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Etämetsänomistajien Liitto on 
käynyt Suomen Metsästäjälii-
ton edustajien kanssa kanssa 
keskustelua monista metsäs-
tykseen liittyvistä asioista. 
Kaukana metsätilalta asuvien 
etämetsänomistajien suhde 
paikalliseen metsästysseu-
raan voi olla ratkaisevasti 
erilainen kuin paikallisen 
metsänomistajan. Esimerkik-
si hirven metsästykseen liit-
tyen maiden vuokrauksesta 
saatavat korvaukset voivat 
nousta esiin metsästysvuok-
rasopimusten teon yhtey-
dessä.  Etämetsänomistajien 
määrän lisääntyessä Suomen 
Metsästäjäliiton ja Etämet-
sänomistajien väliseen aja-
tusten vaihtoon on edelleen 
tarvetta. Näitä ajatuksia on jo 

muutamana vuotena vaihdet-
tu Suomen Metsästäjäliiton 
perinteisessä vierasjahdissa. 
Samassa tapahtumassa on 
ollut mahdollista kertoa etä-
metsänomistajien asioista 
myös monille muille meitä 
lähellä oleville tahoille.

Rauno Numminen

Menossa mukana

Suomen Metsästäjäliiton tämänvuotinen 

vierasjahti hirvenmetsästyksen merkeis-

sä järjestettiin Hyytiälässä Helsingin Yli-

opiston koeaseman läheisissä maastoissa.  

Paikalla oli kuutisenkymmentä  Suomen 

Metsästäjäliiton yhteistyötahojen edus-

tajaa. Metsästystauolla musiikista vastasi 

Jyri Makkonen ja allekirjoittaneen lisäksi 

musiikista nauttivat pelimannin lähellä 

puolustusvoimien uusi komentaja Jarmo 

Lindberg ja kansanedustaja Marjo 

Matikainen-Karllström. 

Metsäkeskus muutoksessa
Metsäkeskus on järjestänyt 
syksyn aikana useita otsikon 
mukaisia kuulemistilaisuuk-
sia yhteistyökumppaneilleen. 
Niissä metsäkeskus on esi-
tellyt nykyistä ja tulevaa toi-
mintaansa ja halunnut saada 
vinkkejä myös kuulijoilta. Etä-
metsänomistajien kannalta 
ehkä tärkein asia liittyen met-
säkeskukseen on toimintojen 
tasapuolisuus eli se, että pal-
velut ovat eri puolilla maata 
yhtäläiset kaikille metsän-
omistajille. Näin varmaan on 
tähänkin asti ollut, mutta met-
säkeskusten alueiden määrän 
pudotessa arviolta alle puo-
leen nykyisestä ja pienempien 

toimistojen toiminnan loppu-
essa, tähän on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota.

3Metsäkeskuksia on perin-
teisesti pidetty sellaisena or-
ganisaationa, joka ikään kuin 
viran puolesta kouluttaa met-
sänomistajia. Tässä koulutus 
toiminnassa on ollut melko 
suuriakin eroja eri metsäkes-
kusalueiden välillä. Joillain 
paikkakunnilla on nimetty 
omat vastuuhenkilöt, jotka 
ovat toimineet yhteistyössä 
paikallisen metsätilanomista-
jayhdistyksen kanssa. Tämä 
yhteistyö on olut hedelmäl-
listä ja tuottanut paljon tietoa 
metsäasioista etämetsänomis-

tajille. Joillain paikkakunnilla 
yhteistyötä ei ole olut juuri ni-
meksikään. Tässä toiminnassa 
tarvittaisiin yhtenäistä linjaa.    
Etämetsänomistajien tarpeet 
metsäkeskukselta voisivat 
koskea myös muuta tarjon-
taa kuin koulutusta. Tällaisia 
palveluita voisivat olla esi-
merkiksi sihteeri, kirjanpito ja 
tapahtumaorganisoija palvelut 
tai vaikkapa kokoustilajärjes-
telyt.  Koska ilmaisia palvelui-
ta ei tänä päivänä olekaan niin 
näilläkin palveluilla voisi olla 
hinta. Olisi hyvä, jos hinnoitte-
lu olisi neuvoteltu yhtäläiseksi 
kautta maan.

Metsäkeskuksen ja metsä-

tilanomistajayhdistysten laa-
jempi ja kehittyneempi yh-
teistoiminta sopisi hyvin myös 
metsäkeskuksen strategiseen 
painotukseen, jossa todetaan 
muun muassa, että metsäkes-
kus kehittää alueellisia ja val-
takunnallisia kumppanuuksia. 
Myös Etämetsänomistajien 
Liitto ja Suomen Metsäkeskus 
voisivat yhdessä miettiä sellai-
sia toimintamalleja, joista mo-
lemmat voisivat hyötyä. Otson 
kanssa tällaista yhteistyötä on 
jo kokeiltukin.

