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ETÄMETSÄNOMISTAJA
  Pääkirjoitus

METSÄNOMISTAJA 
– Älä hävitä tärkeää metsätietoasi
EU komissio vaati, että Suomen on jul-
kistettava valtion varoin kerätty met-
sätieto. Käytännössä tämä merkitsee 
Suomen Metsäkeskuksen keräämää 
Metsään.fi tietoa. Suomen hallitus 
esittää komissiolle, että jatkossa Met-
säkeskuksen hallussa olevat tarkat 
hilamuotoiset metsävaratiedot sekä 
metsälain erityisen tärkeiden eli-
nympäristöjen tiedot olisivat jatkossa 
verkossa kaikkien saatavilla. Julkisiksi 
tulisivat myös metsänkäyttöilmoitus-
ten ja kestävän metsätalouden rahoi-
tuslakien toimenpiteiden tiedot.
Vaikka EU-komission vaatimus metsä-

tietojen julkistamisesta oli ehdoton, 
niin siitä huolimatta metsänomista-
jilla ja puunostajilla oli erilainen nä-
kemys asiasta. Jos näkemyseroon ei 
olisi löytynyt yhteistä näkemystä, niin 
pahimmillaan se olisi merkinnyt koko 
metsätiedon keräämisen päättymis-
tä. Tämä olisi ollut kaikkien osapuo-
lien osalta erittäin huono tilanne.
Nyt saavutettu yhteinen näkemys 
metsänomistajien ja puunostajien 
välillä metsätietojen julkisuudesta on 
hyvä kompromissi. Sen perusteella 
metsänomistaja voi päättää metsä-
tietojensa julkisuudesta. Jos metsän-

omistaja päättää kieltää metsätieto-
jensa julkisuuden niin silloin hän voi 
vaatia niiden poistamista metsäkes-
kuksen tietojärjestelmästä. Ennen tie-
tojen poistamista metsänomistaja voi 
antaa metsäkeskukselle luvan siirtää 
ne maanomistajan tai hänen valtuut-
tamansa tahon tietojärjestelmiin.
Henkilökohtainen näkemykseni on 
sellainen, että ei ole metsänomista-
jan edun mukaista hävittää olemassa 
olevaa Metsään.fi tietoa. Kaikki nykyi-
nen metsänhoito ja hakkuiden suun-
nittelu perustuu siihen, että metsä-
tilalta on olemassa mahdollisimman 

hyvät ja ajantasaiset kuviotiedot. Jos 
näitä tietoja ei olisi saatavilla niin 
oikeiden hoito- ja hakkuukohteiden 
haku olisi paljon nykyistä hankalam-
paa. Varmaa on, että metsässä teh-
tävät toimenpiteet eivät aina osui-
si oikeaan kohteeseen ja tuottaisi 
metsänomistajan kannalta parasta 
mahdollista lopputulosta. Huuhailu 
kuviottomassa metsässä ilman en-
nakkosuunnitelmaa ei ole tätä päi-
vää. Se kannattaa jokaisen metsän-
omistajan muistaa omien metsiensä 
julkisuudesta päättäessään.

Rauno Numminen

Metsäretkeläiset tulipalon 
seurauksena syntyneellä 
tuhannen hehtaarin aukolla. 
Taimikkoa esittelemässä matkan 
järjestäjä Samuli Notko (keskellä).

Karjalan metsäretkeläiset tarkastelemassa tuhannen hehtaarin paloalueen metsittymistä. Etualalla joukkojaan tähyilee matkanjohtaja Samuli Notko.
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Mikä on Kemeran tule-
vaisuus?

Metsätalouden kannusteiden tulevai-
suudesta pidettiin työpaja 6.9. Työpa-
jassa haettiin suuntaviivoja vuoden 
2020 jälkeisille tukijärjestelmille.
Työpajan asettamina suuntaviivoina 
nousivat esiin mm:
- metsänhoitotöiden rahoitus vähe-

nee tai loppuu kokonaan
- painopiste tulisi olemaan inf-

ra-hankkeissa (esimerkkeinä tiet 
ja ojat), jotka ovat yleensä monen 
maanomistajan yhteishankkeita

- luonnohoitohankkeet ja suojelus-
opimukset tulevat edelleen ole-
maan tärkeässä osassa

Myös Liitto näkee hyvänä suunnata 
vähenevät tukieurot nk. infra-hank-
keille eli usean tilan tarvitsemiin pe-
rusparannuksiin. Infra-hankkeet ovat 
tarpeellisia ja tuottavia, mutta monen 
maanomistajan yhteistyön käynnistä-
minen on vaikeaa ilman sopivia kan-
nusteita tai apua. Luonnonhoito taas 
on tärkeä osa metsätaloutta, mutta 
sitä eivät markkinavoimat suoraan 
hoida. Liitto pitää tärkeänä metsän-
omistajien vapaaehtoisen luonno-
hoidon tukemista suosituksin, kan-
nustein ja luonnonarvokaupalla myös 
tulevaisuudessa.

Metsäalalla tapahtuu
Kädenvääntöä metsäva-
ratiedosta

Metsävaratieto on puhuttanut koko 
kevään. Asia on konkretisoitunut 
kädenväännöksi metsään.fi tiedon 
julkisuudesta. Teollisuus on ajanut 
nykyisten tietojen täyttä julkisuutta 
ja metsänomistajajärjestöt ovat puo-
lustaneet nykykäytäntöä, jossa met-
sävaratietojen luovutus vaatii aina 
metsänomistajan luvan. Taustalla EU 
on painostanut vahvasti ministeriö-
tä tekemään valtion varoin kerätyn 
luonnonvaratiedon julkiseksi.

Riita on peittänyt alleen sen paljon 
tärkeämmän näkökulman siitä, miten 
metsävaratietoa tulisi ylläpitää, säi-
lyttää ja jakaa niin että siitä saadaan 
suurin hyöty metsänomistajille. Met-
sään.fi- palvelu on hyvä lähtökohta 
metsävaratiedon pohjaksi, mutta mi-
ten sitä tietoa tulisi ylläpitää ja jakaa 
tarvitsijoille?

Syyskuussa riitaan on esitetty komp-
romissiratkaisua, jossa metsään.
fi-palvelussa olevat metsävaratiedot 
ovat julkisia, mutta metsänomistajal-
la on oikeus poistaa metsävaratieton-
sa palvelusta.

Metsämentoreita ja 
havaintometsiä

Liitto on mukana sekä metsänomis-
tajien vertaistukea edistävässä hank-
keessa että metsäpalveluyrittäjyyttä 
edistävässä hankkeessa.

