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Pääkirjoitus

Rauno Numminen

Etämetsänomistat
istuttivat Suomen
100-vuotis muistometsiä
Etämetsänomistajien Liitto organisoi keväällä 2017 kampanjan,
jossa metsänomistajat voivat tilata metsäänsä 100 kappaletta Suomen
100-vuosikuusia. Kaikki istuttajat saivat muistoksi kunniakirjan ja
varta vasten tarkoitusta varten valmistetun pinssin. Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenet istuttivat metsiinsä yhteensä
noin 4000 kuusentainta. Kuuset hankittiin FinForelian eri taimitarhoilta niin, että ne sopivat alkuperältään sille maantieteelliselle alueelle,
minne metsänomistaja ne istuttavat. Maamme metsiin istutettiin muistokuusia myös silloin, kun Suomi täytti 50 vuotta. Useimmat kuuset
lienevät vielä voimissaan, sillä niiden tarkoitus on tiedostettu ja niistä
on pidetty hyvää huolta. Viisikymmentä vuotta istutetut varustettiin
myös metallisella muistolaatalla, joka sijoitettiin kuusen viereen asennettuun pylvääseen.
Etämetsänomistajien Liitto haluaa kampanjansa myötä kunnioittaa
itsenäistä Suomea ja onnitella isänmaata 100-vuotisesta taipaleesta.

Noormarkkulainen opettaja Onni Lehtovirta oli itse istuttamassa kuvassa näkyvää kuusta. Hän muistelee, että kuusen alkutaival oli haastava ja sitä lannoitettiin useampaankin kertaan. Onni Lehtovirta näkee yhtäläisyyksiä sekä
kuusen että maamme kehityksessä. Suomellakin oli hankalat aikansa puoli vuosisataa sitten, mutta niin kuin Finpyyn koulun pihassa kasvavalla kuusella niin Suomellakin menee nyt hyvin.

Rauno Numminen

Lehti painetaan kotimaiselle Lumiforte 100g paperille.
Tehdään Oulussa Stora Enson tehtaalla.
Paperi on 90% PEFC sertifioitu. Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy, Kerava

Etämetsänomistajien Liitto osastollaan mukana Farmarissa Seinäjoella
Etämetsänomistajien Liitolla
oli oma osasto Metsäkeskuksen
ja muiden metsäalan toimijoiden
”lähimaastossa” Seinäjoen Farmarissa kesäkuun puolivälissä. Osasto
oli hyvin sijoitettu ja väkeä kävi
runsaasti. Osaston hoidosta vastasi
erinomaisesti Eteläpohjanmaan
Mettälliset yhdistyksen jäsenet
puheenjohtajansa Pertti Rintanikkolan johdolla. Myös Metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Jouni
Aila oli vahvasti mukana tapahtumassa. Messupäivien aikana haasta-

teltiin useita metsäalan henkilöitä.
Etämetsänomistajien Liiton osastolla oli jatkuva päivystys ja halukkaat saivat tietoa sekä sanoin että
materiaalein haluamistaan asioista.
Kättä oli myös mahdollista tarkkuuttaa heittämällä käpyjä telkän
pönttöön. Osuivatpa kävyt sitten
hyvin tai huonosti pönttöön niin
palkinnoksi kaikki heittäjät saivat
Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökumppanin VikingLinen lahjoittaman risteilylahjakortin.

Seinäjoen Farmari-messujen osastoa johti Pertti Rinta-Nikkola (oik) ja Etämetsänomistajien Liittoa edusti hallituksen jäsen Pertti Kauppinen (vas).
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Etämetsänomistajat Saarenmaalla
Etämetsänomistajien Liitto
järjesti toukokuun lopulla metsäretken Saarenmaalle. Matka sai
hyvän suosion ja kaikki bussin
noin kuusikymmentä paikkaa täyttyivät monen eri Etämetsänomistajien Liiton jäsenistä. Matkan järjestelyistä vastasi Hämeenlinnan

Metsänomistajien puheenjohtaja
Samuli Notko. Samuli tunnetaan
laajalti myös muissa piireissä pätevänä metsäretkien järjestäjänä.
Niin tälläkin kertaa. Kaikki sujui
hyvin ja osallistujat olivat tyytyväisiä retken antiin.

Tällaiset katajakedot ovat tyypillisiä Saarenmaalla. Kuvassa Satakunnan
Metsänomistajien ” aktiivimatkailija ” Keijo Talasma Luvialta.

Yli puolet Viron metsistä uudistetaan luontaisesti männylle.

Matkan organisoija Samuli Notko
joutui muutaman kerran jopa huhuilemaan retkeläisiä kuulemaan
metsäepistolaa.

Paitsi Viron metsäasioista puhuttiin
matkalla myös muista metsäasioista. Tapio Koivusta huolestutti hirvien suuri määrä metsissä . Asialle
pitää nopeasti tehdä jotain. Motivaatio uudistaa metsiä männylle ja koivulle on jo nyt heikko.

