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Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Markkinat määräävät metsätaloudessakin

 Pääkirjoitus

Olen pidemmän aikaan perään-
kuuluttanut sellaista mekanismia 
puukauppaan, joka vakuuttaisi 
metsänomistajalle sen, että puun 
ostaja maksaa kussakin puun-
kauppatilanteessa sen, minkä jat-
kojalosteiden markkinat mahdol-
listavat. Oletushan puukaupassa on 
aina se, että puun ostaja pyrkii osta-
maan puuta mahdollisimman hal-
valla. Metsänomistaja puolestaan 
pyrkii saamaan puustaan parhaan 
mahdollisen hinnan. Jo muutaman 
vuoden puumarkkinat ovat toimi-
neet hyvin eli metsänomistajat ovat 
myyneet puuta siinä määrin mitä 
teollisuudella on ollut tarve ostaa. 

Yksi hyvin toimineeseen puu-
markkinaan vaikuttava tekijä on 
Suomessa jo usean vuoden ajan 

toiminut Puumarkkinatyöryhmä. 
Tällä hetkellä maa- ja metsätalo-
usministeri Jari Lepän johtamas-
sa Puumarkkinatyöryhmässä ovat 
edustettuna sekä puunmyyjät että 
puun ostajat ja se kokoontuu pari 
kertaa vuodessa.

Viime viikkoina on paljon pu-
hetta aiheuttanut Jämsän Kaipo-
lan paperitehtaan sulkemispäätös. 
Pörssiyhtiö tekee päätöksensä bis-
neksen kannattavuuden perusteel-
la. Politiikkojen yhteiskuntavas-
tuuseen liittyvillä vetoomuksilla ei 
ole paljon painoa näissä päätöksis-
sä. Kaipolan paperitehtaan sulke-
misen pääasiallinen syy lienee sa-
nomalehtipaperin kysynnän vähe-
neminen. UPM perustelee sulke-
mispäätöstään myös muita maita 

suuremmilla palkka- ja raaka-aine-
kustannuksilla. Osansa saa myös 
Suomen vero-, sähkö- ja polttoai-
nepolitiikka. 

Toimiva metsätalous on edel-
leen ja jälleen Suomen talouden 
kivijalka. Metsäteollisuuden in-
vestoinnit ovat eritäin kalliita ja 
pitkäkestoisia. Kyse on siis useim-
miten miljardeista ja kymmenistä 
vuosista. Haasteena metsäteollisuu-
den investointien päätöksen teos-
sa on varmasti se, että hallituskau-
det ovat vain 4 vuotta kerrallaan. 
Nyt olisi syytä miettiä, että olisiko 
mahdollista tehdä metsäteollisuu-
den kannalta merkittävistä päätök-
sistä sellaisia, jotka olisivat voimas-
sa useamman vaalikauden ajan. Sa-
ma koskee myös metsänomistajia. 

Myös heille on tärkeää tietää muun 
muassa metsänhoitoon investoi-
dessaan metsänhoidon kannatta-
vuuteen vaikuttavat tekijät vuosia 
eteenpäin. Tämä siitä syystä, että 
kiertoaika metsässä taimesta tukki-
puuksi on kymmeniä vuosia.

MetsäGroupin pääjohtaja Ilk-
ka Hämälä peräänkuulutti erääs-
sä haastattelussaan vaalikausien yli 
ulottuvaa metsäpolitiikkaa. Ajatus 
on tällä hetkellä hyvinkin ajan-
kohtainen, mutta ei ennen kuulu-
maton. Vuonna 2010 Matti Van-
hasen hallituksen elinkeinomi-
nisteri Mauri Pekkarinen ehdot-
ti maahamme Metsäalan strategis-
ta ohjelmaa. Ohjelmaa laatimaan 
kutsuttiin Työtehoseuran nykyi-
nen toimitusjohtaja Juha Ojala. 

Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten kehittämispäivien osallistujat Tampereella. Kuvaajana kehittämispäivän järjestelyihin osallistuneen Tampeen 
Seudun Metsänomistajien puheenjohtaja Matti Ilveskoski.
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Etämetsänomistajien Liitto järjesti jo kolmat-
ta kertaa kehittämispäivät jäsenyhdistystensä 
hallintohenkilöille. Tapahtumapaikkana oli 
Tampere ja päiville osallistui edustajia kym-
menestä metsätilanomistajayhdistyksestä eri 
puolelta Suomea. Päivien aikana oli tarkoitus 
miettiä, miten toimintaa kehitetään sekä jä-
senten, että yhteiskunnan ja yhteistyökump-
paneiden suuntaan.

Lisää näkyvyyttä
Kehittämisasioita mietittiin työryhmissä ja mo-
nen työryhmän esityksessä toivottiin Liitolta li-
sää näkyvyyttä sekä lausuntoja ja sitä kautta li-
sää vaikuttavuutta koko metsäsektorilla. Met-
sänomistajien koulutuksessa webinaarit ovat 
olleet korona-ajan tapa jakaa metsätietoa. Ne 
koettiin hyvinä ja niitä toivottiin lisää.

Yhdistystoiminta on haasteiden edessä
Kaikki yhdistystoiminta on murroksessa. 
Nuoret eivät ole järin innostuneita toimimaan 

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Lisää näkyvyyttä, vaikuttamista ja palveluita

Kehittämispäivien aluksi osallistujat kertoivat metsäsuhteestaan ja esittelivät oman yhdistyksensä toi-
mintaa. Kuvassa Pertti Kauppinen Tampereen Seudun Metsänomistajista.

Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökumppaneis-
ta MetsäGroupin jäsenpalvelujohtaja Juho Ranta-
la kertoi heidän palveluistaan ja puun käyttöön liit-
tyvistä hankkeista koskien mm. Raumaa ja Kemiä.

yhdistyksissä ja vanhat yhdistyskonkarit alka-
vat väsyä toimintaan. Tämä koskee kaiken alan 
yhdistyksiä, ei siis vain metsäpuolta. Kehittä-
mispäivillä tuotiin esiin sellainen vaihtoehto, 
että Etämetsänomistajien Liittoon voisi kuu-
lua myös henkilöjäseniä. Tämä palvelisi ensisi-
jaisesti sellaisia metsänomistajia, joiden alueel-
la ei ole toimivaa metsätilanomistajayhdistys-
tä. Tämä malli voisi toteutuessaan tuoda mer-
kittävän määrän lisää jäseniä Etämetsänomis-
tajien Liittoon ja samalla myös kassavirtaa.

Lisää tuotemyyntiä ja markkinapaikka 
lehteen
Etämetsänomistajien Liitolla on ollut myyn-
nissä jäsenyhdistystensä jäsenille mm. pinsse-
jä, solmioneuloja ja metsäliivejä. Tätä tuoteva-
likoimaa toivottiin laajennettavan esimerkiksi 
taimi- ja siemenmyyntiin. Metsälehden kanssa 
tehtävää yhteistyötä pidettiin erittäin hyvänä. 
Yhteistyön avulla metsänomistajan on helppo 
ja edullinen tilata Metsälehti.

Etämetsänomistaja-lehteen tullaan perusta-
maan markkinapaikka, missä jäsenet voivat os-
taa ja myydä metsällisiä tarvikkeitaan tai vaik-
kapa autoaan tai metsätilaansa. Markkinapaik-
ka tulee olemaan maksullinen.

Etämetsänomistajien Liitolla tärkeä rooli
Monessa puheenvuorossa todettiin, että Etä-
metsänomistajien Liiton toiminta on tuonut 
paljon hyvää sekä jäsenyhdistyksille että nii-
den jäsenille. On tärkeää edelleen kehittää 
Liiton toimintaa siihen suuntaan, että mer-
kitys yhtenä metsäklusterin toimijana koros-
tuu edelleen.

Edellä on kuvattu pieni osa kehittämispäivän 
kehittämisideoista. Hallitus on listannut kaik-
ki ehdotukset ja sellaiset, jotka ovat kehittämis-
kelpoisia, pyritään ottamaan käyttöön mahdol-
lisimman nopeasti.
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Ainakin länsirannikolla metsissä ja teillä kulkijaa kohtasi 
Aila myrskyn jälkeen surullinen näky. Uudistusaloilta sie-
menpuut olivat kaatuneet, vasta harvennetut nuoret met-
sät olivat myrskyssä harventunee uudistamiskuntoon ja uu-
distusalojen reunoilta metsää oli kaatunut laajoilta alueilta. 

Mitä tehdä ?
Jos puita on kaatunut useita kymmeniä kappaleita niin ne 
pitää metsälain perusteella kerätä pois metsästä. Tehtävä on 
haastava ja useimmiten myrskypuiden korjuuseen tarvitaan 
monitoimikone ja ajokone. Työ on vaikeaa ja se on myös 
kallista. Puiden korjuu voi tulla kalliimmaksi mitä puista saa 
myyntituloja.

Vakuutus korvaa
Riippuen vakuutuksen laajuudesta ja valitusta korvausmää-
rästä metsävakuutuksesta maksetaan vaikeutuneen korjuun 
aiheuttamia lisäkustannuksia. Jos mysrky kaataa kasvatus-
metsää niin vakuutuksesta korvataan myös tulevien vuosien 
kasvun menetys. Merkittävää tappiota voi aiheutua myös sii-
tä, että myrsky katkoo puiden runkoja ja näin arvokas tuk-
kipuu muuttuu kuitupuuksi.

Jos Sinulla ei vielä ole metsävakuutusta, niin viimeistään 
nyt sellainen kannattaa hankkia. Vuosi vuodelta myrskyt 
tuntuvat lisääntyvän. Ja kun useimmiten maa ei ole jäässä 
talvellakaan, niin tuhoja metsissä syntyy varmasti.

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Oletko ostanut palveluita 
OTSO Metsäpalvelut oy:ltä?
OTSO Metsäpalvelut on esittänyt käräjäoikeudelle yrityssaneeraushake-
muksen 11.9.2020. Yrityssaneeraus on menettely, jonka tavoitteena on 
turvata yhtiön elinkelpoisuus ja mahdollisuudet jatkaa toimintaa nor-
maalisti.

Metsäjohtaja Anna Rakemaan Suomen Metsäkeskuksesta toteaa, että 
saneerausmenettely ei vaikuta metsänomistajille myönnettäviin ja mak-
settaviin Kemera-tukiin. Metsäkeskus maksaa Kemera-tukia suoraan met-
sänomistajan ilmoittamalle pankkitilille tai metsänomistajan pyynnös-
tä hänen osoittamansa toimijan tilille kuten mm. OTSO Metsäpalvelut 
Oy:lle. Jälkimmäisessä tapauksessa toimija vähentää Kemera-tuen met-
sänomistajan laskutuksesta ja toimijan metsänomistajalle osoittama las-
ku on tuen verran pienempi.

Metsäkeskus myöntää edelleen normaaliin tapaan Kemera-tukea sel-
laisille hankkeille, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta OTSO Metsä-
palvelut vastaa. Poikkeuksen tekevät luonnonhoitohankkeet, joiden tu-
ki myönnetään suoraan niitä suunnitteleville ja toteuttaville toimijoil-
le. OTSO Metsäpalveluille ei voida myöntää tukea uusille luonnonhoi-
tohankkeille yrityssaaneerausmenettelyn aikana. Jo hyväksyttyjen luon-
nonhoitohankkeiden maksatusta jatketaan.

