
Etämetsänomistajien Liitolla oli oma osastonsa Sei-
näjoen farmarissa erittäin hyvällä paikalla esiinty-
mislavan lähellä. Väkeä kävi osastolla runsaasti ja 
metsäasiat kiinnostivat. Kevyempää antia osastol-
la oli kävyn heitto telkänpönttöön. Kävyt lensivät 
ja VikingLinen matkalahjakortit vaihtoivat omista-
jaa. Osaston hoidosta vastasivat ansiokkaasti Turun 

Seudun Metsänomistajien, Oulun Seudun Metsäti-
lanomistajien ja Tampereen Seudun Metsänomista-
jien ahkerat jäsenet. Kokonaisvastuun osaston koko-
amisesta ja purkamisesta kantoin Etämetsänomis-
tajien liiton sihteeri Mikko Vahvaselkä. Kiitos kai-
kille osastolla häärineille. Esiintymislavalla kävi pu-
humassa myös keskustan puheenjohtaja Juha Sipi-

lä. Miehen ennestään tunteneet Timo Pietilä (oik.) 
ja Eero Merilä Oulun Seudun Metsätilanomistajis-
ta kävivät ehdottamassa Sipilälle yhdistyksensä jä-
senyyttä ja järkevänä miehenä Sipilä hyväksyi jäse-
nyysehdotuksen. 

Rauno Numminen

Metsien pirstoutuminen pienemmiksi jatkuu, vaik-
ka tavoitteena on ollut metsätilojen koon kasvat-
taminen. Myös kuolinpesien määrä metsänomis-
tajista kasvaa. Molemmat edellä mainitut seikat 
ovat omiaan vaikuttamaan siihen, että puu ei tu-
le markkinoille parhaalla mahdollisella tavalla ja 
myös metsänhoito on puutteellista. Ratkaisuksi 
asiaan on mietitty ammattimaista tai yrittäjämäis-
tä metsänomistusta. On ajateltu, että jos joku pa-
nostaa metsäomaisuuden kartuttamiseen niin hä-
nellä on myös intressi käyttää ja hoitaa metsään-
sä. Varmasti näin onkin. 

Ongelmana asiassa on se, että myyjät ja ostajat ei-
vät välttämättä kohtaa toisiaan sekä fyysisesti et-
tä henkisesti. Esimerkiksi perikunnalle voi olla kyn-
nys myydä sukutilaa ja pienen metsätilan omistaja 
voi haluta pitää palstansa kuusenhaku- ja harras-

tuspalstana. Metsäammattilaisetkaan eivät ole in-
nostaneet perikuntia tai pienmetsänomistajia har-
kitsemaan tilansa muuttamista rahaksi, vaikka se 
monessa tapauksessa voisi olla järkevin ratkaisu. 
Tässä asiassa puhaltavat nyt muutoksen tuulet. 
Leimikon teon vaihtoehtona voidaan esittää tilan 
myyntiä ja markkinapaikkojakin on sekä metsän-
hoitoyhdistyksillä että muilla toimijoilla kiitettäväs-
ti. Yrittäjämäisen metsänomistuksen lisääntymisen 
esteenä on myytävien tilojen usein korkea hinta. 

Hankkeen kannattavuuteen vaikuttaisi ostajan 
kannalta varainsiirtoveron poisto ja jos myyjän ei 
tarvitsisi maksaa luovutusvoittoveroa, niin se voi-
si tehdä tilakaupasta kohtuullisemman hintaisen. 
Edellä kuvatut verohelpotukset koskisivat sellaisia 
tilanteita, missä ostaja on profiloitunut ammatti-
maiseksi puun tuottajaksi. Siihen miten ammat-

timaisuus määritellään, on varmasti löydettävissä 
kriteerit. Koska metsätalous on pitkäjänteistä toi-
mintaa, niin sen pitää näkyä myös valtion toimissa. 

Aika ajoin esiin putkahtavat metsämaksu- tai kiin-
teistöveropuheet ovat myrkkyä pitkäjänteisen met-
sätalouden harjoittamiselle. Niistä pitää kerta kaik-
kiaan päästä eroon. Puun myyjä maksaa veronsa 
voimassa olevan verokannan mukaan ja sen pitää 
riittää! Ammattimaiseen tai yrittäjämäiseen met-
sänomistukseen liittyy suoraan myös toiminnan 
siirto jälkipolvelle. Jos työn jatkaja löytyy perillisis-
tä, niin sukupolvenvaihdoksen pitää olla verotuk-
sellisesti järkevä. Esimerkki voidaan ottaa maata-
louden sukupolvenvaihdoksesta.  

Rauno Numminen

Tarvitaanko ammattimaista metsänomistusta

Etämetsänomistajien Liitto Seinäjoen Farmarissa
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Uudella Taimiturva-palvelulla metsän-
omistaja voi ostaa itselleen tavoiteti-
heyden mukaisen taimikon. Metsäliitto 
Osuuskunnan omistajajäsenille suun-
nattu palvelu on ainutlaatuinen Suo-
messa. 