Kataja on yleinen Saarenmaalla ja sitä myös pyritään jalostamaan monin tavoin. Retkeläiset tutustumassa ja maistamassa erilaisiin katajasta valmistettuihin hyytelöihin ja mehuihin.

5. Saarenmaalla ei ole juurikaan omaa puunjalostusta. Tämäkin kuitupuuerä on lähdössä Kuressaaren satamasta ehkäpä Suomeen.
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Kuvat: Sami Karppinen

Biotuotetehtaalle toimitetaan puuta kasvavia määriä
Metsä Groupin biotuotetehdas käynnistyi 15.
elokuuta kello 5.53 –
seitsemän minuuttia aikaisemmin kuin neljä vuotta
sitten oli sovittu. Tehtaan
käynnistäminen on edennyt suunnitellun starttikäyrän mukaisesti. Puuta tehtaalle toimitetaan kasvavia
määriä.
Puunkorjuu biotuotetehtaalle
alkoi 11. elokuuta Uuraisilta metsänomistaja Timo Akselinin harvennusleimikosta. ”Metsänomistajan kannalta biotuotetehdas on
todella hienoa asia. Tehdasinvestointi takaa kuitupuun kysynnän
kauas tulevaisuuteen ja mahdollistaa pitkäjänteisen metsänhoidon”, Jyväskylässä asuva metsänomistaja Timo Akselin iloitsi
korjuutyömaalla.
Akselinin metsätilalla Uuraisilla
sijaitseva 25 hehtaarin laajuinen harvennushakkuukohde sai kunnian
olla ensimmäinen Metsä Groupin
korjaama leimikko, josta puut varmuudella ohjautuivat jalostettavaksi
uuteen biotuotetehtaaseen.
”Metsä Group on minulle tuttu
puukauppakumppani jo pidemmältä
ajalta. Biotuotetehdasprojektiakin

olen saanut seurata kohtalaisen
läheltä, sillä työskentelen perustamassani Protacon-konsernissa, jonka
käsialaa on noin kolmannes koko
laitoksen automaation sovellusohjelmistoista”, Akselin kertoi.
Akselin pyrkii hoitamaan metsäomaisuuttaan ensisijaisesti taloudellisista lähtökohdista, mutta hän
ottaa myös luonnon ja eläimet huomioon metsätalouden toimenpiteissä. ”Tällekin kohteelle jätämme
aluskasvillisuutta suojaksi kanalinnuille ja palstan läpi virtaavan
puron reunavyöhyke säilytetään
luonnontilaisena”, innokas metsästyksen harrastaja kuvaili.

Puut ostetaan
omistajajäseniltä
Metsä Groupin metsäjohtaja
Juha Mäntylä myönsi pari päivää
ennen biotuotetehtaan käynnistämistä, että uuden tehtaan puunhankinnan lähtölaukaus jännitti
häntä lähes samalla tavalla kuin
huippu-urheilijaa jännittää ennen
suoritustaan.
”Onneksi olemme harjoitelleet tätä
varten hyvin. Puunhankintaa voisi
sanoa maratonlajiksi, jossa tasaisuus
ja pitkäjänteisyys ovat menestyksen
avaimet niin puunostajan kuin metsänomistajankin näkökulmasta.”

”Metsä Group on minulle tuttu puukauppakumppani jo pidemmältä ajalta”,
kertoo metsänomistaja Timo Akselin. Hän on työnsä kautta ollut myös rakentamassa biotuotetehdasta.

Biotuotetehtaan päästessä täyteen tuotantoon Metsä Groupin
vuosittainen kuitupuun hankintatarve kasvaa noin neljä miljoonaa
kuutiometriä.
”Kaikkiaan tämä tarkoittaa noin
6–7 miljoonan kuution lisäystä
ostoihin, koska hakkuista kertyy
myös tukki- ja energiapuuta. Tämän
kasvavan puumäärän haluamme
hankkia pääasiassa Suomesta ja
omistajajäseniltämme”, Mäntylä
painotti.
Puuta kotimaan metsissä tutkitusti riittää. Puukaupan hyvä vire
on Mäntylän mukaan vahvistanut
uskoa siihen, että metsänomistajilla on myös halua myydä puuta
uuden tehtaan tarpeisiin.
"Metsänomistajilta keräämämme
palautteen mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä yrittäjiemme korjuujälkeen. On helppo lähteä korjaamaan huomattavasti suurempia
puumääriä, kun voi luottaa yrittäjien tekevän työnsä hyvin kaikissa
olosuhteissa.”
Haasteitakin matkaan toki
mahtuu. ”Ratkaisujen kehittäminen
puunkorjuun- ja kuljetusten kausiluontoisuuteen on niistä suurimpia.
Toisekseen meidän on varmistuttava siitä, että metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehditaan hyvin
myös korjuumäärien kasvaessa.”