Rauno Numminen

Aila myrsky teki tuhojaan metsissä

Olihan metsäomaisuutesi vakuutettu?
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Teksti: SIRKKU VANHATALO | Kuva: SEPPO SAMULI

”Tilakirja on kokonaan uusi tapa seurata metsätalouden kannattavuutta ko-
konaisuutena. Lisäksi se esittelee metsävaratietoja graafisessa, hahmotta-
mista helpottavassa muodossa, vaikkapa ympyrä- ja viivakaavioina”, metsä-
tiedon ja sähköisten palveluiden päällikkö Tomi Lankinen sanoo.

Metsäverkko on Metsä Groupin 
omistajajäsenien maksuton pal-
velu, joka helpottaa metsäomai-
suuden hoitoa monin tavoin. Tie-
tyt toiminnot, kuten puukauppa 
ja metsänhoitopalveluiden osto, 
ovat tarjolla myös muille met-
sänomistajille. 

”Olemme pyrkineet siihen, et-
tä asiat selviäisivät Metsäverkossa 
yhdellä silmäyksellä ja suuriakin 
kokonaisuuksia olisi helppo hah-
mottaa, kun ne on esitetty selkeäs-
ti”, metsätiedon ja sähköisten pal-
velujen päällikkö Tomi Lankinen 
kertoo.

”Metsäverkkoa jo käyttäville 
metsänomistajille uudistus näkyy 
ensimmäiseksi ulkoasun muutok-
sena. Palvelua on nyt kuitenkin 
aiempaa nopeampi ja helpompi 
käyttää, ja se toimii ketterämmin 
mobiilisti”, Lankinen lupaa.

Jatkossa kehittäminen on 
helpompaa
Tämänkertaisella kehitysaskeleella 
varmistetaan, että viime vuosina 
nopeasti kasvanut käyttäjäjouk-
ko saa palvelusta jouhevasti etsi-
mänsä avun. Askel tarvittiin myös 
siksi, että verkossa asioidaan yhä 
useammanlaisilla päätelaitteilla, ja 
niillä kaikilla palvelukokemuksen 
pitää olla mieluisa.

”Myös meille Metsäverkon ke-
hittäjille uudistus on tärkeä. Pal-
velun perusta on rakennettu sel-
laiseksi, että jatkossa sinne voi-
daan tuoda joustavammin uusia 
asioita. Kehittäminen voi edetä 
jatkossa aiempaa ripeämmin.”

Tilakirja uusi toiminto
Toki tarjolla on jotain kokonaan 
uuttakin. Esimerkiksi Tilakirjassa 

Tutustu testikäyttäjänä Metsä Groupin 
uudistettuun Metsäverkkoon
Metsäverkon käytettävyyttä on parannettu, ja se on entistä visuaalisempi. Kehitystyötä ovat 
ohjanneet metsänomistajilta saatu palaute ja heidän toiveensa. Voit tutustua palveluun vaikkapa 
testikäyttäjänä osoitteessa www.metsaverkko.fi – piipahda samalla myös virtuaalimetsässäsi.

voit tutkia Metsäverkon metsäva-
ra-aineistoon perustuvaa metsä-
omaisuuden arvoa ja kassavirtaa 
sekä niiden kehittymistä. Kassa-
virta muodostuu toteutuneista se-
kä tulevaisuuden arvioiduista tu-
loista ja menoista. Työkalussa voit 
tarkastella tietoja eri metsätiloilla 
ja eri aikajänteillä.

”Tilakirja hyödyntää myös asia-
kashistoriaan kertyneitä tapahtu-
mia, kuten puukauppamaksuja, 
metsänhoitotyölaskuja ja vero-
työkaluun kirjattuja tuloja ja me-
noja. Tilakirja on uusi tapa seura-
ta metsätalouden kannattavuutta 
kokonaisuutena.”

Lisäksi Tilakirja esittelee met-
sävaratietoja graafisessa, hahmot-
tamista helpottavassa muodossa, 
vaikkapa ympyrä- ja viivakaavioi-
na”, Lankinen kertoo. ”Esimer-
kiksi puuston tilavuus ja arvo se-
kä niiden kehitys tuodaan nyt ai-
kaisempaa visuaalisemmin esille.”

Tuttu metsäasiantuntija 
palveluksessa
Metsäverkon etusivulla on paljon 
yleistä informaatiota. Sieltä löy-
tyy oman metsäasiantuntijan yh-
teystiedot ja mahdollisuus viesti-
tellä hänen kanssaan suoraan pal-
velusta.

Lankinen sanookin, että vaik-
ka kyse on verkkopalvelusta, sen 
”toisessa päässä” on oma tuttu 
metsäasiantuntija, jonka kanssa 
asioidaan – hänen kanssaan teh-
dään muun muassa puukaupat ja 
häneltä ostetaan metsänhoitopal-
veluita. ”Vaikkei hän siellä ihan 
on-line olekaan, viestit tavoitta-
vat hänet nopeasti.”

Puukauppa-osiossa metsän-
omistaja voi muun muassa käydä 

tutkimassa aktiivisia tarjouksia 
ja mittaustodistuksia ja hyväksyä 
niitä. Tarjouspyyntöjen, tarjousten 
ja mittaustodistusten ulkoasua on 
yhtenäistetty siten, että niiden ver-
tailu on helpompaa.

Keskeneräiset puukaupat ja 
metsänhoitotilaukset on listat-
tu Avoimet kaupat -osiossa. Nii-
den tarkastelu käy kätevästi, kun 
jokaisen kaupan kohdalta aukeaa 
ikkuna, jossa on yhteenveto kau-
pan tilanteesta.

”Arkisto on metsänomistaji-
en aktiivisessa käytössä. Sinne on 
tallennettu kaikkien asiakkuuteen 
ja puukauppaan liittyvien doku-
menttien lisäksi myös aiemmat 
metsänhoitotöitä koskevat asia-
kirjat. Niitä voi suodattaa hel-
posti eri tarpeisiin.”

METSÄ GROUP ALOITTI 
ENSIMMÄISENÄ SÄHKÖISEN 
KAUPANKÄYNNIN METSÄALALLA.

Yli viisi vuotta sähköistä 
kauppaa
Metsä Group aloitti sähköisen 
puukaupan ja metsäpalveluiden 
myynnin viisi vuotta sitten – en-
simmäisenä Suomessa. ”Olemme 
siis ehtineet kehittää sitäkin Met-
säverkon osaa jo vuosia.”

Koronaviruspandemia on saa-
nut yhä useamman metsänomis-
tajan siirtymään sähköiseen kau-
pankäyntiin. Tammi–kesäkuus-
sa Metsä Groupin yksityismetsis-
tä hankkimasta puusta 53 prosent-
tia ostettiin Metsäverkossa, ja met-
sänhoitopalvelumyynnissä sähköi-
sen kaupan osuus oli 58 prosenttia.

”Metsänomistajat ovat olleet 
tyytyväisiä, kun tällainen turval-
linen ja vaivaton asiointitapa on 
käytettävissä”, Lankinen sanoo.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Mikä on Maanmittauslaitoksen 
suorittama lohkominen?
Jos kiinteistökauppoihin liittyen ostetaan mää-
räala jostain kiinteistöstä tai jos ostetaan kiin-
teistöstä erillinen palsta, niin näihin tilantei-
siin liittyy lohkominen. Määräalan lohkomi-
sessa maastoon merkitään rajapyykit määrä-
alan rajojen merkiksi. Erillisen palstan loh-
kominen ei vaadi maastotöitä, jos rajat ovat 
selvät. Lohkomistoimitukseen kutsutaan aina 
paikalle sekä määräalan myyjä että ostaja sekä 
sellaisten naapurikiinteistöjen edustajat, joi-
ta lohkominen koskee. Lohkomiseen ei tar-
vitse osallistua, mutta toivottavaa olisi, että 
asianosaiset pääsisivät paikalle. 

”Lohkomistoimituksessa voi tulla esiin sel-
laisia asioita, joita lohkomisen toteuttaja ei tie-
dä, ja siksi olisi hyvä, että sekä myyjä että os-
taja olisivat mukana toimituksessa”, neuvoo 

Enontekiön Hetassa määräalan lohkomista suorittivat maanmittausinsinööri Marjo Herronen (oikealla) ja maanmittausinsinööriopiskelija Anni Peltola 
Maanmittauslaitokselta.

maanmittausinsinööri Marjo Herronen Maan-
mittauslaitokselta.

Kiinteistökauppa vaatii aina kaupanvahvis-
tuksen. Kun Maanmittauslaitos saa kaupan-
vahvistajalta tiedon kiinteistökaupasta, lain-
huuto tulee vireille ja samalla käynnistyy loh-
kominen. Lohkomistoimitus tulee vireille, 
kun lainhuutoa on haettu. Lainhuutoa tulee 
hakea 6 kuukauden kuluessa luovutuskirjan al-
lekirjoituksesta. Jos lainhuutoa ei haeta mää-
räajassa, varainsiirtoveroon tulee 20 prosentin 
lisämaksu aina kutakin alkavaa kuuden kuu-
kauden myöhästymisaikaa kohden. Varainsiir-
tovero on neljä prosenttia kauppasummasta. 
Jos kauppasumma sisältää muutakin kuin eu-
roja, kuten esimerkiksi jäljellä olevan metsän-
parannuslainan maksun, myös sen määrästä 

tulee maksaa varainsiirtovero.
Normaalisti kiinteistökauppa tehdään niin, 

että ostaja ja myyjä sekä kaupanvahvistaja ovat 
yhtä aikaa paikalla kauppakirjaa allekirjoitetta-
essa. Ennen kauppakirjan allekirjoitusta kau-
panvahvistaja toteaa sekä ostajan että myyjän 
henkilöllisyyden. Parin vuoden ajan on ollut 
mahdollista käyttää myös sähköistä kaupan-
vahvistusta, joka ei vaadi ostajan ja myyjän 
fyysistä paikallaoloa kaupantekotilaisuudes-
sa. Kaupanvahvistajan palkkio on tällä het-
kellä 120 euroa.