Vertaistukihankkeessa järjestetään 
syyskuussa työpaja, missä etsitään 
tapoja ja käytäntöjä metsämento-
reille. Metsämentori on uudelle met-
sänomistajalle nimetty kokeneempi 
metsänomistaja, joka lupaa auttaa 
uutta metsänomistajaa kaikissa eteen 
tulevissa metsäasioissa. Mentori on 
siis tukihenkilö, jonka puoleen voi 
kääntyä sekä pienissä että suurissa 
kysymyksissä.

Metsäyrittäjyyshankkeen osana luo-
daan parhaillaan havaintometsiä, 
joissa toteutetaan metsänhoidollisia 
toiminepiteitä ja toteutus tallenne-
taan sekä ennen että jälkeen toimen-
piteen. Havaintometsistä syntyvät 
videot löytyvät hankkeen sivulta. Vi-
deoita on valmiina jo muutama.
http://www.metsakeskus.fi/metsa-
palveluyrittajyys-kasvuun

Syksyllä on MHY-vaalit

Huomasithan, että tänä syksynä jär-
jestetään metsänhoitoyhdistysten 
vaalit. Vaaleissa valitaan metsänhoi-
toyhdistyksille valtuusto, joka käyttää 
ylintä päätösvaltaa metsänhoitoyh-
distyksissä. Paikka valtuustossa on 
sekä näköalapaikka yhdistyksen toi-
mintaan että antaa mahdollisuuden 
vaikuttaa yhdistyksen tulevaisuuteen.
Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, 
ota yhteys metsänhoitoyhdistykseesi. 
Jos sinulla ei ole vielä tiedossa suo-
sittelijoita ehdokkuuteesi, soita yh-
distyksen toiminnanjohtajalle, jolta 
voit saada apua asiassa. Jos lähdet 
ehdokkaaksi, myös Etämetsänomis-
tajien Liitto lupaa näkyvyyttä ehdok-
kuudellesi, sillä etämetsänomistajia 
tarvitaan metsänhoitoyhdistyksien 
valtuustoihin.

Kun ehdokkuutesi on selvä ilmoittau-
du Etämetsänomistajien Liiton listal-
le. Julkaisemme juuri ennen vaaleja 
listan niistä jäsenistämme, jotka ovat 
ehdolla vaaleissa. Lista tulee ole-
maan sekä Liiton sähköpostitiedot-
teessa että nettisivuilla.

Lähetä tiedot ehdokkuudestasi säh-
köpostiin: sihteeri@etamol.fi. Laita 
tietoihin nimesi lisäksi metsänhoito-
yhdistyksesi nimi, metsätilanomista-
jayhdistyksesi nimi ja puhelinnume-
rosi ja/tai sähköpostiosoitteesi.

Jaakko Temmes  

Metsänhoitoyhdityksien valtuustovaalit pidetään 
4.11- 25.11.2016. 

Ehdokkaaksi voi asettua 
14.10. asti. 

Lisätietoa vaaleista www.mhy.fi/vaalit.
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Peikko Groupilla laatupäällikkönä 
työskentelevästä Veikko Mattilasta 
tuli viitisen vuotta sitten etämetsän-
omistaja, kun hän siirtyi Oulunsalos-
ta yrityksen pääkonttoriin Lahteen. 
Kotiseudulle Lumijoelle, noin 500 
kilometrin päähän, jäivät rantamök-
ki ja metsät. Mies kertoo käyvänsä 
kotiseudulla pari kertaa vuodessa. 
Viimeksi hän on käynyt metsässään 
kesällä, jolloin hän tapasi myös Met-
sä Groupin metsäasiantuntija Pauli 
Kokkosen.

Sopimusasiakkuus perustuu luottamukseen
Lahdessa asuva met-
sänomistaja Veikko 
Mattila sanoo, että 
luottamus on sopimus-
asiakkuuden perusta. 
Hän solmi alkuvuodesta 
Metsä Groupin kanssa 
metsäomaisuuden hoi-
tosopimuksen ja hänen 
metsävaratietonsa siir-
rettiin Metsäverkkoon, 
jonka avulla on helppo 
hoitaa Oulun seudulla 
sijaitsevien metsien 
asioita. 

Alun perin Mattilalla oli mökkinsä 
ympärillä nelisen hehtaaria metsää, 
jossa hän mielellään puuhasteli.  
Kiinnostus metsän omistamiseen sai 
miehen ryhtymään metsäkauppoihin. 
”Ajattelen myös, että raha on parem-
min turvassa metsässä kuin pörssi-
osakkeissa. Ja on mahtavaa päästä 
joskus vähän ryskäämään omaan 
metsään. Raivaustyön jäljet näkyvät 
saman tien, eikä metsässä tarvitse 
miettiä maallisia murheita.” 

Metsien hoito yksiin käsiin
”Olin jo jonkun aikaa miettinyt, miten 
pystyisin hoitamaan metsiäni mah-
dollisimman hyvin vaikka asun niistä 
kaukana. Metsäliitto Osuuskunnan 
jäsen olen ollut lähes siitä lähtien, 
kun metsäni hankin, ja kauppoja 
olen tehnyt Paulin kanssa ennenkin. 
Niinpä hoitosopimus tuntui hyvältä 
ajatukselta, koska päätösvalta kaikis-
ta metsiäni koskevista asioista säilyy 
kuitenkin minulla”, Mattila kertoo.
Mattila on tyytyväinen siihen, että 
metsien hoito on nyt yksissä käsissä. 
”Lisäksi saan erilaisia keskittämisetu-
ja, ja työt metsissä tehdään suunni-
tellusti ketjussa ja ammattitaitoisesti. 
Jokainen sopimus perustuu luotta-
mukseen, niin tämäkin. Etämetsän-

omistajalle metsäomaisuuden hoito-
sopimus on oivallinen vaihtoehto.”

Metsävaratiedoista hyöty irti
Metsäverkon käyttöönotto oli itses-
täänselvyys, sitä vauhditti myös se, 
että Mattilan aiempi metsäsuunnitel-
ma oli menossa vanhaksi. Niinpä hän 
antoi Metsään.fi-palvelussa luvan siir-
tää metsävaratietonsa Metsä Groupil-
le. ”Kun tuollaista dataa kerran on 
tarjolla, on hyvä, että sitä myös hyö-
dynnetään.”

”Kävin tutustumassa Veikon metsiin 
paikanpäällä. Vaikka niitä koskevat 
tiedot ovat Metsäverkossa, maastos-
sa käynti tekee oman työni helpom-
maksi. Siitä on hyötyä, kun suunnit-
telemme seuraavia toimenpiteitä”, 
Pauli Kokkonen kertoo.