Yrittäjät odottavat kausivaihtelun tasoittuvan

Akselinin leimikolla puunkorjuusta vastanneen Forest-Linna
Oy:n yrittäjä Vesa Kärkkäinen
kertoi yrityksen puunkorjuumäärien nousseen jo jonkin verran.
”Odotan biotuotetehtaan tasaavan
korjuun kausivaihteluita ja nostavan
koneiden käyttöastetta. Uskon, että
korjuuhaasteeseen pystytään vastaamaan hyvin, koska myös osaavaa työvoimaa on metsäkonealalle saatavilla”, viiden korjuuketjun voimin
Metsä Groupille urakoiva Kärkkäinen summasi.
Vastaavin ajatuksin biotuotetehdasta ovat odottaneet multialaiset kuljetusyrittäjät Henri
ja Hannes Heinonen. Heidän
yrityksensä Kuljetus H&H Heinonen Oy vastasi kuitupuun kuljettamisesta Akselinin leimikolta
biotuotetehtaalle.
”Uskomme töiden lisääntyvän ja
ajomäärien tasaantuvan biotuotetehtaan päästessä kunnolla vauhtiin.
Metsä Groupille kuuluu iso kiitos
siitä, että he ovat halunneet tiivistää
suhdetta tuttujen yhteistyökumppaneiden kanssa.”
Heinoset ovat tyytyväisiä siihen,
että tehdasinvestoinnin positiiviset
vaikutukset näkyvät myös tiestössä.
”Niitä on kunnostettu Keski-Suomessa nyt oikein urakalla.”

Metsäjohtaja Juha Mäntylä painotti, että Metsä Group haluaa hankkia kasvavan puumäärän pääasiassa Suomesta ja omistajajäseniltään.
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Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat toiminut
25 vuotta
Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat juhli 25-vuotista taivaltaan
Kuusankoskella Koskelan upeissa
tiloissa. Paikalla ollut runsas osanottajajoukko sai nauttia hyvän

ruoan lisäksi lämminhenkisestä
ohjelmasta, johon kuului sopivasti
puheita ja lauluja. Tilaisuuden järjestämistä tuki Kymin 100-vuotissäätiö.

Juhlassa Saimaan Metsänomistajia edustivat entinen puheenjohtaja Annukka Kimmo ( vas ) ja istuva puheenjohtaja Irma Welling. Mukana oli myös Kymen Metsänhoitoyhdistyksen juuri eläkkeelle jäänyt metsäasiantuntija Pekka Ahokas.

Tilaisuuden juonsi yhdistyksen puheenjohtaja Juha Nikula. Taustalla yhdistyksen sihteeri Merja Salo-Jokela.

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajien 25-vuotisjuhla kokosi runsaan osanottajajoukon Kuusankosken kauniiseen Koskela-saliin. Juhlaa tuki Kymin
100-vuotissäätiö.
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Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle
Onko sinulla tärkeä maisema
tai alue, jonka haluaisit turvata
itselle ja tuleville sukupolville?
Tässä sinulle hyvä mahdollisuus. Voit perustaa suojelualueen

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Silloin suojelusi vaikutus tuplaantuu, sillä valtio
osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suo-

jelualueita vastaavan pinta-alan.
Kampanjassa on vielä tilaa uusille
alueille. Jos kiinnostuit katso tarkemmin sivulta http://www.luontolahjani.fi/.

Jaakko Temmes

METSO lentää taas paremmin
Me t s i e n s u o j e l u o h j e l m a
METSO on osoittautunut hyväksi
keinoksi viedä eteenpäin metsien
suojelua. Se on edistänyt hienosti
metsäalan, ympäristöalan ja suojelujärjestöjen yhteistyötä. Metsänomistajan kannalta parasta ohjelmassa on, että suojelu on vapaaehtoista ja että suojelusta maksetaan yleensä käypä korvaus. Pitkä
matka on Naturan ajoista menty
parempaan suuntaan.
Hyvin toimivan METSO:n
pahin takaisku koettiin vuoden
vaihteessa, kun valtio leikkasi ison
siivun suojeluohjelman rahoituksesta. Notkahdus näyttää onneksi
jääneen lyhytaikaiseksi, sillä rahoitusta paikattiin lisätalousarviossa
ja ensi vuoden luvut ovat taas kasvusuunnassa.

Etämetsänomistajien Liitto
on ollut jo monen vuoden ajan
mukana METSO-ohjelman seurantaryhmässä. Seurantaryhmä
on näkölapaikka metso:n etenemiseen ja siellä voi myös vaikuttaa
painotuksiin.
Seurantaryhmä kävi elokuussa
tutustumassa vesistöihin liittyviin hankkeisiin Kiskonjoen valuma-alueella Salon lähellä. Miten
veden laatua, virtaamaa ja vaelluskalojen elämisen mahdollisuuksia
edistetään osana metsien suojelua
- siitä näimme ja kuulimme paljon
asiaa.
Aloitimme retken Kiskonjoen latvoilta, missä on muodotettu merkittäviä suojelualueita
jokiuoman varrelle. Vaelluskaloista puhuimme myös paljon –

niiden elinympäristöjen parantamisesta ja vaelluesteiden poistamisesta. Esteiden poistamisen esimerkkinä oli tutustuimme Kosken
kartanon alueella olevan vanhaan
padon suunnitelmiin. Padon kohdalle on tulossa maastoa hyväksikäyttävä luontaisen kaltainen

kalatie, joka poistaa usean vuosisadan ajan vaelluskaloja haitanneen padon vaikutuksen.
Vesistöihin ja vesistövaikutuksiin kiinnitetään yleensä vähän
huomiota vaikka pienillä asioilla
voidaan vaikutta paljonkin vesistön
luonto- ja virkistysarvoihin.