Puheenjohtaja 
Rauno Numminen, 

Etämetsänomistajien Litto 

Pääkirjoitus
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Etämetsänomistajien Liitolla 
oli Okra-maaseutunäyttelyssä 
oma osastonsa, missä esitel-
tiin Etämetsänomistajien Liiton 
jäsenyhdistysten toimintaa ja 
myös liiton toimintaa. Myös yh-
teistyökumppaneiden toimin-
nasta kerrottiin kiinnostuneille. 
Kävijöitä ja etämetsänomista-
juudesta kiinnostuneita kävi 
osastolla kohtuullisesti, mutta 
enemmänkin olisi mahtunut. 
Jatkossa on syytä harkita si-
täkin vaihtoehtoa, että olem-

me samassa paikassa muiden 
metsäalan toimijoiden, kuten 
metsäkeskuksen ja metsänhoi-
toyhdistysten kanssa.  OKRAN 
järjestelyistä vastasi ansiok-
kaasti Turun Seudun Metsän-
omistajat ry. 

Rauno Numminen

Etämetsänomistajien liitto 
heinäkuussa Oripään Okrassa

Turun Seudun Metsänomistajista 
Etämetsänomistajien Liiton osastos-
ta Okrassa vastasivat Eeva Sairanen, 
Torsti Eskola (keskellä) ja Mikko 
Vahvaselkä

Etämetsänomistajien Liitto jär-
jesti jäsenyhdistystensä jäsenil-
le metsäretken Saarenmaalle. 
Matkalle osallistui nelisenkym-
mentä metsäretkeläistä useas-
ta metsätilanomistajayhdistyk-
sestämme. Metsällisen annin 
lisäksi yhdessä ololla ja ajatus-
ten vaihdolla on erittäin suuri 
merkitys tällaisilla metsäretkil-
lä. Matkalla sovittiin, että tällai-
sia metsäretkiä tehdään jatkos-
sakin. Baltian maissa on paljon 
nähtävää ja kustannukset siellä 
ovat kohtuulliset, joten metsä-
retkien teko sinnepäin on hyvä 
vaihtoehto. Toki linja-auton tai 
vaikka lentokoneen nokkakin 
voidaan kääntää muuhun-
kin suuntaan, jos kiinnostusta 
löytyy. Antakaa vinkkejä mat-
katoiveistanne. Saarenmaan 
matkan järjestelyistä vastasi 
Hämeenlinnan Seudun Metsä-
tilanomistajien puheenjohtaja 
Samuli Notko. Kiitos Samulille 
hyvistä järjestelyistä ja kaikille 
matkalaisille mukavasta mat-
kaseurasta.

Rauno Numminen   

Metsäretkellä Saarenmaalla

Fossiileja Saarenmaan rannoilta etsivät ja myös löysivät Samuli Notko ja Brita Kangasniemi-Nemlahder.
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”Suunnitelmallista ja kannattavaa met-
sänhoitoa on, että metsät uudistetaan 
nopeasti laadukkaalla maanmuok-
kauksella ja hyvällä viljelymateriaalilla, 
varhaisperkaus tehdään taimien ollessa 
noin metrin mittaisia ja harvennukset 
tehdään ajallaan”, kertoo jäsenpalvelu-
johtaja Juha Jumppanen.

Metsätalouden kannattavuutta voi pa-
rantaa merkittävästi esimerkiksi hyödyn-
tämällä

yläharvennuksia etenkin hoidettu-

jen kuusikoiden myöhemmissä har-
vennuksissa.  Tutkimusten mukaan 
yläharvennus voi nostaa tukkipuun 
kertymää metsän kiertoajalla jopa 30 
prosenttia. 

Myös kasvatus- ja terveyslannoitukset 
ovat tärkeä osa hyvää metsänhoitoa. 
Lannoittamisen merkitystä täytyisi Jump-
pasen mukaan korostaa nykyistä enem-
män, sillä se on ehkä kaikkein tuottavin 
metsäinvestointi. Se voi antaa sijoitetulle 
pääomalle jopa 20 prosentin tuoton.

Helppoa, riskitöntä ja 
tuottavaa metsänomis-
tamista

Metsä Groupin tarjoama metsäomai-
suuden hoitosopimus on palvelupaketti 
metsänomistajalle, jonka metsissä on 
hakkuita ja hoitotöitä vuosittain. ”Hoito-
sopimusasiakkaanamme varmistat, että 
metsäsi ovat hyvässä kasvukunnossa 
ja pitkän tähtäimen tavoitteet metsän-
omistajana toteutuvat. Halusitpa sitten 
maksimoida metsäomaisuuden kannat-
tavuuden tai korostaa ”pehmeämpien” 
arvojen mukaisia tavoitteita”, Jumppa-
nen kuvailee.

Sopimuksen solmiminen on helppoa, se 
ei maksa mitään, eikä siitä peritä erillis-
tä vuosimaksua. Asiakas maksaa vain 
metsässä tehdyistä hoitotöistä ja ma-
teriaaleista. Kaikki asiat hoituvat oman, 
paikallisen metsäasiantuntijan kanssa, 
joka laatii vuosittain ehdotuksen met-
sän tarvitsemista hoitotöistä ja hakkuista 
tulo- ja menoarvioineen. Asiakkaalla on 
päätösvalta töiden tilaamisesta. 

Metsä Groupin metsäomaisuuden hoi-
tosopimus tarjoaa hyvää palvelua met-
säomaisuuden arvon kasvattamisessa. 

”Palvelussamme korostuvat esimerkiksi 
aikatauluissa pysyminen, palveluntarjo-
ajan paikallistuntemus, toiminnan asian-
tuntevuus, sujuva asiointi sekä omien 
toiveiden huomiointi.”

