ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 3/2014

Menossa mukana
Etämetsänomistajien Liitto on
käynyt Suomen Metsästäjäliiton edustajien kanssa kanssa
keskustelua monista metsästykseen liittyvistä asioista.
Kaukana metsätilalta asuvien
etämetsänomistajien suhde
paikalliseen metsästysseuraan voi olla ratkaisevasti
erilainen kuin paikallisen
metsänomistajan. Esimerkiksi hirven metsästykseen liittyen maiden vuokrauksesta
saatavat korvaukset voivat
nousta esiin metsästysvuokrasopimusten teon yhteydessä. Etämetsänomistajien
määrän lisääntyessä Suomen
Metsästäjäliiton ja Etämetsänomistajien väliseen ajatusten vaihtoon on edelleen
tarvetta. Näitä ajatuksia on jo

muutamana vuotena vaihdettu Suomen Metsästäjäliiton
perinteisessä vierasjahdissa.
Samassa tapahtumassa on
ollut mahdollista kertoa etämetsänomistajien
asioista
myös monille muille meitä
lähellä oleville tahoille.
Rauno Numminen

Suomen Metsästäjäliiton tämänvuotinen
vierasjahti hirvenmetsästyksen merkeissä järjestettiin Hyytiälässä Helsingin Yliopiston koeaseman läheisissä maastoissa.
Paikalla oli kuutisenkymmentä Suomen
Metsästäjäliiton yhteistyötahojen edustajaa. Metsästystauolla musiikista vastasi
Jyri Makkonen ja allekirjoittaneen lisäksi
musiikista nauttivat pelimannin lähellä
puolustusvoimien uusi komentaja Jarmo
Lindberg ja kansanedustaja Marjo
Matikainen-Karllström.

Pääkirjoitus

Metsäkeskus muutoksessa
Metsäkeskus on järjestänyt
syksyn aikana useita otsikon
mukaisia kuulemistilaisuuksia yhteistyökumppaneilleen.
Niissä metsäkeskus on esitellyt nykyistä ja tulevaa toimintaansa ja halunnut saada
vinkkejä myös kuulijoilta. Etämetsänomistajien
kannalta
ehkä tärkein asia liittyen metsäkeskukseen on toimintojen
tasapuolisuus eli se, että palvelut ovat eri puolilla maata
yhtäläiset kaikille metsänomistajille. Näin varmaan on
tähänkin asti ollut, mutta metsäkeskusten alueiden määrän
pudotessa arviolta alle puoleen nykyisestä ja pienempien

toimistojen toiminnan loppuessa, tähän on syytä kiinnittää
erityistä huomiota.
3Metsäkeskuksia on perinteisesti pidetty sellaisena organisaationa, joka ikään kuin
viran puolesta kouluttaa metsänomistajia. Tässä koulutus
toiminnassa on ollut melko
suuriakin eroja eri metsäkeskusalueiden välillä. Joillain
paikkakunnilla on nimetty
omat vastuuhenkilöt, jotka
ovat toimineet yhteistyössä
paikallisen metsätilanomistajayhdistyksen kanssa. Tämä
yhteistyö on olut hedelmällistä ja tuottanut paljon tietoa
metsäasioista etämetsänomis-

tajille. Joillain paikkakunnilla
yhteistyötä ei ole olut juuri nimeksikään. Tässä toiminnassa
tarvittaisiin yhtenäistä linjaa.
Etämetsänomistajien tarpeet
metsäkeskukselta
voisivat
koskea myös muuta tarjontaa kuin koulutusta. Tällaisia
palveluita voisivat olla esimerkiksi sihteeri, kirjanpito ja
tapahtumaorganisoija palvelut
tai vaikkapa kokoustilajärjestelyt. Koska ilmaisia palveluita ei tänä päivänä olekaan niin
näilläkin palveluilla voisi olla
hinta. Olisi hyvä, jos hinnoittelu olisi neuvoteltu yhtäläiseksi
kautta maan.
Metsäkeskuksen ja metsä-