Virtaava vesi muodostaa hyvin monimuotoisen elinympäristön. Kuvassa retkeläiset ihailevat eri sammallajien runsautta puroympäristössä.

Kosken kartanon padon kiertävässä kalatiessä on etsitty ratkaisua, joka huomioi niin maaston, toimivuuden että alueen museoarvot. Suunnittelun vaiheista kertoo meille kartanon isäntä Fredrik von Limburg Stirum.
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Yhdistykset maakuntamatkalla satakunnassa
Päijät-Hämeen, Riihimäki-Hyvinkään ja Hämeenlinnan metsätilanomistajayhdistysten metsäretki suuntautui elokuun lopulla
Satakuntaan. Matkaan oli lähtenyt lähes neljäkymmentä metsänomistajaa.
Metsäretken ensimmäinen
kohde oli Sampo Rosenlewin
tehdas, missä valmistetaan puimureiden lisäksi harvestereja ja ajokoneita. Käydyssä keskustelussa
todettiin, että metsänomistajan
kannalta on tärkeää se, että oikeanlainen kone hakkaa eri kohteita.
Lopputulos ei ole välttämättä paras
mahdollinen, jos päätehakkuuseen
hyvin soveltuvalla motolla haka-

taan myös ensiharvennus. Puukauppaa tehdessään metsänomistajan kannattaa selvittää se millaisella kalustolla hakkuu tullaan
tekemään. Sampo tarjoaa oivan
koneen sekä ensiharvennusleimikoiden hakkuuseen että lähikuljetukseen.
Metsäretkeilyn toisena kohteena
oli tutustuminen tuulivoimaan.
Porin edustalle on rakennettu kymmenen neljän megawatin tuulivoimalaa. Ne sijaitsevat merellä enimmillään kolmen kilometrin päässä
rannasta. Tämä merituulipuisto
vastaa lähes yhdeksän tuhannen
sähkölämmitteisen omakotitalon
vuotuista energiankulutusta. Kaik-

Hämeenlinnan Metsätilanomistajien puheenjohtaja Samuli Notko ( vas ) ja
Riihimäen-Hyvinkään ex-puheenjohtaja Reijo Wihinen keskustelevat ehkä
siitä kummalta puolelta reimari ohitetaan.

ETÄMETSÄNOMISTAJA

kiaan Suomessa on tällä hetkellä
noin 600 tuulimyllyä.
Metsäretki huipentui risteilyyn
Reposaaresta Poriin Charlotta aluksella. Takatuuli suosi retkeläisiä 27
kilometrin risteilyllä ja laivan kannella eri yhdistysten jäsenten oli

mukava ja leppoisa vaihtaa ajatuksiaan. Erikoisia lintujakin näkyi
matkalla kuten harmaahaikara,
ruskosuohaukka ja räyskä. Sekin
todettiin, että Satakunnan maakuntalintu on sinitiainen ja maakuntakukka tyrni.

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien jäsen Timo Haavisto on ollut yhdistyksen jäsen koko yhdistyksen olemassaolon ajan eli 18 vuotta.
Aina lähdetään matkaan, kun yhdistyksen puheenjohtaja Samuli Notko kutsuu.

Mikko Pesälä Sampo Rosenlewistä esitteli sekä yrityksen moton että
ajokoneen

Tietoisku

Mitä erilaiset metsänkäsittelyn toimenpiteet tarkoittavat käytännössä?
Metsäkeskus on tuottanut hyvän joukon lyhyitä tietoiskuvideoita, joilla kuvataan metsänkäsittelyn eri vaiheita.
Ne ovat kaikkien katsottavissa joko suoraan Youtubessa (hakusanalla ”havaintometsä”) tai Metsäkeskuksen nettisivujen kautta.
Metsäkeskuksen sivuilla on videoista lisätietoja.

https://www.metsakeskus.fi/havaintometsat

Mistä löytää metsäpalvelujen tuottajia?
Jos et ole aikaisemmin käyttänyt Metsäkeskuksen metsään.fi-palvelun työkohdeilmoitus-palvelua siihen kannattaa kyllä tutustua.
Palvelusta löytyy kattava määrä alueellisia palvelujen tuottajia ja puun ostajia. Vaikka et haluaisikaan laittaa työkohdetta tai leimikkoa
heti eteenpäin, voit selailla alueen toimijoita ja heidän tietojaan.

http://www.metsaan.fi/

Nimityksiä
Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö myönsi Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtajalle Rauno Nummiselle
16.6.2017 metsätalousneuvoksen arvonimen.
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Kasvava puu sitoo hiiltä
Euroopan parlamentti tekee syyskuussa linjauksia metsien asemasta
EU:n ilmatopolitiikassa. EU:n
ympäristövaliokunnan tekemä
ehdotus asiasta säikäytti suomalaiset, sillä siinä haluttiin jäädyttää
metsien käyttö edellisten vuosikymmenien tasolle. Ehdotus on Suomelle huono, sillä puun käyttö on
vuosikymmenien alhaisten lukujen
jälkeen taas kasvussa. Ehdotus ei
myöskään kohtele maita tasapuolisesti, sillä hakkuiden määrää ei
ole sidottu metsien kasvuun vaan
johonkin historialliseen ajanjaksoon.