Metsän uudistaminen vaikuttaa 
olennaisesti metsän kehitykseen ja sii-
tä saataviin tuloihin. Hyvin tehty uu-
distus saattaa metsän nopeasti tuotto-
kuntoon. ”Taimiturva-palvelu on teh-

ty metsänomistajalle, joka haluaa var-
mistaa metsäänsä hyväkuntoisen tai-
mikon ja vahvistaa metsätalouten-
sa kannattavuutta. Otamme metsän-
omistajan puolesta vastuun taimikon 
kasvuun lähdöstä”, jäsenpalvelujohta-
ja Juha Jumppanen kertoo. 

Palvelu sisältää maanmuokkauk-
sen, taimet ja niiden istutuksen, uudis-
tamisen jälkeisen tarkastuskäynnin ja 
uudistamisraportin, heinäntorjunnan 

ja varhaisperkauksen takuuhintaan 
sekä laajan metsävakuutuksen. Met-
sä Groupin kumppani Taimiturva-pal-
velussa on Pohjola Vakuutus Oy, jonka 
ryhmävakuutus turvaa taimikon kehit-
tymisen siellä mahdollisesti tapahtu-
neista vahingoista huolimatta.

Taimiturvasta on helppo sopia uu-
distusleimikon puukaupan yhteydes-
sä, ja sopimus kestää keskimäärin 
6–7 vuotta. Metsä Group vastaa uu-
distusalasta siihen asti, kunnes siihen 
istutettu taimikko on keskimäärin 1,3 
metriä pitkää ja tavoitteen mukaises-
sa tiheydessä. Palvelulle sovitaan kiin-
teä hinta, josta metsänomistaja mak-
saa 33 prosenttia maanmuokkauksen 
jälkeen ja 67 prosenttia istutuksen 
jälkeen. Ensi vuoden puolella metsän-
omistaja voi halutessaan maksaa Tai-
miturva-paketin kätevästi puukaupan 
ennakolla ilman erillistä laskua. 

Huoleton ja turvallinen   
tapa uudistaa metsä
”Taimiturva-palvelu sopii hyvin etä-
metsänomistajalle, jolla ei ole aikaa 
tai mahdollisuutta itse vaalia taimikoi-
densa alkutaivalta – hän voi luottaa 
siihen, että ammattilaisemme varmis-
tavat metsälle hyvät lähtökohdat kas-
vaa tuottoisaksi metsäomaisuudeksi”, 
sanoo Jumppanen. 

Oikean maanmuokkausmenetel-
män ja laadukkaiden taimien valin-

ta ovat uuden metsän kasvuunlähdön 
kannalta tärkeitä asioita. Esimerkiksi 
Metsä Groupissa kehitetyssä kääntö-
mätästyksessä taimi saa oivan kasvu-
alustan, jolla varttuessaan se saa hy-
vän etumatkan heinittymistä vastaan. 
Eikä vesakkoakaan juuri synny, kun 
maanpintaa ei rikota muualta. Oikein 
tehty taimikonhoito takaa paremmat 
tulot koko kiertoajalle. 

”Kun teemme uudistushakkuun, 
haluamme kantaa kaiken vastuun työ-
maan muistakin uudistamistöistä, ja 
varmistaa, että tuotto pysyy parhaana 
mahdollisena myös uudistamisen jäl-
keen. Tämä, jos mikä on helppoa, ris-
kitöntä ja tuottavaa metsäomaisuu-
den hoitoa.”

Puu on uusiutuvaa ja kotimais-
ta lähiraaka-ainetta, josta valmiste-
taan ympäristöystävällisiä, kierrätet-
täviä ja turvallisia tuotteita. ”Taimitur-
va on osaltaan kehitetty edistämään 
suomalaisten metsien kestävää käyt-
töä niin, että niissä kasvaa korkealaa-
tuista puuta myös tulevaisuudessa.” 

Lisätietoa Metsäliitto Osuuskun-
nan jäsenyydestä ja Taimiturva-palve-
lusta löytyy paikalliselta metsäasian-
tuntijaltamme, osoitteesta www.met-
sagroup.fi>palvelut metsänomistajille 
sekä soittamalla MetsäSoitto-nume-
roon 010 7770 arkisin klo 8–16. Mei-
hin voi myös tutustua erilaisissa met-
sätapahtumissa.

Osta vakiintunut ja hyväkuntoinen taimikko

Maa- ja metsätalousministeriön nime-
ämän ja maa-ja metsätalousministe-
ri Jari Koskisen johtama puumark-
kinatyöryhmä on toiminut muutaman 
vuoden ajan. Ministeriö on päättänyt 
jatkaa työryhmän toimintaa kolmella 
vuodella. Työtyhmässä ovat edustet-
tuina Etämetsänomistajien Liiton li-
säksi mm. MTK, suurimmat puunos-
tajat, Suomen Sahat, Metsähallitus, 
eri ministeriöt, Metsäntutkimuslaitos 
ja Koneyrittäjät. Työryhmän tehtävänä 
on nimensä mukaisesti kehittää puu-
markkinoiden toimivuutta.

