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Etämetsänomistajien Liettuan metsäretkellä
Etämetsänomistajien Liitto järjesti
metsäretken Liettuaan. Matkaan
osallistui nelisenkymmentä henkilöä yhteensä seitsemästä liiton
jäsenyhdistyksestä. Matkan aikana
majoituttiin Vilnassa ja Kaunasis-

Olli Grönqvist Päijät-Hämeen Metsänomistajista joutui ” piinapenkkiin ” tosin
vain kuvauksen ajaksi.

sa ja tutustuttiin moniin metsä- ja
kulttuuri kohteisiin. Ensi vuoden
matka on jo suunnitelmissa. Siitä
lisää tuonnenpana.
Rauno Numminen

Leena Martikainen Turun Seudun Metsänomistajista löysi pakurikäävän rohdoksi.

Eeva Sairanen Turun Seudun Metsänomistajista ja Samuli Notko Hämeenlinnan Seudun
Metsänomistajista näyttävät pieniltä ja nuorilta paljon maailmaan nähneen petäjän
vieressä.

Pääkirjoitus

Metsänomistajien neuvonta
metsätilanomistajayhdistysten varassa
Jos ei tunne historiaa niin ei osaa
suunnitella tulevaa. Siispä alkuun
pieni katsaus menneeseen. Metsäkeskuksilla on aikaisemmin ollut
omat koulutusosastonsa, jotka suunnittelivat ja järjestivät metsänomistajille yhdessä metsäoppilaitosten
ja metsänhoitoyhdistysten kanssa
koulutusta ja neuvontaa. Tällä hetkellä metsäkeskukset eivät juurikaan
hoida metsänomistajien neuvontaa.
Sama tilanne on metsäoppilaitoksilla.
Niiden koulutusryhmät on lakkautettu.
Myös metsänhoitoyhdistysten
koulutustarjonta on vähäistä. Henkilöstö on valjastettu tuloa tuottavaan
työhön. Koulutusta annetaan lähinnä
henkilökohtaisten metsäkäyntien yhteydessä.

Omat arvioni edellä mainittujen toimijoiden koulutustarjonnasta perustuvat
siihen, että toimin metsänomistajana
itse yli kymmenen metsänhoitoyhdistyksen alueella ja samalla usean metsäkeskuksen ja oppilaitoksen toimialueella . Kaikilta toimijoilta yhteensä
tulevat kutsut koulutustilaisuuksiin
mahtuvat yhden käden sormiin ! Eniten koulutustarjontaa järjestää Satakunnan Metsänomistajat yhdistys.
Metsänomistajien koulutustarjonta
ei ole itsetarkoitus. Koulutuksella ja
neuvonnalla pyritään vaikuttamaan
siihen, että metsänomistaja oppii
tuntemaan oman metsänsä hoitoon
ja käyttöön liittyvät asiat. Kun puun
tarve lähivuosina lisääntyy 10-15

miljoonaa kiintokuutiota vuodessa,
niin tarvetta neuvonnan kautta lisääntyvään puuvirtaan on varmasti.
Menneinä vuosina metsänomistajia
houkuteltiin
koulutustilaisuuksiin
ilmaisella opetuksella ja ruoalla.
Joskus koulutukseen osallistunut sai
jopa tukea siihen eri rahoituskanavista. Tänä päivänä koulutuksen ei
tarvitse olla ilmaista. Koulutuksen
järjestäjä voi periä osallistujilta
koulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Oikein toteutetussa ryhmäneuvonnassa metsänomistajalle
tuleva kustannus jää muutamaan
kymmeneen euroon. Se ei tämän
päivän metsänomistajalle ole koulutukseen osallistumisen este.

Maailma muuttuu ja samalla muuttuvat myös entiset toimintatavat.
Esimerkiksi tietoa metsien käsittelystä saa netistä, kunhan vain
osaa sitä hakea. Tällä hetkellä
metsänomistajien keski-ikä on yli
60-vuotta. Tehdyissä selvityksissä nettiä parempana metsätiedon
saantikanavana
metsänomistajat
pitävät henkilökohtaista neuvontaa
ja koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuuksissa voidaan hyödyntää
myös metsänomistajien omia kokemuksia metsiensä hoidosta. Tällainen vertaisoppiminen on erittäin
tärkeää metsänomistajilta saadun
palautteen perusteella.
Rauno Numminen
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Eestissä panostetaan metsänomistajien neuvontaan
Eestissä toimii viisikymmentä metsänomis-

Liiton vieraana Suomen metsätalouteen

tajayhdistystä. Isoimmat tarjoavat metsän-

syyskuun alussa. Erityisenä kiinnostuksen

omistajille kaikki palvelut avaimet käteen

kohteena oli energiapuun korjuu ja metsä-

periaatteella. Neuvonnan lisäksi metsän-

energian käyttö lämmöntuotannossa. Myös

omistaja saa halutessaan leimikon teon,

metsien suojelu ja puusta saatavat lääkin-

puukaupan kilpailutuksen ja korjuupalvelun

nälliset tuotteet kuten pihkasalva, havupuu-

sekä tarvittavat metsänhoitotyöt.

uutejuoma ja pakurikääpä kiinnostivat veljeskansa edustajia.

” Metsäneuvonta on yhdistyksen jäsenelle
ilmaista ensimmäisten 15 tunnin ajalta ja

Sekä Toomas Lemming että Pärnumaan

sen jälkeen se maksaa 26 euroa tunnilta ”

Metsaomanike yhistystä edustava Teet

kertoo Toomas Lemming Amblan Metsayhis-

Killing pitävät ongelmallisena Eestissä sitä,

tyksestä. Metsayhistykseen kuulumattomilla

että valtion tuista metsätalouteen jopa 84

metsänomistajilla on kaksi tuntia ilmaisia

prosenttia menee suurille metsäyhtiöille

ja 13 tuntia maksaa 13 euroa tunnilta. Sen

kuten Stora-Ensolle, Metsäliitolle, UPM-

jälkeen neuvonta maksaa 26 euroa tunnilta.