Parlamenttikäsittelyä ajatellen
MTK järjesti 4.9. tilaisuuden,
jossa haettiin yhteistä ymmärrystä
ja linjaa sekä evästettiin suomalaisia
euroedustajia tekemään töitä asian
eteen. Keskustelu kulki poikkeuksellisen vilkkaasti, sali oli täynnä ja
nettikuuntelijoita langat punaisena.
Puunkäytön, metsänhoidon ja
hiilensidonnan välisiä ilmiöitä käytiin hyvin läpi. Metsässä oleviin
puihin sidotun hiilen määrän todettiin hakkuiden lisääntyessä ensin
pienenevän, sitten kääntyvän entistä
suurempaan nousuun. Tämä ei ole
vielä koko kuva asiasta, vaan merki-

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi asian valmistelusta ja
etenemisestä.

tystä on myös sillä, mitä tapahtuu
hakatuille puille eli millä aikataululla niihin sidottu hiili vapautuu
ilmakehään. Puurakentaminen on
parhaita tapoja säilöä tukkipuissa
ollutta hiiltä pitkäaikaisesti.
Keskusteluissa käsiteltiin myös
metsätuhoja. Metsätuhojen tulkitaan tapahtuvan satunnaisesti riippumatta metsänhoidosta, vaikka
metsätuhoriskeihin vaikuttavat
paljon sekä metsien käyttö että
hoito. Hoitamattomuus ja puuston
keski-iän nousu lisäävät merkittävästi sekä hyönteistuhoja että metsäpaloja, jotka taas syövät hiilivarastoja.
EU:n parlamentissa metsien
käytön ymmärrys on hyvä lähinnä
metsäisten maiden – noin 5 maata
– edustajilla. Muiden osalta metsien käytön, metsänhoidon ja hiilen
sidonnan ymmärtäminen ei ole
alkuunkaan selvä. Näistä keskusteluista ja tästä työstään kertoivat
tilaisuudessa Suomen euroedustajat
Nils Torvalds ja Petri Sarvamaa.

Vaikka tilaisuudessa moitittiin EU-parlamentin päätöksenteon monimutkaisuutta ja satunnaisuutta, päälimmäiseksi jäi kuitenkin usko siihen että lopputulos
tulee oleman ehdotusta merkittävästi parempi. Yksinkertaisena ja
tasapuolisena ratkaisumallina olisi,
että hakkuiden maksimimäärä sidotaan metsien kasvuun eikä historiallisiin hakkuisiin. Siinä tavoitetta
suomalaisille mepeille.

Tilaisuus veti pörssisalin täyteen
asiasta kiinnostuneita. Keskustelu oli poikkeuksellisen vilkasta ja
monipuolista.

Jaakko Temmes

Kuutio starttasi vauhdilla puun myynnin
– uusia ominaisuuksia tulossa
Digitaalisessa puukauppapaikka
Kuutiossa myynti on lähtenyt
kevään lanseerauksen jälkeen vauhdilla käyntiin. Kuution ennätykset
tarjousten määrässä ovat parantuneet viikko viikolta elokuusta lähtien ja palvelun kautta tehtyjen tarjouspyyntöjen määrä kokonaisuudessaan on jo kahden miljoonan
kuution tasolla.
-

Palveluun on tullut jatkuvasti
uusia käyttäjiä ja olemme saaneet
hyvän määrän yksityisiä metsänomistajia palvelun käyttäjiksi.
Kokeilukynnys on matala, koska
palvelu on yksityisille metsänomistajille maksuton. Palaute

on ollut pääasiassa positiivista
ja myös toivottua. Kiitosta on
tullut käytön helppoudesta ja ylimääräisten metsäkäyntien vähenemisestä, sanoo Aku Mäkelä.
Kuutiota kokeilleet ovat nopeasti
omaksuneet palvelun osaksi metsäomaisuuden hoitoa ja siirtyneet
palvelun toistuviksi käyttäjiksi. Palvelu on herättänyt samalla toiveita
ominaisuuksista, jotka helpottaisivat entisestään metsäomaisuuden
hallintaa.
-

Tästä eteenpäin meidän tehtävänä on kehittää palvelua. Toivottavasti saamme lisää lois-

tavia ideoita ja visioita siitä,
mihin suuntaan Kuution pitäisi
kehittyä, kertoo Mäkelä.
Edellisessä Etämetsänomistaja-lehdessä Jaakko Temmes kokeili
palvelua, kehui tarjouspyynnön
teon helppoutta ja kehotti kokeilemaan palvelua. Temmes toivoi
esimerkiksi lisää mahdollisuuksia
metsävaratietojen tuontiin metsään.fi-palvelun rinnalle.
-