Tavoitteena kattava  
puun hintainformaatio
Yhdeksi puukaupan toimivuuden eh-
doksi on nähty toimiva ja kattava puu-
markkinainformaatio eli tieto puun 
hinnan kehityksestä. Tähän mennes-
sä kaikki muut puun ostajat paitsi 
toimituskauppaa tekevät metsänhoi-
toyhdistykset ovat sitoutuneet maksa-
miensa puun hintatietojen toimittami-

seen Metsäntutkimuslaitokselle tilas-
toitavaksi. Myös metsänhoitoyhdistyk-
set ovat luvanneet toimittaa puun hin-
tatiedot vuoden 2015 alusta alkaen.

Puun hintaindeksointia kehitetään
Puun hinnan sitominen indeksiin 
mahdollistaisi pidempiaikaisten puu-
kauppasopimusten tekemisen. Hin-
taindeksin rakentamisessa arkkiteh-
tina on ollut yritys nimeltä FOEX. Ta-
voitteena on kehittää sellainen indek-
sointimenetelmä, että puun ostaja ja 
puun myyjä voisivat tehdä jopa 5–10 
vuoden mittaisia puukauppasopimuk-

sia. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, 
että puun myyjä sitoutuu myymään 
sopimusaikana sovitun määrän puu-
ta ja puun hinta on sidottu yhdessä 
sovittuun indeksiin. Tällä hetkellä in-
deksiin sidottua puukauppaa kokei-
lee StoraEnso.

Energiapuu samaan   
asemaan kuin kuitu- ja tukkipuu
Puutavaran mittauslaki säätelee sitä, 
miten kuitu- ja tukkipuu pitää mita-
ta. Energiapuulla vastaavia vaatimuk-
sia ei ole ollut. Energiapuunkin mitta-
ukselle on ollut vakiintuneet käytän-

nöt, jotka ovat perustuneet kiintokuu-
tioihin, irtokuutioihin, painoon tai saa-
dun hakkeen määrään. Tavoitteena on 
saada energiapuun mittausmenetel-
mät osaksi puutavaran mittauslakia.

Uusia leimikon    
hinnoittelutapoja kehitetään
Tällä hetkellä puukauppa käy hyvin ja 
normaalit leimikot käyvät hyvin kau-
paksi. Kuitenkin sellaiset leimikot, joi-
den korjuukustannusten arviointi en-
nakkoon on vaikeaa, voi jäädä ostajal-
ta ostamatta. Tämän ongelman ratkai-
semiseksi on esitetty sellaista mene-
telmää, että puun hinta määritellään 
vasta sen jälkeen, kun on todettu puun 
korjuukustannukset. Ennen puukaup-
paa on luonnollisesti tarpeen sopia ne 
raamit, missä puun hinta voi vaihdel-
la todellisten korjuukustannusten pe-
rusteella.

Rauno Numminen,
puumarkkinatyötyhmän jäsen  

Puumarkkinatyöryhmän työ jatkuu
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Vaikka metsien taloudellinen merki-
tys kuntalaisille ja kuntien elinkeino-
elämälle on huomattava, yleiskaavoja 
laadittaessa ei yleensä ennakoida kaa-
van talousvaikutuksia metsien hoitoon 
ja sitä kautta kuntatalouteen. Myös 
kaavamerkinnät ovat vaikeaselkoisia 
ja niiden tulkinnat vaihtelevat paljon 
jopa saman kunnan sisällä.

Metsäntutkimuslaitos selvitti yleis-
kaavoituksen vaikutusta metsätalo-
uteen Suomen Metsäsäätiön rahoi-
tuksella Metsänomistajien liitto Ete-
lä-Suomen aloitteesta. Tulosten mu-
kaan yleiskaavat lisäävät metsien tiuk-
kaa suojelua liiton alueella vain vähän, 
mutta ne nostavat rajoitetussa metsä-
talouskäytössä olevien alueiden osuut-
ta selvästi.

Vuoden 2012 tietojen perusteel-
la liiton alueella oli suojelusta johtu-
via käyttörajoituksia kaikkiaan 0,7 
prosentilla metsä- ja kitumaan alas-
ta. Kaavamerkinnät nostavat rajoite-
tun käytön metsien osuuden 5,5 pro-
senttiin.

Rajoitukset kohdistuvat arvokkaim-
paan osaan metsätaloutta, tukkipuu-
ta tuottaviin päätehakkuisiin. Metsän-
omistajat saavat tukkipuun myynnistä 
70 prosenttia hakkuutuloistaan.

Toisaalta kunnittain tilanne saattaa 
olla pahempikin. Esimerkiksi Hyvin-
käällä kaavarajoitukset nostavat tiukan 
suojelun pinta-alaosuutta prosenttiyk-
siköllä jopa 6,4 prosenttiin.

Rajoitettuun puuntuotantoon kaa-
va siirtää Hyvinkäällä peräti 17 pro-
senttia metsä- ja kitumaan pinta-alas-
ta. Samalla suurin kestävä hakkuuker-
tymä ja kantorahatulot vähenevät seit-
semän prosenttia.

Maisematyölupa kiristysruuvina
Yleiskaavat vaikuttavat metsätalou-
teen erityisesti kaupunkien, taajami-
en sekä virkistyskäyttöön merkittyjen 
ja ympäristöarvoja sisältävien kohtei-
den läheisyydessä. Hakkuu näillä rajoi-
tetun metsätalouskäytön alueella vaa-
tii yleensä maisematyöluvan.

