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Meidän nuorisomme puhutti

 Pääkirjoitus

Etämetsänomistajien Liiton ja sen 
jäsenyhdistysten kehittämispäivil-
lä syyskuun alkupäivinä puhuttiin 
eniten siitä, miten yhdistystoimin-
ta saadaan jälleen entisiin uomiin-
sa kohta parin vuoden hiljaiselon 
jälkeen. Useimmissa yhdistyksissä 
jäsenet ovat uskollisesti pysyneen 
mukana menossa, mutta oli myös 
niitä yhdistyksiä, missä jäsenmää-
rä on vähentynyt. Koronaa tai ei, 
niin jäsenmäärä vaihtelee ja sii-
hen vaikuttaa eniten metsäomai-
suuden siirto joko kokonaan ulko-
puoliselle taholle tai lapsille. Myös 
luonnollista poistumaa tapahtuu 
johtuen meidän metsänomistaji-
en korkeahkosta keski-iästä. 

Metsätilanomistajayhdistysten 
jäsenmäärän säilyttämisen ja mie-
luusti tietysti lisääntymisen lisäksi 

lähes kaikkien kehittämispäivään 
osallistuvien huulilla väreili sana 
nuoret. Miten nuoret saadaan mu-
kaan toimintaan. Tästä on puhut-
tu niin kauan kuin minä muistan 
eli ainakin parikymmentä vuotta. 
Tuntuisi itsestään selvältä, että me 
metsää omistavat metsätilanomis-
tajayhdistysten jäsenet ottaisimme 
oman nuorisomme mukaan kou-
lutustapahtumiin ja metsäretkille. 
Viimeistään siinä vaiheessa, kun 
suunnittelemme sukupolven vaih-
dosta, tämä pitäisi olla itsestään 
selvää. Tietysti, jos nuorisomme 
toteaa, että heitä ei kyllä metsän 
omistaminen kiinnostaa hiukkaa-
kaan, niin tilanne on toinen. Pitäi-
sikö tällaisessa tilanteessa kuiten-
kin hälytyskellojen soida. Olem-
meko missanneet mahdollisuuden 

herättää lapsissamme kiinnostuk-
sen meidän perheemme metsään. 
Tässä kohtaa mielellään painotan 
sanaa meidän metsään. Metsä on 
varmasti niin merkittävä omaisuus, 
että kyllä siitä kotioloissa varmasti 
puhutaan. Mutta otetaanko nuo-
riso mukaan tähän keskusteluun. 
Ja keskustellaanko esimerkiksi sii-
tä mitä metsärahoilla voitaisiin yh-
dessä tehdä. Miten ne voisivat ki-
vasti tuoda jotain lisää oman per-
heen elämään.

Minun perheessäni tällainen 
keskustelu käytiin. Eurajoen met-
sissä tehtiin harvennushakkuita ja 
lasten tai oikeastaan jo aikuisten 
lasten kanssa sovittiin, että tilataan 
mökille kaivinkone ja muotoil-
laan rantaa niin, että lapsen las-
ten on helpompi mennä uimaan. 

Tehdään siis oikea hiekkaranta. 
Kaikkien mielestä tämä oli hyvä 
ajatus. Ja taisinpa jotenkin huo-
mata pienen kiinnostuksen pil-
kahduksen metsän käyttöön nuo-
rison silmissä.

Arvoisat metsätilanomistaja-
yhdistysten jäsenet. Jos perheel-
läsi on tarkoitus säilyttää met-
säomaisuus suvussa, niin nyt on 
viime hetki ottaa heidän mukaan 
toimintaan. Jos nuorison asuin-
paikasta tai muusta syystä joh-
tuen heidän on hankalaa osallis-
tua metsätapahtumiin, niin kerro 
heille metsäaiheisista webinaareis-
ta. Niihin on vaivaton osallistua ja 
näistä kokemuksista voi kehittyä 
aivan uusi polku metsän hoidon, 
käytön ja omistukseen hienoon ja 
ainutlaatuiseen maailmaan.

Aina yhtä odotettuja syyskuussa, ruska ja Etämetsänomistaja-lehti.
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Teksti: MARIA LATOKARTANO  |  Kuva: TOMI AHO

Uusilla ohjeilla turvemaille
Ilmastoviisaassa metsänkäsittelyssä hakkuut ja metsänhoitotyöt pyritään toteuttamaan niin, että vesistö- ja 
kasvihuonekaasupäästöjä syntyisi mahdollisimman vähän. Metsä Group on päivittänyt omat turvemaiden  
hoito-ohjeensa, ja ensimmäiset niiden mukaisesti toteutetut kohteet ovat valmistuneet.

”Päivitimme turvemaiden hoito-ohjeemme 
keväällä 2020. Nyt olemme saaneet metsä-
toimihenkilöidemme koulutukset vietyä lä-
pi, ja jatkossa tulemme entistä useammin eh-
dottamaan uusien ohjeiden mukaista käsitte-
lyä omistajajäsentemme turvemaille”, Metsä 
Groupin metsänhoitopäällikkö Teppo Oija-
la kertoo. Ensimmäisiä kohteita on jo toteu-
tettu eri puolilla maata.