”Esimerkiksi Keski-Suomessa hoitosopi-
musasiakkaidemme metsätalouden
liiketulokset ovat olleet 30–40 prosenttia 
korkeampia kuin metsäntutkimuslaitok-
sen

laskemat alueen keskiarvot”, sanoo 
Jumppanen.  Keski-Suomessa metsä-
talouden liiketulos oli viime vuonna 
keskimäärin 130 euroa hehtaarilta. 
Metsä Groupin Jyväskylän hankintapiirin 
metsäomaisuuden hoitosopimusasi-
akkaiden vastaava luku oli 168 euroa 
hehtaarilta.
 
”Luvut ovat keskiarvoja, yksittäisten 
asiakkaiden liiketulokseen vaikuttavat 
tietysti muun muassa metsien rakenne 
ja metsänomistajan metsätaloudelleen 
asettamat tavoitteet.”

Lisätietoa Metsäliitto Osuuskunnan jäse-
nyydestä ja palveluista löydät osoitteesta 
www.metsaforest.fi sekä soittamalla 
MetsäSoitto-numeroon 010 7770 arkisin 
klo 8-16.

Kasvata metsäomaisuutesi arvoa
Metsä on perinteisesti ollut yksi suomalaisten tärkeimmistä omaisuudenlajeista. 
Suunnitelmallisella, säännöllisellä ja laadukkaasti toteutetulla metsänhoidolla voi 
parantaa olennaisesti metsäomaisuutensa tuottoa ja kannattavuutta. 

Metsäomaisuudenhoidon asiantuntijan kanssa käydään vuosittain läpi 
tehdyt hakkuut ja hoitotyöt ja sovitaan seuraavasta vuosisuunnitelmasta. 

Tänä syksynä maksetaan 
viimeinen veroluonteinen 
metsänhoitomaksu. Ensi 
vuoden alusta  alkaen met-
sänhoitomaksu muuttuu 
metsänho i toyhd is tyksen 
jäsenmaksuksi. Jos haluat 
jatkaa metsänhoitoyhdis-
tyksesi jäsenenä, niin sinun 
ei tarvitse tehdä mitään. 
Jäsenmaksu ja jäsenkortti 

tulee automaattisesti alku-
vuoden aikana. 

Metsänhoitoyhdistyksellä ei 
ole uusien metsänomistaji-
en tietoja, sillä tiedot eivät 
enää päivity verottajan kaut-
ta. Päästäksesi metsänhoi-
toyhdistyksen jäseneksi sinun 
täytyy ottaa yhteyttä alueesi 
metsänhoitoyhdistykseen ja 

täyttää jäsenkaavake, jolloin 
kyseisen yhdistys valitsee si-
nut jäsenekseen.

Jos haluat erota metsänhoi-
toyhdistyksen jäsenyydestä, 
niin siitä kannattaa ilmoittaa 
hyvissä ajoin. Näin  vältytään 
turhilta laskuilta. Jäsenmak-
sun maksamatta jättäminen 
johtaa yhdistyksestä erotta-

miseen. Metsänhoitomak-
su pakotti metsänomistajan 
paikkakuntansa metsänhoi-
toyhdistyksen jäseneksi, mut-
ta ensi vuonna metsänomis-
taja voi valita vapaasti sen, 
minkä metsänhoitoyhdistyk-
sen jäseneksi hän haluaa liit-
tyä.

Jari Kemppainen 

Metsänhoitomaksu 
muuttuu jäsenmaksuksi
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Pääkaupunkiseudun Met-
sänomistajat PKMO ry juhli 
30-vuotista taivaltaan tiistai-
na 10.6.2014 Helsingissä. 
Vuosikymmenien aikana on 
tapahtunut monenlaista sekä 
yhdistyksessä että metsä-
alalla. Tapahtumiin mahtuu 
paljon vaikuttamista metsä-
poliittisiin kysymyksiin aina 
vuosien takaisesta maan-
hankintalaista alkaen päät-
tyen viimeisiin muutoksiin 
metsänhoitoyhdistyksissä ja 
metsäkeskuksissa.  Uudistuk-
sissa asioita on katsottu kau-
punkilaisen metsänomistajan 
näkökulmasta ja erityisesti on 
haluttu parantaa niitä palve-
luja, joita tarjotaan pääkau-
punkiseudulla.

Vuodet ovat kirkastaneet myös 
yhdistyksen toista perustehtä-
vää eli metsänomistajien ver-
kostoitumista ja kokemusten 
jakoa. Asiantuntijoiden mal-
leille ja ehdotuksille voi saada 
kullanarvoista lisäymmärrystä 
kyselemällä muilta metsän-
omistajilta kokemuksia. Siksi 
yhdistyksen omille retkille ja 
tilaisuuksille on ollut kysyntää 
ja kysyntä näyttää jatkuvan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on ki-
vunnut jo toiselle tuhannelle, 
mikä on ollut paras kiitos teh-
dystä vapaaehtoisesta työstä. 
Suuri jäsenmäärä on tuonut 
mukanaan haasteita toimin-
nalle - esimerkkinä on vuo-
sien varrella lisääntynyt pal-
velujen osto, joka vapauttaa 
vapaaehtoistyötä sinne, missä 
se on tärkeintä.