Maanmittauslaitoksen toteuttamien toimi-
tusten hinnat on määritelty toimitustavoittain, 
ja esimerkiksi lohkomisen hinta määräytyy sen 
mukaan, miten iso lohkottava määräala on.
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ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote. Lehti 
painetaan kotimaiselle Lumiforte 100g paperille. 
Tehdään Oulussa Stora Enson tehtaalla. Paperi on 
90% PEFC sertifioitu.
www.etametsanomistaja.fi
www.etamol.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Numminen
Puh. 0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

LEHTITYÖRYHMÄ
Jaakko Temmes

ILMOITUSAINEISTO
Muoto PDF
Väri CMYK
Resoluutio 300 dpi
Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat posti@savionkirjapaino.fi

TAITTO JA PAINO
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 3000 kpl.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)
1/8 90 x 60 250,00
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1/1 190 x 255 1200,00
* Koko ilman leikkausvaroja

ILMESTYMISAJAT 2020
Etämetsänomistaja ilmestyy neljä 
kertaa vuonna 2020
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
1/2020 17.2. Vko 10
2/2020 25.5. Vko 25
3/2020 14.9. Vko 38
4/2020 30.11. Vko 51

Teksti: EEVA KIRAMO

Opinnäytetyö

Teksti: TIINA MANSIKKAMÄKI, ARTO KETTUNEN, talouskoulun valmentajat

Metsänomistajan Talouskoulu starttaa jo 
viidennelle kierrokselle
Lupaamme jatkossakin tarjota monipuoliset eväät metsäomaisuuden kannattavaan hoitamiseen

Suositun Metsänomistajan Talouskoulun uusi 
kierros käynnistyy marraskuun puolivälissä Ete-
lä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan met-
sänomistajien iloksi ja hyödyksi. Kahdeksasta 
moduulista koostuva kurssipaketti on mahdol-
lista suorittaa joko kokonaan tai valiten kiin-
nostavimmat osat tarjonnastamme. Monimuo-
to-opetus tapahtuu verkossa, pienryhmissä ja 
toistaiseksi pääosin etänä. Noudatamme luon-
nollisesti koronarajoituksia lähiopetuksessa. Yh-
den moduulin hinta on 25€, ja se on vähennys-
kelpoinen meno metsäverotuksessa.

Uutena palveluna avasimme helmikuus-
sa itsenäiseen verkko-opiskeluun tarkoitetun 
moduulin ”Metsätalouden kannattavuuden 

parantaminen”. Verkkomoduulissa käsitel-
lään metsätalouden kannattavuutta laajasti, 
mm. hakkuiden ja metsätalouden investointi-
en näkökulmasta. Lisäksi selvitetään oman työn 
arvoa, perusteita metsätalousyrittäjyydelle sekä 
metsäpalvelujen hankintaa ja niiden kilpailutta-
mista. Moduulissa esitellään myös metsätalou-
den sivuelinkeinoja, joista on mahdollista saa-
da tuloja perinteisten puukauppatulojen lisäk-
si. Verkkokurssin hinta on myös 25€.

Tutustu koulutustarjontaamme ja ilmoit-
taudu mukaan osoitteessa https://tuohtamet-
sasta.fi/.

Tervetuloa kehittymään 
metsäsi taloustaitajaksi!

Otin yhteyttä Etämetsänomistajien Liittoon 
aloittaessani opinnäytetyöprosessia. Minulle 
oli alusta asti selvää, että haluaisin opinnäyte-
työn liittyvän läheisesti metsänomistajiin. Lo-
pullinen aihe ”Tekijöitä, jotka vaikuttavat etä-
metsänomistajien päätöksiin” tuli Etämetsän-
omistajien Liiton puolesta. Aihe osoittautui 
varsin mielenkiintoiseksi, vaikka samalla myös 
melko haastavaksikin.

Ihminen ei koskaan tee päätöksiä täysin jär-
kevästi ja loogisesti. Näin toimiakseen ihmisel-
lä pitäisi nimittäin olla riittävästi tietoa kaikista 
päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä, jotta 
hän pystyisi vertaamaan eri vaihtoehtoja. Pää-
töksenteko onkin monimutkainen prosessi. Sii-
hen vaikuttavat mm. tunteet, asenteet, arvot ja 

muut ihmiset omalla toiminnallaan. Mitkä te-
kijät sitten vaikuttavat oleellisesti metsänomis-
tajan päätöksiin oman metsäomaisuutensa hoi-
dossa ja miten metsänomistajien kanssa toimi-
vat metsäammattilaiset voisivat ohjata metsän-
omistajia heidän päätöksenteossaan? Näitä seik-
koja olen pyrkinyt selvittämään opinnäytetyös-
säni, syventyen etenkin päätöksenteon ja vai-
kuttamisen psykologiaan.

Olen tavannut Riihimäen-Hyvinkään Seu-
dun Metsätilanomistajien, Etelä-Pohjanmaan 
Mettäl listen sekä Turun Seudun Metsänomis-
tajien puheenjohtajat. Suuri kiitos heille va-
paaehtoisuudesta ja näkemyksiensä jakamises-
ta opinnäytetyöhöni. Edelleen minuun saa ol-
la yhteydessä, jos tapaaminen aiheeseen liittyen 

kiinnostaa. Opinnäytetyöni on määrä valmis-
tua kaikkinensa viimeistään marraskuun lop-
puun mennessä.

eeva.kiramo@tuni.fi – 045 317 7697

Keskittynyttä työskentelyä leimausrastilla Talous-
koulun maastopäivän kierroksella 6.6. Rajamäel-
lä. ”Täällä sitä mitataan kuin ammattilaiset”, to-
tesi tyytyväinen opiskelijamme.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti: PERTTI HOURUNRANTA

Boston Consulting Group ( BCG )arvioi
Suomen metsien arvo on jopa kaksi kertaa 
suurempi kuin Suomen koko pörssin arvo
BCG arvioi Suomen metsien ar-
voksi jopa 510 miljardia euroa. 
Tämä merkitsee sitä, että kun 
otetaan huomioon metsien arvo 
myös sosiaalisesti sekä ilmaston ja 
ympäristön kannalta, niin metsän 
arvo hehtaaria kohden on noin 
3-7 kertaa suurempi kuin talous-
metsistä nykyään saatava hinta.

BCG laski metsän arvon neljän 

tekijän mukaan. Ne ovat metsien 
rooli ilmastomuutoksen sääteli-
jänä, veden ja ilman puhdistaja-
na, metsien kaupallinen eli met-
säteollinen arvo sekä metsien so-
siaalinen arvo eli se, miten met-
sät vaikuttavat miljoonien ihmis-
ten elämään.

Maailman metsien arvoon 
vaikuttavat eniten metsien 

raivaaminen muuhun käyttöön. 
Muut uhat ovat ilmaston läm-
peneminen, kestämättömät hak-
kuut, metsäpalot sekä tuholaiset 
ja taudit. Suomessa metsien arvo 
ei ole yhtä pahasti uhattuna kuin 
maailmalla, sillä metsänhoidon 
käytäntömme ovat edistykselli-
siä ja lainsäädäntö kehittynyttä. 
Suomen metsien suurimmat uhat 

liittyvät uusien tautien ja tuho-
laisten leviämiseen. Suomella on 
hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 
maailma metsin kestävään kehit-
tämiseen esimerkiksi johtavien 
metsäteollisuusyritysten kautta 
ja viemällä edistyksellisiä metsä-
talouskäytäntöjä muihin maihin.

TTS Työtehoseura on viime vuosi-
na kasvattanut ja kehittänyt metsä-
alan koulutusta voimakkaasti Uu-
dellamaalla. Nurmijärven Rajamä-
ellä tapahtuva metsäalan tutkin-
toihin tähtäävä koulutus on tähän 
saakka painottunut vahvasti metsä-
koneenkuljettajien koulutukseen. 

Osaaville metsäkoneenkuljetta-
jille on viime vuosina ollut kova 
kysyntä metsäteollisuustuotteiden 
hyvän menekin ansiosta. Hyvän 
työtilanteen takia Rajamäelläkin 
opiskelijoiden määrää on kasva-
tettu siten, että tällä hetkellä TT-
S:llä opiskelee noin 70 tulevaa 
metsäkoneenkuljettajaa. Opiske-
lijoissa on sekä nuoria, juuri pe-
ruskoulun päättäneitä, että aikui-
sia alan vaihtajia.

Tänä syksynä TTS aloitti met-
sänomistajille suunnatun ja metsä-
alan ammattitutkintoon tähtäävän 
metsätalousyrittäjäkoulutuksen. 
Metsätalousyrittäjän koulutuksessa 
opiskellaan metsäomaisuuden hal-
lintaa ja päätösten tekemistä talou-
dellisiin laskelmiin perustuen. To-
ki päätösten teko edellyttää osaa-
mista myös metsän kasvatuksesta, 

TTS tarjoaa metsäalan koulutusta 
pääkaupunkiseudulla

puuston mittaamisesta ja puunkor-
juun suunnittelusta, jotka sisälty-
vät myös koulutukseen. 

Metsätalousyrittäjäkoulutuk-
seen hakeutui kesän aikana yli 40 
hakijaa, joista syksyn aloitukseen 
voitiin ottaa vain puolet. Suuren 
kysynnän takia TTS onkin päät-
tänyt aloittaa ensi vuonna kaksi 
vastaavaa koulutusta, joista en-
simmäinen kurssi aloittaa jo maa-
liskuulla. Koulutuksessa hyödyn-
netään laajasti etä- ja monimuo-
to-opiskelua, joka mahdollistaa 
opintojen suorittamisen suurelta 
osin kauempanakin asuville opis-
kelijoille.

Tutkintoon tähtäävien metsä-
koulutuksen lisäksi TTS on tar-
jonnut jo parin vuoden ajan Met-
sänomistajan Talouskoulu -nimistä 
koulutusta yhdessä Päijät-Hämeen 
metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 
Talouskoulun sisältö on selväs-
ti metsätalousyrittäjän koulutusta 
suppeampi, mutta siitäkin metsän-
omistajat ovat saaneet paljon uusia 
ajatuksia ja työkaluja oman metsä-
omaisuutensa hoitoon.
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Teksti: EETU PUNKKA

Suomalaisen metsäelinkeinon asialla jo 25 vuotta

Suomen Metsäsäätiön perustamisesta tulee ku-
luneeksi 25 vuotta syyskuussa 2020. Alusta as-
ti Metsäsäätiö on ohjannut puukauppojen yh-
teydessä kerättyjä varoja metsäelinkeinon hy-
väksi. Suomen Metsäsäätiön varat kertyvät va-
paaehtoisista menekinedistämismaksuista, joi-
ta metsänomistajat ja puunostajat puukauppo-
jen yhteydessä lahjoittavat. Metsäsäätiön säh-
köinen apurahahaku on auki ympäri vuoden. 
Säätiö voi reagoida nopeasti erilaisiin rahoitus-
tarpeisiin. Metsäsäätiö toimitusjohtaja Erno 
Järvinen kannustaa hakemaan apurahaa met-
säelinkeinoa edistäviin hankkeisiin.

Kertyneet varat käytetään metsäelinkeinon 
edistämiseen. Säätiön toiminnan perusperiaat-
teita ovat avoimuus ja läpinäkyvyys. Rahoite-
tut hankkeet ovat elämänläheisiä ja konkreet-
tisia. Metsäsäätiön apurahoja on myönnetty 
tähän mennessä yli 36 miljoonaa euroa. Yli 
2 000 rahoitetun hankkeen lista kasvaa ko-
ko ajan. Metsäsäätiön hankkeiden keskiössä 
ovat puun käytön edistäminen kestävästi ja 
metsäelinkeinon jatkuvuuden rakentaminen.