”Alkuvuodesta hoidimme Paulin 
kaikki metsiini liittyvät asiat ’etänä’ – 
vuoden ensimmäinen kauppa tehtiin 
vielä perinteisellä tavalla. Seuraavan 
puukaupan ja metsänhoitotilauksen 
teinkin jo sähköisesti Metsäverkossa. 
Sitä ennen olin tehnyt Paulin ehdo-
tuksesta metsäomaisuuden hoitoso-
pimuksen”, Mattila kertoo.

”Meillä on ollut metsieni tarvitsemis-
ta toimenpiteistä samanlainen näke-
mys ja olen saanut Paulilta ammat-
timaisia ja hyviä neuvoja”, Mattila 
sanoo. 

Metsäverkon käyttö on 
helppoa
Metsäverkkoon Mattila on ollut tyy-
tyväinen. ”Jos ei pelkää tietokonei-

ta, asioiden hoito Metsäverkossa on 
helppoa. Hyvä juttu on se, että palve-
luun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, 
se on varma ja turvallinen tapa. Eikä 
tarvitse erikseen keksiä ja muistaa 
salasanoja sen takia.”

Metsä Group päivittää kaikkien Met-
säverkon käyttäjien metsien kasvulu-
vut palveluun vuosittain. Metsäomai-
suuden hoitosopimusasiakkaiden 
tietoihin kirjataan lisäksi kaikki Metsä 
Groupin tekemät toimenpiteet, joten 
heidän metsävaratietonsa pysyvät 
palvelussa aina ajan tasalla.
”Voin milloin tahansa selailla ja tutkia 
metsäkuvioiden tietoja ja vertailla, 
millaisiin taloudellisiin tuloksiin erilai-
silla toimenpiteillä voitaisiin päätyä. 
Yhdestä kuviosta on monenlaista tie-
toa tarjolla.”

Sähköisten tarjousten hyväksyminen 
Metsäverkossa on Mattilan mukaan 
helppoa. Parasta hänen mukaansa 
on se, että kaikki kauppoihin liittyvät 
dokumentit ovat tallessa palvelussa, 
jolloin niihin voi palata milloin tahan-
sa. Metsäverkossa ovat myös kaikki 
muut Metsäliitto Osuuskunnan jäse-
nyyteen liittyvät dokumentit, ja pe-
rinteisesti tehdyistä puukaupoistakin 
mittaustodistukset.

”Olen perehtynyt pikku hiljaa Metsä-
verkon tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Jo melko lyhyen käyttäjäaikanani olen 
huomannut, että palvelua kehitetään 
aktiivisesti, mikä on erinomainen asia 
ja sähköisen palvelun elinehto. Met-
sävero-työkaluun pitää tutustua seu-
raavaksi”, Mattila tuumaa.
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Tapin järjestämä perinteinen Tapion 
päivän tilaisuus kerää sopivasti kesä-
lomien päätyttyä yhteen metsäalan 
keskeisimmät vaikuttajat. Tapahtu-
massa on hyvä vaihtaa ajatuksia ja 
suunnitella loppuvuoden ja ehkä jo 
tulevankin vuoden asioita. Kuvassa 
Tapion johtaja Panu Kallio vaihta-
massa ajatuksia Sitran Mari Pantsa-
rin (keskellä) ja Tapion hallituksen 
puheenjohtaja Anne Ilolan kanssa. 
Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali 
yhteiskunta – teema-aluetta johtava 
Pantsar totesi omassa esityksessään, 
että aikaisemmin uusiutumattomiin 
luonnonvaroihin perustuvaan teolli-
suuteen uskoneet sijoittajat ovat nyt 
vetämässä sijoituksiaan pois näiltä 
aloilta ja etsimässä kestävämmän 
kehityksen kohteita. Yksi tällainen 
kohde voi olla metsä. Tällainen viesti 
on erittäin positiivinen meille met-
sänomistajille.

Rauno Numminen

Tapion päivä Villa Kivessä

Etämetsänomistajien Liiton järjestämät matkat ovat saaneet suuren suo-
sion ja siksi niitä jatketaan. Vuoden 2017 metsäretki suuntautuu Saa-
renmaalle. 26-29.5. Ohjelmassa on sopivassa suhteessa mielenkiintoisia 
metsä- ja kulttuurikohteita. Matkaan lähdetään Helsingistä ja majoittu-
minen on Kuresaaressa. Ilmoittautumisten mukaan suunnitellaan lin-
ja-auton reitti. Oma linja-auto on mukana koko metsäretken ajan.  

Voit jo nyt ennakkoilmoittautua Saarenmaan metsäretkelle. Matkan jär-
jestelyistä vastaa Samuli Notko matkat. Matkaohjelma ja matkan hin-
ta ilmoitetaan ilmoittautuneille hyvissä ajoin etukäteen. Metsäretki on 
metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.

Ilmoittaudu jo nyt niin mahdut mukaan mukavalle metsäretkelle hyvässä 
seurassa.

Rauno Numminen

Metsäretki 
Saarenmaalle

Puumarkkinatyöryhmä pun-
taroi metsäsektorin asioita

Maa-ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen toimii puumarkkinatyö-
ryhmän puheenjohtajana. Puumarkkinatyöryhmässä on laajasti edus-
tettuna kaikki metsäsektorin merkittävät toimijat. Myös Etämetsän-
omistajien Liitolla on edustus puumarkkinatyöryhmässä. Tällä hetkellä 
puumarkkinatyöryhmässä keskustelua aiheuttaa muun muassa puu-
kaupan sujuminen, metsäteollisuuden uudet investoinnit, metsätieto-
laki, sukupolvenvaihdosasiat, ja kestävän metsätalouden rahoituksen 
haasteet.
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Karjalan metsäretki

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Etämetsänomistajien Liitto järjesti 
elokuun lopulla viiden päivän metsä-
retken Karjalaan. Matkan käytännön 
järjestelyistä vastasi Samuli Notko 
matkat. Metsäretkelle osallistui kaik-

Karjalan asukkaat hankki-
vat lisätienestiä myymällä 
marjoja ja sieniä tien varsil-
la. Syksy on tähän otollista 
aikaa.

Suomen ja Venäjän raja 
pyykkeineen on vielä hyvin 
nähtävissä maastossa. Ku-
vassa Luvialainen Nelly Aho-
nen rajalinjalla.

Veteraanin iltahuudon met-
säretkellämme esitti upeasti 
Eljas Ulvinen.

Äänisellä sijaitsevalla Kitzin 
saarella on muun muassa 
tällainen 7-kupolinen temp-
peli, jonka katto on tehty 
haapapaanusta. Paanujen 
kiinnityksessä ei ole käytet-
ty yhtään naulaa.