Kiitos jäsenille ja kaikille yh-
teistyökumppaneille kuluneis-
ta vuosista ja ei muuta kuin 
täysillä eteenpäin kohti keski-
ikää.

Jaakko Temmes

30 vuotta kaupunkilaisen metsänomistajan parhaaksi

Juhlissa ministeri Jari Koskinen kertoi metsäalan tulevista muutoksista ministeriön näkökulmasta.

Juhlissa vanhempi tutkija Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitoksesta kertoi metsäalan maailmanlaajuisista 
muutoksista.

Savolaisen Osakunnan laulajien lauluryhmä viritti Juhlatunnelman laulusikermällään.
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Olimme pääkaupungin metsän-
omistajissa jo pitkään haaveil-
leet paripäiväisestä kotimaan 
retkestä. Haaveesta tuli totta 
heinäkuussa, kun teimme ke-
säretken Mänttään 28-29.7. 
Mänttä osoittautui oivalliseksi 
kohteeksi, löytyihän sieltä aimo 
annos paikallista metsänhoitoa, 
metsäteollisuutta, teollisuus-
historiaa ja tietenkin taidetta. 
Kävimme Metsä Tissuen teh-
taalla, Finsilvan metsäkohteilla, 
Gösta-taidemuseossa, Mäntän 
Klubilla, Honkahovissa, Gustaf-
museossa, Mäntän kirkossa... 
oli melkoinen annos nähtävää. 
Hieno kesäsää suosi retkeä ei-
vätkä edes ukkoskuurot osuneet 
kohdalleen, kun olimme metsä-
kohteilla. Kiitos metsämatkojen 
”moniosaajalle” Samulille, joka 
teki retkemme mahdolliseksi.

Jaakko Temmes

Metsäasiaa ja kulttuuria 
– siis nokka kohti Mänttää

Mäntän retken tunnelmaa. 
Hermanni Kivi-Mannila Metsä 
Groupista kertomassa retkiläisille 
jatkuvan kasvatuksen periaatteista 
ja kokemuksista.

Metsätaloustaitokilpailu 
– mitä maksaa, mitä tuottaa?
Metsätaitokilpailu on tilaisuus 
harjoittaa silmäänsä ja sor-
mituntumaansa puuston ja 
metsäluonnon arvioinnissa. 
Metsätaitokilpailuja on järjes-
tetty Suomessa jo vuosia sekä 
metsäalan ammattilaisille että 
metsänomistajille.

Myös Liittomme – Etämetsän-

omistajien Liitto – on järjestä-
nyt useana vuonna jäsenilleen 
metsätaitokisan. Näiden ki-
sojen yhteydessä pienoisena 
puutteena on pidetty, että suo-
malaisista metsätaitotehtävistä 
puuttuvat rahaan liittyvät teh-
tävät. Kuten sana metsätalous 
antaa ymmärtää, mukana pää-
töksissä on aina kuutioiden li-

säksi euroja. Mitä ovat esimer-
kiksi arvokasvu tai suhteellinen 
arvokasvu? Mitä korko tarkoit-
taa metsätaloudessa ja miten 
metsämaan hintaa arvioidaan? 

Liittomme on viemässä ajatus-
ta metsätaloustaitokilpailusta 
eteenpäin yhdessä Metsätalo-
uden kehittämiskeskus Tapion 

ja Suomen Metsäurheiluliiton 
kanssa. Rahoituksesta neu-
votellaan parhaillaan. Ehkä jo 
seuraavan metsätaitokisamme 
yhteydessä saamme perintei-
sen kilpailun rinnalla kokeilla 
taloustaitojamme – kuka meis-
tä ymmärtää hyvin myös eu-
rot? 

Jaakko Temmes
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A member of the                      Group
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omistajalle!
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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
399,-

Kevytkäynnistysmekanismi:
jousiavusteisen käynnistinlaitteen 
ansiosta vaivaton käynnistys
lyhyellä vedolla!

 
 

Uudet Hyvän metsänhoidon 
suositukset nyt Tapion kaupasta! 
 

Löydä oma tapasi metsänhoitoon kirjasta 
Hyvän metsänhoidon suositukset – 
METSÄNHOITO 

Hyvän metsänhoidon suositukset – 
MAASTOTAULUKOT on kulutuksenkestävä 
tietopaketti mukaan metsään. 

Näin hoidat metsääsi riistaeläimiä suosien:  
Hyvän metsänhoidon suositukset –  
RIISTAMETSÄNHOITO, työopas 

 www.tapionkauppa.fi 

 
Työvälineesi metsien käytön 
suunnitteluun ja töiden hallintaan 

  
www.tapio.fi/forestkit 

Vuoden 2015 alustava vapaaehtoi-

seksi muuttuva metsänhoitoyhdistyk-

sen jäsenmaksu tuo kilpailun vapautu-

misen lisäksi muutoksia myös metsien 

sertifiointiin. Suurin osa suomalasista 

metsänomistajista on tähän asti kuu-

lunut tämän jäsenyyden kautta au-

tomaattisesti PEFC-metsäsertifioinnin 

piiriin. Jatkossa sertifikaatti säilyy auto-

maattisesti vain jäsenmaksunsa mak-

saneilla. 