Maisematyölupa on maksullinen. 
”Sen hinta vaihtelee kunnittain, mut-
ta siihen voi hyvin mennä esimerkik-
si parin hehtaarin suuruisen ensihar-
vennuksen hakkuutulot kokonaan. Li-
säksi metsänomistaja yleensä tarvit-
see luvan hankkimiseen ammattilai-
sen apua, mikä sekin maksaa”, sanoo 
johtaja Esko Laitinen Metsänomista-
jien liitto Etelä-Suomesta.

Kaiken lisäksi kertaalleen haettu 
maisematyölupa on lunastettava, vaik-
ka se olisi kielteinenkin.

Maisematyöluvan avulla kaavamer-
kintöjen tulkintaa voidaan kiristää jopa 

niin, että suurin kestävä hakkuukerty-
mä saattaa laskea kuusikin prosenttia. 
”Luvan saamiseen menee myös aikaa, 
mikä vaikeuttaa puukaupan suunnitte-
lua. Lisäksi se siirtää metsänomistajal-
ta päätösvaltaa omissa metsissään ei 
vain kunnalle, vaan myös lausuntoja 
antaville naapureille”, sanoo Laitinen.

Niinpä maisematyölupa jää helpos-
ti hakematta ja ensiharvennus teke-
mättä, mikä heikentää metsän talou-
dellista ja myös virkistykseen liittyvää 
arvoa. Esimerkiksi Hyvinkäällä kaava-
merkintöjen tulkinnan kiristyminen tai 
hakkuista luopuminen maisematyölu-
pavaatimuksien takia voi Metsäntutki-
muslaitoksen mukaan vähentää hak-
kuutuloja jopa neljänneksellä.

Kustantaja on aina    
metsänomistaja
Tutkimuksesta pidetyssä tiedotustilai-
suudessa kysyttiin myös, kuka yleis-

kaavan aiheuttamat kustannukset sit-
ten lopulta maksaa. Ensi sijassa kärsijä 
on tietenkin metsänomistaja, joka me-
nettää hakkuutuloja.

Toiseksi menettäjiä ovat korjuu-  
ja kuljetusyrittäjät sekä puunjalos-
tajat. Lisäksi kunta tietenkin menet-
tää melkoisen määrän verotuloja. Toi-
saalta maanomistajan menetykset tu-
lisi periaatteessa korvata. Näin ei kui-
tenkaan käytännössä yleensä tapahdu. 
Kun kaavassa ei ole edes arviota ta-
lousvaikutuksista, mitään korvausta-
kaan ei voi olla. ”Jos kustannukset tie-
dettäisiin, kaavoja ei hyväksyttäisi” to-
tesi eräs kaavoittajan edustaja tiedo-
tustilaisuudessa.

Selvityksen tekoa johtanut Met-
säntutkimuslaitoksen professori Tuu-
la Packalen pahoittelee kaavoittajan 
tulkintaa, että korvausvelvoitetta ei 
synny, koska alue säilyy pääasiallises-
ti metsätalouskäytössä, vaikka maan-
omistajan menetykset saattavat olla 
mittavatkin.

Kaavojen aiheuttamia käyttöra-
joituksia ei myöskään lasketa viralli-
siin suojelutilastoihin. Kun esimerkiksi 
metsätalouden käytössä olevaa metsä- 
ja kitumaata koskeva tieto on puut-
teellista, puun hankintamahdollisuu-
det saatetaan yliarvioida. Tieto käyttö-
rajoituksista olisi tärkeää myös metsä-
talouden suunnittelutyössä.

Packalenin mukaan asiaa voisi kor-
jata saattamalla yleiskaavojen kaava-
merkinnät, niihin liittyvät määräykset 
ja tulkinnat sekä tiedot maisematyölu-
pavaatimuksista sähköisesti ja paikka-
tietomuodossa kaikkien käyttöön.

Hannes Mäntyranta

Yleiskaavat rajoittavat metsätaloutta merkittävästi

Puheet metsäsertifioinnista aiheutta-
vat minulle ristiriitaisia ajatuksia. Ser-
tifioinnin tarkoituksena on, että me     
– siis minä metsänomistajana ja puuni 
ostaja puunjalostajana – yhdessä va-
kuutamme loppukäyttäjälle, että puu 
on tuotettu kestävästi ja luontoarvo-
ja kunnioittaen. Sertifioinnin kriteerit 
täyttyvät helposti metsissäni, mutta se 
että joudun asiaa todistelemaan pa-
pereilla, byrokratialla ja rahalla panee 
pohtimaan, onko se välttämätöntä.