Kymmenelle ja Tornaattorille ja vastaaville.

Metsayhistyksen tarjoamasta korjuupalve-

Eestin metsälaissa ne ovat tukien suhteen

lusta metsänomistaja joutuu maksamaan

samassa asemassa kuin perhemetsänomis-

1.5 – 2.0 euroa kiintokuutiometriä kohden.

tajat.

Valtio tukee Eestissä sellaisia metsayhistyk-

Eestissä monet perhemetsänomistajat ha-

siä, joissa on yli 200 jäsentä 2000 eurolla

luaisivat Suomen malliin kasvattaa metsä

vuodessa. Tuki voidaan käyttää metsänomis-

hehtaareitaan. Se on kuitenkin vaikeaa, kos-

tajien neuvontaan kotimaassa, mutta myös

ka myös isot metsäyhtiöt haluavat hankkia

retkeilyyn ulkomaila. Eestin metsayhistyk-

lisää maata Eestistä. ” Koska metsäyhtiöt

sistä puolet on sellaisia, että ne täyttävät

tarjoava usein jopa kaksinkertaisen hinnan

tuen ehdot. Eestin isoin metsayhistys on

naapuri perhemetsänomistajaan verrattuna,

Pölvassa ja siinä jäseniä on noin 800. Vorun

niin pienten tilojen koon kasvatus on lähes

metsayhistyksessä jäseniä on noin 600. Too-

mahdotonta ” , pahoittelee Teet Killing.

mas Lemmingin edustamassa metsayhistyk-

Sekä Killingin että Lemmingin mielestä Ees-

sessä jäseniä on alle 200, joten sinne valtio

tin metsälakiin pitäisi saada muutos sekä

tuki ei yllä.

valtion metsätukien että isojen yhtiöiden

Eestiläisiä metsänomistajia kiinnosti erityisesti nuoren metsän hoito.

maanhankinnan osalta.
Parikymmentä Eestiläistä metsänomistajaa
kävi

tutustumassa

Rauno Numminen

Etämetsänomistajien

Etämetsänomistajat
Anianpellon markkinoilla
Anianpellon markkinat onnistuivat hyvin.
Pääministeri Juha Sipilän oleminen markki-

Metsätilanomistajien

Päijät-Hämeen,

Hämeenlinna seudun ja Kouvolan seudun

ja väkeä. Juha Sipilä piti Suomen talouden

järjestämässä yhdistysten osastolla oli kä-

tilasta yleispuheenvuoron ja tapasi paljon

vynheittokisa. Vastuuhenkilönä toimi Pekka

kansalaisia.

Niemelä Pehmosta. Esittelijöinä toimivat li-

joulukuusen hänelle tulevan joulun alla.

säksi Liisa Korpela Pehmosta ja Juha Nikula

Hän lupasi ottaa mielellään kuusen vas-

Kouvolan seudun mo- yhdistyksestä. Pal-

taan. Kuusi viedään hänen virka-asuntoon Ke-

kintoja Etämetsänomistajien liiton lisäksi

särantaan. Häkäpönttöautoihin tutustuminen

antoi Pääkaupunkiseudun Mo:t.

oli hänelle mieluista, koska hänellä on itsel-

Risto Jokiaho

läänkin sellainen ja ajanut sillä yli 1000 km.

noilla lisäsi huomattavasti asian julkisuutta

Käynnin lahjaksi lupasimme

Myös nuoren metsän hoitoon käytettävät hakkuukoneet kiinnostivat.
Kuvassa Tehojätkä.

Osasolla oli vilskettä kaksi päivää.

Pääministeri Juha Sipilän markkinoille toivotti tervetulleeksi markkinapäällikkö Matti Mäkiaho. ”Kotimaisen energian käyttöä pitäisi lisätä Suomessa”,
totesi pääministeri puheessaan.
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Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkailla on

Neljänneksen korkeampi liiketulos
Viitasaarelaisilla Risto ja Päivi Tuhkasella on jo kuudentoista vuoden kokemus Metsä Groupin metsäomaisuuden
hoitosopimuksesta. Yrittäjäperhe on ollut tyytyväinen joustavaan palveluun.
Sami Karppinen

Tuhkaset ovat pyörittäneet Honkarannan
Leipä -nimistä yritystä vuodesta 2008. Leipomo on nykyisin tilan ykkösjuttu, mutta metsätalous on yhä merkittävässä roolissa.

ilman muuta maksaa ammattilaisille”, Tuh-

metsäomaisuuden

kanen sanoo.

demme tulos oli keskimäärin 159 euroa eli

”Pyrimme rytmittämään hoitotyöt siten,
että osan puukauppatuloista voi aina käyt-

hoitosopimusasiakkai-

25 prosenttia suurempi”, Metsä Groupin jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen toteaa.

dään hoito- ja hakkuutöitä säännöllisesti
vuosittain.
”Korkeaan taloudelliseen tuottoon päästään, kun hyödynnetään metsän tarjoamat

Metsä Groupin metsäomaisuuden hoito-

tää metsänhoitotöihin. Näin kynnys töiden

Jumppanen sanoo, että Metsä Groupin

mahdollisuudet ja tehdään työt suunnitel-

sopimus on tuonut kaivattua joustavuutta

teettämiseen on matala, ja arvonlisäveroja

pitkäaikaisten asiakkaiden liiketulokset voi-

mallisesti: hoitotyöt oikeaan aikaan hyviksi

metsätöiden suunnitteluun ja toteutukseen.

pääsee vähentämään tuoreeltaan”, Tuhka-

vat olla jopa 30–40 prosenttia korkeammat

havaituilla menetelmillä ja hakkuut ajal-

Metsäasiantuntija Mikko Kauppinen saa

nen summaa.

kuin alueella keskimäärin. Yksittäisiin tulok-

laan”, asiakaspäällikkö Mikko Välikoski sa-

siin vaikuttavat esimerkiksi metsänomistajan

noo. ”Vaalimme metsiä hyvien metsänhoito-

asettamat tavoitteet ja metsien rakenne.

suositusten mukaisesti.”