 

Metsänomistajakyselyjen mukaan on 

joukko metsänomistajia, jotka eivät jatka 

jäsenyyttään metsänhoitoyhdistyksissä 

vuoden 2014 jälkeen. Näiden metsän-

omistajien osalta kysymys metsien ser-

tifioinnista on vielä avoinna. Näköpiirissä 

toki on, että nykyisiin alueellisiin metsä-

sertifiointeihin pääsee mukaan erillistä 

maksua vastaan myös ne metsänomis-

tajat, jotka eivät ole yhdistysten jäseniä.

 OTSO Metsäpalveluille on myön-

netty PEFC-ryhmämetsäsertifikaatti 

23.9.2014. Ehtona sertifiointiin mukaan 

pääsemiselle on voimassa oleva met-

säsuunnitelma sekä valmius sitoutua 

sertifioinnin kriteereihin hyvästä met-

sän- ja ympäristönhoidosta sekä siihen 

liittyvästä tiedonkeruusta. 

 

OTSO:n ryhmäsertifikaatti perustuu 

metsänomistajakohtaiseen ryhmäser-

tifiointiin ja sen vaatimukset eroavat 

hieman yleisimmästä alueelliseen serti-

fiointiin perustuvasta PEFC-järjestelmäs-

tä. Tärkein ero alueelliseen sertifiointiin 

on vaatimus voimassa olevasta met-

säsuunnitelmasta. Toisaalta kriteerejä 

esimerkiksi kulotuksesta ei sovelleta 

alle 10 000 ha metsää omistaviin met-

sänomistajiin. Molemmat ryhmäsertifi-

kaatit todistavat kuitenkin samalla lailla 

metsien hyvästä hoidosta. Lisää tietoa 

OTSO Metsäsertifiointipalvelusta löytyy 

osoitteesta www.otso.fi

 

Metsän sertifioinnilla on merkitystä. 

Sertifioinnilla halutaan osoittaa suoma-

laisesta puusta tuotteita valmistaville 

yrityksille ja näiden asiakkaille, että puu 

on kasvatettu vastuullisesti. Tämä vai-

kuttaa sekä raaka-aineiden että loppu-

tuotteiden menekkiin. Tulevaisuudessa 

tämä todennäköisesti vaikuttaa myös 

raaka-aineen kysyntään sekä hintaan. 

 Kokonaisvaltainen metsäomaisuu-

denhoito on asia, johon me OTSO:ssa 

uskomme. Hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty ja saatu lisätuotto kattaa varmasti 

monin kerroin suunnitteluun laitetut 

panokset takaisin. Marraskuussa met-

sämessuilla tulemme kertomaan lisää 

siitä, mitä meillä on metsänomistajalle 

tarjottavana. Tervetuloa osastollemme!
 

Timo Makkonen 

Myyntipäällikkö,  

OTSO Metsäpalvelut

Uusi vaihtoehto metsien sertifiointiin 
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Metsä Group tarjoaa avaimet käteen -palvelua sinulle, joka 
haluat parhaan asiantuntemuksen metsävarallisuutesi hoitoon. 
Metsäomaisuuden hoitosopimukseen sisältyy mm.

 Î Oma metsäasiantuntija

 Î Aina ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma

 Î Metsänhoitotöiden ja hakkuiden toteutus vuosittain 

 Î Vuosiraportointi ja Metsäverkko-palvelu

 Î Hinta- ja menekkitakuu puukaupoillesi

 Î Korkein bonus puukaupoillesi

Sopimus tuo etua erityisesti kaupunkilaismetsänomistajalle, 
jonka metsissä on tarpeen tehdä hoitotöitä ja hakkuita vuosit-
tain. KYSY LISÄÄ: MetsäSoitto 010 7770.

YKSILÖLLISTÄ 
METSÄOMAISUUDEN HOITOA

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

www.metsaforest.fi

Fin Forelia, Kiljavantie 664, 05100 Röykkä, puh. 020 564 6090

www.finforelia.fi

Yhteistyö takaa tuloksen.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

”Eduskunnassakin puhuttiin 
vajaa kymmenen vuotta 
sitten metsäsektorista au-
ringonlaskun alana ”, totesi 
maa-ja metsätalousministe-
ri Petteri Orpo puumarkki-
natyöryhmän kokouksessa. 
Arvio oli väärä, sillä monet 
menossa ja tulossa olevat 
metsäteollisuuden laajen-
nusinvestoinnit lisäävät mil-
joonilla moteilla puun käyt-
töä ja samalla tuovat työtä ja 
rahaa maahamme. Orpo on 
tyytyväinen myös siitä, että 
turpeen verotusta laskettiin 
ja metsähakkeen tuki nou-
see. Tämä lisää kotimaisen 

energian käyttö ja samalla 
vähentää öljyn ja kivihiilen 
käyttöä. Perinteisen metsä-
teollisuuden puunsaannille 
energiapuun lisäkäytöllä ei 
ole vaikutuksia, koska tällä 
hetkellä metsämme kasvat 
joka vuosi noin kolmekym-
mentä miljoonaa kiintokuu-
tiometriä enemmän kuin 
puuta käytetään.