tilanomistajayhdistysten laajempi ja kehittyneempi yhteistoiminta sopisi hyvin myös
metsäkeskuksen strategiseen
painotukseen, jossa todetaan
muun muassa, että metsäkeskus kehittää alueellisia ja valtakunnallisia kumppanuuksia.
Myös
Etämetsänomistajien
Liitto ja Suomen Metsäkeskus
voisivat yhdessä miettiä sellaisia toimintamalleja, joista molemmat voisivat hyötyä. Otson
kanssa tällaista yhteistyötä on
jo kokeiltukin.
Puheenjohtaja
Rauno Numminen,
Etämetsänomistajien Litto
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Metsäretkellä Saarenmaalla
Etämetsänomistajien Liitto järjesti jäsenyhdistystensä jäsenille metsäretken Saarenmaalle.
Matkalle osallistui nelisenkymmentä metsäretkeläistä useasta metsätilanomistajayhdistyksestämme. Metsällisen annin
lisäksi yhdessä ololla ja ajatusten vaihdolla on erittäin suuri
merkitys tällaisilla metsäretkillä. Matkalla sovittiin, että tällaisia metsäretkiä tehdään jatkossakin. Baltian maissa on paljon
nähtävää ja kustannukset siellä
ovat kohtuulliset, joten metsäretkien teko sinnepäin on hyvä
vaihtoehto. Toki linja-auton tai
vaikka lentokoneen nokkakin
voidaan kääntää muuhunkin suuntaan, jos kiinnostusta
löytyy. Antakaa vinkkejä matkatoiveistanne.
Saarenmaan
matkan järjestelyistä vastasi
Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtaja
Samuli Notko. Kiitos Samulille
hyvistä järjestelyistä ja kaikille
matkalaisille mukavasta matkaseurasta.
Rauno Numminen

Fossiileja Saarenmaan rannoilta etsivät ja myös löysivät Samuli Notko ja Brita Kangasniemi-Nemlahder.

Etämetsänomistajien liitto
heinäkuussa Oripään Okrassa
Etämetsänomistajien
Liitolla
oli Okra-maaseutunäyttelyssä
oma osastonsa, missä esiteltiin Etämetsänomistajien Liiton
jäsenyhdistysten toimintaa ja
myös liiton toimintaa. Myös yhteistyökumppaneiden toiminnasta kerrottiin kiinnostuneille.
Kävijöitä ja etämetsänomistajuudesta kiinnostuneita kävi
osastolla kohtuullisesti, mutta
enemmänkin olisi mahtunut.
Jatkossa on syytä harkita sitäkin vaihtoehtoa, että olem-

me samassa paikassa muiden
metsäalan toimijoiden, kuten
metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistysten kanssa. OKRAN
järjestelyistä vastasi ansiokkaasti Turun Seudun Metsänomistajat ry.
Rauno Numminen
Turun Seudun Metsänomistajista
Etämetsänomistajien Liiton osastosta Okrassa vastasivat Eeva Sairanen,
Torsti Eskola (keskellä) ja Mikko
Vahvaselkä
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Kasvata metsäomaisuutesi arvoa
Metsä on perinteisesti ollut yksi suomalaisten tärkeimmistä omaisuudenlajeista.
Suunnitelmallisella, säännöllisellä ja laadukkaasti toteutetulla metsänhoidolla voi
parantaa olennaisesti metsäomaisuutensa tuottoa ja kannattavuutta.

Helppoa, riskitöntä ja
tuottavaa metsänomistamista

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

”Suunnitelmallista ja kannattavaa metsänhoitoa on, että metsät uudistetaan
nopeasti laadukkaalla maanmuokkauksella ja hyvällä viljelymateriaalilla,
varhaisperkaus tehdään taimien ollessa
noin metrin mittaisia ja harvennukset
tehdään ajallaan”, kertoo jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen.
Metsätalouden kannattavuutta voi parantaa merkittävästi esimerkiksi hyödyntämällä
yläharvennuksia etenkin hoidettu-

jen kuusikoiden myöhemmissä harvennuksissa. Tutkimusten mukaan
yläharvennus voi nostaa tukkipuun
kertymää metsän kiertoajalla jopa 30
prosenttia.
Myös kasvatus- ja terveyslannoitukset
ovat tärkeä osa hyvää metsänhoitoa.
Lannoittamisen merkitystä täytyisi Jumppasen mukaan korostaa nykyistä enemmän, sillä se on ehkä kaikkein tuottavin
metsäinvestointi. Se voi antaa sijoitetulle
pääomalle jopa 20 prosentin tuoton.