Tuhkasilta

kiitosta

palvelualttiudestaan.

Säännölliset yhdessä tehdyt tilakäynnit varmistavat, että metsänhoito- ja hakkuutyöt

Vähintään neljänneksen
korkeampi liiketulos

Liiketulosta laskettaessa on otettu huomioon

tulevat tehtyä ajallaan.

metsäpinta-ala,

Yhteistyön lähtökohta on yhdessä laadit-

puunmyyntitulot,

tava vuosisuunnitelma, joka sisältää myös

”Palvelu on ollut nopeaa ja joustavaa.

Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopi-

metsäpalveluihin käytetyt varat ja metsän-

tulo- ja menoarvion. Ensin keskustellaan

Jos jotain on sovittu, niin siitä on aina myös

musasiakkaiden liiketulos hehtaaria kohti on

omistajan saama kemera-tuki.

asiakkaan tavoitteista, joiden pohjalta suun-

pidetty kiinni. Oikea-aikaisesti toteutettuna

neljänneksen korkeampi kuin maamme yksi-

metsänhoitotöiden kustannukset pysyvät

tyismetsissä keskimäärin. Tämä käy ilmi, kun

kohtuullisina”, Risto Tuhkanen sanoo.

keskisuomalaisten hoitosopimusasiakkaiden

”Viivästynyt taimikonhoito tai harvennus
rokottaa metsän tuottoa varmasti. Pahim-

Työt oikein ja
oikeaan aikaan

”Suuri osa asiakkaistamme tavoittelee
metsäomaisuudelleen mahdollisimman hyvää taloudellista tuottoa, osalla vaakakupissa

kannattavuuslukujaan verrataan Luonnonvarakeskuksen julkistamiin lukuihin.

nitellaan tulevat hoito- ja hakkuutyöt.

Metsä

Groupin

metsäomaisuuden

painavat muutkin asiat. Jokaiselle asiakkaalle

massa tapauksessa metsä voi mennä pilalle.

”Keski-Suomessa metsätalouden liiketu-

hoitosopimus on tarkoitettu sellaisille

laaditaan yksilöllinen suunnitelma”, Välikoski

Jos itse ei työhön ehdi, kannattaa palvelusta

los oli viime vuonna hehtaarilta 127 euroa,

omistajajäsenille, joiden metsissä teh-

kertoo.
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METSÄ KASVATTAA ELÄKETTÄ
– myös tapaturma mukaan vakuutukseen
Metsässä
voi sattua

Liian moni metsänomistaja työskentelee

hintään 50 hehtaaria, Keski-Suomessa

metsässään ilman kunnollisia henkilöva-

75 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa 100

kuutuksia. Metsäomaisuus on vakuutet-

hehtaaria. Vakuutuksen voi ottaa va-

tu, mutta työtä tekevä ihminen jää va-

paaehtoisena, jos metsän pinta-ala ei

Tyypillisiä tapaturmia metsätöissä ovat

Vakuutustyypistä riippumatta se on aina

kuuttamatta. Metsänomistajan on tärkeä

täytä pakollisen vakuuttamisen rajoja.

liukastumiset ja kompastumiset. Vahin-

otettava

tiedostaa, että metsä mahdollistaa omis-

Vapaaehtoiseen

riittää

koja sattuu puiden kaatamisen yhtey-

metsänomistajalla on myös oikeus liittyä

tajalleen työeläkkeen saannin ja turvan

jo 30 hehtaaria. Lisäksi vakuuttamisen

dessä. Metsänomistajan pakollisen MYEL-

maatalousyrittäjin työterveyshuoltoon.

tapaturman varalta. Omassa metsässään

edellytyksenä on molemmissa tapauk-

vakuutukseen sisältyy automaattisesti

työskentelevä metsänomistaja on oikeu-

sissa säännöllinen työskentely omassa

työtapaturmavakuutus ( MATA ). Vapaa-

Rauno Numminen / Mela tänään -

tettu MYEL-vakuutukseen. MYEL-vakuute-

metsässä.

ehtoisessa vakuutusvaihtoehdossa työta-

artikkeli

tut metsähehtaarit nostavat työtuloa ja

Etuuksien taso perustuu pääosin metsä-

parantavat näin yrittäjän Mela-turvaa.

pinta-alan mukaan määräytyvään MYELtyötuloon. Huomattavan suuri työpanos

Hehtaarien määrä vaikuttaa työtuloon
MYEL-vakuutus
omistaa

on

metsää

vakuutukseen

lakisääteinen,

jos

Etelä-Suomessa

vä-

korottaa työtuloa.

paturmavakuutus on otettava erikseen.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on täysin vapaaehtoinen, mutta suositeltava.
erikseen.

MYEL-vakuutetulla

METSO-kävelemään
METSO-kävely on uusi tehokas tapa tutustua

METSASAATIO.FI

ja perehtyä luonnonhoitoon ja METSO met-

Lisätietoja esimerkiksi Metsälehti

sien suojeluohjelmaan. Kävelyn aikana näh-

Makasiinista 6/2015 sivu 15 tai

dään, kysellään, ihmetellään, haistellaan ja

www.maajakotitalousnaiset.fi.

kuullaan suojeluasiaa monipuolisesti.
Ei muuta kuin METSO-kävelemään
METSO-seurantatyöryhmä,

jossa

joka yhdistyksessä!