Keskeisimpiä rahoitusteemoja ovat koulu-
laiset ja nuoret, tutkimus, puurakentaminen, 
metsäsertifiointi, päättäjäviestintä sekä metsä-
viestintä suurelle yleisölle. ”Rahoituskohteis-
sa on varmasti jokaista metsänomistajaa lähel-
lä olevia asioita”, Järvinen toteaa. Metsäsääti-
ön tuella on esimerkiksi vahvistettu sertifioi-
dun suomalaisen puun asemaa kansainvälisil-
lä markkinoilla ja edistetty puurakentamis-
ta kotimaassa. Lapset pääsevät kuljetusapura-
hoilla tutustumaan monipuoliseen metsäelin-
keinoon. Päättäjiä tutustutetaan suomalaiseen 
metsäalaan ja metsistä viestitään monipuoli-
sesti. Metsäsäätiön rahoituksella tuotetaan 

JOKAISESSA PUU-
KAUPASSA KANNATTAA 
JATKOSSAKIN LAITTAA 
RASTI METSÄSÄÄTIÖ-
MAKSURUUTUUN.

Erno Järvinen Kuva: Seppo Samuli Koululaiskuva Kuva: Vilma Issakainen

SuperPUU (Heureka) Puun lumoissa. Kuva: Ans-
si Vuohelainen

SuperPUU (Heureka) Julkisivut elävät -puupinni-
seinä. Kuva: Wille Nyyssönen

metsäelinkeinoa tukevaa tutkimustietoa.
Metsäsäätiön lahjoitukset metsäalan elinvoi-

maisuutta parantaviin hankkeisin ovat puu-
kauppoja tekevien metsänomistajien, puuta 
ostavien tahojen ja säätiön toiminnasta met-
sänomistajille kertovien metsäammattilaisten 
ansiota. Järvinen kertoo, että Metsäsäätiö pal-
kitsee Metsäpäivien yhteydessä ansioituneita 
varojen kerääjiä. Metsäsäätiön menestys pe-
rustuu sitoutuneisiin säätiön taustatahoihin, 
jotka koostuvat monipuolisista metsäelinkei-
non toimijoista.

Tarve Metsäsäätiön toiminnalle on tä-
nään sama kuin 25 vuotta sitten, suomalai-
sen metsäelinkeinon puolustaminen ja alan 

mahdollisuuksista kertominen. Toimin-
ta kuitenkin mukautuu maailman muutok-
seen. Metsäsäätiö on tänä vuonna aktivoitu-
nut Facebookissa, Instagramissa ja Twitteris-
sä. Näissä kanavissa kerromme menestyksek-
käistä hankkeistamme. Tule seuraamaan yhtei-
sen työmme tuloksia ja osallistu Metsäsäätiön 
tarinaan jakamalla kuvasi tunnisteilla #metsä-
säätiö #metsäelinkeino #lupakukoistaa #ras-
tiruutuun.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti: MELA  | Kuvituskuva: UNSPLASH

Varmista, että saat 
eläketurvaa myös metsätöistä

Tiesithän, että voit kartuttaa itsellesi eläketur-
vaa työskentelemällä omassa metsässäsi? Met-
sänomistaja voi saada maatalousyrittäjien elä-
kelakiin perustuvan MYEL-eläkevakuutuksen, 
kun hän omistaa ainakin 30 hehtaaria metsää 
ja osallistuu itse metsänhoitotöihin.

Voit ottaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
Melan tarjoaman MYEL-vakuutuksen, vaik-
ka olet etämetsänomistaja tai työskentelet pää-
sääntöisesti muualla. MYEL-vakuuttamises-
ta karttuva eläke maksetaan palkkatyöstä ja 
muusta yrittäjätoiminnasta kertyneiden eläk-
keiden lisäksi. Metsänomistajan vakuutukseen 
sisältyy myös kattava tapaturmavakuutus, jo-
ka korvaa metsätöissä sattuneiden tapaturma-
vammojen ja ammattitautien hoidon.

Vakuuttamattomia metsänomistajia tavoi-
tellaan kampanjalla
Metsänomistaja on lain mukaan velvollinen 
ottamaan MYEL-vakuutuksen, kun hän omis-
taa riittävän kokoisen metsätilan, työskente-
lee itse omassa metsässään ja hänen työpanok-
sensa arvo on vähintään 4 000 euroa vuodessa. 
Tämä vuosittaisen metsätyötulon määrä arvi-
oidaan metsässä tehtyjen töiden ja metsäheh-
taarien perusteella.

Vakuutusvelvollisuus pitää selvittää, kun 
metsänomistajalla on metsää Etelä-Suomessa 
vähintään 50 hehtaaria, Keski-Suomessa 75 
hehtaaria tai Pohjois-Suomessa 100 hehtaa-
ria. Jos metsätila on pienempi, vakuutuksen 
voi ottaa myös vapaaehtoisena.

Mela selvittää metsänomistajien vakuutus-
turvaa loppuvuodesta järjestettävällä vakuu-
tuskampanjalla. Kampanjassa lähestytään osaa 
niistä metsänomistajista, jotka verottajalta saa-
tujen tietojen perusteella täyttäisivät vakuut-
tamisen ehdot, mutta joilla ei vielä ole met-
sänomistajan MYEL-vakuutusta.

Vakuuta metsässä tekemäsi työ
Mela vakuuttaa nimenomaan metsätaloudessa 
tehtävää työtä, ei metsän pinta-alaa. Vakuutuk-
sesi perusteena olevaan metsätyötulon määrään 
vaikuttaa siis metsähehtaarien lisäksi se, kuinka 
paljon teet työtä omaan metsätalouteesi. 

Metsänomistajan perustyötulo lasketaan 
hallinnassasi olevan metsän pinta-alan perus-
teella ja se pitää sisällään normaalit metsän-
omistajan johtotyöt sekä pienimuotoiset hoi-
totyöt. Jos kuitenkin teet merkittävästi enem-
män metsänhoitotöitä, voit tehdyn työn perus-
teella korottaa työtuloasi ja kartuttaa itsellesi 

suurempaa eläketurvaa. Jos taas osallistut it-
se vain johtotyöhön, mutta et tee muita met-
sänhoitotöitä, voidaan metsätyötuloasi alen-
taa. Suuremmalla metsätilalla vakuuttamisen 
edellytykset täyttyvät kuitenkin usein jo sil-
lä, että metsänomistaja osallistuu vain met-
sän suunnittelutöihin. 

Perinteistä vakuutettavaa metsätyötä ovat 
esimerkiksi taimien istuttaminen, raivaus, 
harvennus- ja päätehakkuut sekä tuulenkaa-
tojen korjuu. Vakuutettavaksi työksi katso-
taan myös metsänhoitoon liittyvät hallinnol-
liset työt, kuten metsänhoitotöiden kilpailut-
taminen ja metsänhoidon suunnittelu. 

Katso vakuutuksen hyöty ja hinta
Melan nettisivujen arviolaskureilla voit kokeil-
la metsätilasi pinta-alatiedoilla, minkälainen 
oma MYEL-vakuutusturvasi olisi. Laskurilla 
voit laskea arvion metsätyötulosi suuruudes-
ta sekä siitä, miten työtulosi vaikuttaa eläk-
keesi, korvaustesi ja vakuutusmaksujesi mää-
rään. Huomioithan, että kaikki Melan vakuu-
tusmaksut ovat verovähennyskelpoisia.

Jos haluat kuulla lisää Melan vakuutuksista tai 
hoitaa vakuutuksesi liittyviä asioita, ota yhteyt-
tä asiakaspalveluumme tai Mela-asiamieheen.

Lisätietoja: mela.fi ja Melan asiakaspalvelu puh. 029 435 2650

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Suomen Ampumaurheiluliitto kehottaa nuoria 
ja myös vähän vanhempia metsästäjiä ampu-
maharrastuksesta kiinnostuneita vaativan la-
jin pariin. Suomessa toimii ampuma-ja met-
sästyseuroja, joiden jäsenenä voi harrastaa am-
muntaa. Monissa ampumaseuroissa on mah-
dollista käydä ampumassa, vaikka ei olisi seu-
ran jäsenkään.

Yksi Suomen vanhimmista ampumaseuroista 
on Pohjos-Hämeen ampujat, joka on perustettu 
jo 1870-luvulla. Mielenkiintoinen yksityiskoh-
ta seuran perustamisessa on nykyäänkin hyvin 
ajankohtainen tekijä eli susi. 150 vuotta sitten 
ajateltiin, että jos halutaan pitää susikanta ku-
rissa, niin ammuntataidon pitää olla huippu-
luokkaa. Ja tähän tavoitteeseen on mahdollis-
ta päästä vain harjoittelemalla. Asianmukaisen 
harjoittelun mahdollistamiseksi pitää olla toi-
mivat ja turvalliset puitteet. Tähän haasteeseen 
vastasivat ennen ja vastaavat nyt ampumaradat. 
Nykyisillä ampumaradoilla on erittäin tiukat 
vaatimukset, joita ELY-keskus valvoo.

Metsästysoikeus on aina maanomistajalla, 
joka voi antaa metsästysmahdollisuuden esi-
merkiksi metsästysseuran jäsenille joka vastik-
keetta ja vastikkeellisesti. Useimmat metsän-
omistajat suhtautuvat myönteisesti metsästyk-
seen. Erityisesti sorkkaeläintein metsästys koe-
taan sillä tavalla metsänhoitoa tukevaksi, että 
metsästyksellä erityisesti hirvikannat pidetään 
sopivalla tasolla ja näin vähennetään hirvien 
taimikoille aiheuttamia vahinkoja.

Ampumaharrastuksen historiasta ja nykytilasta 
kertoi Kokkovuoren Ampumaratasäätiön 
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Haulikkoammuntaan Nokian seudun ampujien 
radalla osallistunut Maanmittauslaitoksen 
pääjohtaja Arvo Kokkonen näytti, että tuolta 
se savikiekko tuli ja tuonne se meni.

Varmat laukaukset ovat paitsi metsästäjän 
niin myös metsänomistajan ja riistan etu

Siinä vaiheessa, kun metsästysvuokrasopi-
muksia tehdään maanomistajan kanssa on var-
masti eduksi, jos maanomistajalla on varmuus 
siitä, että metsästykseen osallistuvat sellaiset 
metsästäjät, joiden ampumataito on korkeaa 
tasoa. Tämä varmistetaan vain harjoittelemalla 
ammuntaa säännöllisesti. Laki vaatii, että hir-
ven- ja karhunammuntakoe on suoritettava 3 
vuoden välein, mutta tämä ei suinkaan riitä 
hyvän ammuntataidon ylläpitämiseen.

Allekirjoittaneella oli Maanmittauslaitoksen 
kutsusta mahdollisuus osallistua Nokian am-
pumaradalla haulikkoammuntaan muutaman 

muun metsästäjän kanssa. Sen totesi heti, että 
kun ei ole tullut paljon harjoitelluksi savikiek-
kojen ammuntaa, niin vaikea niihin on osua. 
Mutta sen myös huomasi, että jo muutamien 
kymmenien laukausten jälkeen sai tuntumaa 
siitä, että mihin kohtaan pitää tähdätä, jotta 
kiekkoon osuu. 

Ammunta on hieno harrastus. Sitä voi har-
rastaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Met-
sästäjän ja riistan kannalta hyvät riistalauka-
ukset on tärkeitä. Myös metsänomistajan kan-
nalta osaavat metsästäjät ovat tärkeä tekijä. Se 
lisää metsästyksen hyväksyttävyyttä.

