällinen

25.5.2020 Maanantai
9.00 Lähdemme kohti Tallinnaa
13.00 Ostos- ja tutustumisaikaa Tallinnassa
17.00 Laiva lähtee kohti Helsinkiä
20.00 Perillä Helsingissä

Matkan hinta on 750–800 euroa ja se sisältää laivamatkat, oman linja-auton, 4 yötä hotelleissa, 4 aamiaista, 1 kenttälounas, 4 päivällistä,
ryhmäviisumin, matkanjohtajan, oppaan ja tulkin palvelut.
Inkerinmaan metsäretki toteutetaan, jos matkaan lähtee vähintään 30
henkilöä. Ilmoittaudu jo nyt ja varmista paikkasi ainutlaatuiselle metsäretkelle. Ilmoittautua voit sähköpostilla rauno.numminen@etamol.fi tai
puh. 050 032 8333. Muista ilmoittaa osoitteesi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkennettu ohjelma ja ohjeet viisumin hakua varten. Jos jollakin on
oma viisumi, niin matkan hinnasta vähennetään 70 euroa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Samuli Notko Matkat T:mi
Tervetuloa!
Rauno Numminen
matkanjohtaja

Samuli Notko
matkanjärjestäjä

Nyt uutuutena eräliivi
Etämetsänomistajien Liitolta on jo pitkään toivottu sellaista liiviä, missä olisi oman yhdistyksen logo. Nyt siihen on mahdollisuus. Kuvan mukainen eräliivi maksaa 54 euroa
+ alv. 12.96 euroa eli yhteensä 66.96 euroa. Eräliivin hintaan sisältyy postimaksu.
Eräliivin hinta on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Liivin väri on metsävihreä ja siinä on oman yhdistyksesi logo.
Eräliivin voi tilata sähköpostilla osoitteesta:
raunonumminen@hotmail.com
Tilausaikaa on marraskuun 2019 loppuun saakka ja liivi toimitetaan tilaajalle ennen
joulua 2019. Voit siis tilata eräliivin itsellesi ja vaikkapa perheenjäsenille joululahjaksi.
• Materiaali: 65 % polyesteriä, 35 %

puuvillatwilliä

• Paino: 220 g/m²

• Kaksi sisätaskua, rintatasku, tilavat

etutaskut, kädenlämmitystaskut sivuilla,
piilotettu etutasku

• Takana yläosassa 100 %

• Iso tilava tasku selässä, jossa haavikuja

• Suuret kädentieaukot

• D-lenkki

• Kynätasku vasemmassa rinnassa

polyesteriverkkovuori

Koko

Leveys cm*

Pituus cm*

S

51

71

M

56

74

L

61

76

XL

66

79

XXL

71

81

Tol +/-

1,5

1,5

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

Ilmoita tilauksessasi seuraavat asiat:

• Materiaali: -65
% polyesteriä,
35 % eräliivi postitetaan
• Kaksi sisätaskua, rintatasku, tila
nimesi
ja osoite, mihin

puuvillatwilliä
etutaskut,
- sen yhdistyksen nimi, jonka haluat
eräliiviinkädenlämmitystaskut
piilotettu etutasku

eräliivisi koko
• Paino: 220-g/m²

• Iso
tilava
Lisätiedot:
Numminen 0500
328
333tasku selässä, jossa h
• Takana yläosassa
100Rauno
%
• Kynätasku vasemmassa rinnass
polyesteriverkkovuori
• Suuret kädentieaukot

• D-lenkki

Koko

Leveys cm*

Pituus cm*

S

51

71

M

56

74

L

61

76

XL

66

79

XXL

71

81

Tol +/-

1,5

1,5

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

Metsäsäätiömaksulla annat lapsille ja
nuorille mahdollisuuden innostua metsäelinkeinosta koulussa ja vapaa-ajalla.
METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

www.metsasaatio.fi

Raha kasvaa
suomalaisessa
kestävästi
hoidetussa
Metsässä

Valitse Metsä Group kumppaniksesi
puukauppaan ja tule mukaan rakentamaan kasvua Suomeen. Hae oma metsäasiantuntijasi www.metsaforest.com
ja pyydä tarjous puukaupasta.

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ
Koivikko pakuriviljelmäksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin
klapikauppa ja nopeammin
kuin tukkipuu
Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä.
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan
suuri tulevaisuus.
Pakurinviljelyllä saat metsän tuoton uusiin ulottuvuuksiin.
Tarjoamme metsänomistajille avaimet käteen -palvelun
pakurin viljelyyn.

Valitaan koivikko ja tehdään
sopimus pakuriymppäyksestä
Suomen Pakuri hoitaa istutuksen koivikkoosi
Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)
Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)
Jäät odottamaan uutta satoa tai
hakkaat puut polttopuiksi

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

Hyödynnä jäsenetusi!
Ota FSC-metsäsertifiointi
haltuun uudella
verkkokurssilla:

Sertiseriffi FSC
Toteuttaja

Muista myös kätevät

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

Käy verkkokaupassa

www.tapionkauppa.fi

etko Tunnetko
metsäsi metsäsi
ollisuudet?
mahdollisuudet?

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

DUC303PT2
Akkuketjusaha

590,-

eur

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

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

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

www.usewood.fi, puh 040-1830366

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

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

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS
ULLA KÄKELÄ LKV
• Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset, eräpaikat sekä tontit
satojen kauppojen ja yli 17 vuoden kokemuksella
• Kauppakirjojen teot
• Lomarakennusten sekä tonttien
arvioinnit
• Kaupanvahvistukset
• Toimialueena koko Lappi, tilat
näkyvät osoitteissa:
www.metsatilat.fi
www.etuovi.com
www.ullakakela.fi

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

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

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

HELPOIN
TAPA
MYYDÄ
PUUTA

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

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