Äiti Maa –patsas seisoo jy-
kevänä paikallaan. Vakava 
on myös sen viesti: ei enää 
sotia.

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajat ry Samuli Notko  0400 205 995 samppa.notko@gmail.com

Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry Jari Kemppainen  044 355 1728 jarikemppainen77@gmail.com

Kokkolan Seudun Metsätilanomistajat ry Juhani Paananen  040 952 3206 juhani.paananen@anvianet.fi

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry Juha Nikula  0400 712 550 juha.nikula1@pp.inet.fi

Meän Mettäkerho ry Heikki Kärki  040 583 2869 heikkikarkiheikki@gmail.com

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry Erkki Nykänen  040 766 0466 erkkijonykanen@gmail.com

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry Eero Mikkola  046 810 6462 eero.mikkola@pkmo.org

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry Liisa Korpela  044 5908748 liisa.korpela@phnet.fi

Pieksamäen Metsänomistajat ry Jukka  Kovanen  0400 651 641 jasenpalvelu@pismo.fi

Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry Kalevi Pullinen  045 310 7119 kalevi.pullinen@kolumbus.fi

Saimaan Metsänomistajat ry Irma Welling  040 555 4228 irmawelling.iwell@gmail.com

Satakunnan Metsänomistajat ry Rauno Numminen  0500 328 333 raunonumminen@hotmail.com

Savonlinnan Seudun Metsänomistajat ry Tuomas Korjus  040 579 7628 tuomas.korjus@suursaimaa.com

Tampereen Seudun Metsänomistajat ry Pertti Kauppinen  050 547 6248 pertti.h.kauppinen@gmail.com

Turun Seudun Metsänomistajat ry Heikki Mäkelä  040 533 6652 heikki.makela107@gmail.com

kiaan viitisenkymmentä metsänomis-
tajaa useata Etämetsänomistajien 
Liiton jäsenyhdistyksestä. Suomen 
ja Venäjän välinen raja ylitettiin Nii-
ralassa ja sen jälkeen matkareitti 

kulki Sortavalan ja Aunuksen kautta 
Petroskoihin. Metsäretkeen sisältyi 
myös metsäristeilyä Laatokalla ja Ää-
nisellä. Kokonaisuutena voisi todeta, 
että valtaosin Karjalan metsät ovat 

hoitamattomia. Sen sijaan muu infra 
on vuosi vuodelta parantunut. Itse 
liikkuminen Karjalassa sujui kitkat-
tomasti tullimuodollisuudet mukaan 
lukien. 

Rauno Numminen

 Etämetsänomistajien Liiton nettisivut Etämetsänomistajien Liiton Facebook-sivut
	 http://www.etamol.fi	 http://www.facebook.com/etametsanomistaja
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Pieksämäen Metsänomistajat tekivät 
kolmen päivän metsäretken Satakun-
taan kesän alussa. Matkassa oli 34 
yhdistyksen jäsentä. Vaikka Suomi ei 
olekaan suuri maa niin silti eri maa-
kunnissa on erilaisia mielenkiintoisia 
tutustumiskohteista. Metsänomista-
jilla tietysti pääkiinnostus on metsiin, 
mutta metsäkohteiden lomaan on 
hyvä sijoittaa myös maakunnan eri-
tyiskohteita. Satakunnan tällaisia oli-
vat Olkiluodon Ydinvoimala Eurajoella 
ja tuulivoiman esittelykeskus Porissa 
sekä Sampo-Rosenlewin harvesterien 
tuotantolaitos Porissa. Maakunnan 
vesielementit on myös hyvä kytkeä 

MetsäGroupin piiripäällikkö Jari Läh-
de kertoi yrityksensä palveluista.

Pieksämäen Metsänomistajat Satakunnassa

Hirvenmetsästyksen säännöt muuttuvat

Jos haluaa tutustua ydinvoimalaan 
paikan päällä, niin paras paikka 
siihen on Eurajoki. Kuvassa Olki-
luodon ykkös- ja kakkosvoimalat, 
jotka ovat tuottaneet sähköä kohta 
40 vuotta. Noin 30 prosenttia Suo-
men sähköenergiasta tuotetaan 
ydinvoimalla.

Passimies ehtii ajon kuluessa tark-
kailla ympäröivää luontoa ja eläi-
miä. Vaikka hirviä ei omaan passiin 
tulisikaan niin paljon muuta voi 
havaita: Metson, teeren, ketun, jä-
niksen, peuran, kauriin tai vakkapa 
Ilveksen, karhun tai suden. 

Erilaiset hirvenmetsästykseen liittyvät vierasjahdit antavat eri alojen toi-
mijoille mahdollisuuden keskustella vähän muustakin kuin metsästykses-
tä. Kuvassa maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen (vas), Tam-
pereen hiippakunnan piispa Matti Repo (mukana ei metsästäjänä) ja Esa 
Särkkä eduskunnan eräkerhosta.

Tuulivoima kiinnosti koko Pieksämäen Metsänomistajien ryhmää, sillä 
Pieksämäellekin on suunnitteilla uusia tuulivoimapuistoja. Noin 3 pro-
sentti Suomen energiasta tuotetaan tuulivoimalla. 

Metsäretkien järjestäminen eri maa-
kuntiin Etämetsänomistajien Liiton 
jäsenyhdistysten välillä on hyvinkin 
suositeltavaa. Metsällisen ja muun 
annin lisäksi eri yhdistysten toiminta 
tulee tutuksi. Jos löytyy hyviä toimin-
tamalleja, niin ne kannattaa ottaa 
käyttöön.

Rauno Numminen

reissun ohjelmaan. Porissa se tapah-
tui risteilynä kaupungin keskustasta 
Kokemäenjokea pitkin Reposaareen. 
Satakunnan Metsälliset kohteet liit-
tyivät kuinkas muuten hakkuisiin. 
Energiapuun korjuu ja harvennuksen 
oikea ajankohta kiinnostivat retke-
läisiä. Myös harvennuksen jälkeinen 
metsän lannoitus ja sen tuottama lisä 
puuston kasvuun ja  nopeutuneeseen 
metsän kiertoaikaan aiheuttivat vil-
kasta keskustelua. Jos lannoituksen 
nettokustannus on noin 300 euroa 
/ ha ja tuotto noin 1000 euroa / ha, 
niin johan siinä onkin mietittävää.
 