Sertifiointi on selkeästi tullut jää-
däkseen. Kuluttaja on oppinut, et-
tä tuotteeseen käytetyllä puulla on 
oltava positiivinen tarina. Ja maa-
ilmalla on kilpailevia sertifiointijär-
jestelmiä, jotka tätä tarinaa halua-
vat välittää ja samalla osaltaan yllä-

pitävät tarinan vaatimusta.
Suomessa lähes kaikki metsät 

ovat PEFC-sertifioituja. Toinen kil-
paileva sertifiointijärjestelmä on 
FSC. Metsän käsittelyn kannalta ne 
ovat hyvin lähellä toisiaan. FSC pai-
nottuu vähän enemmän luontoar-
vojen säilyttämiseen ja tilakohtai-
siin vaatimuksiin ja PEFC taas so-
siaalisiin ja taloudellisiin tekijöihin. 
PEFC myös sopii paremmin suoma-
laiseen pienten tilojen metsänomis-
tusrakenteeseen alueellisten ryhmä-
sertifiointien ansiosta. Puuperäisten 
tuotteiden markkinoilla FSC on taas 
positiivisen tarinan kertojana uskot-
tavampi kuin PEFC, sillä luontojär-
jestöt tukevat FSC-sertifiointijärjes-
telmää. 

Etämetsänomistajien Liitto on 
mukana meneillään olevassa PEFC-
sertifioinnin kriteerien uudistamis-
työssä. Uudistamista tarvitaan sillä 
metsälaki on uudistumassa, metsi-
en tila muuttuu hakkusäästöjen vai-
kutuksesta ja sertifiointijärjestelmi-
en välinen kilpailu tuo paineita mm. 
ekologisten kriteerien tarkentami-
seen. Lisäksi metsänomistajien lii-
tot, jotka ovat hoitaneet alueellista 
PEFC-ryhmäsertifiointia, ovat muu-
toksessa.

Metsänomistajan kannalta on tär-
keää, että sertifiointi tuottaa kus-
tannustehokkaasti tarvittavan us-
kottavuuden. PEFC:n uudistamises-
sa on tärkeää se miten ryhmäserti-
fioinnin jatko varmistetaan ja voitai-

siinko ryhmäsertifiointi tehdä jopa 
valtakunnan tasolla? Yhtä tärkeää 
on parantaa PEFC:n uskottavuutta 
hyödyntämällä paremmin olemas-
sa olevia suomalaisen metsätalo-
uden vahvuuksia ja ymmärtämäl-
lä paremmin mielikuvamarkkinoin-
nin pelisääntöjä. Mm. näitä haastei-
ta on siinä PEFC:n kriteerien uudis-
tustyössä 2013–14, jossa Liittomme 
on mukana.

Jaakko Temmes, vpj.

Lisätietoja: 
http://www.pefc.fi/pages/fi/kriteeri-
tyoe-2013-14/pefc-fi--kriteerien-uu-
distustyoe.php
http://www.pefc.fi

Onko sertifiointi kallista pakkopullaa? 
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Puun päivää vietetään nuoren puun 
eli Vesan nimipäivänä (27.9.). Päi-
vä on omistettu niin istutetuille puil-
le kuin luonnonmetsille. Puun päivä 
on tarpeen, jotta ihmiset tiedostaisi-
vat, kuinka sidoksissa hyvinvointimme 
on puuhun. Hoidettu metsä sitoo ilma-
kehän hiilidioksidia ja tuottaa uusiu-
tuvaa materiaalia kestävän kehityk-
sen puitteissa.

Joissakin maissa tämä kansainvä-
linen teemapäivä ajoittuu kevääseen, 
mutta meillä se on vakiintunut syys-
istutuksen aikaan. Saimaan metsän-
omistajat ovat istuttaneet oman puun 
Lappeenrannan arboretumiin. Tämä 
symbolinen ele auttaa puulajipuiston 
rakentumista kaupungin keskustaan.

Lappeenrannan arboretum on en-
simmäisiä kunnallisia puulajipuisto-
ja. Yleensä ne ovat yksityisten tai yli-
opistojen omistuksessa. Puistoon is-
tutettiin visakoivuja maailman ympä-
ristöpäivänä vuonna 1980. Ennestään 
siellä kasvoi noin 70 erilaista puuvar-
tista lajia. Puisto täydentyy pikkuhil-
jaa. Puistoon on varattu istutuspai-
kat 87 erilaiselle havukasville ja noin 
450 lehtipuulle ja pensaalle. Parhaim-
millaan arboretum alkaa olla noin 50 
vuoden ikäisenä.

Yhdistyksillä ja yhteisöillä on mah-
dollisuus istuttaa oma puu arboretu-
miin. Istutettavat lajit sovitetaan puis-
ton omaan suunnitelmaan. Kaupungin 
hortonomi Hannu Tolonen auttoi Sai-
maan metsänomistajia puulajin valin-
nassa ja hankinnassa. Vihersuunnitte-
lijat avustivat istutuksessa. Ensin istu-
tettiin Pirkkalankoivu, Betula pendula 
f. bircalensis ja sitten punakoivu, Be-
tula pudescens f. rubra. Seuraavana 
on vuorossa pylväskoivu, Betula pu-
descens f. columnaris. 

Koulujen läheisyyden vuoksi arbo-
retumia hyödynnetään biologian ope-
tuksessa. Saimaan metsänomistajat 

kävivät retkeilemässä puulajipuistossa 
ensimmäisen kerran vuonna 2007. Eri 
puulajeihin on tutustuttu myös Musti-
lassa Elimäellä sekä Metlan tutkimus-
puistossa ja arboretumissa Punkahar-
julla. 