Myydään

Kittilän Alakylässä Ounasjoen rannassa 
metsäpalsta. Pinta-ala noin 5 ha. Tie pe-
rille. 
Hintapyynti 13 000 ha /tarjous. 
Yht.: raunonumminen@hotmail.com
puh. 0500 328 333

Myydään

Metsäpalsta Enontekiön Vuontisjärjellä 
Pöyrisjoen rannassa. Pinta-ala noin 4 ha. 
Tie perille. Kauppaan sisältyy osuus Enon-
tekiön yhteismetsään (p-a n. 30 000 ha). 
Hintapyynti 35 000 euroa /tarjous. 
Yht.: raunonumminen@hotmail.com
puh. 0500 328 333

Myydään

Nyt perille metsään autolla. Tumman si-
ninen Mercedes-Benz ML 320CDI vm. 
2007. Ajettu noin 300tkm. Hyväkuntoi-
nen, kahdet renkaat, vetokoukku, lohko-
lämmitin, kattoluukku, ym. Kysy lisää!
Hintapyynti 12 000 euroa. 
Yht.: raunonumminen@hotmail.com
puh. 0500 328 333

Tällä palstalla voit ostaa, myydä tai vaihtaa metsätiloja, metsätarvikkeita tai muuta mieluimmin tavalla tai toisella metsään liittyvää. 
Ilmoituksen hinta on 30 euroa. Ilmoituksia otetaan vastaa jatkuvasti ja ne julkaistaan aina seuraavassa Etämetsänomistajassa. 
Seuraava lehti ilmestyy viikolla 51. Ilmoitukset sähköpostilla: rauno.numminen@etamol.fi

Myy – Osta – Vaihda
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Teksti: IRMA WELLING | Kuva: ANNUKKA KIMMO

Maataloustuottajien asioissa esillä olivat mm. 
valkoposkihanhien aiheuttamat ongelman ja 
turpeen polttoainekäytön tulevat rajoituk-
set. Hanhiongelmaan halutaan käyttöön suo-
jametsästysmahdollisuus. Turpeen osalta ha-
lutaan hallittua siirtymää polttoainekäytöstä 
muihin käyttökohteisiin kuten kuiviketurpei-
siin, kasvatusalustoiksi ja ympäristönhoitoon.

Etelä-Karjalan mhy:n hallituksen puheen-
johtaja Pekka Kärkäs esitti, että tuleva pelto-
heittojen metsitystuki voitaisiin ulottaa myös 
alle 0,5 hehtaarin aloille ja että tulevat Keme-
ra-varat kohdennettaisiin yksinomaan metsä-
teiden perusparannuksiin ja perustamiseen.

Mhy:n valtuutettuna ja Saimaan Metsänomis-
tajien puheenjohtajana esitin kaksi huolenaihet-
ta. Ensimmäinen liittyi metsätuhotilanteeseen. 
Juurikääpä jatkaa leviämistään ja se on merkki 
siitä, että emme tee tarpeeksi sen leviämisen es-
tämikseksi. Kaikki havupuiden kannot myös al-
le 10 senttimetriset pitäisi kantokäsitellä ja tar-
vittaessa toukokuun alun ja marraskuun lopun 

ulkopuolellakin. Urean käyttöä tehokkaapi oli-
si harmaaorvakkaan käyttö kantokäsittelyssä. 
Harmaaorvakka syrjäyttää juurikääpää myös 
juuristossa, jolloin juuriston kautta leviämi-
nen alikasvostaimiin ja uudistusistutustaimiin 
vähenee. Toisena ongelmana esitin Kari Mon-
non ehdotuksesta sen,että puolukkatyypin mail-
la (VT-tyypin metsät) hirvivahinkoja arvioita-
essa lasketaan mukaan männyn taimien lisäksi 
kasvukelpoiset koivun ja kuusen taimet, vaikka 
koivulla ja kuusella ei ole kasvuedellytyksiä niin 
kuivissa metsätyypeissä. Tästä aiheutuu metsän-
omistajalle taloudellisia tappioita. Aikataulusyis-
tä annoin kaksi muuta asiaa paperiversiona mi-
nisterille. Toinen koski ensiharvennuksessa pois-
tetuista kuitupuista saatujen korvausten tappi-
ollisuutta. Kustannukset istutetuista, mätäste-
tyistä, taimikkovaiheessa kahteen kertaan hoi-
detuista kuusen taimista ovat omakohtaisten ko-
kemusten mukaan 0,93 euroa Kemera-tuella ja 
1,09 euroa ilman Kemera-tukea. Toinen koski 
pystykauppassa kantohintaan perustuvan tulon 

vaikutusta metsävähennykseen. Metsävähennys 
lasketaan tästä tulosta, josta on jo vähennetty 
korjuukustannukset, joten metsävähennys on 
alhaisempi. Metsänomistajalle, jolla on paljon 
metsävähennyspohjaa, olisi edullisempaa saada 
tuloutus puhtaasta puun myyntitulosta ja erilli-
nen lasku korjuukustannuksista.

Ministeri pyysi erityisavustajaansa Annuk-
ka Kimmoa, joka on myös SaiMe:n perusta-
jajäsen ja rahastonhoitaja, selvittämään hirvi-
vahinkojen arviointiasian nykytilannetta ja si-
tä onko ongelma ollut esillä ministeriön teet-
tämissä selvityksissä.

Valtuutettujen tapaaminen Lappeenrannassa
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansanedustaja Ari Torniainen tapasivat maataloustuottajien 
yhdistysten ja Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen valtuutettuja Lappeenrannassa 17.8.2020

Irma Welling luovutti ministerille paperiversiot 
esityksistä Hyvin VPK-talolla. Kuvaaja Annukka 
Kimmo.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Suomessa on paljon maatalouskäytöstä pois-
tettuja peltoja ja tuotannosta poistuneita tur-
vetuotantoalueita. Metsitykseen soveltuvien 
alueiden ottaminen hyötykäyttöön on perus-
teltua. Ilman valtion tukitoimia tällaiset alueet 
pysyisivät edelleen puuttomina tai väärää puu-
lajia kasvavina joutoalueina.

Nyt lausunnolla olevalla hallituksen esi-
tyksellä olisi merkittävä vaikutus metsäpin-
ta-alaan, koska potentiaalista metsitettävää 
alaa arvioidaan olevan noin 118 000 hehtaa-
ria ja nyt esitettävällä tuella merkittävä osa po-
tentiaalisista hehtaareista saataisiin metsitetyk-
si. Hallituksen esityksessä metsitystuki muo-
dostuisi kustannuskorvauksesta ja hoitopalkki-
osta. Hallituksen esityksessä ei ole tarkempaa 
määritystä tuen suuruudesta. Metsitystuen pi-
täisi kattaa metsityksestä aiheutuvat kulut ko-
konaisuudessaan ja hoitopalkkio pitäisi määri-
tellä sellaiseksi, että tuella metsitettävien aluei-
den hoito on mahdollista tehdä täysimääräises-
ti. Tämä on välttämätöntä, jos halutaan saada 
metsänomistajat kiinnostumaan metsityksestä 

Lausunto: Maa-ja metsätalousministeriö
Lausunto hallituksen esitykseen metsityksen tukemisen määräaikaiseksi laiksi

eritoten, koska tuella metsitettävien alueiden 
hoitovelvoite kestää 10 vuotta. Metsitystuen 
maksu kolmessa erässä on perusteltu.

Koska Suomen Metsäkeskuksella ja ELY-kes-
kuksella on merkittävä vaikutus siihen, mi-
ten nyt esitetyt metsitystavoitteet saavutetaan, 
niin on tärkeää varmistaa molemmille organi-
saatioille riittävät resurssit tehtävän hoitoon. 
Esimerkiksi ympäristötukikohteiden hankin-
nassa ja tarkastuksessa molempien sekä met-
säkeskuksen että ELY-keskuksen resurssit ovat 
olleet ajoittain riittämättömät. Tämä on joh-
tanut siihen, että hyviäkin ympäristötukikoh-
teita on päätynyt hakkuisiin.

Metsitystuen kohdistaminen vain yksityisil-
le metsänomistajille on perusteltua. On kui-
tenkin tärkeää voida kohdistaa tuki myös yh-
teismetsille niin kuin hallituksen esityksessä 
on esitettykin.

Metsitettävän alueen minimikoko 0,5 hehtaa-
ria on hallituksen esityksessä hyvin perusteltu.

Hallituksen esityksessä metsityksen toteut-
taminen on selkeästi ja perustellusti määritelty. 

Metsitystavat ovat istutus ja kylvö. Myös met-
sityksessä käytettävän puulajivalinnan määrit-
telyyn on annettu selkeät ja perustellut ohjeet. 
Myös tarvittavat maanmuokkausmenetelmät 
ja istutustiheydet on selkeästi määritelty niin, 
että on niitä noudattamalla mahdollista saa-
vuttaa elinvoimainen taimikko. Kaikissa edel-
lä mainituissa toimenpiteissä on otettu huo-
mioon myös ilmaston lämpeneminen ja sen 
aiheuttamat haasteet metsänviljelylle.

Haluamme kiinnittää huomiota vielä siihen, 
että maassamme on paljon sellaisia luonnon-
hoitopeltonurmia ja ympäristönurmia, jotka 
eivät ole aktiivisessa viljelyssä ja joita haluttai-
siin metsittää. Niissä voi kuitenkin olla niin 
pitkät vuokrasopimukset, että metsitys ei on-
nistu aikavälillä 2021–2024. Tällaisiin koh-
teisiin liittyen ehdotamme, että metsityssopi-
muksen voisi tehdä em. aikavälillä, mutta it-
se metsitys tapahtuisi vasta sitten, kun vuok-
rasopimus päättyy.

Luvialla 29.6.2020, Rauno Numminen
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KASVIKISA
Tällainen pensas kasvoi tontilla, jonka kunnostusta 
kävin katsomassa. Tontti sijaitsi meren rannalla Eu-
rajoella. Kun en itse tunnistanut kasvia, niin ajatte-
linpa järjestää asiasta pikku tunnistuskisan Etämet-
sänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenille. 

Jos arvelet tunnistavasi kasvin niin lähetä vastauk-
sesi sähköpostilla osoitteeseen: 
rauno.numminen@etamol.fi 
viimeistään 30.10.2020 mennessä. 

Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Met-
säkustannuksen toimittama kirja. Voittajan nimi jul-
kaistaan Etämetsänomistajassa numero 4 ja lahja 
lähetetään voittajalle postitse heti kisan ratkettua.

Halaavat mänty ja koivu
Liisa Korpela (Pirkkola, Helsinki)

Halaavat männyt
Hannu Turkki (Ylämaa)
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13 Saimaan Metsänomistajaa suuntasi koh-
ti Hämäläisentiellä sijaitsevaa Tiaisen perhe-
yrityssahaa. Sahaa meille esittelivät toimitus-
johtaja Tero Tiainen ja hankintaesimies At-
so Aarnio.