Metsä Groupin tarjoama metsäomaisuuden hoitosopimus on palvelupaketti
metsänomistajalle, jonka metsissä on
hakkuita ja hoitotöitä vuosittain. ”Hoitosopimusasiakkaanamme varmistat, että
metsäsi ovat hyvässä kasvukunnossa
ja pitkän tähtäimen tavoitteet metsänomistajana toteutuvat. Halusitpa sitten
maksimoida metsäomaisuuden kannattavuuden tai korostaa ”pehmeämpien”
arvojen mukaisia tavoitteita”, Jumppanen kuvailee.
Sopimuksen solmiminen on helppoa, se
ei maksa mitään, eikä siitä peritä erillistä vuosimaksua. Asiakas maksaa vain
metsässä tehdyistä hoitotöistä ja materiaaleista. Kaikki asiat hoituvat oman,
paikallisen metsäasiantuntijan kanssa,
joka laatii vuosittain ehdotuksen metsän tarvitsemista hoitotöistä ja hakkuista
tulo- ja menoarvioineen. Asiakkaalla on
päätösvalta töiden tilaamisesta.
Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimus tarjoaa hyvää palvelua metsäomaisuuden arvon kasvattamisessa.

”Palvelussamme korostuvat esimerkiksi
aikatauluissa pysyminen, palveluntarjoajan paikallistuntemus, toiminnan asiantuntevuus, sujuva asiointi sekä omien
toiveiden huomiointi.”
”Esimerkiksi Keski-Suomessa hoitosopimusasiakkaidemme metsätalouden
liiketulokset ovat olleet 30–40 prosenttia
korkeampia kuin metsäntutkimuslaitoksen
laskemat alueen keskiarvot”, sanoo
Jumppanen. Keski-Suomessa metsätalouden liiketulos oli viime vuonna
keskimäärin 130 euroa hehtaarilta.
Metsä Groupin Jyväskylän hankintapiirin
metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden 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 jäsenyydestä ja palveluista löydät osoitteesta
www.metsaforest.fi sekä soittamalla
MetsäSoitto-numeroon 010 7770 arkisin
klo 8-16.

Metsänhoitomaksu
muuttuu jäsenmaksuksi
Tänä syksynä maksetaan
viimeinen
veroluonteinen
metsänhoitomaksu.
Ensi
vuoden alusta alkaen metsänhoitomaksu
muuttuu
metsänhoitoyhdistyksen
jäsenmaksuksi. Jos haluat
jatkaa
metsänhoitoyhdistyksesi jäsenenä, niin sinun
ei tarvitse tehdä mitään.
Jäsenmaksu ja jäsenkortti

tulee automaattisesti alkuvuoden aikana.
Metsänhoitoyhdistyksellä ei
ole uusien metsänomistajien tietoja, sillä tiedot eivät
enää päivity verottajan kautta. Päästäksesi metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi sinun
täytyy ottaa yhteyttä alueesi
metsänhoitoyhdistykseen ja

täyttää jäsenkaavake, jolloin
kyseisen yhdistys valitsee sinut jäsenekseen.
Jos haluat erota metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä,
niin siitä kannattaa ilmoittaa
hyvissä ajoin. Näin vältytään
turhilta laskuilta. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen
johtaa yhdistyksestä erotta-