Ensi kaudesta alkaen hirvenmetsäs-
tyksen säännöt muuttuvat. Merkittä-
vämmät muutokset ovat sen suun-
taisia mitä hirvenmetsästäjät ovat 
halunneetkin. Eteläisessä Suomessa 
hirvenmetsästys on alkanut syyskuun 
viimeisenä viikonloppuna. Ensivuo-
desta alkaen hirvenmetsästys alkaa 
vasta lokakuun toisena viikonloppu-
na. Hirvenmetsästyksen alun siirtä-
misellä halutaan rauhoittaa hirvien 
kiima-aika. Hirvenmetsästys jatkuu 
Etelä-Suomessa joulukuun loppuun. 
Pohjois-Suomessa hirvenmetsästys 
alkaa jo syyskuun alussa niin kuin ai-
kaisemminkin ja kestää kaksi viikkoa. 
Sen jälkeen on tauko ja  metsästys 
jatkuu jälleen lokakuun toisesta vii-
konlopusta marraskuun loppuun.

Toinen iso muutos hirvenmetsästyk-
sessä on naarashirven vasasuojan 
poistuminen. Aikaisemmin on ollut 
rangaistavaa ampua sellainen naa-
rashirvi, jota vasa tai vasat seuraavat. 
Tämä sääntö on aiheuttanut tilantei-
ta, joissa metsästäjä on saanut tuo-

mion sellaisesta metsästysrikokses-
ta, jota on ollut mahdoton ennalta 
välttää. Kysymys on ollut sellaisesta 
tilanteesta, että emä on jättänyt va-
sansa etäämmälle ja tätä metsästäjä 
ei ole voinut mitenkään tietää. Nor-
maalisti vasat seuraavat emää aivan 
sen perässä.

Vaikka naarashirven vasasuoja pois-
tuukin niin metsästäjien eettisissä 

Vaikka naarashirven vasasuoja pois-
tuukin niin metsästäjien eettisissä 
ohjeissa se tulee säilymään. Edelleen 
sellaista hirvilehmää, jota vasa seu-
raa, ei ammuta.

Eteläisen Suomen hirvenmetsästys-
kauden alun lykkäämisellä on sekin 

etu, että sieni- ja marjastuskausi al-
kaa olla lopuillaan ja metsästäjät ja 
marjastajat osuvat harvemmin sa-
moille " metsästysmaille ".
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Iloista pöhinää pääkaupunkiseudun metsäpäivässä
Pääkaupunkiseudun metsäpäivä jär-
jestettiin Metsä Groupin pääkonttorin 
pihapiirissä Espoon Tapiolassa lauan-
taina 3.9. Tapahtuma valloitti koko 
pääkonttorin pihapiireineen. Sää suo-

Mitä PKMO tekee? Asiaa selvittämässä yhdistyksen hallituksen jäsenet 
Timo Kokkola ja Sinikka Mononen.

Kannattaisiko liittyä PKMO:n jäseneksi? Yhdistyksen puheenjohtaja Eero 
Mikkola keskustelemassa osastolla metsänomistajien kanssa.

si tapahtumaa ja metsänomistajia oli 
liikkeellä paljon.

Pääkaupunkiseudun metsänomista-
jat oli tapahtumassa mukana omalla 

osastollaan ja ulkolavan puheenvuo-
rossa. Osastolla ja puheenvuorossa 
esiteltiin PKMO:n toimintaa isku-
lauseella ”Metsäsi kaukana – PKMO 
lähellä” ja korostettiin yhdistyksen 

Suomen metsäkeskuksen asiakkuuspäälliköt Björn Stenmark (vas) ja 
Jouni Ailo sekä metsänomistaja Pertti Rinta-Nikkola (oik) suunnittelevat 
uusien metsätilanomistajayhdistysten perustamista eteläpohjanmaalle ja 
Vaasan seudulle vielä loppuvuoden aikana.

Uudet metsätilanomista-
jayhdistykset perusteilla

antamaa vertaistukea, koulutusta ja 
edunvalvontaa. Kiinnostusta riitti ja 
yhdistys saikin tapahtuman aikana 
runsaasti uusia jäseniä.

Jaakko Temmes.

Etämetsänomistajien Liiton edustajat 
kävivät keskustelemassa PEFC-Suo-
men pääsihteerin Auvo Kaivolan 
(kuvassa) kanssa sertifioinnin ajan-
kohtaisista asioista. Metsäsertifioin-
nin neljä kulmakiveä ovat seuraavat 
vaatimukset: metsien hoito ja käyttö, 
materiaalien seuranta, riippuma-
ton valvonta ja alkuperästä kerto-
va merkki. Seuraavan kerran PEFC 
FI-asiakirjat päivitetään vuosina 2018 
-2019. Etämetsänomistajien Liitto on 
mukana PEFC-standardityöryhmässä. 
PEFC-sertifiointi toteutettiin Suomes-
sa ensimmäisen kerran vuonna 2000.

Rauno Numminen

PeFC-sertifiointi
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MIELIPIDE: räiskimisistä päästävä kokonaisuuksiin
Metsätalouden kehittämis-
toimenpiteet tuntuvat olevan 
aikamoista räiskimistä, yksit-
täisistä esityksistä ja laeista 
väännetään ja käännetään 
eikä nähdä metsää puilta, 
esimerkkeinä ovat lahjavero-
huojennus ja metsätiedot.

Myös tutkimuslaitokset ja työryhmät 
käsittelevät yksittäisiä tavoitteita ja 
rajaavat työvälineitä tarkoituksenmu-
kaisesti (esim. viimeisenä PTT). Tun-
tuu kuin tahtotila ja rohkeus puuttuisi. 
Toisaalta oman eturyhmän etuja aja-
vat saavat suhteettoman suuren pai-
noarvon valmistelussa ja päätöksen-
teossa. Metsätalouden harjoittajien 
kannalta näen yhä enemmän ongel-
mana MTK:n kiinteän suhteen yhteen 
merkittävimmistä palvelutajoajista. 
MTK:n edunvalvonnan tulisi olla pal-
veluliiketoiminnasta riippumatonta.

Olisiko vihdoin aika asettaa tärkeim-
mille asioille konkreettiset tavoitteet:
• Puun kilpailukykyinen hinta: re-

aalihinta ei voi nousta, pikemmin 
laskea, vain näin  metsäekosys-
teemin voimakas ja kannattava  
kasvu mahdollista: vrt Hetemäen 
analyysi Venäjän sellukapasitee-
tista 10-15v päästä.

• Metsätilakoon kasvaminen ja kan-
nattava metsätalous: Metsätilojen 
koon kasvu saadaan aikaan vain 
metsätilatarjontaa lisäämällä. 
Tavoitteeksi voisi asettaa esimer-
kiksi sen, että alle 20 ha tilojen 
määrä laskee 5-7 vuoden aikana 
70%.

• Markkinoiden toiminta tehokasta: 
puun tarjonta ja metsätilatarjonta 
tehokkaiden markkinoiden edel-
lyttämällä tasolla.