Suunnitteilla 
puumarkkina barometri

Puumarkkinatyöryhmän 
kokouksessa metsäryh-
män tutkimusjohtaja Paula 

Horne Pellervon taloustut-
kimuksesta esitteli suunni-
telmissa olevan puumark-
kinabarometri kyselyn. 
Kyselyllä haettaisiin tietoa 
puumarkkinoiden kehi-
tyksestä. Tutkimustahon 
laatima barometri tarjon-
ta- ja kysyntäpuolen näky-

mistä olisi puolueeton ja 
kilpailuneutraali. Baromet-
rikyselyyn osallistuisi sekä 
puuntuottajien että puun 
käyttäjien edustajia. Baro-
metri on tarkoitus pilotoida 
vuoden 2015 aikana.

Rauno Nummnen 

Uusi maa-ja metsätalousministeri Petteri Orpo

SUOMI  
MENESTYY  METSÄLLÄ

Puumarkkinabarometrillä haettaisiin tietoa puumarkkinoiden kehityksestä.
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Turun Seudun Metsänomistaji-
en 25 juhlassa palkittiin yhdis-
tyksen ansioituneita jäseniä. 
Kuvassa ( tähän teksti kuvasta 
). Turun Seudun Metsänomis-
tajat on aktiivinen jäsentensä 
kouluttaja. Kesäkautta lukuun 
ottamatta koulutustilaisuuksia 
on kuukausittain eri aiheista. 
Yhdistyksen edustaja on ollut 
myös koko Etämetsänomis-
tajien Liiton toiminnan ajan 
sen hallinnossa mukana. Tällä 
hetkellä Etämetsänomistajien 
Liiton sihteerinä toimii Turun 
Seudun Metsänomistajien 
pitkäaikainen puheenjohtaja 
Mikko Vahvaselkä. Etämetsän-
omistajien Liiton lämpimät on-
nittelut Turun Seudun Metsän-
omistajille ja menestystä myös 
tulevina vuosina.
 

Rauno Numminen  

Turun Seudun 
Metsänomistajat toiminut 25 vuotta

”Turun Seudun 
Metsänomistajat 
on aktiivinen 
jäsentensä 
kouluttaja.”

Standaarit ansioituneille yhdistyksen jäsenille jakoi yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Mäkelä ( vasemmalla ). Pai-
kalla standaariaan vastaanottamassa olivat Jyrki Kemppainen ( toinen vasemmalta ), Liisa Markkula ja Seppo Teinilä.

Musiikista 25-vuotisjuhlassa vastasi 
metsänhoitaja Jyri Makkonen

LÄHDE YKSIN TAI YHDESSÄ YHDISTYKSESI 
JÄSENTEN KANSSA METSÄPÄIVILLE
Metsäpäivät järjestetään torstaina 6.11.2014 Helsingissä Messukeskuksessa. 
Etämetsänomistajien Liitto ja Suomen Metsäyhdistys ovat sopineet 
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten osallistumisesta 
86-metsäpäivien avaukseen, metsäluentoihin ja iltamiin. 

Päivän ohjelma:
9.00   Kahvitarjoilu

10.00  Tervetuloa, professori Petri Parvinen

Metsäpoliittinen ilmasto, maa-ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Hakata vai säästää metsää- metsät ja ilmastonmuutos, professori Pekka Kauppi

Iltapäivällä metsäaiheisia luentoja 

Illalla metsäiltamat

               
 Jos olet kiinnostunut osallistumisesta, niin kysy lisätietoa allekirjoittaneelta ( mieluiten sähköpostilla ).

 Rauno Numminen; raunonumminen@hotmail.com ja puhelin 0500-328333
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Suomen Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta 
esimerkiksi osallistumalla koululaisten metsäpäivien 
järjestämiseen ja 4H-liiton metsäisten hankkeiden 
toteuttamiseen.

JOKAINEN RETKI ON 
MAHDOLLISUUS 
INNOSTUA METSÄN 
MONIPUOLISUUDESTA.”

”

NIINA NUPPONEN
Metsäneuvoja

METSASAATIO.FI

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Tee lahjoitus, maksa metsäsäätiömaksu puukaupan
yhteydessä. Teollasi puhut metsänomistajien ja
koko metsäalan puolesta.

Metsasaatio_190x118_AKL.pdf   1   18.9.2014   7.19

Se ei ole vahinko, 
että 63 % on 
valinnut meidät 
metsäasioissa 
kumppanikseen. 
Suomen suurimpana metsävakuuttajana LähiTapiola on turvallisuuden erityisasiantuntija. 
Panostamme vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja riskien hallintaan. Jo muutaman tukkipuun 
hinnalla vakuutat metsäsi lähes kaikkien luonnontuhojen varalta. 
 
Tule käymään ja kerro meille, kuinka voimme auttaa. 