miseen.
Metsänhoitomaksu pakotti metsänomistajan
paikkakuntansa metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi, mutta ensi vuonna metsänomistaja voi valita vapaasti sen,
minkä metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi hän haluaa liittyä.
Jari Kemppainen
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30 vuotta kaupunkilaisen metsänomistajan parhaaksi
Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajat PKMO ry juhli
30-vuotista taivaltaan tiistaina 10.6.2014 Helsingissä.
Vuosikymmenien aikana on
tapahtunut monenlaista sekä
yhdistyksessä että metsäalalla. Tapahtumiin mahtuu
paljon vaikuttamista metsäpoliittisiin kysymyksiin aina
vuosien takaisesta maanhankintalaista alkaen päättyen viimeisiin muutoksiin
metsänhoitoyhdistyksissä ja
metsäkeskuksissa. Uudistuksissa asioita on katsottu kaupunkilaisen metsänomistajan
näkökulmasta ja erityisesti on
haluttu parantaa niitä palveluja, joita tarjotaan pääkaupunkiseudulla.
Vuodet ovat kirkastaneet myös
yhdistyksen toista perustehtävää eli metsänomistajien verkostoitumista ja kokemusten
jakoa. Asiantuntijoiden malleille ja ehdotuksille voi saada
kullanarvoista lisäymmärrystä
kyselemällä muilta metsänomistajilta kokemuksia. Siksi
yhdistyksen omille retkille ja
tilaisuuksille on ollut kysyntää
ja kysyntä näyttää jatkuvan.
Yhdistyksen jäsenmäärä on kivunnut jo toiselle tuhannelle,
mikä on ollut paras kiitos tehdystä vapaaehtoisesta työstä.
Suuri jäsenmäärä on tuonut
mukanaan haasteita toiminnalle - esimerkkinä on vuosien varrella lisääntynyt palvelujen osto, joka vapauttaa
vapaaehtoistyötä sinne, missä
se on tärkeintä.

Juhlissa ministeri Jari Koskinen kertoi metsäalan tulevista muutoksista ministeriön näkökulmasta.

Juhlissa vanhempi tutkija Riitta Hänninen Metsäntutkimuslaitoksesta kertoi metsäalan maailmanlaajuisista
muutoksista.

Kiitos jäsenille ja kaikille yhteistyökumppaneille kuluneista vuosista ja ei muuta kuin
täysillä eteenpäin kohti keskiikää.
Jaakko Temmes

Savolaisen Osakunnan laulajien lauluryhmä viritti Juhlatunnelman laulusikermällään.
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Metsäasiaa ja kulttuuria
– siis nokka kohti Mänttää
Olimme pääkaupungin metsänomistajissa jo pitkään haaveilleet paripäiväisestä kotimaan
retkestä. Haaveesta tuli totta
heinäkuussa, kun teimme kesäretken Mänttään 28-29.7.
Mänttä osoittautui oivalliseksi
kohteeksi, löytyihän sieltä aimo
annos paikallista metsänhoitoa,
metsäteollisuutta,
teollisuushistoriaa ja tietenkin taidetta.
Kävimme Metsä Tissuen tehtaalla, Finsilvan metsäkohteilla,
Gösta-taidemuseossa, Mäntän
Klubilla, Honkahovissa, Gustafmuseossa, Mäntän kirkossa...
oli melkoinen annos nähtävää.
Hieno kesäsää suosi retkeä eivätkä edes ukkoskuurot osuneet
kohdalleen, kun olimme metsäkohteilla. Kiitos metsämatkojen
”moniosaajalle” Samulille, joka
teki retkemme mahdolliseksi.
Jaakko Temmes
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 sormituntumaansa puuston ja
metsäluonnon
arvioinnissa.
Metsätaitokilpailuja on järjestetty Suomessa jo vuosia sekä
metsäalan ammattilaisille että
metsänomistajille.
Myös Liittomme – Etämetsän-

omistajien Liitto – on järjestänyt useana vuonna jäsenilleen
metsätaitokisan. Näiden kisojen yhteydessä pienoisena
puutteena on pidetty, että suomalaisista metsätaitotehtävistä
puuttuvat rahaan liittyvät tehtävät. Kuten sana metsätalous
antaa ymmärtää, mukana päätöksissä on aina kuutioiden li-

säksi euroja. Mitä ovat esimerkiksi arvokasvu tai suhteellinen
arvokasvu? Mitä korko tarkoittaa metsätaloudessa ja miten
metsämaan hintaa arvioidaan?
Liittomme on viemässä ajatusta metsätaloustaitokilpailusta
eteenpäin yhdessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion

ja Suomen Metsäurheiluliiton
kanssa. Rahoituksesta neuvotellaan parhaillaan. Ehkä jo
seuraavan metsätaitokisamme
yhteydessä saamme perinteisen kilpailun rinnalla kokeilla
taloustaitojamme – kuka meistä ymmärtää hyvin myös eurot?
Jaakko Temmes
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Uusi vaihtoehto metsien sertifiointiin
Vuoden 2015 alustava vapaaehtoiseksi muuttuva metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu tuo kilpailun vapautumisen lisäksi muutoksia myös metsien
sertifiointiin. Suurin osa suomalasista
metsänomistajista on tähän asti kuulunut tämän jäsenyyden kautta automaattisesti PEFC-metsäsertifioinnin
piiriin. Jatkossa sertifikaatti säilyy automaattisesti vain jäsenmaksunsa maksaneilla.
Metsänomistajakyselyjen mukaan on
joukko metsänomistajia, jotka eivät jatka
jäsenyyttään metsänhoitoyhdistyksissä
vuoden 2014 jälkeen. Näiden metsänomistajien osalta kysymys metsien sertifioinnista on vielä avoinna. Näköpiirissä
toki on, että nykyisiin alueellisiin metsäsertifiointeihin pääsee mukaan erillistä
maksua vastaan myös ne metsänomistajat, jotka eivät ole yhdistysten jäseniä.

OTSO Metsäpalveluille on myönnetty
PEFC-ryhmämetsäsertifikaatti
23.9.2014. Ehtona sertifiointiin mukaan
pääsemiselle on voimassa oleva metsäsuunnitelma sekä valmius sitoutua
sertifioinnin kriteereihin hyvästä metsän- ja ympäristönhoidosta sekä siihen
liittyvästä tiedonkeruusta.
OTSO:n ryhmäsertifikaatti perustuu
metsänomistajakohtaiseen ryhmäsertifiointiin ja sen vaatimukset eroavat
hieman yleisimmästä alueelliseen sertifiointiin perustuvasta PEFC-järjestelmäs-
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A member of the

tä. Tärkein ero alueelliseen sertifiointiin
on vaatimus voimassa olevasta metsäsuunnitelmasta. Toisaalta kriteerejä
esimerkiksi kulotuksesta ei sovelleta
alle 10 000 ha metsää omistaviin metsänomistajiin. Molemmat ryhmäsertifikaatit todistavat kuitenkin samalla lailla
metsien hyvästä hoidosta. Lisää tietoa
OTSO Metsäsertifiointipalvelusta löytyy
osoitteesta www.otso.fi

uskomme. Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty ja saatu lisätuotto kattaa varmasti
monin kerroin suunnitteluun laitetut
panokset takaisin. Marraskuussa metsämessuilla tulemme kertomaan lisää
siitä, mitä meillä on metsänomistajalle
tarjottavana. Tervetuloa osastollemme!
Timo Makkonen
Myyntipäällikkö,
OTSO Metsäpalvelut

Metsän sertifioinnilla on merkitystä.
Sertifioinnilla halutaan osoittaa suomalaisesta puusta tuotteita valmistaville
yrityksille ja näiden asiakkaille, että puu
on kasvatettu vastuullisesti. Tämä vaikuttaa sekä raaka-aineiden että lopputuotteiden menekkiin. Tulevaisuudessa
tämä todennäköisesti vaikuttaa myös
raaka-aineen kysyntään sekä hintaan.
Kokonaisvaltainen metsäomaisuudenhoito on asia, johon me OTSO:ssa

Group

Uudet Hyvän metsänhoidon
suositukset nyt Tapion kaupasta!

399,-

eur

alv 24%
Erinomainen
yleis-/farmarisaha!
Easystart, kevyt ja kestävä
magnesiumvalurunko, ketjun
kiristys sivulta. 13”/33 cm
42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

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
Kevytkäynnistysmekanismi:
jousiavusteisen käynnistinlaitteen
ansiosta vaivaton käynnistys
lyhyellä vedolla!
www.makita.fi

Työvälineesi metsien käytön
suunnitteluun ja töiden hallintaan

www.tapio.fi/forestkit
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Uusi maa-ja metsätalousministeri Petteri Orpo