Sahaustoiminta on aloitettu 1950-luvul-
la höyrykonekäyttöisellä kenttäsirkkelillä. 
1980-luvulla siirryttiin raamisahaan ja nyt-
temmin pääkoneet ovat pyörösahoja. Tehtaal-
la sahataan sekä mäntyä että kuusta. Puuta 
ostetaan suoraan metsänomistajilta pääasiassa 
päätehakkukohteista, Mhyn kautta ja esimer-
kiksi Metsä Groupilta. Päätehakkuukohteis-
ta koivut myydään Koskitukille ja kuitupuut 
sekä haketta esimerkiksi Pulpille ja UPM:lle. 
Hankintapuutakin ostetaan paikallisilta met-
sänomistajilta. Tällöin erän minimikoko on 
20 m3. Pylväskauppaa käydään Talkan kanssa. 
Sähköisen puukauppapaikan Kuution kaut-
ta puuta ei hankita sen kalliiden liittymis- ja 

Teksti & kuva: IRMA WELLING

25.8.2020 Tehdasvierailulla 
Tiaisen Sahalla Savitaipaleella

käyttökustannusten vuoksi. 98 % ostetusta 
puusta on PEFC- metsäsertifioitua metsän-
omistajien mhy-jäsenyyksien kautta. Tiaisen 
Saha tuottaa noin 40 000 m3 sahatavaraa koti-
maan markkinoille ja vientiin. Kuulimme mo-
nia tarinoita eri maiden ostojen erityispiirteis-
tä. Työntekijöitä sahalla on 20.

Aloitimme tutustumisen lämpölaitokselta 
(10 MW), jossa poltetaan kuorta, haketta ja 
kutteripurua. Lämpö tuotetaan kamarikuivaa-
molle, jossa lyhyimmät kuivausajat ovat 3 päi-
vää ja pisimmät 8 päivää. Kuivaamolta jatket-
tiin tukkilajitteluun, jossa tukit lajitellaan kol-
meen luokkaan. A-luokkaan luetaan tyvitu-
kit, B-luokkaan välitukit ja huonommat tyvi-
tukit ja C-luokkaan latvatukit ja kuivaoksai-
set välitukit. Oksaisuus ratkaisee mäntytukin 
laadun. Parasta mäntylaatua saadaan karuilta 
kankailta ja aluksi tiheänä kasvatetusta män-
niköstä. Tyvilenkous on suurin syy siihen, että 

tukki joutuu raakkikasaan. Päämittoina käyte-
tään 4,3 ja 5,2 metriä ja apumittoina 3,7, 4,6 
ja 4,9 metriä. Pääperiaatteena on tehdä niitä 
mittoja, joita saadaan kaupaksi. Halutuimpia 
latvaläpimittoja ovat 25-30 senttimetriä. Saha-
linjalla tukki sahataan laudoiksi ARI- ja Hew-
Saw-sahoilla. Ennen kuivaamoa laudat lajitel-
laan ja rimoitetaan. Kuivaamolta niput aje-
taan pakkaamolle tai tarvittaessa höyläämölle. 

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu rön-
tgenin hankinta tukkien lajittelupaikalle. Se 
mahdollistaisi tukkien kuorettomien mitto-
jen ja sisäisen laadun (esim. oksat) mittauk-
sen. Tukit voitaisiin lajitella silloin oksaisuu-
denkin mukaan.

Kahvikeskusteluissa pohdittiin mm. tukin 
ja kuitupuun hinnan muodostusta, Venäjältä 
tuodun puun hintaa ja laatua, tukista Ruotsis-
sa maksettavaa hintaan ja kuusen kasvatuksen 
lisääntymistä suhteessa mäntyyn.

Tiaisen Sahan toimitusjohtaja Tero Tiainen ja hankintaesimies Atso Aarnio oikealla.
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Aloitin ETAMOLin edustajan metsävaltuus-
kunnassa ns. asiantuntijajäsenenä ilman ää-
nioikeutta Jaakko Temmeksen jälkeen. MT-
K:n metsävaltuuskuntaa kuuluvat metsänhoi-
toyhdistysten edustajat ja Etelä-Suomen Yh-
teismetsät sekä Etämetsänomistajien Liiton 
edustajat.

Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko 
Tiirola painotti avauspuheessaan järjestöuu-
distuksen, metsänomistajien edunvalvonnan 
ja omaisuuden suojan tärkeyttä. Omaisuuden 
suojan osalta on käynnissä kolme ajankohtais-
ta asiaa: lunastuslaki, luonnonsuojelulainsää-
dännön uudistus ja maankäyttö- ja rakennus-
lain uudistus.

Järjestömuutoksen asioita olivat jäsenmak-
sujärjestelmän uudistaminen ja metsäperustei-
sen edunvalvontamaksun rakenne.

Kokouksessa käsiteltiin metsänhakkuusopi-
muksen (pystykaupan) sopimusehtoja. Yleensä 
isommat puunostajat käyttävät omia sopimus-
malleja ja pienmmät puunostajat tätä mallia. 
Yleensä puunmyyjän neuvotteluvalta on vähäi-
nen etenkin pienissä kaupoissa ja puunmyy-
jälle tarjotaan valmiiksi ruksattuja sopimuk-
sia. Hyvänä käytäntönä pidetään neuvottelua 
myyjätahon kanssa myyjän tahtotilan selvittä-
miseksi. Tästä mallista puunmyyjä saa tukea 
niihin tilanteisiin, joista ei ole erikseen sovittu 
tai joista haluaa puunostajan mallista poikkea-
van oman tahtotilan. Tällaisia asioita ovat mm. 

Teksti: IRMA WELLING

MTK:n metsävaltuuskunnan 
ylimääräinen kokous Tampereella 4.8.2020

omistusoikeuden siirtymisen ajankohta, puu-
tavarakuljetusten aloittamisajankohta, teiden 
ja varastopaikan käytön korvaukset ja vahin-
kojen korvaaminen. Teiden käytöstä mallis-
sa lukee: ”Ellei muuta ole sovittu, puutavaran 
myyjä maksaa teiden yksiköintiin perustuvat 
osakasmaksut ja ostaja suoritteisiin perustu-
vat tiemaksut sekä lumenaurauskustannukset.”

Kokouksessa käsiteltiin myös metsänhoito-
yhdistyksen korjuupalveluiden yleisiä sopimu-
sehtoja. Mhy:n korjuupalveluita käytettäessä 
puunmyyjä valtuuttaa mhy:n markkinoimaan, 
hakkaamaan, korjaamaan, kuljettamaan, toi-
mittamaan, mittaamaan ja luovuttamaan puut 
ostajalle sekä hakemaan hankkeeseen liittyvät 
tuet ja allekirjoittamaan näiden asioiden hoi-
tamiseen liittyvät asiakirjat myyjän puoles-
ta. Korjuupalvelua käytettäessä puut toimite-
taan joko tien varteen, laitokselle, satamaan , 
juna-asemalle tai vastaavaan paikkaan. Sopi-
muksella määritetään, kattaako sopimus pelk-
kää puunkorjuupalvelua vai kuuluuko sopi-
mukseen myös puiden luovutus ostajalle oma-
na kauppanaan, tai mhy:n puunostajien kans-
sa tekemiin toimitussopimuksiin sisällytetty-
nä. Sopimusehdoissa sovitaan, että hakkuus-
sa noudatetaan Hyvän metsänhoidon suosi-
tuksia, tasaikäismetsiköiden harvennusmal-
leja ja PEFC-sertifioinnin vaatimuksia, ellei 
muuta ole sovittu. Juurikäävän torjunta teh-
dään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Kustannuksista vastaa mhy, ellei muuta ole 
sovittu. Kuljetuksista sopimuksessa sanotaan, 
että mhy:llä on oikeus käyttää sopimukseen 
kuuluvan puutavaran kuljettamiseen korvauk-
setta myyjän teitä, vesialueita, maa-alueita se-
kä rasiteoikeuksia ja yksityisteitä, joiden osak-
kaana myyjä on. Mikäli myyjä ole tien osakas, 
mutta puiden kuljetus tapahtuu virallista kul-
kuoikeutta pitkin, myyjä vastaa kuljetukseen 
liittyvistä kustannuksista.

Oma kysymykseni näiden sopimusten osalta 
liittyi niihin tiemaksuihin, joissa kuljetus ta-
pahtuu teitä pitkin, joiden osakkaana myyjä 
ei ole. Tällöin ratkaisevaa on, milloin puiden 
omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle. Siir-
tyykö omistusoikeus kaadettaessa vai maksu-
suorituksen yhteydessä.

Kokouksen lopun yleiskeskustelussa käytin 
puheenvuoron juurikäävän tehokkamman tor-
junnan tarpeesta (kaikkien havupuiden kanto-
jen, ei vain yli 10 cm kantojen, kantokäsitte-
ly, harmaaorvakkaan kyky syrjäyttää juurikää-
pää myös kantojen juurissa). Toinen puheen-
vuoroni koski tarvetta saada puun korjuukus-
tannuksista aina erillinen lasku ja puun puh-
taasta tulosta tuloutus kantohintaan perustu-
van tulon sijaan. Tällöin metsävähennys koh-
distuisi yksinomaan pääomatuloon eikä siitä 
olisi vähennetty korjuukustannuksia.

 ∙ taimikonhoito ja taimikon varhaishoito 130 000 ha (vähennys 4% vuodesta 2018)
 ∙ nuoren metsän hoito 39 000 ha (vähennys 20% vuodesta 2018)
 ∙ metsänviljely 100 000 ha (lisäystä 4% vuodesta 2018)

 - kylvön osuus 25 000 ha (lisäystä 16% vuodesta 2018)
 - kuusen istutus 69% metsän istustualasta
 - männyn istutus 27% metsän istutusalasta
 - koivun istutus 4% metsän istutusalasta
 - konekylvön osuus kylvöalasta 83%
 - käsityön osuus istutusalasta 98%

 ∙ kunnostusojitusta 12 000 km
 ∙ metsäteiden rakentaminen ja perusparantaminen 2500 km (lisäys 74% vuodesta 2018)
 ∙ metsien hakkuut

 - hakkuupinta-ala yhteensä 711 000 ha
 - harvennus- ja ylispuuhakkuut 555 000 ha
 - avohakkuu 114 000 ha
 - siemenpuuhakkuu 26 000 ha

Lukuja metsästä
Luonnonvarakeskus on kerännyt mielenkiintoi-
sia lukuja vuoden 2019 toimista metsässä. Tästä 
kehityksestä voi arvioida sen, millaisista toimen-
piteistä me metsänomistajat olemme kiinnostu-
neita. Kiinnostus metsään sijoitettaviin rahoihin 
riippuu tietysti sijoituksen tuottamista hyödyistä. 
Tärkeää sijoituksissa on huomioida myös se, mi-
tä eri toimijoiden tekemät tutkimukset osoittavat 
eri metsänhoitotoimenpiteiden kannattavuudesta.

Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytet-
tiin viime vuonna yhteensä 265 miljoonaa euroa. 
Tästä metsänhoitotöiden osuus oli 209 miljoonaa 
euroa. Metsänparannustöihin investoitiin yhteen-
sä 55 miljoonaa hehtaaria. Lisäystä  vuodesta 2018 
oli 31 prosenttia.