Etämet-

sänomistajien Liittokin on mukana, testasi
METSO-kävelyä perjantaina 18.9. Lahdessa

PS. muistakaa myös 8.10. pidettävä METSO-

Pesäkallion

luonnonsujelualueen

seminaari (kaikille avoin valtakunnallinen

kohteilla. Olli Lukanniemi Metsäkeskuksesta

vuosiseminaari) Helsingissä. Ohjelma ja

oli meidän innostava oppaamme. METSO-

ilmoittautuminen: Suomen ympäristökes-

kävelyn ideaa ja järjestelyitä on kehittänyt

kus,

Maa- ja kotitalousnaiset, jonka edustajat

aspx?tabid=329&id=1707

upean

https://syke.etapahtuma.fi/Default.

Hannele Partanen ja Auli Hirvonen pitivät
meistä hyvää huolta.

Jaakko Temmes
Jaakko Temmes

Kiitos sinulle lahjoittaja!
Jo 20 vuoden ajan tuellasi on vahvistettu
metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.
METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

Olli Lukanniemi Metsäkeskuksesta kertomassa meille
järeän lahopuun tärkeydestä.
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Metsäsäätiömaksua on kerätty jo 20 vuotta

Yhteistyötä metsäelinkeinon puolesta
Metsänomistajat ja puunostajat ovat jo 20 vuoden ajan antaneet puukaupoista vapaaehtoista
metsäsäätiömaksua. Varoilla on tehty pitkäjänteistä työtä oman toimialan elinvoimaisuuden hyväksi.
Maria Niemelä

Jyrki Vesa

Kuvassa Suomen Metsäsäätiön puheenjohtaja Jorma Länsiharju.
hankkeita rahoitetaan, sitä enemmän met-

Kuvassa Metsänhoitoyhdistys Lakeuden toiminnanjohtaja Jussi Parviainen.

ta tulevaisuuden osaajille, Länsitalo iloitsee.

sänomistajat ovat mukana”, kertoo Metsän-

Metsäsäätiö rahoittaa muun muassa ylä-

hoitoyhdistys Lakeuden toiminnanjohtaja

koululaisten valtakunnallista Metsävisaa ja

Jussi Parviainen. ”Erityisesti maakunnalliset

5-6-luokkalaisten tutustumista metsäalan

keräykset tietyn puurakentamishankkeen

töihin Yrityskylä-oppimisympäristössä. Tär-

hyväksi ovat lisänneet innostusta niin met-

keä ja kouluissa hyvin vastaanotettu on sää-

sänomistajissa kuin asiaa markkinoivissa

tiön kuljetusavustus, joka mahdollistaa noin

toimihenkilöissä.”

8000 koululaisen osallistumisen metsäam-

Maakunnallisia keräyksiä on ollut kym-

mattilaisten järjestämille metsäpäiville joka

menkunta eri puolilla Suomea. Hankkeissa

vuosi. Kaikkiaan Metsäsäätiön koululaisyh-

eri toimijat tekevät töitä paitsi toimialan hy-

teistyö kohdistuu noin 50 000 koululaiseen
vuosittain.

”Metsäsäätiö on erinomainen osoitus siitä,

Metsäsäätiön merkitys metsäalan tulevai-

väksi niin myös tukeakseen paikallista elin-

miten yhteistä intressiä voidaan viedä eteen-

suuden puolestapuhujana on huomattava,

keinoelämää ja työllisyyttä.

päin”, sanoo Suomen Metsäsäätiön hallituk-

sillä se rahoittaa vuosittain noin 1,5 miljoo-

Parhaillaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla

tu Metsäsäätiön toimintamuoto ja metsän-

sen puheenjohtajana toimiva metsäpääl-

nalla eurolla paikallisia, kansallisia ja kan-

on käynnissä vuoden kestävä keräys, josta

omistajat kokevat sen tärkeäksi”, Parviainen

likkö Jorma Länsitalo Stora Ensosta. ”Hyvä

sainvälisiä projekteja.

saatavat varat käytetään puurakentamisen

kertoo kokemuksistaan kentällä.

liiketoimintaprofessuurin

”Lasten metsäkasvatus on hyvin tunnet-

perustamiseen

perinne, yhteinen arvomaailma ja ymmärrys

Säätiön rahoituksesta suurimmat potit

tulevaisuuden haasteista ovat saaneet met-

saavat puunkäytön ja puurakentamisen edis-

Vaasan yliopistoon. Hankkeen tavoite on

säalan toimijat puhaltamaan yhteen hiileen

täminen sekä koululais- ja nuorisotyö. Lisäksi

lisätä puun käyttöä kerrostalo- ja julkisessa

Metsäsäätiön riveissä jo 20 vuoden ajan.

Metsäsäätiö rahoittaa viestintää päättäjille ja

rakentamisessa. ”Vaikka hanke voi kuulos-

Viime aikoina on kuulunut useita positiivisia

Säätiön varat kertyvät pienistä puroista, mut-

yhteiskunnan vaikuttajille, PEFC-sertifioinnin

taa abstraktilta, niin tosiasiassa metsän-

uutisia, kuinka metsäteollisuus taas investoi

ta yhdessä saadaan paljon aikaan.”

markkinointia, metsäelinkeinon sosiaalista ja

omistajalla on harvoin näin selvä mahdol-

kotimaahan. Metsäelinkeinon kannalta tilan-

taloudellista tutkimusta sekä viestintää met-

lisuus vaikuttaa puun käytön lisäämiseen

ne on lupaava ja innostava. Toimialalla riittää

säalan sisällä ja suurelle yleisölle.

valtakunnallisesti”, Parviainen muistuttaa.

mahdollisuuksia.