SUOMI
MENESTYY METSÄLLÄ
”Eduskunnassakin puhuttiin
vajaa kymmenen vuotta
sitten metsäsektorista auringonlaskun alana ”, totesi
maa-ja metsätalousministeri Petteri Orpo puumarkkinatyöryhmän kokouksessa.
Arvio oli väärä, sillä monet
menossa ja tulossa olevat
metsäteollisuuden laajennusinvestoinnit lisäävät miljoonilla moteilla puun käyttöä ja samalla tuovat työtä ja
rahaa maahamme. Orpo on
tyytyväinen myös siitä, että
turpeen verotusta laskettiin
ja metsähakkeen tuki nousee. Tämä lisää kotimaisen

energian käyttö ja samalla
vähentää öljyn ja kivihiilen
käyttöä. Perinteisen metsäteollisuuden puunsaannille
energiapuun lisäkäytöllä ei
ole vaikutuksia, koska tällä
hetkellä metsämme kasvat
joka vuosi noin kolmekymmentä miljoonaa kiintokuutiometriä enemmän kuin
puuta käytetään.

Suunnitteilla
puumarkkina barometri
Puumarkkinatyöryhmän
kokouksessa
metsäryhmän tutkimusjohtaja Paula

Puumarkkinabarometrillä haettaisiin tietoa puumarkkinoiden kehityksestä.

Horne Pellervon taloustutkimuksesta esitteli suunnitelmissa olevan puumarkkinabarometri
kyselyn.
Kyselyllä haettaisiin tietoa
puumarkkinoiden
kehityksestä.
Tutkimustahon
laatima barometri tarjonta- ja kysyntäpuolen näky-

mistä olisi puolueeton ja
kilpailuneutraali. Barometrikyselyyn osallistuisi sekä
puuntuottajien että puun
käyttäjien edustajia. Barometri on tarkoitus pilotoida
vuoden 2015 aikana.
Rauno Nummnen

www.metsaforest.fi

Yhteistyö takaa tuloksen.
YKSILÖLLISTÄ
METSÄOMAISUUDEN HOITOA
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 vuosittain. KYSY LISÄÄ: MetsäSoitto 010 7770.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

Fin Forelia, Kiljavantie 664, 05100 Röykkä, puh. 020 564 6090
METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

www.finforelia.fi
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Turun Seudun
Metsänomistajat toiminut 25 vuotta
Turun Seudun Metsänomistajien 25 juhlassa palkittiin yhdistyksen ansioituneita jäseniä.
Kuvassa ( tähän teksti kuvasta
). Turun Seudun Metsänomistajat on aktiivinen jäsentensä
kouluttaja. Kesäkautta lukuun
ottamatta koulutustilaisuuksia
on kuukausittain eri aiheista.
Yhdistyksen edustaja on ollut
myös koko Etämetsänomistajien Liiton toiminnan ajan
sen hallinnossa mukana. Tällä
hetkellä Etämetsänomistajien
Liiton sihteerinä toimii Turun
Seudun
Metsänomistajien
pitkäaikainen puheenjohtaja
Mikko Vahvaselkä. Etämetsänomistajien Liiton lämpimät onnittelut Turun Seudun Metsänomistajille ja menestystä myös
tulevina vuosina.
Rauno Numminen

”Turun Seudun
Metsänomistajat
on aktiivinen
jäsentensä
kouluttaja.”

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

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

Musiikista 25-vuotisjuhlassa vastasi
metsänhoitaja Jyri Makkonen

Jos olet kiinnostunut osallistumisesta, niin kysy lisätietoa allekirjoittaneelta ( mieluiten sähköpostilla ).
Rauno Numminen; raunonumminen@hotmail.com ja puhelin 0500-328333
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” JOKAINEN RETKI ON
MAHDOLLISUUS
INNOSTUA METSÄN
MONIPUOLISUUDESTA.”
NIINA NUPPONEN
Metsäneuvoja

Suomen Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta
esimerkiksi osallistumalla koululaisten metsäpäivien
järjestämiseen ja 4H-liiton metsäisten hankkeiden
toteuttamiseen.