Rauno Numminen
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Merenkurkun saaristo on Suomen ainoa luon-
nonperintökohde Unescon maailmanperintö-
luettelossa. Merenkurkun saariston maailman-
perintöalueen koko on 19440 neliökilomet-
riä, josta 85 prosenttia on vettä. Maailmanpe-
rintöalue liitettiin Unescon luetteloon vuon-
na 2006 ja se sijaitsee Korsnäsin, Maalahden, 
Mustasaaren, Vaasan ja Vöyrin kuntien alueil-
la. Metsähallitus vastaa alueen hallinnosta ja 
kehittämistyön koordinoinnista yhteistyössä 
kuntien kanssa. Metsähallitus hoitaa myös val-
tion maa- ja metsäalueita, joita on noin puolet 
maailmanperintöalueen pinta-alasta. 

Merenkurkun jatkuvasti kohoava saaristo 
on ainutlaatuinen. Kivien valtakunnan voi ko-
kea vaeltamalla pitkin luontopolkuja, melo-
malla, veneilemällä, kalastaen, lintuja tarkkail-
len, marjoja ja sieniä keräten tai osallistumal-
la opastetuille retkille. 

Olen ajellut parinkymmenen vuoden ajan 
rantatietä pitkin Luvialta Lappiin. Monta ker-
taa olen kiinnittänyt Vaasan kohdalla olleeseen 
tienviittaan, missä lukee Raippaluoto. Aina on 
kuitenkin ollut tai ollut olevinaan kiire pääs-
tä sinne minne on matkalla. Mutta elokuun 
alun Lapin reissulla päätin tehdä toisin ja poi-
keta Raippaluodossa. Jos pelkästään Raippa-
luotoon meno ainutlaatuinen kokemus, sillä 
mantereelta saareen johtaa Suomen pisin riip-
puvaijerisilta. Sillalla on pituutta yli kilometri 
ja näkymät sillalta huikeat. Sillan saaren puo-
lella Raippaluodossa kohtasi viehättävä näky. 
Ihmiset elivät rauhallista elämää kauniissa ja 
hyvin hoidetuissa kodeissaan. 

Merenkurkun saaristo

Suomen ainoa luonnonperintökohde

Tämän tarinan ehkä oleellisin anti on sii-
nä, että nykyisin hyvinkin suosittuja koti-
maan matkoja suunnitellessa kannattaa etu-
käteen selvittää osuuko matkan varrelle mie-
lenkiintoisia poikkeamiskohteita. Usein tunti 
pari riittää erilaisen kokemuksen aikaan saa-
miseen. Ja jos sitten kohde osoittautuu erityi-
sen mielenkiintoiseksi niin sinne voi myöhem-
min mennä oikein ajan kanssa. Näin aion itse-
kin tehdä ja viettää pari kolme päivää meren-
kurkun saariston luonnonperintökohteeseen 
tutustumalla. Erityisesti viehättää ajatus käy-
dä Valassaarilla, jotka kuuluvat Merenkurkun 

saaristoon ja minne järjestetään opastettuja ve-
nekuljetuksia.

Arvoisat Etämetsänomistajien Liiton jä-
senyhdistysten jäsenet. Käyttäkää hyväksen-
ne Suomen ainutlaatuisten retki- ja matkailu-
kohteiden anti. Jos ja, kun poikkeatte tällaisis-
sa kohteissa niin ottakaa muutama kuva ja kir-
joittakaa lyhyt selostus näkemästänne ja koke-
mastanne. Lähettäkää kuvat ja juttu allekirjoit-
taneelle niin annetaan kokemuksen kiertää eli 
julkaistaan juttu Etämetsänomistaja-lehdessä.

Matkakertomuksia odotellen
Rauno Numminen

Raippaluotoon johtaa Suomen pisin riippuvaijeri silta, jonka pituus on yli kilometri.

Teksti: RAUNO NUMMINEN | Kuva: WIKIPEDIA



Etämetsänomistajien Liiton 
webinaari 19.10.2020

Etämetsänomistajien Liitto ry järjestää webinaarin yhteistyössä 
puukauppapaikka Kuution ja Suomen Metsäsäätiön kanssa  

maanantaina 19.10.2020 klo 17.30-19.00
 

Webinaariin voi osallistuja jokainen Etämetsänomistajien Liiton  
jäsenyhdistyksen jäsen ja jäsenyyttä harkitseva metsänomistaja.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT 
Webinaariin pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen  

viimeistään sunnuntaina 18.10.2020 osoitteessa kuutio.fi/etamol-webinaari.  

Linkin kautta löydät lisätietoja.  
Osallistuminen on Etämetsänomistajien Liiton jäsenille maksutonta.  
Osallistuminen onnistuu vaivattomasti kotoa – tarvitset ainoastaan  

nettiyhteyden ja päätelaitteen, jolla seurata webinaaria.

AVAUSSANAT 
puheenjohtaja Rauno Numminen, Etämetsänomistajien Liitto ry

PUUKAUPPAPAIKKA KUUTIO® METSÄNOMISTAJILLE 
toimitusjohtaja Aku Mäkelä, Kuutio® - Suomen Puukauppa Oy

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 25 VUOTTA  
SUOMALAISEN METSÄELINKEINON ASIALLA
toimitusjohtaja Erno Järvinen, Suomen Metsäsäätiö

WEBINAARIN SISÄLTÖ

Etämetsänomistajien Liitto ry
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Kysyimme Liiton tiedotteessa 4/2020 teiltä vinkkejä seuraavien we-
binaarien aiheiksi. Vastauksia tuli reilusti yli 50. Annettujen aihei-
den painotuksien lisäksi saimme paljon vinkkejä muistakin aiheis-
ta. Näiden avulla on hyvä suunnitella uusia tilaisuuksia – mm. niitä 
suosittuja Liiton ryhmäwebinaareja.

Lämmin kiitos kaikille vastanneille ja yhteistyökumppanillemme Ta-
piolle, joka toteutti kyselyn. 

Muita ehdottettuja aiheita olivat mm.:
Juurikäävän torjunta / tyvitervastauti (ajankohtainen mm. taimikoi-
den osalta)
Suometsin uudistaminen (uutta tutkimusta tulossa)
Perusohjeet taimikonhoitoon
Katkonta – mitä se käytännössä tarkoittaa
Metsän uudistamisessa käytettävät puulajit (voisi liittää sopeutumis-
teemaan)
Perusohjeet omatoimiseen metsänhoitoon
Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
Metsin muut tuotteet
Paras hiilinielu – tietoa tästä
Metsänomistajan työeläke- ja tapaturmavakuuttaminen.
Maanpinnan alainen elämä / maaperän rooli metsänkasvatuksessa
Metsänomistajien yhteistoiminta / Kokemusten vaihtaminen
Lannoitus ja sen kannattavuus

Muita yleisiä kommenteja olivat mm.:

Webinaarit koetaan hyvänä keinona ja ne ovat toimineet hyvin.
Varmistettava, että alustajat hallitsevat tekniikan. Toivotaan reipas-
ta esiintymistä.

8,3 Minkälainen on laadukas ensiharvennus?

7,7 Erilaisten karttatasojen hyödyntäminen metsän käytön suunnittelussa 
(ilmakuvat, vinovalovarjoste, puuston korkeusmalli jne.)

7,7 Ilmasto on muutoksessa  - Miten metsien kannattaa jatkossa hoitaa?

7,6 Metsittäminen - Potentiaali, parhaat käytännöt sekä saatavilla olevat tuet

7,3 Mikä on uusi metsänhoidon Etapio - päätöstukisovellus 
(https://www.etapio.fi/)

7,1 Tuhkalla lisäkasvua metsään - toteutus ja tuet

7,0 Puukaupan kilpailuttaminen sähköisesti (Kuutio.fi)

6,8 Miten metsänomistaja pystyy vaikuttamaan metsiensä hiilivarastoon?

6,7 Hyvää oloa metsästä - voiko metsän terveysvaikutukset tuotteistaa?

6,4 Lahopuun merkitys monimuotoisuudelle ja mitä metsänomistaja voi tehdä 
asialle?

6,6 PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset muuttuvat - mitä uutta odotettavissa?

6,5 Metsän sukupolvenvaihdos - Sujuvasti seuraavalle

6,5 Metsän vapaaehtoinen suojelu METSO-ohjelman keinoin - miten liikkeelle?

6,5 FCS-metsäsertifiointi vaihtoehtona - vaatimukset metsänhoitoon

Mistä sinä halusit kuulla tulevissa webinaareissa?
Alla annetut aiheet ja niiden suosio kouluarvosanoin:

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITON JÄSENYHDISTYKSET Yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry Tiina Kuisti 040 5320 151 tiina.kuisti@koti.luukku.com

Etelä-Savon metsänomistajat Seppo Huurinainen 044 581 4950 seppo.huuriainen@wuudis.com

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

Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry Outi Kivioja-Lääperi 040 500 1872 outi.kivioja-laaperi@upm.com

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

Kymenlaakson metsänomistajat Anja Roikonen 050 575 3328 anja.roikonen@gmail.com

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry Tytti Ahoranta 040 504 2257 tytti.ahoranta@gmail.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 Pauli Kankainen 040 464 3616 pauli.kankainen@capi.toy.fi

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

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry Liisa Korpela 044 590 8748 liisa.korpela@phnet.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 Matti Ilveskoski 0500 625 380 matti.ilveskoski@luukku.com

Turun Seudun Metsänomistajat ry Heikki Mäkelä 040 533 6652 heikki.makela107@gmail.com
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Näihin metsänomistajia askarruttaviin kysymyksiin etsittiin vastausta Liittomme 
ja Työtehoseuran järjestämässä webinaarissa, joka pidettiin 18.8.2020. Osallistu-
jia oli vajaat 30 eikä ainoastaan kukin omalla koneellaan, vaan muutama poruk-
kakin oli mukana.

Puhujina olivat:
metsänhoidon asiantuntija Annikka Selander Metsäkeskuksesta,
metsäpalveluyrittäjä Janne Oldenburg,
jäsenpalvelujohtaja Juho Rantala Metsä Groupista ja
kouluttaja Arto Kettunen Työtehoseurasta.

Puhetta ja keskustelua johti Jaakko Temmes Etämetsänomistajien Liitosta.
Webinaarin esitysmateriaalit ja linkit löytyvät Liiton nettisivulta.

Omatoimisuus ja palvelujen 
hankinta – Metsänomistajan 
taitolajit
Kannattaako omatoiminen metsätyö? Miten ostan ja kilpailutan met-
säpalveluja? Mistä hankin osaamista kannattavaan metsätalou-
teen? Riittävätkö työtaidot, aika ja muut resurssit metsätalouteni 
hoitamiseen?

Metsä Group puunhankinta ja metsäpalvelut

Metsänhoidossa halpa  kustannustehokas

0

500

1000

1500

Uudistamiskustannukset

Myöhempi taimikonhoito

Varhaisperkaus

Istutus

Maanmuokkaus

Uotila ym. 2010Äestys Mätästys

20.8.2020



• 



•  


• 


 

Nyt uutuutena eräliivi
Etämetsänomistajien Liitolta on jo pitkään toivottu sellaista liiviä, missä oli-
si oman yhdistyksen logo. Nyt siihen on mahdollisuus. Kuvan mukainen eräliivi 
maksaa 54 euroa + alv. 12.96 euroa eli yhteensä 66.96 euroa. Eräliivin hintaan 
sisältyy postimaksu. 
Eräliivin hinta on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen. 
Liivin väri on metsävihreä ja siinä on oman yhdistyksesi logo.