Yhteistyössä puurakentamisen eteen

Lapsille ja nuorille
innostavaa metsäkasvatusta

Toimialan omaa rahaa
Viime vuonna metsänomistajat lähtivät
mukaan metsäsäätiömaksuun 37000 puukaupassa. Kun puunmyyjä päättää osallistua,

Lupa kukoistaa

”Metsäsäätiön toiminnan mahdollistavat
valtava määrä metsänomistajia, jotka vapaaehtoisesti antavat osansa yhteiseen pottiin sekä kaikki keräämistyöhön sitoutuneet
toimihenkilöt. Metsäalalla on hyvä draivi

niin myös puunostaja maksaa saman sum-

Suomalaisen puun ja puupohjaisten tuot-

man säätiölle. Näistä puukaupoista kertyi 1,9

teiden käytön edistäminen niin kotimaassa

”Pitkäaikainen ja systemaattinen koululais- ja

päällä ja tulevaisuus näyttää hyvältä”, kiit-

miljoonaa euroa.

kuin kansainvälisesti on aina ollut Metsäsää-

nuorisotyö on ollut Metsäsäätiön loistavimpia

telee Länsitalo.

tiön ykköstehtävänä.

rahoituskohteita. On tärkeää, jos olemme saa-

Kerättyjen

varojen

käytöstä

päättää

puunmyyjistä ja ostajista koostuva hallitus.

”Mitä ymmärrettävämpiä ja läheisempiä

neet annettua pienenkin ruiskeen metsäalas-

Päivi Mäki
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Rautaa ja
petroolia
Riihimäellä
Riihimäellä järjestettiin raudan makuinen
ja petroolin katkuinen rautaa- ja petroolia
tapahtuma syyskuun alussa. Riihimäen –
Hyvinkään Seudun Metsänomistajat olivat
vahvasti mukana järjestelyissä jo useamman
vuoden kokemuksella. Väkeä tapahtumaan
kerääntyi parin päivän aikana runsaat viisituhatta.
Riihimäen – Hyvinkään Metsänomistajat yhdistyksen esittelijät kertoivat metsätilanomistajayhdistysten
Puulajien

toiminnasta.

tunnistamiskisaan

osallistui

satakunta vastausta. Puulajien tunnistamisen lisäksi eri puulajit piti asettaa järjestykseen sen perusteella mikä on niiden

Toiseksi heikon on koivu 2455 ja heikon

jien varaan, koska niitä ei juurikaan ole

Puun polttoarvot perustuvat Arvi Kunnas-

polttoarvo. Tästä näkökulmasta tulos oli

kuusi 2121. Eri puulajien polttoarvoista voi

klapikaupoista saatavilla. Toinen johtopää-

maan ja R.V. Stingellin tutkimukseen vuodel-

mielenkiintoinen ja yllättävä. Suurin polt-

tehdä ainakin kaksi johtopäätöstä. Ensim-

tös on se, että mitä painavampi puu niin

ta 1922.

toarvo on omenapuulla 3236. Toiseksi pa-

mäinen on se, että talojen lämmitystä ei

sitä enemmän se luovuttaa poltettaessa

ras on kataja 2897 ja kolmas pihlaja 2762.

voi laskea energiatehokkaimpien puula-

lämpöenergiaa.

Rauno Numminen

Puun päivän julistus 2015
Puun päivää vietetään nuoren puun eli Ve-

näytöksessä esiteltiin jo Allu-mekko, joka oli

san päivänä 27.9. Suomessa puun päivää on

valmistettu koivun selluloosakuidusta.
Puu on materiaalina uusiutuvaa

vietetty vuodesta 1998 lähtien.

ja

puu käytön soisi lisääntyvän myös kauPuun päivän tarkoituksena on kiinnittää huo-

punkirakentamisessa. Tänään meillä on

miota puiden ja metsien merkitykseen. Met-

hienoja esimerkkejä puurakentamisesta.

sät ovat tärkein luonnonvaramme, vihreää

Lahden Sibeliustalo, Tampereen Pauhu-

kultaa. Metsien taloudellisen ja työllistävän

paviljonki, Jyväskylän Puukuokka ja Suo-

merkityksen lisäksi metsillä on tärkeä ilma-

men luontokeskus Haltia ovat aloittaneet

suojelullinen merkitys, ne toimivat hiilidiok-

puurakentamisen

sidinieluina ja hiilivarastoina. Puuta hyöyn-

Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpai-

netään paperi– ja kartonkiteollisuudessa,

lun voittajassa käytetään materiaaleina

energiatuotannossa, rakentamisessa ja en-

hiiltynyttä puuta ja lasia. Hiiltyneen puun

tistä enemmän tektiiliteollisuudessa. Metsät

käyttö julkisivuissa herättää mielikuvia

ovat myös tärkeitä virkistäytymispaikkoja,

palon jälkeisestä

ne ovat maapallon keuhkot.

metsät nousevat uudelleen vahvempina

Suomen

metsäteollisuudessa

eletään

uuden aikakauden.

uudistumisesta,jossa

Punakoivun istutus Lappeenrannan Arboretumiin.

kuin koskaan.
koivu (Betula pendula f. bircalensis), sitten

puutarhuri Hannu Tolonen ja ympäristösuun-

satehtaita, paperikoneiden vaihtoja karton-

Metsien suuren merkityksen vuoksi on tär-

purppurakoivu (Betula pendula ´Purpurea’),

nittelija Anne Veijovuori.

kikoneiksi ja Aalto-yliopiston puunalostus-

keätä pitää hyvää huolta metsistämme.

pylväskoivu (Betula pubescens f.

colum-

Pikku Prinssin viesti puun päivän viettäjil-

tekniikan laitoksella kehitetään liukosellua,

Puun päivänä meitä kehoitetaan istutta-

naris) sekä liuskavisakoivu ´Kaarlo´ (Betula

le ”Mitä enemmän kasvamme kuin puut,sitä

ekologista

enemmän saamme syvyyttä ”.

valoisia aikoja. Tiedossa on uusia selluloo-

(ioncell-F),jota

maan puita. Saimaan Metsänomistajien

pendula var Carelica ´Kaarlo´). Tänä vuonna

valmistetaan koivusellusta. Eli joidenkin vuo-

yhdistys on vaalinut puun päivän viettoa

vuorossa on punakoivu (Betula pubescens

sien päästä voimme pukea päällemme puu-

istuttamalla oman puun Lappeenrannan

f. rubra). Puulajin valinnassa ja istutuspai-

Irma Welling

palttoot ! Marimekon tämän kevään muoti-

Arboretumiin. Ensin istutettiin Pirkkalan

kan määrittelyssä ovat auttaneet kaupungin

Saimaan Metsänomistajien pj

tekstiilikuitua
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Päijät-Hämäläiset kesäretkellä
Jaakko Temmes