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

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Melan kaikki vakuutukset ja oma
osuutesi työterveyshuollon kustannuksista ovat verovähennyskelpoisia.
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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
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Oululaiset kesäretkellä
Oululaisittain “onnikallinen”
jäsenistöämme osallistui jokavuotiselle kesäretkellemme,
joka tänä vuonna suuntautui
Kärsämäen kautta Tuuriin.
Sieltä Okra-näyttelyyn ja Porin kautta takaisin Ouluun.
Kärsämäellä kävimme Arvometsä Oy:n vieraana tutustumassa heidän toteuttamiin
hankkeisiin.
Okra-näyttely
oli todella mielenkiintoinen.
Olipa suurin osa porukasta
pyörähtänyt myös Etämetsänomistajaliiton osastollakin.
Porin lauantai-illan kruunasi
hieno kesäteatteriesitys. Retkeilyillämme on vakiintunut
tapa järjestää arpajaiset, joissa monet kerrat on ollut pääpalkintona moottorisaha. Niin
oli tälläkin kertaa ja arpaonni
suosi yhdistyksemme sihteeriä Raili Raittista, joka kuvassa
poseeraa uusi saha (Jobu) käsissään.
Timo Pietilä

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistyjset
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Metso lentää vaappuen
Suomessa on toteutettu
vapaaehtoista
METSOsuojeluohjelmaa jo usean vuoden ajan. Metsänomistajan
kannalta
ohjelma on hyvä. Viranomaiset
määrittelevät
kohteen suojeluarvot ja
jos ne täyttyvät niin metsänomistajalle korvataan
puuston arvo. Korvauksesta ei makseta veroa
toisin kuin kestävän metsätalouden rahoituksella
maksetusta korvauksesta.
METSO-suojeluohjelmaan
hyväksytyt kohteet suojellaan ikiajoiksi toisin
kuin
ympäristötukikohteet, joissa suojelu on
määräaikainen.

Hyviä suojelukohteita
menetetty
Monilla metsänomistajilla
on metsissään sellaisia ympäristötukikohteita, joiden
määräaika on päättymässä. Tällaiset kohteet voivat
metsänomistajan omasta
halusta päätyä suojeluajan
päätyttyä
hakkuuseen.
Jos metsänomistaja saisi
ajoissa tiedon suojelun jatkomahdollisuuksista, niin
metsänomistajalla
voisi
olla intressi jatkaa suojelua. Tällä hetkellä tilanne
on sellainen, että tiedonsaanti suojelun jatkomahdollisuuksista ontuu. METSO-työryhmän kokouksissa

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

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

Luotettavaa tietoa
tarvitaan

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

Kiinnostus metsien hankintaan sijoitusmielessä on
lisääntymässä. Metsäkiinteistön ostoa harkitessaan
metsänomistaja voi ottaa
huomioon koko tilan tai tilan osan suojelun. Jos metsän suojelumahdollisuuksista haluaa saada varmuuden,
niin ennakkonäkemys kannattaa pyytää asiantuntijoilta. Sekä metsäkeskuksista
että ELY-keskuksista löytyy
metsänsuojelun asiantuntijoita ja he myös kertovat
mielellään
suojelukriteereistä. Ongelmana tässä asiassa on se, että esimerkiksi
METSO-ohjelmaan sopivien

alueiden kriteerit ja alueet
voivat vaihdella nopeastikin. Esimerkkinä tästä voisi
mainita reilun sadan hehtaarin metsätilan, missä
soiden keskellä oli hakkaamattomia metsäsaarekkeita. Tilan läpi kulki joki ja
alue kuului lisäksi muuttohaukan asuinreviiriin. Näillä
perusteilla metsäkiinteistön
ilmoitettiin hyväksi METSOsuojelukohteeksi. ELY-keskuksen ja metsänomistajan
välillä tehty ennakkoajatus
metsänsuojelusta ei kuitenkaan toteutunut, koska
sekä suojelun kriteerit että
ennen kaikkea varat suojeluun muuttuivat. Tilanteet ja
olosuhteet voivat muuttua
sekä metsänomistajan että
suojelijan osalta. Tilanne
on sinällään ymmärrettävä,
mutta jos suojeluun halutaan pitkäjänteisyyttä ja
tavoitteellisuutta, niin metsänomistajan pitäisi voida
luottaa suojelun asiantuntijoiden näkemykseen kunkin
kohteen todellisista suojelumahdollisuuksista.
Rauno Numminen