Jaakonkin toive tuli toteutettua.
Seuraavat askeleet on aikataulutettu ja syksyllä otamme metsävaratietojen lataamisen myös
muualta kuin metsään.fi:stä

käyttöön sekä mm. ruotsinkieliset metsänomistajat huomioon
julkaisemalla palveluun kieliversion ruotsiksi, Mäkelä sanoo.
Etämetsänomistajat ovat olleet
Kuution kehityksessä mukana
alusta asti ja perustajaosakkaina.
Esimerkiksi puheenjohtaja Rauno
Numminen on ollut aktiivisesti
myös itse mukana Kuution kehitystyössä. Kaikkien osapuolien aktiivisuudella ja panostuksella palvelusta saadaan sellainen, että se palvelee kaikkien käyttäjien tarpeita
tasapuolisesti.
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Rauno Numminen

TAPIO 110-VUOTTA
Tapion toimitusjohtaja Panu
Kallio avasi 7.9.2017 Tapion
päivän, johon oli kutsuttu laajasti yhteistyökumppaneita eri
toimialoilta ja eri organisaatioista todeten, että nyt on tavallista enemmän syytä juhlaan,
sillä Tapio organisaationa viettää
110-vuotisjuhliaan. Tapio perustettiin 3.12.1907, kun Metsäystäväin Seura ja Suomen Metsänhoidonystävien Seura Tapio yhdistyivät. Vuonna 1932 perustettiin
Metsälehti.
Vuonna 1950 Keskusmetsäseura
Tapio ja metsähoitolautakunnat
järjestivät Metsämarssin, jonka
tavoitteena oli painottaa metsänomistajille ja koko kansalle metsänhoitotyön tärkeyttä. Tähän tapah-

tumaan osallistui puoli miljoonaa
metsänomistajaa.
Vuodesta 2015 lähtien Tapio on
toiminut kaupallisena konsernina
tarjoten metsäbiotalouden luotettavaa tietoa ja tehokkaita ratkaisuja asiakkaillemme ja yhteiskumppaneilla.
Suomen tulee harjoittaa Ilmastoviisasta metsänhoitoa ja sen ohjekirja on hyvän metsänhoidon suositukset, jotka metsätalouden toimijat ovat yhdessä tehneet. Näitä
noudattamalla onnistuu myös hiilivarastojen ja -nielujen kasvattaminen.
Ilmastonmuutoksen hillinnän
ohella myös siihen sopeutuminen
on todella tärkeää metsätaloudessa.
Esimerkkeinä tulevasta ovat eri-

laisten puulajien viljely, kuivuusherkkien kohteiden uudistaminen
ja puunkorjuu roudattomissa olosuhteissa.
Panu Kallio totesi, että jos emme
pidä metsien hoitoa omissa käsissämme, emmekä huolehdi kapasiteetistamme käyttää metsää ja
puuta hyödyksi, niin hoitamattomana metsien ongelmat lisääntyvät. Tulevaisuudessa lisääntyvien
myrskyjen seurauksena tuulituhot
metsissä johtavat mittaviin hyönteistuhoihin, jotka yhdistettynä
metsien samalla lisääntyvään paloherkkyyteen voivat johtaa siihen,
että hyvällä metsänhoidollamme
kasvatetut metsien hiilivarastot
alkavat purkautumaan hallitsemattomasti luonnon toimesta. Ja se ei

ole ilmastonmuutoksen hillinnän
kannalta eikä myöskään taloudellisen kestävyyden kannalta optimaalista.

Ministeri Jari Leppäkin on huolissaan EU hiilipäätöksistä

Tapahtuman aluksi toimitusjohtaja Panu Kallio tarjosi muutamia aiheita vieraille keskustelun pohjaksi.
Ne ovat tärkeitä myös meille metsänomistajille ja niihin on hyvä tutustua.
4. Metsien monikäyttö
1. Ilmastonmuutos: hillintä ja sopeutuminen
• Yhteiskunnan ja metsänomistajien metsiin liittyvät arvot ja tarpeet
• Uusiutuvien raaka-aineiden ja kestävien energiamuotojen käytön
moninaistuvat
lisääminen
• Metsien aineelliset ja aineettomat ekosysteemipalvelut laajentavat
• Metsien hiilinielun ja puun hiilivaraston merkityksen korostuminen
metsien käyttöä sekä luovat uutta liiketoimintaa
• Sääolosuhteiden ääri-ilmiöiden vaikutukset metsiin
2. Bio- ja kiertotalouden kasvu Suomessa ja Euroopassa
• Puun kysynnän lisääntyminen
• Uudet tuotteet, korkeampi jalostusaste

5. Digitalisaatio – teknologisen kehityksen kiihtyminen – Alustatalous
30 % BKT:sta v. 2030
• Uudet tehokkaat toimintatavat mullistavat myös metsäsektorille ja
metsän- ja luonnonhoidossa
• Uusien palveluiden tarjoaminen asiakkaille