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy 

Melan kaikki vakuutukset ja oma
osuutesi työterveyshuollon kustan- 
nuksista ovat verovähennyskelpoisia.
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Oululaisittain “onnikallinen” 
jäsenistöämme osallistui joka-
vuotiselle kesäretkellemme, 
joka tänä vuonna suuntautui 
Kärsämäen  kautta Tuuriin. 
Sieltä Okra-näyttelyyn ja Po-
rin kautta takaisin Ouluun. 
Kärsämäellä kävimme Arvo-
metsä Oy:n vieraana tutus-
tumassa heidän toteuttamiin 
hankkeisiin. Okra-näyttely 
oli todella mielenkiintoinen. 
Olipa suurin osa porukasta 
pyörähtänyt myös Etämet-
sänomistajaliiton osastollakin. 
Porin lauantai-illan kruunasi 
hieno kesäteatteriesitys. Ret-
keilyillämme on vakiintunut 
tapa järjestää arpajaiset, jois-
sa monet kerrat on ollut pää-
palkintona moottorisaha. Niin 
oli tälläkin kertaa ja arpaonni 
suosi yhdistyksemme sihtee-
riä Raili Raittista, joka kuvassa 
poseeraa uusi saha (Jobu) kä-
sissään.

                                                                                                      
Timo Pietilä

Oululaiset kesäretkellä

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistyjset
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Suomessa on toteutettu 
vapaaehtoista METSO-
suojeluohjelmaa jo use-
an vuoden ajan.  Met-
sänomistajan kannalta 
ohjelma on hyvä. Viran-
omaiset määrittelevät 
kohteen suojeluarvot ja 
jos ne täyttyvät niin met-
sänomistajalle korvataan 
puuston arvo. Korvauk-
sesta ei makseta veroa 
toisin kuin kestävän met-
sätalouden rahoituksella 
maksetusta korvauksesta.  
METSO-suojeluohjelmaan 
hyväksytyt kohteet suo-
jellaan ikiajoiksi toisin 
kuin ympäristötukikoh-
teet, joissa suojelu on 
määräaikainen.

Hyviä suojelukohteita 
menetetty

Monilla metsänomistajilla 
on metsissään sellaisia ym-
päristötukikohteita, joiden 
määräaika on päättymäs-
sä. Tällaiset kohteet voivat 
metsänomistajan omasta 
halusta päätyä suojeluajan 
päätyttyä hakkuuseen. 
Jos metsänomistaja saisi 
ajoissa tiedon suojelun jat-
komahdollisuuksista, niin 
metsänomistajalla voisi 
olla intressi jatkaa suoje-
lua. Tällä hetkellä tilanne 
on sellainen, että tiedon-
saanti suojelun jatkomah-
dollisuuksista ontuu. MET-
SO-työryhmän kokouksissa 

asiasta on puhuttu. Yksi syy 
tiedon kulun puutteeseen 
on se, että asiaa hoitavilla 
tahoilla, metsäkeskuksilla ja 
ELY-keskuksilla ei ole resurs-
seja hoitaa yhteydenpitoja. 
Tästä syystä varmuudella 
useita hyviä METSO-suoje-
lukohteita on menetetty ja 
menetetään, jos asiaan ei 
saada muutosta. 

Luotettavaa tietoa 
tarvitaan

Kiinnostus metsien han-
kintaan sijoitusmielessä on 
lisääntymässä. Metsäkiin-
teistön ostoa harkitessaan 
metsänomistaja voi ottaa 
huomioon koko tilan tai ti-
lan osan suojelun. Jos met-
sän suojelumahdollisuuksis-
ta haluaa saada varmuuden, 
niin ennakkonäkemys kan-
nattaa pyytää asiantuntijoil-
ta. Sekä metsäkeskuksista 
että ELY-keskuksista löytyy 
metsänsuojelun asiantun-
tijoita ja he myös kertovat 
mielellään suojelukritee-
reistä. Ongelmana tässä asi-
assa on se, että esimerkiksi 
METSO-ohjelmaan sopivien 

alueiden kriteerit ja alueet 
voivat vaihdella nopeasti-
kin. Esimerkkinä tästä voisi 
mainita reilun sadan heh-
taarin metsätilan, missä 
soiden keskellä oli hakkaa-
mattomia metsäsaarekkei-
ta. Tilan läpi kulki joki ja 
alue kuului lisäksi muutto-
haukan asuinreviiriin. Näillä 
perusteilla metsäkiinteistön 
ilmoitettiin hyväksi METSO-
suojelukohteeksi.  ELY-kes-
kuksen ja metsänomistajan 
välillä tehty ennakkoajatus 
metsänsuojelusta ei kui-
tenkaan toteutunut, koska 
sekä suojelun kriteerit että 
ennen kaikkea varat suoje-
luun muuttuivat. Tilanteet ja 
olosuhteet voivat muuttua 
sekä metsänomistajan että 
suojelijan osalta. Tilanne 
on sinällään ymmärrettävä, 
mutta jos suojeluun halu-
taan pitkäjänteisyyttä ja 
tavoitteellisuutta,  niin met-
sänomistajan pitäisi voida 
luottaa suojelun asiantunti-
joiden näkemykseen kunkin 
kohteen todellisista suojelu-
mahdollisuuksista.

Rauno Numminen

Metso lentää vaappuen

Metsissä on tulevaisuus

www.alexandria.fi

Alexandria tarjoaa laadukkaita ja helppohoitoisia säästämisen ja 
sijoittamisen ratkaisuja sekä ensiluokkaista henkilökohtaista palvelua. 

Palvelemme asiakkaitamme valtakunnallisesti 23 paikkakunnalla 
yli 250 sijoitusalan ammattilaisen voimin. 