Kemera uudistus kohtelee kaltoin Pohjois-Suomea
Kestävän
metsätalouden
rahoituslakia eli KEMERAA
ollaan muuttamassa. Vajaatuottoisten alueiden uudistaminen lopettaisi käytännössä Lapin kunttaisten
kuusikoiden muuttamisen
vireiksi männiköiksi. Kunttaiset kuusi-koivu sekametsät ovat usein niin vähäpuustoisia, että kantorahatuloilla
ei pysty maksamaan edes
uudistamiskuluja. Tällaisessa tilanteessa alueet jäävät
helposti hoitamatta. Nykyisessä kemerassa vajaatuottoisen alueen uudistamiseen tarvittavat taimet tai
siemenet saa veloituksetta.
Työ eli raivauksen, maanmuokkauksen ja istutuksen

osalta avustusprosentti on
70.

Männiköiden kasvu
lähes etelän lukemissa
Kunttaisten
kuusikoiden
uudistamisesta
vireiksi
männiköiksi on viime vuosikymmeniltä
runsaasti
kokemuksia. Kokemukset
ovat lähes poikkeuksetta
erittäin hyviä. Esimerkiksi Kittilän Alakylässä vajaa
neljäkymmentä vuotta sitten istutetussa aurausalan
männikössä oli puuta ennen ensiharvennusta lähes
150 kiintokuutiota. Kasvu
oli ollut 5-6 mottia vuodessa. Hakkuussa puuta kertyi

noin 30 kiintokuutiota hehtaarilta. Kuriositeettina voisi todeta, että 40-vuodessa männikkö oli kasvanut
niin järeäksi, että kestävän
metsätalouden rahoituslain
edellyttämä maksimissaan
16 sentin rinnankorkeusläpimitta 1.3 metrin korkeudelta ylittyi.
Edellisessä kappaleessa esitetty esimerkki varmistaa
sen, että jos Suomessa ja
Lapissa halutaan kasvattaa
puuta parhaalla mahdollisella tavalla, niin siihen
löytyy keinot. Esimerkkejä
löytyy eri puolilta PohjoisSuomea. Nyt pitää vain huolehtia siitä, että ainakaan
kotikutoisesti ei pilata mah-

dollisuuksia tehdä hyödyllisiä uudistamistöitä Lapissa.
Lapin metsien kasvuun
vaikuttaa lisäävästi myös
ilmaston lämpeneminen.
Ilmaston
lämpeneminen
yhdessä hyväksi koettujen
metsänkäsittelymenetelmien kanssa antaa taloudellista pohjaa sekä Lapille että
lappalaisille.
Metsäteollisuuden kannattaa omia investointejaan suunnitellessaan pitää mielessä myös
Lapin metsien mahdollisuudet. Esimerkiksi Kemi
ja Oulu ovat hyviä paikkoja
jalostaa puuta ja merikuljetuskin onnistuu.
Rauno Numminen

”Rauta- ja petrooli” Masinistitapahtuma
Riihimäen messupuistossa 13-14.9.2014
Riihimäen-Hyvinkään seudun metsätilanomistajat
ja
Etämetsänomistajien
liitto olivat mukana tapahtumassa omalla osastolla.
Kävijöitä messutapahtumassa oli kauniissa syyssäässä yli 6000 kahden
messupäivän aikana. Esillä
oli kattava valikoima vanhoja traktoreita, työkoneita ja maamoottoreita, joita
esiteltiin työnäytöksissä.
Sunnuntai huipentui
DC-3 koneen kahteen ylilentoon.
Osastollamme yleisö pääsi tunnistamaan vanhoja
metsätyövälineitä
sekä
arvaamaan männynkäpy-

jen määrää lasipurkissa.
Yksi vastaajista osui täsmälleen oikeaan, käpyjä oli 179kpl. Hieman yli
sadan osallistujan kesken
arvottiin
Hämeenmaan
lahjakortteja sekä käpykisan parhaille arvaajille Viking risteilyjä. Siinä
sivussa jaoimme tietoa
Etämetsänomistaliitosta
ja yhdistyksemme toiminnasta. Parhaat kiitokset
talkoolaisille sekä arvontapalkintoja lahjoittaneille, Etelä-Hämeen Osuuspankille, Alexandrialle ja
Viking-Linelle.
Kalevi Pullinen

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