Eräliivin voi tilata sähköpostilla osoitteesta: rauno.numminen@etamol.fi
Tilausaikaa on 15.11.2020 saakka ja toimitus ennen joulua 2020. Voit siis tilata 
eräliivin itsellesi ja vaikkapa perheenjäsenille joululahjaksi. 

                    Eräliivi logoilla

Koko Leveys cm* Pituus cm*

S 51 71

M 56 74

L 61 76

XL 66 79

XXL 71 81

Tol +/- 1,5 1,5

* Leveys tuotteen reunasta reunaan kainaloiden kohdalta
* Pituus selkäpuolelta olkapään korkeimmasta kohdasta helmaan

• Materiaali: 65 % polyesteriä, 35 %
puuvillatwilliä

• Paino: 220 g/m²
• Takana yläosassa 100 %

polyesteriverkkovuori
• Suuret kädentieaukot

• Kaksi sisätaskua, rintatasku, tilavat
etutaskut, kädenlämmitystaskut sivuilla,
piilotettu etutasku

• Iso tilava tasku selässä, jossa haavikuja
• Kynätasku vasemmassa rinnassa
• D-lenkki

Ilmoita tilauksessasi seuraavat asiat:
- nimesi ja osoite, mihin eräliivi postitetaan
- sen yhdistyksen nimi, jonka haluat eräliiviin
- eräliivisi koko
Lisätiedot: Rauno Numminen 0500 328 333
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yhdistysten tapahtumavinkit
Saimaan Metsänomistajat ry
aikataulut tarkentuvat koronatilanteen helpotuttua

Raivauksen harjoittelua
Kari Monnon opastuksella Lappeenrannan Mustolassa. Mukana Lap-
peenrannan kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantonen, met-
säkoulun eläkkeellä oleva opettaja Reino Rannanvaara ja Kärkipyö-
rän edustajat sähkökäyttöisten raivaus- ja moottorisahojen kanssa.

Metsä- ja alppiruusuretki Mustilan Arboretumiin
Mustilantie 57, 47200 Elimäki.

Harvennustyömaahan tutustuminen
Juha Mikkolan opastuksella.

Terkuin, Irma

Napapiirin Metsänomistajat ry

Koronarajoitusten vuoksi 
Syksyllä toivottavasti pääsemme taas vauhtiin - seuraa ilmoitte-
luamme www.namo.nettisivu.org

Syksyn jatkoa toivotellen, Kaisa

Satakunnan Metsänomistajat ry
Satakunnan Metsänomistajat ry järjestää oheiset tapahtumat. 
Tarkemmat ohjelmat ilmoitetaan jäsenkirjeessä.

Syksyllä metsäluento ja teatteri

12.11. Metsäilta Porin Suomalaisella Klubilla

TERVETULOA WEBINAARIIN 27.10.2020 KLO 18
Miten metsänhoidolla voidaan varautua ilmastonmuutokseen?
Mitä tulee huomioida ensiharvennusten toteuttamisessa?

Tervetuloa seuraamaan Tapio Oy:n puuntuotannon asiantuntijan Arto Koistisen esitystä ja sitä seuraavaa 
paneelikeskustelua. Keskustelussa mukana Arto Koistisen lisäksi metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi OP:sta, 
jäsenpalvelujohtaja Juho Rantala Metsä Groupista ja Etämetsänomistajien liiton puheenjohtaja Rauno Numminen.

Webinaariin voit osallistua omalta kotisohvaltasi 27.10.2020 klo 18 alkaen tästä linkistä: 
https://op.videosync.fi/metsanhoito-muuttuvassa-ilmastossa-271020.
Lähetys kestää noin 90 minuuttia ja sen aikana sinulla on mahdollisuus esittää asiantuntijoillemme kysymyksiä 
webinaarilähetyssivulla avautuvan keskusteluruudun kautta.
Lähetys aukeaa automaattisesti tässä osoitteessa tilaisuuden alkaessa.

METSÄNHOITO
MUUTTUVASSA ILMASTOSSA
JA ENSIHARVENNUSTEN
LAADUKAS TOTEUTUS



METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
www.metsasaatio.fi

Metsänomistaja! Sijoita pieni  
osa puukaupastasi tulevaisuuteen. 
Suomen Metsäsäätiön kohteista  
löytyy jokaiselle metsänomistajalle 
kiinnostavia  tulevaisuushankkeita, 
joihin kannattaa satsata pari  
promillea puukauppasi tuloista.

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu hiljainen 
puhallin rakennuksille tai puutarhaan. 
Maks. ilmavirta 52,1 m/s ja ilmamäärä 
13,0 m³/min. 
RT- Mallissa 5,0 Ah akku ja 
pikalatauslaite. 
Z-malli runkoversiona.

Lehtipuhallin hiiliharjattomalla moottorilla. 
Mukana imuvarustus lehtien keräämistä varten.
Silppuaa imemänsä lehdet, joten ne vievät 
vähemmän tilaa ja maatuvat nopeammin. 
Runkoversio ilman akkua ja laturia.

Tehokas 4-tahti reppupuhallin.
Kevyt ja tehokas ammattilaiselle 
ja kotikäyttöön. Maks. Ilmanvirta
98 m/s ja ilmamäärä 15,0 m³/min, 
paino 9,8 kg.

Hinnat alv 24%

PUHALTAMALLA PIHAT SIISTIKSI

Hiiliharjattomalla moottorilla varustettu hiljainen 
puhallin rakennuksille tai puutarhaan. 
Maks. ilmavirta 52,1 m/s ja ilmamäärä 

RT- Mallissa 5,0 Ah akku ja 

PUHALTAMALLA PIHAT SIISTIKSI

Lehtipuhallin hiiliharjattomalla moottorilla. 
Mukana imuvarustus lehtien keräämistä varten.
Silppuaa imemänsä lehdet, joten ne vievät 
vähemmän tilaa ja maatuvat nopeammin. 

Lehtipuhallin hiiliharjattomalla moottorilla. 
Mukana imuvarustus lehtien keräämistä varten.
Silppuaa imemänsä lehdet, joten ne vievät 
vähemmän tilaa ja maatuvat nopeammin. 

DUB184RT ja DUB184Z

DUB363ZV

EB5300TH

299,-DUB184RT
199,-DUB184Z      

Lehtipuhallin hiiliharjattomalla moottorilla. 
349,-

399,-

Tehokas 4-tahti reppupuhallin.
Kevyt ja tehokas ammattilaiselle 
ja kotikäyttöön. Maks. Ilmanvirta
98 m/s ja ilmamäärä 15,0 m³/min, 
paino 9,8 kg.

EB5300THEB5300TH

399,-

Jalostetuilla siemenillä
LISÄÄ KASVUA • PAREMPAA LAATUA • ENEMMÄN TULOJA

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle 

Pyydä tarjous: siemenkeskus@tapio.fi tai p. 0294 32 6000

Kylvä
hyvää!

T U T U S T U : W W W . T A P I O . F I / M E T S A P U I D E N - S I E M E N E T



PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ

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

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. 

Koivikko pakuriviljelmäksi

Valitaan koivikko ja tehdään 
sopimus pakuriymppäyksestä

Suomen Pakuri hoitaa istutuk-
sen koivikkoosi

Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)

Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)

Jäät odottamaan uutta satoa tai 
hakkaat puut polttopuiksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin 
klapikauppa ja nopeammin 
kuin tukkipuu

Metsä Groupin Metsäverkko on uudistunut, ja  
pääset nyt tutustumaan sen uuteen ulkoasuun  
ja monipuolisiin toimintoihin. Metsäverkko on  
asiakkaillemme maksuton verkkopalvelu metsä- 
omaisuuden hallintaan. Saat siitä suurimman  
hyödyn, kun olet omistajajäsenemme. 

Käy kokeilemassa uutta Metsäverkkoa  
www.metsaverkko.fi.

TUTUSTU  
UUDISTUNEESEEN  
METSÄVERKKOON



Metsänomistajalle: 
hakkuukone, ajokone, kombikone 

Kysy lisää!

 www.usewood.fi,  puh 040-1830366
Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Metsätalousalalle 
räätälöityjä opinto- 
ja virkistysmatkoja 
ympäri maailmaa.
Kon-Tiki Tours on yksityinen, suomalainen matkatoimis-
to, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla 
ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat suomalais-
ten asiantuntijaoppaiden johdolla toteutetut metsä- ja 
maatalouden erikoismatkat, luonto- ja lintumatkat, 
kulttuuri- ja wellness-matkat, opinto- ja incentive-matkat 
sekä fanimatkat erilaisiin urheilutapahtumiin. Räätälöim-
me toiveidesi mukaisen ryhmämatkan vastuullisesti ja 
luotettavasti. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous omalle porukallesi 
info@kontiki.fi tai www.kontiki.fi

Etämetsänomistajien asialla 
jo yli 20 vuotta

Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fi



∙ Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset, eräpaikat sekä 
 tontit satojen kauppojen ja yli 18 vuoden kokemuksella
∙ Kauppakirjojen teot
∙ Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
∙ Kaupanvahvistukset
∙ Toimialueena koko Lappi, tilat näkyvät osoitteissa: 

www.etuovi.com  ∙  www.ullakakela.fi

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS 
ULLA KÄKELÄ LKV

Puh. 040 735 1360  ∙  ulla@kakela.fi
Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi

MERELLÄ
SAA NAUTTIA.

Lue lisää syksyn 
viihde- ja erikoisristeilyistä
vikingline.fi/erikoisristeilyt

Metsänomistajan Talouskoulu
Tule mukaan kehittymään metsäsi taloustaitajaksi 
Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla!

Marraskuussa 2020 alkavassa 
koulutuspaketissa opastetaan 
metsänomistajia liiketaloudelliseen ja 
kannattavaan metsäomaisuuden 
hoitoon.
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 
mukaan verkkosivuillamme:  
https://tuohtametsasta.fi/

Ilmoittaudu 4.11.2020 mennessä,  
opiskelupaikkoja on rajoitetusti

Hinta 25 € /opintomoduuli.   
Koulutusmaksun voit vähentää 
metsäverotuksessa.

Lisätietoja:

TTS Työtehoseura 
Arto Kettunen,  
0500 454 017  
arto.kettunen@tts.fi

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 
Tiina Mansikkamäki,  
044 209 7544 
tiina.mansikkamäki@mhy.fi



Kaksi tapaa 
käydä puukauppaa 

Kuutiossa
Metsänomistaja

Omatoiminen 
puukauppa

Puukauppa 
valtakirjalla

Kuutioon 31.12.2020 mennessä 
rekisteröityneiden Etämetsän-
omistajien Liiton jäsenten kesken 
on tarjolla mahtavia palkintoja! 
Lue lisää:  
kuutio.fi/etametsanomistaja

Webinaari Etämetsänomistajien  
Liiton jäsenille 19.10.2020  
klo 17.30, järjestäjinä Suomen  
Metsäsäätiö ja Kuutio®.  
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
kuutio.fi/etamol-webinaari