Lappeenrannan arboretum sijoittuu 
14 hehtaarin kokoiselle alueelle Vesi-
torninpuistoon, Veteraanipuistoon ja 
Pappilanpuistoon. Salpausselän har-
janteen pienilmasto, täydennettynä 
Saimaan vaikutuksella, on kasveille 
suotuisa. Osa alueesta on ollut Lap-
peen pappilan viljelysmaata. Harvi-
naiset puulajit kuten mantsurian-  ja 
amerikanjalopähkinät ovat menesty-
neet alueella samoin kuin kivikoivu ja 
keltakoivu.  

Arboretum on osa monimuotois-
ta ja kaunista kaupunkimiljöötä. Ke-
väällä puiden kukinnot, kesällä vehre-
ys, syksyllä ruskan värit ja talvella lu-
men koristelemat oksat näyttävät pui-
den arvon ympäristön kauneuden ja 
viihtyisyyden ylläpitäjinä.

Teksti ja kuva:
Tuula Haaranen, pj, 

Saimaan Metsänomistajat ry

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat tutustuivat kesäretkellä Lappeenrannan arboretumiin. Oppaana oli hortonomi Hannu To-
lonen (toinen oikealta).

Puun 
päivä  

•  Julkaisija: 
  Etämetsänomistajien Liitto ry. 
•  Päätoimittaja: 
  Rauno Numminen 
•  Jakelu: 5.000 kpl 
•  Taitto: Lalli Oy, Pori 
•  Paino: AllOne Print Oy, 
  Ulvila, 2013
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Linja-autollinen metsätilanomista-
jayhdistysten jäseniä tutustui 29.-
31.8. Ahvenanmaan metsätalouteen, 
luontoon, nykypäivään ja historiaan. 

Mukana matkassa oli metsänomis-
tajia Pääkaupunkiseudulta, Tampe-
reelta, Oulusta, Hämeenlinnasta, Sa-
takunnasta ja Päijät-Hämeestä. Läm-
min ja aurinkoinen sää siivitti mat-
kaamme.

Ray Holmlund Ahvenamaan maa-
kuntahallinnosta oli metsäalan oppaa-
namme ja hän kertoi kertoi meille laa-
jasti alueen metsätaloudesta, metsän-
hoidosta, puukaupasta ja puunjalos-
tuksesta. Ahvenanmaan metsätalou-
dessa todettiin olevan mielenkiintoi-
sia pieniä eroja verrattuna manner-

Suomen metsätalouteen. Pirkko Tor-
stensson taas johdatti meitä Ahvenan-
maan nähtävyyksiin, historiaan ja ny-
kypäivään. 

Eikä sovi unohtaa paikallista ruu-
miinravintoa: vaikkapa lohta ja pien-
panimon olutta. Kiitos oppaillemme ja 
Samuli Notkolle antoisasta retkestä. 
Mieli olisi tehnyt jäädä Ahvenanmaal-
le pidemmäksikin ajaksi.

Etämetsänomistajien 
Liiton matka 
Ahvenanmaalle

Bomarsundin rauniolinna palautti mie-
liimme Oolannin sodan hämmästyttävät 
ajat. Linnan paikka oli komea ja näkö-
alat hyvät.

Nyt metsänomistajaryhmäämme hymyilyttää, kun mahassa on aitoa ahvenanmaalaista pannukakkua. Vasemmalla matkan vetäjä Samuli Notko, oikealla ovat oppaamme 
Ray Holmlund ja Pirkko Torstensson.

Tutkimme 80-vuotta sitten istutettua metsikköä, mistä löytyi sekä harvennettu että 
harventamaton alue. Kuten voi arvata, keskusteltavaa riitti.

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry  
ja Hämeenlinnan Seudun Metsäti-
lanomistajat järjestivät yleisölle kä-
vynheittokisan Anianpellon mark-
kinoilla Vääksyssä 9.–10.8.2013. 
Yhdistykset hankkivat kisaan palkin-
not ja toimivat järjestäjinä. Anianpel-
lon markkinoilla käy vuosittain 15-
20 000 henkilöä, joka on oiva kohde 
hankkia uusia jäseniä käpykisan lo-
massa. Samalla voimme kertoa yh-

distyksemme toiminnasta ja tavoit-
teistamme. 

Käpykisaan lahjoittivat palkinto-
ja taimituottaja Jouko Tavaila, Etelä-
Päijänteen Osuuspankki ja MetsäG-
roup. Koska osanotto oli ilmainen, niin 
saimme runsaasti osanottajia. Arviol-
ta 1200 markkinavierasta otti osaa 
kisaan. Vallankin lapset olivat innos-
tuneita.  

Suurissa yleisötapahtumissa on hy-
vä olla mukana, jossa saamme toimin-
nallemme julkisuutta ja uusia jäseniä.