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry:n kesäretki suuntautui tänä vuonna Mynnilän Arboretumiin Sysmään ja retken kruunasi risteily
Päijänteen kansallispuistossa eteläisellä Päijänteellä.
Mynnilän Arboretum on perustettu 1998
sysmäläisen Ensio Soutamon aloitteesta.
Arboretumiin kuuluu kolme tilaa; Salmela,
Mynnilä ja Hörhä, joiden yhteispinta-ala on
noin
120 hehtaaria. Arboretum tekee arvokasta
yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa.
Koealueilla kasvaa satoja eri puuvartisia kasvilajeja sekä saman lajin eri alkuperiä.
Vanhimmat erikoispuuistutukset ovat jo 60
vuotta vanhoja. Erikoispuiden koealoja on
useita kymmeniä hehtaareja. Näistä suuri
osa on visakoivua. Puiden lisäksi arboretumissa
voi tutustua lukuisiin pensaisiin ja perennoihin. Kaikkiaan alueelta löytyy yli 800 erilaista
kasvilajia.
Päijänteen kansallispuistoon tutustuimme
Padasjoen laiva Oy:n M/S Elbatarin kyydissä
sekä jalkautumalla Kelventeen saarelle.

Retken aluksi pysähdyimme Olavi Virran muistomerkillä Sysmässä. Emme hiljentyneet sen ääreen,
vaan lauloimme yhdessä ”hopeisen kuun”.

Mynnilän arboretum oli elämys. Kuvassa arboretumin omistaja ja isäntä Ensio Soutamo
kertoo meille visakoivun leikkaamisen salaisuuksista.

Mynnilän arboretum ei ole vain puulajeja. Myös puutarha oli näkemisen ja kokemisen
arvoinen lukuisine perennoineen.

Laivan peräosassa vaihdettiin kuulumisia ja ihailtiin maisemia koleudesta huolimatta.

8
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Syysretki Verlaan ja Repovedelle

Kuulaana ja kesäisen lämpimänä syyspäivä-

seikkaan. Opas elävöitti museota siihen liit-

ja Kuutinkanavan välillä lyhensi puiden

Liisa Korpela Päijät-Hämeen Metsänomista-

nä 12.9.2015

tyvillä tarinoilla.

uittoaikaa parilla viikolla, joten Kuutinka-

jista kertoivat matkalla omien seurojensa

navalla oli aikanaan suuri merkitys alueen

toiminnasta sekä välittivät uusimpia metsä-

puunhankinnassa.

alan kuulumisia.

Hämeenlinnan Seudun Met-

Verlasta

sätilanomistajat ry:n ja Riihimäen-Hyvinkään

matka jatkui Orilammen

Seudun Metsätilanomistajat ry:n retkeläiset

majan runsaaseen ja maistuvaan lou-

matkasivat kohti Verlaa ja Repoveden kan-

naspöytään, jonka jälkeen laiva Tuuletar

sallispuiston maisemia. Myös Päijät-Hämeen

II

Metsänomistajat ry:n jäseniä oli kutsuttu

puiston huikeisiin maisemiin. Reitti kulki

mukaan.

Vuohijärveltä Repoveden puolelle. Matkan

vei retkeläiset Repoveden kansallis-

Verlan ruukkikylä entisen Jaalan kunnan

varrella nähtiin muun muassa Lapinlahden

alueella Kouvolassa on näkemisen ja ko-

riippusilta, Löppösen luola, Mustalammen

kemisen arvoinen kohde. Se on hyväksyt-

näkötorni, viehättävä kappeli ja yli 700

ty UNESCO:n

maailmanperintöluetteloon

vuotta vanha saarihautausmaa Mänty-

vuonna 1996. Vuonna 1964 lakkautetun ja

saaressa sekä Kuutinlahden uittoränni.

vuodesta 1972 museona toimineen entisen

Metsäretkellä kun oltiin, niin viime mai-

puuhiomon ja pahvitehtaan tiloissa retke-

nittu kohde kiinnosti erityisesti. Vuonna

läiset tutustuivat moneen mielenkiintoiseen

1912 rakennettu uittoränni Tervajärven

Samuli Notko,

Hämeenlinnan Seudun

Metsätilanomistajien puheenjohtaja ja pj

Liisa Korpela
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Porukassa oppii parhaiten – myös Kemeraa
Kokenut kaiken tietää, tyhmä kaiken kokee, viisas pääsee vähemmällä. Niin sanotaan sananlaskussa.
Sananlasku on oikeassa: viisautta on oppiayhdessä keskustelemalla ja jakamalla kokemuksiaan.
Metsänomistajakin oppiija pärjää parhaiten sopivassa porukassa.
Katri Hamunen

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO

Metsätilanomistajien yhdistykset tarjoavat

ry on kokeillut jo vuoden ajan aamukah-

jäsenilleen verkostoitumista, yhdessä oppi-

vitilaisuuksia, joissa metsänomistajat ke-

mista ja vaikuttamista. Jäsenyys on täysin

rääntyvät

vaihtamaan

vapaaehtoinen ja jäseniksi hakeutuvat ne,

kokemuksia heitä kiinnostavista teemoista

joilla on halu ja tarve kehittää metsäistä

aamukahvin merkeissä.

osaamistaan. Yhdessä oppiminen on siis yh-

vapaamuotoisesti

distystemme työn ydintä. Miten osaamme
aamukahvitilaisuuden

hyvin hyödyntää asiantuntijaorganisaatioita

teemana oli uudistettu metsätalouden

ja miten yhteistyö tehostaa myös asiantun-

Kemeratukijärjestelmä. Paikalle tuli pa-

tijaorganisaation työtä – molemmat ovat

rikymmentä henkeä kyselemään ja keskus-

meille tärkeitä asioita. Siinä on meille myös

telemaan. Puhetta riitti tuen periaatteista

hyvä motiivi Verne-projektin kanssa tehtä-

hakulomakkeisiin ja monelaisia vinkkejä

välle yhteistyölle.