3. Kestävä kehitys
• Tarve osoittaa ja todentaa metsäbiotalouden kestävyys
• Vastuullinen metsän- ja luonnonhoito sekä metsien kasvun lisääminen
• Biodiversiteettikato/Metsien monimuotoisuuden vahvistaminen

Rauno Numminen

Melalta uusi hittituote
Melan Eläkeyksikön päällikkö
Risto Syvälä kertoi Etämetsänomistajien Liiton hallituksen kokouksessa Espoossa Melan uudesta hittituotteesta. Tämän hittituote on
osittainen ( varhennettu ) vanhuuseläke ( OVE ). Sen saamisen edellytykset on se, että hakijan pitää olla
täyttänyt 61 vuotta ja hän ei saa
olla ” omalla ” eläkkeellä. OVE:en
ei liity työskentelyä koskevia vaatimuksia, eli työtä ei tarvitse lopettaa

eikä myöskään vähentää. Jos haluaa
päästä varhennetulle vanhuuseläkkeelle, niin sitä pitää hakea Melalta.
Hakemuksen perusteella voi saada
¼-osan tai puolet siitä eläkkeestä,
joka on karttunut edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Varhennettu vanhuuseläke on mielenkiintoinen uusi tuote. Kannattaa
kysyä lisää oman alueen Mela-asiamieheltä Heitä on kattavasti Suomessa yhteensä 40.

Melan Eläkeyksikön päällikkö Risto Syvälä
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Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset

Yhteyshenkilö

Puhelin

Sähköposti

Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry

Pertti Rinta-Nikkola

050 5525 418

pertti.rinta-nikkola@netikka.fi

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

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry

Jouni Mikkola

040 506 8032

jouni.k.mikkola@outlook.com

Meän Mettäkerho ry

Heikki Kärki

040 583 2869

heikkikarkiheikki@gmail.com

Napapiirin metsänomistajat ry		

Kaisa Post

040 736 7902

kaisa.post@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

Pohjanmaan Metsänomistajat POMO ry

Tapio Niemi

050 356 7349

tapio.niemi@me.com

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

Etämetsänomistajien Liiton nettisivut
http://www.etamol.fi

Etämetsänomistajien Liiton Facebook-sivut
http://www.facebook.com/etametsanomistaja

Rauno Numminen

Turun Seudun Metsänomistajien erikoisuus on
kuukausittaiset esitelmätilaisuudet
Turun Seudun Metsänomistajat pitää kuukausittain jäsenilleen esitelmätilaisuuksia, joissa
käsitellään laajasti eri metsäsektorin aiheita. Tilaisuudet pidetään hyvässä yhteistyössä metsäkeskuksen kanssa ja metsäkeskuksen
tiloissa. Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Mäkelä pitää käytäntöä
hyvänä ja kehottaa muitakin yhdistyksiä harkitsemaan vastaavanlaista
toimintaa.
Turun Seudun Metsänomistajat
haluaa myös tehdä yhteistyötä
naapuriyhdistysten kanssa. Satakunnan Metsänomistajien kanssa
tällaista yhteistyötä on harjoitettu
jo ainakin parin vuosikymmenen
ajan. Yksi perinteinen yhteistoiminta muoto on joka syksyinen
metsäristeily Turusta Tukholmaan.

Turun Seudun Metsänomistajat
osallistuu myös tarvittaessa maakunnalliseen toimintaan. Puheenjohtaja Mäkelä on ollut asiantuntijana alueellisessa riistaneuvostossa. ”Metsästäjälle tämmöinen
pesti sopii hyvin”, toteaa Heikki
Mäkelä.
Etämetsänomistajien Liitto on
osallistunut Oripään maaseutunäyttelyyn jo seitsemänä vuotena
ja joka vuosi Turun Seudun Metsänomistajat on vastannut näyttelyosaston hoidosta. Turun Seudun
Metsänomistajat on antanut myös
tänä vuonna 20-vuotta täyttävän
Etämetsänomistajien Liiton toimintaa merkittävän panoksen, sillä
yhdistyksestä on aktiivisesti osallistuttu liiton hallintoon. Tällä hetkelläkin yhdistyksen puheenjoh-

taja Heikki Mäkelä istuu Etämetsänomistajien Liiton hallituksessa.
Turun Seudun Metsänomistajat on perustettu vuonna 1989
ja jäseniä siinä on tällä hetkellä noin
140. Ensimmäiset kaksi vuotta
puheenjohtajana toimi Jarmo Suomala ja sen jälkeen neljä kautta
yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Heikki Mäkelä, joka on myös
yhdistykseen perustajajäsen. Etämetsänomistajien Liiton pitkäaikainen taloudenhoitaja Mikko
Vahvaselkä hoiti Turun Seudun
Metsänomistajien puheenjohtajan
pestiä pitkää eli vuodesta 1996 vuoteen 2013, jonka jälkeen remmiin
astui jälleen Heikki Mäkelä.