Näihin tavoitteisiin ei päästä ottamal-
la käyttöön hitaalla aikataululla yksi 
työväline kerrallaan, vaan on valitta-
va kokonaistyökalupakki:
• Metsätilamaksu: kaikille tiloille 

100-300 €/v, kompensoidaan 
puunmyynnin yhteydessä.

• Kiinteistövero: alle 5 ha tilat eivät 
ole liiketoimintaa, joten peruste 
sisällyttää kiinteistöveron piiriin, 
raja käytännössä varmaan 2-5 ha 
välille jonnekin.

• Metsätilojen luovutusvoiton vero-
huojennus: huojennus 100% alle 
20 000 € luovutusvoitoista, huo-
jennus voimassa määräajan esim 
5 seuraavaa vuotta.

• Metsätalouden tuet: lopetetaan 
kaikki metsänhoitoon liittyvät 
tuet, lisätään tukia metsätiestöön 
ja suometsän hoitoon sekä inno-
vointiin.

• Metsävähennys: säilytetään ny-
kyinen taso ja malli, voidaan laa-
jentaa pohjaa mm. muille yritys-
muodoille. Vaikka vähennyksen 
lisäys on perusteltu, metsätilahin-
tojen nousuvaikutus estää tason 
noston.

• Yrittäjävähennys: 5% yrittäjävä-
hennys koskemaan metsätiloja 
joille MYEL on pakollinen.

Työkalupakki ei saa lisätä valtion 
menoja. Tukkimiehen laskennan pe-
rusteella työkalujen 1-5 vaikutusten 
jälkeen jää yrittäjävähennyksen käyt-
töön kymmeniä miljoonia euroja / v.

Metsäterveisin
Pentti K. Kurki

Metsäasiat ovat kiinnostaneet mi-
nua vuosikymmeniä.  Olen toiminut 
useita vuosia Tampereen Seudun 
Metsänomistajien puheenjohtajana 
ja nyt hallituksen jäsenenä.  Työssäni 
Tampereen Seudun Osuuspankin yri-
tyspankissa vastuullani on mm. met-
säasiakkaiden hoito ja konsultointi.

Muutoksia vaikeata 
ennustaa
Metsäalalla on mielenkiintoisella 
tavalla moni asia mennyt hyvinkin 
ennalta arvaamattomasti.  Parikym-
mentä vuotta sitten hyljeksittiin sel-
lua ja kartonkia.  Kuten tiedämme, 
nyt nuo tuotteet ovat metsäyhtiöiden 
syömähampaita.  Kokeneetkaan met-
säjohtajat eivät tätä osanneet visioi-
da aikanaan. Nyt markkinoiden rea-
liteetteihin on mukauduttu, mikä on 
meidän metsänomistajien suuri etu.

Ajatuksia ajankohtaisista metsäteemoista
Kartelliprosessi
Kun metsäkartellioikeudenkäyntejä 
oltiin nostamassa,  sain useita yhtey-
denottoja siitä, kannattaisiko lähteä 
prosessiin mukaan.  Olen alunperin 
lakimies.  En tietysti pystynyt mitään 
varmaa kenellekään ennustamaan.  
Kuitenkin varoitin jokaista mietti-
mään tarkkaan ennen kuin lähtee 
mukaan.  Sen lakimiehenä tiedän, 
että tuollaiseen prosessiin lähtemi-
nen sitoo vuosikausiksi ajatuksia ja 
voi aiheuttaa pahaa mieltä.  Varoitin 
myös oikeudenkäynnin suurista ku-
luista.  Suomen vahingonkorvauslain 
mukaan jokaisen tulee pystyä osal-
taan näyttämään, että on vahinkoa 
kärsinyt.  Pitäisin yllättävänä,  jos 
taloustieteellisiin teorioihin perustu-
vien vahinkolaskelmien perusteella 
voitaisiin yksittäiselle asianosaiselle 
korvauksia tuomita.  Aika näyttää, 
miten tässä prosessissa käy.

Huoli sukupolvenvaih-
doksista
Metsänomistajien ikärakenteesta 
olen huolissani.  Itse olen nyt 62 vuo-
tias.  Edustan kai aika tarkkaan kes-
ki-ikää.  Niin pitkään kun olen suun-
nilleen terve, uskon olevani hyvä ja 
aktiivinenkin metsänomistaja.  Mutta 
kun ollaan huomattavasti korkeam-
missa ikäluokissa, tilanne on toinen.  
Jaksaminen, sairaudet ym. ajavat hel-
posti siihen, että metsä jää passiiviti-
laan, sekä hoidon että puun myynnin 
suhteen.  Riippuen tietokanavista, 
kuolinpesät ja yhtymät taitavat omis-
taa yhteensä metsistämme yli 20 %. 
Osalla näistä metsän hoito ja puun 
myynti ovat hyvällä tolalla.  Mutta 
osalla toiminta voi olla hyvinkin hal-
vaantunut erimielisyyksien vuoksi.

Erittäin toivottavaa on, että hallituk-
sen suunnittelema metsälahjavähen-
nys toteutuu. Vaikka  vähennyksen 

saajilla lahjaverokertymä piene-
neekin, saa valtio varmasti takaisin 
hyödyn muuta kautta.  Puu liikkuu ja 
veroeurot kertyvät kasvavista volyy-
meistä.  Vähennyksen avulla joudute-
taan metsien siirtymistä nuoremmille 
sukupolville eläessä. Kiperä kysymys 
on tietysti rajanveto siitä kuinka suu-
ret tai pienet metsätilat pääsevät vä-
hennyksen piiriin. Toivottavasti raja 
vedettäisiin mahdollisimman alas, 
että pienehkötkin metsätilat hyötyi-
sivät hankkeesta.  Toteutuu järjestely 
miten tahansa aina siitä ulos jäävä 
metsänomistaja on tyytymätön. 

Kokonaisuutena metsäalalle ennus-
tan hyvää. Investoinnin ovat hyvässä 
käynnissä ja uusia suunnitelmia teh-
dään.  Sellusta – uusiutuvasta luon-
nonvarasta  - voidaan jatkossa tehdä 
melkein mitä tahansa. Meidän met-
sänomistajien kannattaa hoitaa hyvin 
metsiämme.

Antti Haapamäki



9ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 3/2016

Kiinnostus pakurin viljelyyn kasvaa

Maamme biotalouden mer-
kittävin raaka-aine kasvaa 
tavallisessa suomalaisessa 
metsässä. Uusi puu -hanke 
kertoo puupohjaisista bio-
tuotteista, joista suuri osa on 
jo kauan ollut osa arkeamme. 
Syksyllä kilpaillaan uusis-
ta ratkaisuista. Hankkeen 
päärahoittaja on Suomen 
Metsäsäätiö.