20.8.

pidetyn

jaettiin.
20.8. PKMO:n aamukahveilla puhuttiin metsätalouden Kemera-tuesta.

Lisää Verne-projektista:
http://www.luke.fi/uutinen/muuttuva-toi-

Poikkeuksellista tilaisuudessa oli se, että
paikalla olivat myös Verne-projektin edus-

erilaisia tapoja hyödyntää ja tukea metsän-

sekä Katri Hamunen Luonnovarakeskukses-

mintaymparisto-uudistaa-metsaneuvojan-

tajat.

omistajien oppimisverkostoja. Paikalla pro-

ta. PKMO tarjoaa projektille asiantuntemus-

roolia/

Verne-projekti on Luonnovarakeskuksen

jektista olivat Esa Kinnunen ja Sanna Pelto-

taan ja mahdollisuuksia kokeiluihin.

ja Metsäkeskuksen projekti, jossa etsitään

la Metsäkeskuksen itäiseltä palvelualueelta

Jaakko Temmes

Onko sinulla metsätöitä haittaava nivelrikko?
Yllättävän monilla on sellaisia kipuja, jotka
haittaavat pahimmillaan normaaliakin elämää puhumattakaan sellaisia töitä, joissa
joutuu käyttämään voimaa ja tarvitaan notkeutta. Muun muassa monet metsätyöt ovat
tällaisia. Siinä vaiheessa kun normaalikin
elämä käy lonkka- tai polvikipujen vuoksi
liian kivuliaaksi, ihmiset yleensä hakeutuvat
ortopedin pakeille. Parannuskeinoksi ehdotetaan useimmiten leikkausta.

Vaihtoehtoakin
kannattaa kokeilla
Kipu nivelissä johtuu nivelrikossa siitä, että
nivelpintojen välissä oleva rusto on kulunut olemattomiin. Mitään yksittäistä syytä
siihen, miksi joillain ihmisillä rusto kuluu
ennen aikojaan, ei ole tiedossa. Tietyillä
ravintovalmisteilla on todettu olevan rusto-

Virpi Ukkonen on valmis kertomaan kokemuksiin myös muille nivelongelmista
kärsiville. Virpin tavoittaa numerosta 0400-169122 tai sähköpostilla ositteesta
virpi.ukkonen@gmail.com

kudoksen kasvua edistävä vaikutus. Samal-

Qmedin tuotteiden kehitystyöstä on vastannut fysioterapeutti, funktionaalisen
lääketieteen asiantuntija ja NLP terapeutti Bengt Kevin. Kevinillä on 32 vuoden
kokemus alalta ja sinä aikana yli kolmekymmentä tuhatta potilastapaamista.

la ne poistavat myös tulehdusta nivelessä.

teistyön Qmedin kanssa. Qmedin tuotteita

Qmedin ravintovalmisteilla polvioperaatiolta

Myös D-vitamiinin taso kannattaa mitata ja

ovat muun muassa ArthroQ ja Seralginin.

vältyttiin.

kotisuiltamme. Jäsenet saavat kaikista tuot-

nostaa normaalitasolle, jos se on liian alhai-

Muun muassa Kotkalaiselle Virpi Ukkoselle

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten

teista kymmenen prosentin alennuksen.

nen.

oli jo ennustettu polven tekonivelleikkaus-

jäsenet voivat tilata Qmedin tuotteita verk-

Etämetsänomistajien Liitto on aloittanut yh-

ta. Ruokailutottumusten muuttamisella ja

kokaupasta. Linkki verkkokauppaan löytyy

JUTTU LYHENEE

Rauno Numminen
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Jaakko Temmes

Mikko Lyytikäinen

Äijäenergialla
maailma kuntoon

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana toimii Panu Hiidenmies ( vas, ) ja puheenjohtajana Lauri Kontro.

Miltä puu tuntuu ja mitä puu kertoo
meille?

Etämetsänomistajien Liitto on useana

mään maisemanhoitotyötä – milloin kuu-

ilmamme eli olemme kuin matkalla jossain

Uusi asia voi olla jokin erilainen ja kummal-

vuonna kutsuttu Suomen Metsästäjäliiton

sikossa, milloin rantamaisemassa, milloin

kaukana kotoa.

linen metsäkone tai kirja tai teema, joka

vierasjahtiin. Tänä vuonna jahti järjestet-

suolla. Yleensä teemme jotain sellaista,

tiin Nilsiässä. Metsästyksen lisäksi tapah-

mihin tavanomainen kaupallinen hakkuu

Varaamme metsäsessiollemme viikonlopun.

eduskuntavaalien jälkipeliä, joskus on luettu

tuman aikana on mahdollisuus tutustua

ei ylety ja missä keveästä työn jäljestä on

Päivät teemme raskasta ruumiillista työtä.

Pahkasika-sarjakuvia, joskus on teemana

moniin metsää lähellä olevien sidosryh-

iloa. Ajankohta on kevät –metsässä on hyvä

Tauot istumme nuotiolla syömässä ja turise-

ollut tasa-arvo. Hämmentävä on jotain ihan

mien jäseniin. Meillä metsänomistajilla on

näkyvyys ja valoisaa. Oman jännityksensä

massa. Iltaisin saunan jälkeen parannamme

erilaista ja mieluummin rajoja rikkovaa, so-

tärkeä rooli metsästyksessä. Ilman maita

ajoitukseen tuo kevään vaihteleva sää.

maailmaa urakalla ja kaksin käsin. Puhum-

pivasti epämukavaa. Olemme käyneet esi-

metsästäjät eivät voi toteuttaa hyvää

Olemme kokeneet sekä huikeaa auringon-

me meille tärkeistä asioista kuten politiikas-

merkiksi halamassa ja kuuntelemassa puita,

harrastustaan. Yhteistyössä meidän met-

paistetta että räntäsadetta, sekä lumet-

ta, naisista, taloudesta, parisuhteista, yrittä-

maanneet havuvuoteella ja kiertäneet kat-

sänomistajien, metsästäjien ja Suomen

tomuutta että metristä hankea ja joskus

misestä, koneista ja tuoteideoista. Mikään

somassa lähimetsän luonnon ihmeitä.