Turun Seudun Metsänomistajien puheenjohtaja Heikki Mäkelä on tyytyväinen siitä, että yhdistyksen hallintoon on saatu aktiivisia henkilöitä ja
näin tehtäviä voidaan jakaa eri henkilöiden kesken. Haasteena Heikki Mäkelä pitää sitä, että miten saadaan tieto yhdistyksen toiminnasta
leviämään potentiaalisille jäsenkandidaateille ja sitä kautta saataisiin
yhdistykseen uusia jäseniä.

Kahdella 18V akulla
toimiva Makita ei hyydy rankametsässäkään!
Makitan 36V akkuketjusaha DUC303 toimii
kahdella 18V akulla (18V + 18V), jotka on
kytketty sarjaan.

18V x2 Lithium-ion
Suorituskykyä kahdella
18V Li-ion akulla!
DUC303:ssa on uusi hiiliharjaton ulkonapamoottori, jonka ansiosta sahan vääntö on

paan malliin verrattuna 25 % suurempi.

korkea, vaikka ketjunopeus on suuri (20 m/s).

DUC303 on saatavana runkoversiona sekä

Suuren ketjunopeuden ansiosta sahaaminen

kahden 5,0Ah akun versiona.

sujuu nopeasti ja jouheasti Korkea vääntö

DUC303Z - runkoversio ilman akkuja ja

takaa suorituskyvyn myös suurempia leikkoja
tehdessä. DUC303 on erittäin monipuolinen
ja suorituskykyinen saha monenlaisiin tarpeisiin rakennuksilla, kotona, mökillä tai vaikka

laturia hintaan 399€ (alv24%)

DUC303PT2 kahdella 5,0Ah akulla
hintaan 590€ (alv24%)

rankametsässä. Hiiliharjaton moottori säästää
akun energiaa itse sahaamiseen. DUC303:n

Lisätietoja tuotteista ja jälleenmyyjistä

sahauskapasiteetti yhdellä latauksella on aiem- osoitteesta

www.makita.fi

Makitan 18V Li-ion akuilla toimiva tuoteperhe kasvaa jatkuvan innovatiivisen tuotekehityksen
johdosta. 18V tuoteperhe käsittää tällä hetkellä 160 laitetta, jotka kaikki toimivat samoilla akuilla.

Raha kasvaa
suomalaisessa
Metsässä
Metsä Groupin biotuotetehdas on investointi Suomeen ja kasvuun.
Haluamme ostaa tehtaalla jalostettavat puut kotimaasta. Hyvä työn jälki,
monipuoliset palvelut ja jäsenedut ovat vahvuutemme.
Valitse Metsä Group kumppaniksesi puukauppaan ja tule mukaan
rakentamaan kasvua Suomeen. Hae oma metsäasiantuntijasi
www.metsaforest.com ja pyydä tarjous puukaupasta.

Metsävarallisuuden asiantuntija
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Hyödynnä jäsenetusi!
Ota FSC-metsäsertifiointi
haltuun uudella
verkkokurssilla:

Sertiseriffi FSC
Toteuttaja

Jouluristeilyt
Miten olisi joulu yhdessä paketissa?
Jätä siivous ja muut valmistelut väliin ja
vietä valmis joulu merellä.
Katso jouluiset vaihtoehdot!
Vikingline.fi/joulu

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

Muista myös kätevät

TAPIO Metsänhoitokortisto
ja TAPIO Maastotaulukot!
Katso jäsenetukoodisi
www.etamol.fi -sivulta Tapion logon takaa – saat
20 % alennuksen.

Käy verkkokaupassa

www.tapionkauppa.fi

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ
Koivikko pakuriviljelmäksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin
klapikauppa ja nopeammin
kuin tukkipuu
Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä.
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan
suuri tulevaisuus.
Pakurinviljelyllä saat metsän tuoton uusiin ulottuvuuksiin.
Tarjoamme metsänomistajille avaimet käteen -palvelun
pakurin viljelyyn.

Valitaan koivikko ja tehdään
sopimus pakuriymppäyksestä
Suomen Pakuri hoitaa istutuksen koivikkoosi
Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)
Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)
Jäät odottamaan uutta satoa tai
hakkaat puut polttopuiksi

Ota yhteyttä
Mikkelintie 568, 45370 Valkeala
Puh. 0400 317 969
www.suomenpakuri.fi

TÄMÄ REKKA KULKEE
METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA
JA BIOPOLTTOAINEELLA

Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaan
Suomen nuorille. Koulukiertue pysähtyy noin 60 paikkakunnalla syksyn 2017
aikana. Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö ovat hankkeen päärahoittajat.
Bioaika-tapahtumakiertueen tuottaa Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke.
Hyppää kyytiin! bioaika.fi

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

JÄSENETUHINTAAN.
www.edutjasenelle.f i/etamol
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

Kerro soittaessa, että kyseessä on Etamol jäsenetutilaus.
Tilausmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Säästä tilauslasku verotukseen.

Polku omaan metsään
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.

Vuoden tilausjakso

95,00
(norm. 138,00)
Etusi 43,00