Suomalaista biotaloutta eli uusiutu-
viin luonnonvaroihin perustuvaa tuo-
tantoa ovat esimerkiksi pakkausma-
teriaalit ja pehmopaperit. Aaltopahvi 
suojaa nettiostoksia, kierrättämättö-
mään ensikuitukartonkiin voi pakata 
turvallisesti elintarvikkeita ja nenälii-
nalla pyyhitään nuhat ja kyyneleet.

Puusta valmistetuista biotalouden 
tuotteista kertoo Uusi puu -hanke, 
joka on siten mukana tukemassa 
Suomen biotalousstrategiaa. Hanke 
kertoo ennen kaikkea yhteiskunnal-
lisille vaikuttajille sekä poliittisille 
päättäjille puupohjaisten tuotteiden 
merkityksestä.

”Erityisesti kartonki on kaikkea muuta 
kuin vain se kulmikas laatikko. Sillä 
on valtavan paljon käyttötarkoituksia 

Pahvilaatikko on biotaloutta – ja tehty puusta
ja se kehittyy jatkuvasti”, sanoo Uusi 
puu -hankkeen projektipäällikkö Eve-
liina Pokela.  

Kaksi vuotta sitten alkaneen hank-
keen jäseninä on Metsäsäätiön lisäksi 
kattava joukko Suomen metsäalan 
organisaatioita ja puubiopohjaisia 
tuotteita valmistavia yrityksiä. 

Ostospusseja paperiko-
neella

Puukuitua ja nanoselluloosaa voidaan 
periaatteessa käyttää esimerkiksi jo 
lähes kaikkeen, mitä tähän asti on 
valmistettu muovista. Yksi uusimmis-
ta Uusi puun esittelemistä tuotteista 
on Paptic Oy:n puukuitupohjainen 
ostoskassi, joka korvaa kaupan muo-
vipussin. Kassi perustuu Teknologian 
kehittämiskeskus VTT:n kuitutuottei-
den tutkimustyöhön, ja sitä voidaan 
tuottaa paperikoneilla. Lopuksi kassin 
voi heittää kartonkikeräykseen.

”Kiertotalous on oleellinen teema 
materiaaleja suunniteltaessa. Tuottei-
den elinkaari on mietittävä loppuun 
asti”, Pokela sanoo. Pokela on met-
sänhoitaja, joka on työssään ja opin-
noissaan pohtinut paljon puunkäytön 
kestävyyttä. 

”Metsiämme uudistetaan ja käyte-
tään kestävästi. Lisäksi pohjoisten 
havumetsien puukuitu on maailman 
laadukkaimpia”, Pokela toteaa. ”Sekä 
metsänhoito että puun jalostus on vii-
lattu Suomessa huippuunsa. Meillä on 
tarvittavat tuotannon perusrakenteet 
ja osaaminen sekä pelle pelottomia, 
mistä syntyy teknologisia innovaati-
oita ja uusia tuotteita. Niistä on kui-
tenkin myös kerrottava, jotta ne saa-
daan käyttöön.” 

Rajana vain realistisuus

Syksyllä 2016 Uusi puu kutsuu metsä-
alan yrittäjät toistamiseen kilpailuun. 
Haussa on puupohjaisia ratkaisuja, 
joissa näkyy metsäbiotalouden laajat 
mahdollisuudet.

”Rajana on vain realistisuus – etsim-
me tuotteita, mitä puusta jo pysty-
tään tekemään”, Pokela sanoo.

Vuoden 2014 kilpailun voittajia ar-
vioitiin ratkaisuina maailmanlaajui-
siin haasteisiin eli megatrendeihin. 
Resurssiniukkuuden näkökulmasta 
voittajaksi valittiin täysin uusiutuvi-
sta materiaaleista valmistettu, bio-
hajoava viljelykate. Väestörakenteen 
muutokseen vastasi parhaiten puusta 

ja biohajoavasta muovista valmis-
tettava lastoitus, joka korvaa kipsin. 
Menestyneiden ratkaisujen joukossa 
olivat myös
läpinäkyvä ja muovia muistuttava 
elintarvikkeiden pakkausmateriaa-
li, koivuselluloosasta valmistettava 
tekstiilikuitu sekä korkeapainelami-
naatti, joka soveltuu esimerkiksi kii-
peilytelineisiin.

Lue lisää puupohjaisista biotuotteista: 
www.uusipuu.fi

Puu on vahvasti mukana Eveliina 
Pokelan arjessa. Uusi puun projek-
tipäällikkö kantaa mukanaan ko-
vakantista muistivihkoa ja käyttää 
muutossa aaltopahvilaatikoita. 

Luvialainen Keijo Talasma on päät-
tänyt ympätä näihin koivuihin 
muutama sata pakurikäävän alkua.

Oulun seudun metsätilanomistajat järjesti jäsenilleen pakuriretkeilyn. 
Asiantuntemusta viljelyyn saa Suomen Pakuri Oy:n henkilöstöltä. Kannat-
taa muidenkin metsätilanomistajayhdistysten harkita vastaavan tilaisuu-
den järjestämistä vielä tänä syksynä tai ensi keväänä.

Metsänomistajien kiinnostus saada 
koivikot tuottamaan paremmin on li-
sännyt metsänomistajien kiinnostus-
ta pakurin viljelyyn. ” Pakurin kysyntä 
Aasian maissa on niin suurta, että kai-
kelle markkinoille tulevalle pakurille 
on kysyntää ”, toteaa Janne Mankki 
Suomen Pakuri Oy:stä.

Pakuri lähtee kasvamaan koivuihin 
ympätyistä ympeistä.  Yhteen koi-
vuun voi laittaa useamman ympin. 
Ne tulevat runkoon noin 50 sentin vä-
lein. Käytännössä yhteen koivuun on 
kätevintä laittaa 3-5 ymppiä. Pakuri-
kääpä kasvaa noin kilon painoiseksi 

keskimäärin 6-8 vuodessa. Sen jäl-
keen se on valmis irrotettavaksi puun 
kyljestä. Irrotuksen jälkeen samaan 
paikkaan alkaa kasvaa uusi pakuri-
kääpä ja sen on valmis poimittavak-
si huomattavasti aikaisemmin kuin 
ympistä lähtenyt eli jopa kolmessa 
vuodessa.