Metsästäjäliton kanssa homma jatkuu ja

tulvavesiäkin.

inhimillinen ei ole meille vierasta. Toki aina

laittaa ajatukset liikkeelle. Joskus on pidetty

välillä kesken puiden kaadon roihahtaa myös

Kun porukka viikonlopun jälkeen palaa kotiin

ja metsiemme taimikot saavat turvassa

Kaikilla meillä on vakinainen sisätyö ja siksi

keskustelu metsänhoidon periaatteista, sillä

kamppeet likaisina ja lihakset kipeinä, niin

varttua.

metsätyö on jo itsessään virkistävää vaih-

suhteemme puihin ja luontoon on jokaisella

mieli on parempi. Ja maailman asiat ovat

telua. Metsätyössä työn jäljen näkee heti

erilainen.

taas hetken kohdallaan. Bonuksena on met-

muun muassa hirvikannat pysyvät kurissa

sämaisema, joka kohentui käsittelyssämme.

Meillä on monivuotinen perinne. Joukko

ja joutuu kerrankin käyttämään kroppaansa

toisilleen tuttuja keski-ikäisiä miehiä ko-

muuhunkin kuin istumiseen. Metsän, puun ja

Onnistunut viikonloppu pitää sisällään myös

koontuu kerran vuodessa metsään. Teke-

savun hajut muodostavat meille oman maa-

aina jotain uutta ja jotain hämmentävää.

Hirvimetsällä
Etämetsänomistajien Liitto on useana

ja Suomen Metsästäjäliton kanssa hom-

vuonna kutsuttu Suomen Metsästäjälii-

ma jatkuu ja muun muassa hirvikannat

ton vierasjahtiin. Tänä vuonna jahti jär-

pysyvät kurissa ja metsiemme taimikot

jestettiin Nilsiässä. Metsästyksen lisäksi

saavat turvassa varttua.

tapahtuman aikana on mahdollisuus tutustua moniin metsää lähellä olevien sidosryhmien jäseniin. Meillä metsänomistajilla on tärkeä rooli metsästyksessä.
Ilman maita metsästäjät eivät voi toteuttaa hyvää harrastustaan. Yhteistyössä
meidän metsänomistajien, metsästäjien

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana toimii Panu Hiidenmies (vas.)
ja puheenjohtajana Lauri Kontro.

Jaakko Temmes

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

Yhteistyö takaa tuloksen.

A member of the

399,alv 24%

Group

eur

MS-4510X

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

Ammattilaisen raivaussaha erittäin tehokkaalla
2-tahtimoottorilla. Erinomainen tärinänvaimennus.
Teho 2,3kW. Mukana raivausja ruohoterä, siimapää
sekä valjaat.

659,-

alv 24%

PRO Valjaat

eur

69,-

eur

Uudet ergonomiset valjaat
alv 24%
vähentävät rasitusta.
Huippu ominaisuus: paino tulee lantiolle, jolloin käyttäjä
rasittuu vähemmän. 196335-6.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

PB-7650.4

599,-

eur

4-tahti reppupuhaltimella
alv 24%
ammattilaisen vaatimaa puhallustehoa.Ilmavirta suulakkeella
maks. 89 m/s,1.140 m3/h / 75,6 cm3 / 2,7 kW / 10,8 kg.

!

us
u
t
u

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

www.finforelia.fi

U

Alexandria
Vuorokauden risteily,
Viking Grace

44

alk.
€
Inside Four -hytti

Itämeren upein, uusin ja hiljaisin sekä
vihreitä arvoja kunnioittava risteilyalus Viking Grace liikennöi Turusta
Tukholmaan joka ilta. Tervetuloa!
Varaa netissä, vikingline.fi

tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.)

Syksyn uutuus
Hyvän metsänhoidon suositukset KANNATTAVA METSÄTALOUS, työopas

Tee kannattava investointi metsätaloutesi hyväksi –
hanki tuore työopas Tapion verkkokaupasta.

Metsäverkko-palvelun avulla voit hoitaa metsääsi, tehdä puukauppaa,
lähettää tarjouspyynnön ja seurata metsäsi arvon kehitystä kotoasi
käsin. Kaikki metsääsi liittyvät dokumentit ovat yhdessä paikassa
tallessa. Pääset sisään Metsäverkkoon verkkopankkitunnuksillasi
www.metsaverkko.fi
Kokeile nyt. Kun teet puukaupan tai metsäpalvelutilauksen verkkopalvelumme kautta 31.12.2015 mennessä, voit voittaa 1 000 € arvoisen
matkalahjakortin.
Metsä group. MetsäoMaisuutesi hoitaja.

www.tapionkauppa.fi

Koska
Metsälehti on auttanut suomalaisia
metsänomistajia vuodesta 1933.
Toimialansa arvostettu tekijä on
aina vain ja ainoastaan metsäsi
puolella. Mikään muu metsämedia
ei voi sanoa samaa.
Kun tilaat nyt, saat tilaajalahjana
upean Suomen puut ja pensaat
–kirjan*. (Arvo 42 euroa.)
Tilaukset: www.metsalehti.fi
tai puh. 09 315 49 840
(ma-pe klo 9-15)
*Uuden kestotilauksen
tilaajalahja 31.12.2015 saakka.