Löydä lähin konttorisi verkosta. www.alexandria.fi

Vaikka metsänomistaja haluaisikin suojella jonkin omistamansa metsikkö-
kuvion, niin viranomaisten puutteellisen valmistelun ja informaation vuoksi 
kohde voi päätyä hakkuuseen. Syynä tapahtuneeseen on useimmiten viran-
omaisten resurssipula ja/tai suojeluun tarkoitetun rahan vähyys.



Kestävän metsätalouden 
rahoituslakia eli KEMERAA 
ollaan muuttamassa. Va-
jaatuottoisten alueiden uu-
distaminen lopettaisi käy-
tännössä Lapin kunttaisten 
kuusikoiden muuttamisen 
vireiksi männiköiksi.  Kunt-
taiset kuusi-koivu sekamet-
sät ovat usein niin vähäpuus-
toisia, että kantorahatuloilla 
ei pysty maksamaan edes 
uudistamiskuluja. Tällaises-
sa tilanteessa alueet jäävät 
helposti hoitamatta.  Nykyi-
sessä kemerassa vajaatuot-
toisen alueen uudistami-
seen tarvittavat taimet tai 
siemenet saa veloituksetta. 
Työ eli raivauksen, maan-
muokkauksen ja istutuksen 

osalta avustusprosentti on 
70.

Männiköiden kasvu 
lähes etelän lukemissa

Kunttaisten kuusikoiden 
uudistamisesta vireiksi 
männiköiksi on viime vuo-
sikymmeniltä runsaasti 
kokemuksia.  Kokemukset 
ovat lähes poikkeuksetta 
erittäin hyviä. Esimerkik-
si Kittilän Alakylässä vajaa 
neljäkymmentä vuotta sit-
ten istutetussa aurausalan  
männikössä oli puuta en-
nen ensiharvennusta lähes 
150 kiintokuutiota. Kasvu 
oli ollut 5-6 mottia vuodes-
sa. Hakkuussa puuta kertyi 

noin 30 kiintokuutiota heh-
taarilta. Kuriositeettina voi-
si todeta, että 40-vuodes-
sa männikkö oli kasvanut 
niin järeäksi, että kestävän 
metsätalouden rahoituslain 
edellyttämä maksimissaan 
16 sentin rinnankorkeuslä-
pimitta 1.3 metrin korkeu-
delta ylittyi.
Edellisessä kappaleessa esi-
tetty esimerkki varmistaa 
sen, että jos Suomessa ja 
Lapissa halutaan kasvattaa 
puuta parhaalla mahdol-
lisella tavalla, niin siihen 
löytyy keinot. Esimerkkejä 
löytyy eri puolilta Pohjois-
Suomea. Nyt pitää vain huo-
lehtia siitä, että ainakaan 
kotikutoisesti ei pilata mah-

dollisuuksia tehdä hyödylli-
siä uudistamistöitä Lapissa.
Lapin metsien kasvuun 
vaikuttaa lisäävästi myös 
ilmaston lämpeneminen. 
Ilmaston lämpeneminen 
yhdessä hyväksi koettujen 
metsänkäsittelymenetelmi-
en kanssa antaa taloudellis-
ta pohjaa sekä Lapille että 
lappalaisille. Metsäteolli-
suuden kannattaa omia in-
vestointejaan suunnitelles-
saan pitää mielessä myös 
Lapin metsien mahdolli-
suudet. Esimerkiksi Kemi 
ja Oulu ovat hyviä paikkoja 
jalostaa puuta ja merikulje-
tuskin onnistuu.

Rauno Numminen

Kemera uudistus kohtelee kaltoin Pohjois-Suomea

Riihimäen-Hyvinkään seu-
dun metsätilanomistajat 
ja Etämetsänomistajien 
liitto olivat mukana tapah-
tumassa omalla osastolla. 
Kävijöitä messutapahtu-
massa oli kauniissa syys-
säässä yli 6000 kahden 
messupäivän aikana. Esillä 
oli kattava valikoima van-
hoja traktoreita, työkonei-
ta ja maamoottoreita, joita 
esiteltiin työnäytöksissä. 
Sunnuntai huipentui
DC-3 koneen kahteen yli-
lentoon.
Osastollamme yleisö pää-
si tunnistamaan vanhoja 
metsätyövälineitä sekä 
arvaamaan männynkäpy-

jen määrää lasipurkissa. 
Yksi vastaajista osui täs-
mälleen oikeaan, käpy-
jä oli 179kpl. Hieman yli 
sadan osallistujan kesken 
arvottiin Hämeenmaan 
lahjakortteja sekä käpy-
kisan parhaille arvaajil-
le Viking risteilyjä. Siinä 
sivussa jaoimme tietoa 
Etämetsänomistaliitosta 
ja yhdistyksemme toimin-
nasta. Parhaat kiitokset 
talkoolaisille sekä arvon-
tapalkintoja lahjoittaneil-
le, Etelä-Hämeen Osuus-
pankille, Alexandrialle ja 
Viking-Linelle.

Kalevi Pullinen

”Rauta- ja petrooli” Masinistitapahtuma 
Riihimäen messupuistossa 13-14.9.2014

Masinistitapahtumassa vanhoja metsätyövälineitä ja etämetsänomistajien 
asioita esittelemässä Riihimäen -Hyvinkään seudun metsätilanomistajien 
puheenjohtaja Kalevi Pullinen (istumassa).