Suomen Pakuri Oy hoitaa pakurin 
viljelyn avaimet käteen periaatteel-
la. Pakurin istutus puuhun ja sadon 
korjuu maksaa viisi euroa ymppiä 
kohden lisättynä arvonlisäverolla. 
Suomen Pakuri Oy lupaa lisäksi mak-
saa pakurista markkinahinnan siinä 
vaiheessa, kun sato kerätään. Pakuri-
kilon hinta on tällä hetkellä 30-40 eu-
roa kilolta. Viljellystä pakurista saatu 
tulo on metsänomistajalle pääomatu-
lon alaista tuloa. Jos pakuri kerätään 
villinä luonnosta niin se rinnastetaan 
marjojen poimintaan ja veroa myyn-
titulosta ei mene.

Rauno Numminen



VARAA 
PAIKKASI 

NYT!

Soitellen Soteen – UIT Itämeren aalloilla
9.1.–20.1.2017 
Katsojien ja kriitikoiden ylistämä Uuden Iloisen Teatterin 
musiikki-iloittelu nähdään tammikuussa Viking Gracella.

Ajankohtaisiin kysymyksiin hersyvällä huumorilla tarraavan iloittelun 
tähtinä nähdään muun muassa UIT:n luottonäyttelijät Sari Siikander ja 
Jussi Lampi. Yllätysiloittelijana lavalle nousee taitoluistelun Euroopan 
mestari Laura Lepistö. Esityksen musiikista vastaa Jean S. 
Teatterista pääset nauttimaan varaamalla Piknik-päiväristeilyn tai
Vuorokauden risteilyn Viking Gracella. Tervetuloa merelle viihtymään!

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

A member of the                      Group

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

PS-5105C Tehokas ammattisaha, joka tarjoaa 
uusinta tekniikkaa ja luotettavuutta. 
Easystart, kevyt ja kestävä magnesiumvalurunko, ketjun 
kiristys sivulta. 13”/33 cm. 50 cm3 / 2,8 kW / 5,4 kg

alv 24%eur
399,-

alv 24%eur
599,-

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 



METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Vielä ehdit tilata taimikonhoidon tälle syksylle. Voit maksaa työt vaikka  
puukaupasta ja metsänhoitotöistä kertyneillä bonuksilla. 

Varhaisperkaus tarkoittaa, että havupuutaimikosta poistetaan tai-
mien kasvua haittaavat lehtipuut. Toimenpiteellä varmistat taimikkosi 
kasvun ja estät puustovauriot, joita muutoin syntyisi ylitiheässä metsässä.
Taimikonharvennuksessa taimikosta poistetaan huonolaatuiset ja  
vähäarvoiset puut, jotta arvokkaimpien puiden kasvu jatkuu ripeänä.  
Taimikonharvennuksen ansiosta ensiharvennushakkuun taloudellinen  
kannattavuus paranee merkittävästi. 

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi tai pyydä tarjous 
www.metsaforest.com

Hoitamalla  
metsääsi voit jopa 
kaksinkertaistaa  
metsätaloutesi 
kannattavuuden.

Metsävarallisuuden asiantuntija

Kysy lisää omasta Osuuspankistasi tai katso lisätietoja 
osoitteesta op.fi/metsa. 

Anianpellon markkinat
Etämetsänomistajat olivat järjestämässä ja kilpailemassa Anianpellon 
markkinoilla 12.-13.8. Vääksyssä. 

Matti Mäkiaho voitti klapikisan. Yhtenä tuomarina toimi Juha Nikula.

Anianpellon markkinat ovat historialliset, koska Suomen ensimmäiset 
markkinat, pidettiin vuonna 1728. Markkinat keskeytyivät noin 50 vuo-
deksi kunnes Lions Club Asikkala alkoi järjestämään markkinoita vuonna 
1970. Markkinoilla oli runsaasti ohjelmaa. Järjestäjänä oli Lions Club Asik-
kalan apuna Päijät-Hämeen ja Kouvolan Seudun ja Hämeenlinnan Seudun 
metsätilanomistajat.

Matti Mäkiaho toimi markkinoiden tiedotuspäällikkönä ja tutoroi uutta 
markkinapäällikköä, toimi klapikisan haastajana ja Vesijärvigolfin vastuu-
henkilönä. Hän voitti klapikisan. Kävynheittokisan järjestäjänä oli etämet-
sänomistajien yhdistysten Päijät-Hämeen, Kouvolan Seudun ja Hämeen-
linnan Seudun mo-yhdistykset. Järjestäjinä olivat  Päijät-Hämeestä kisan 
vastuuhenkilö Pekka Niemelä, puheenjohtaja Liisa Korpela, Kouvolan seu-
dun puheenjohtaja Juha Nikula ja Hämeenlinnan Seudun yhdistyksen pu-
heenjohtaja Samuli Notko hankki kisaan palkinnoiksi koivun taimia Jouko 
Tavailalta Saarenmaalta. Päijät-Hämeen yhdistys lahjoitti mitalit kolmelle 
parhaalle. Markkinoiden juontajana toimi Päijät-Hämeen yhdistyksen jä-
sen Hilkka Kemppi.

Matti Mäkiaho



JÄSENETUHINTAAN.

www.edutjasenelle.f i/etamol

Vuoden tilausjakso

95,00
(norm. 138,00)

Etusi 43,00

Tilausmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Säästä tilauslasku verotukseen.

tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840
Kerro soittaessa, että kyseessä on Etamol jäsenetutilaus.

Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä 
verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen metsän puolesta 
puhujana yli 80 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta, 
ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta 
metsänomistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy 
23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia.

Polku omaan metsään

Maastotaulukoiden digitaalinen aikakausi

UUTTA!
Tapion huippusuositut 

Hyvän metsänhoidon suositukset – MAASTOTAULUKOT
ovat nyt saatavilla mobiilisti! Pidä keskeisin metsätieto aina mukanasi. 

Dynaamiset taulukot ja laskurit sekä havainnolliset 
kuvaesimerkittuovat maastotaulukoihin aivan uuden ulottuvuuden.

Muista myös Tapion painetut julkaisut!
www.tapionkauppa.�

 Maastotaulukot

 www.tapio.�/maastotaulukot

Nykyinen tilaajakin voi 
hyödyntää Metsälehden

tarjouksen.
Vaikka olisitkin jo Metsälehden tilaaja, sinun 
kannatta tarttua Metsälehden jäsentarjouk-
seemme. Jos ilmoitat jo nyt ottavasi Metsä-
lehden tarjoushintaan, niin nykyisen tilauk-
sesi tai laskutuskautesi päätyttyä alkaa heti 
perään uusi kausi tarjoushinnalla.
Meneillään olevaa tilauskautta ei siis kesk-
sytetä, mutta sen jälkeen tilaus jatkuu tar-
joushinnalla.

Kannatta tarttua tilaisuuteen.