Matti Mäkiaho

Anianpellon markkinoiden käpykisa oli menestys

Osastolla päivystivät Matti Mäkiaho ja 
Samuli Notko (oikealla).
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Hämeenlinnan Seudun 
Metsätilanomistajat ry 
Samuli Notko 
Urpastentie 18, 14870 JUTTILA
p. (03) 633 7649, 
0400 205 995 
samppa@virpi.net

Jyväskylän Seudun 
Metsänomistajat ry
Reijo Lindström
Piilukko 23, 40630 JYVÄSKYLÄ
p. 050 412 5491
reijo.lindstrom@luukku.com

Kajaanin Seudun 
Metsänomistajat ry
Reijo Määttä
Takkarannantie 91, 
87250 KAJAANI
p. 050 414 7660 
reijo.maatta1@luukku.com

Kokkolan Seudun 
Metsätilanomistajat ry
Juhani Paananen
Puistokatu 10, 

67100 KOKKOLA 
p. 040 952 3206
juhani.paananen@anvianet.fi
  
Kouvolan Seudun 
Metsätilanomistajat ry 
Juha Nikula
Luhtakuja 4, 47400 KAUSALA
p. 0400 712 550
juha.nikula1@pp.inet.fi

Meän mettäkerho
Heikki Kärki 
kantojärventie 107 as 1 
95590 Tornio
p. 040 583 2869
heikkikarkiheikki@gmail.com

Oulun Seudun 
Metsätilanomistajat ry 
Timo Pietilä
Karintie 6, 91900 LIMINKA
p. 044 203 4473
pietila.timo@dnainternet.net

Pieksämäen 
Metsänomistajat ry
Jukka Kovanen
Linnatie 10, 
78650 NAARAJÄRVI
jukka.kovanen@piako.fi

Päijät-Hämeen 
Metsänomistajat ry
Matti Mäkiaho
Timonpolku 4, 17200 VÄÄKSY
p. 0400 711 515
matti.makiaho@gmail.com

Pääkaupunkiseudun 
Metsänomistajat ry 
Jaakko Temmes
PKMO, PL 62, 00101 HELSINKI
p. 045 670 1581
jaakko.temmes@pkmo.org
www.pkmo.org

Riihimäen-Hyvinkään Seudun  
Metsätilanomistajat ry
Kalevi Pullinen
Laurilantie 21, 
11170 RIIHIMÄKI
p. 045 310 7119
kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Saimaan 
Metsänomistajat ry
Tuula Haaranen
Mäkitervakontie 9 B 29
53920 LAPPEENRANTA
p. 040 776 6088
tuula.haaranen@suomi24.fi

Satakunnan 
Metsänomistajat ry
Rauno Numminen  
Eekintie 6, 29100 LUVIA 
p. 040 823 8258
raunonumminen@hotmail.com

Savonlinnan Seudun 
Metsänomistajat ry
Tuomas Korjus
Olavinkatu 17 A 4, 
57130 SAVONLINNA
p. 0205 414 370
tuomas.korjus@nls.fi
 
Tampereen Seudun 
Metsänomistajat ry
Antti Haapamäki
Myllyvainiontie 54
37500 LEMPÄÄLÄ
p. 050 627 43
antti haapamaki@op.fi

Turun Seudun 
Metsänomistajat ry
Heikki Mäkelä
p. 040 533 6652
heikki.makela@kaarina.fi
 
Etämetsänomistajien liitto ry
Puheenjohtaja 
Rauno Numminen 
p. 040 823 5880
Toimiston osoite: 
Itsenäisyydenkatu 37, 
28100 PORI
raunonumminen@hotmail.com

Etämetsänomistajien 
Liitto ry
Metsätilanomistajayhdistysten 
ja -kerhojen yhteystietoja 
Etämetsänomistajien jäsenet

Dolmar on aloittanut moottorisahojen 
valmistuksen jo 1920-luvulla. Maa-
ilman ensimmäinen polttomoottori-
saha, 245 kuutioinen Type A, esitel-
tiin vuonna 1927. Suomeen Dolmar 
moottorisaha rantautui 50–60-luvul-
la. 

Vuosina 1975–1991 Dolmaria 
markkinoitiin nimellä Sachs-Dolmar, 
ja kun vuonna 1991 Japanilainen Ma-
kita tehtaan, tapahtui paluu vanhaan 
Dolmar -nimeen. Alun perin nimi Dol-
mar juontaa juurensa Emil Lerpin, 
yrityksen perustajan, päätöksestä tes-
tata uutuuttaan kotiseudullaan, vuo-
rella nimeltä Dolmar. Suomessa Dol-
mareita myyvät pääasiallisesti Rautia, 
K-Rauta ja K-maatalous. 

”Dolmarin markkinaosuus kasvaa 
Suomessa koko ajan”, toteaa tuote-
päällikkö Jukka Salmivaara Maki-
talta. Syykin tähän on selvä. Dolmar 
sahoja löytyy joka lähtöön ja ne ovat 
varmatoimisia ja luotettavia. Dolmar-
sahat ovat myös hinnaltaan kilpailu-
kykyisiä. Tyypillistä sahojen mootto-
reille on se, että ne ovat erittäin vään-
täviä ja tämä takaa sen, että voima ei 
lopu isonkaan puun kaadossa. 

Dolmar-sahoille ominaista on help-
pokäyttöisyys. Moottori käynnistyy 
20–40% normaalia pienemmällä ve-

tovoimalla. Dolmar-sahoissa on lisäk-
si MPI (memory power ingniton) omi-
naisuus, joka lataa moottoria sammu-

tettaessa virtaa kondensaattoriin, jos-
ta se vapautuu seuraavan käynnistyk-
sen yhteydessä. 

Allekirjoittanutkin sai hämmästyk-
sekseen todeta, että saha käynnis-
tyi heti, kun yksi puristus oli ohitettu. 
Viimeisimpänä uutuutena juuri näinä 
päivinä esitellään Dolmar PS-6100 
moottorisaha, jossa on yllämainittu-
jen ominaisuuksien lisäksi ilmahuuh-
telumoottori. Tämä teholtaan 3,4 kW 
ja painoltaan 6 kg uutuus on todel-
la bensapihi ja ympäristöystävällinen.

Dolmar-sahat huolletaan ensisijai-
sesti Makitan toimipaikassa Vantaalla. 
Periaate on se, että kun saha on saa-
punut huoltoon, niin se lähtee huol-
losta takaisin asiakkaalle 48 tunnin si-
sällä. Joillain paikkakunnilla on myös 
oma huoltopisteensä. ”Jos sahaan tu-
lee vikaa, niin omistaja vie sen sa-
maan paikkaan mistä on sahan os-
tanut ja voi myös noutaa sen samas-
ta paikasta eli huolto on tehty vaivat-
tomaksi”, toteaa Jukka Salmivaara.  
Dolmar-sahojen takuuaika yksityis-
käytössä on kaksi vuotta.

Rauno Numminen

Saksalainen laatusada Dolmar haastaa sahamarkkinat

Dolmarin teräketjun säätö onnistuu helposti, koska se tapahtuu sahan kyljestä eikä 
sahan etuosasta. Dolmarin teräketjun vetopyörä on myös sijoitettu nerokkaasti sa-
han runkoon ja tämä helpottaa teräketjun vaihtoa. Tuotepäällikkö Jukka Salmivaa-
ran valikoimista löytyy varmasti saha sekä harrastaja metsänomistajalle että am-
matti metsurille.
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Se ei ole vahinko,  
että 63 % on  
valinnut meidät 
metsäasioissa 
kumppanikseen.

T A I M I A ,  J O T K A  K E S T Ä V Ä T

Meillä on ollut 
tapana selviytyä.

Etelä-Suomi

Kiljavantie 664, 05100 RÖYKKÄ
Puh. 0205 64 4911, fax. 0205 64 6091
www.�nnforelia.�

www.makita.� 

A member of the                      Group

 metsän-

omistajalle!Tarjous

PS-420SC
Erinomainen 
 yleis-/farmarisaha! 
  Easystart, kevyt ja kestävä 
   magnesiumvalurunko, ketjun 
    kiristys sivulta.  13”/33 cm
     42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

alv 24%eur
395,-

Kevytkäynnistysmekanismi:
jousiavusteisen käynnistinlaitteen 
ansiosta vaivaton käynnistys
lyhyellä vedolla!

JÄSENHAKEMUS
Haluan liittyä metsätilanomistajayhdistyksen jäseneksi:

Nimi:_______________________________________________________

Osoite:______________________________________________________

Puhelin:_____________________________________________________

Metsän sijaintikunta:___________________________________________

Palauta jäsenhakemuksesi lähellä sinua olevaan paikallisyhdistykseen. 
Osoitteet edellisellä sivulla.



Taimiturva-palvelu varmistaa, että met-
säsi alkaa tuottaa heti alusta lähtien. Pal-
velu sisältää maanmuokkauksen, taimet 
ja niiden istutuksen, tarkastuskäynnin, 
uudistamisraportin, tarvittaessa  täyden-
nysviljelyn, varhaishoidon takuuhintaan, 
metsävakuutuksen ja vakuuden siitä, että 
taimikko on luovutushetkellä keskimäärin 
1,3 metriä, huippukuntoinen ja tiheys ta-
voitteen mukainen. Lisätietoja: p. 010 7770 
tai www.metsagroup.fi.  METSÄ GROUP. 
METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

METSÄNI,  
OTETAANKO
TAIMITURVA

KASVUSI
TURVAKSI?

UUTTA!

Pääkaupunkiseudun metsäpäivä pi-
dettiin monen vuoden tauon jälkeen 
taas lauantaina 7.9. Tapiolassa Es-
poossa Metsä Group:n tiloissa. Sää 
suosi tilaisuutta ja väkeä olikin tuvan 
täydeltä. Ohjelmassa oli sekä luentoja, 
tietoiskuja, koneita, ruokaa että luon-
topolkuja eli monenmoista nähtävää 
ja kuultavaa.

Etämetsänomistajien Liiton yhdis-
tyksistä Pääkaupunkiseudun Metsän-
omistajat PKMO ry oli paikalla esitte-
lemässä toimintaansa. 

Osastolla kävi runsaasti jäsenyy-
destä kiinnostuneita metsänomista-
jia ja uusiksi jäseniksi liittyi reilut pari-
kymmentä. Myös nykyiset jäsenet pis-
täytyivät vaihtamassa ajatuksia ohi 
kulkiessaan.

Pääkaupunkiseudun metsäpäivä

PKMO:n ”feissarit” Mikko Pohjola (vas.) 
ja Jaana Korpi keskustelemassa osastol-
la vierailevien kanssa.