Jämsän Jamansalossa sijaitsevalla reilun 10 
hehtaarin rämemänniköllä uudet ohjeet on jo 
viety käytäntöön. Alueelle on hakattu kahdek-
san, pinta-alaltaan 0,2–0,3 hehtaarin kokoista 
pienaukkoa. Lisäksi pienaukkojen ulkopuoli-
nen alue on harvennettu.

”Tavoitteena on, että pienaukot uudistuvat 
luontaisesti. Reunametsän voimakkaammalla 
harvennuksella pyrimme varmistamaan, että 
valoa on riittävästi”, Oijala kertoo.

Pienaukkojen lisäksi päivitetyn hoito-oh-
jeen mukaan turvemailla suositaan metsän 
peitteellisyyttä säästäviä kaistalehakkuita tai 
poimintahakkuita.

”Kun koko puustoa ei poisteta kerralla, jäl-
jelle jäävät puut jatkavat haihduttamista. Poh-
javedenpinta säilyy 30–40 sentissä, eikä kun-
nostusojitusta välttämättä tarvita”, Oijala pe-
rustelee.

Pohjaveden pinta pidetään vakaana
Kun pohjaveden pinta säilyy 30–40 sentissä, 
vesi ei haittaa puiden kasvua. Jos veden pin-
ta nousee, kasvu heikkenee, jolloin turpeesta 
alkaa vapautua metaania ja ravinnevalumien 
riski kasvaa. Jos pinta painuu alemmas, tur-
peen hajoaminen ja hiilidioksidin vapautumi-
nen nopeutuvat.

Avohakkuisiin voidaan yhä turvautua siel-
lä, missä metsänomistaja katsoo sen aiheelli-
seksi. Usein päätehakkuun jälkeen on edessä 
myös ojien perkaus.

”Ojat kuitenkin perataan vain tarvittavilta 
osin, ei niin sanotusti ’vanhasta muistista’ 15–
20 vuoden välein. Lisäksi pitää huolehtia ve-
siensuojelutoimenpiteistä”, Oijala muistuttaa.

Jos kunnostusojitus on tarpeen, riittävä ojan 
syvyys on yleensä 60–80 senttimetriä. Vesien-
suojeluun käytettäviä ratkaisuja ovat kohtees-
ta riippuen muun muassa pintavalutuskentät, 
kaivuukatkot, lietekuopat ja laskeutusaltaat. 

Laskeutusaltaisiin voidaan asentaa uppo-
puustoa, joka toimii biologisena veden puh-
distamona ja vähentää kiintoainesta, ravinteita 
ja orgaanista ainesta valumavesistä.

Sopivin uudistusmenetelmä käyttöön
Jamansalon leimikossa maata ei ole muokattu, 
mutta hyvän siemenvuoden seurauksena var-
sinkin metsäkoneiden ajourilla männyn sirk-
kataimia kasvaa runsaasti.

”Maanmuokkaus ei pienaukko- ja kaistale-
hakkuissa ole useinkaan tarpeen, etenkin jos 
ajourissa maanpinta rikkoutuu sopivasti ja 
koneilla kuljetaan joka ajokerralla hieman eri 
kohtaa pienaukkoa tai kaistaletta. Jos muok-
kausta tarvitaan, suositeltava menetelmä on 
kääntömätästys. Se on ympäristölle hellävarai-
nen menetelmä. Turvemailla kääntömätästyk-
sessä myös kosteusolosuhteet ovat paremmat 
kuin esimerkiksi laikkumätästyksessä.”

Luontaisen uudistumisen lisäksi istutusta ja 
kylvöä käytetään tarvittaessa myös jatkuvapeit-
teisissä hakkuissa metsän uudistamiseen. Tär-
keintä Oijalan mukaan on, että uusi metsä saa-
daan kasvuun nopeasti.

”Istutuksissa saavutetaan jalostushyöty, mut-
ta jos kasvatuskelpoisia, luontaisesti syntyneitä 

taimia on, ne kannattaa hyödyntää. Ylipäätään 
on tarpeetonta erottaa jatkuvapeitteistä ja jak-
sollista kasvatusta ja niihin liittyviä uudistamis-
menetelmiä tiukasti toisistaan. Kannattaa aina 
pyrkiä löytämään kohteelle sopivin menetelmä, 
joka usein voi olla näiden yhdistelmä.”

Turvemailla Oijala suosittelee ottamaan huo-
mioon hieskoivun kasvatuksen joko sekapuuna 
tai joissain tapauksissa omana jaksonaan. Hies-
koivusta kasvaa nopeasti hyvin vettä haihdutta-
va puusto, ja ravinteikkailla turvemailla niiden 
alle nousee usein luontaisesti kuusta.

Ravinne-epätasapaino kuriin tuhkalla
Paksuturpeisilla turvemailla typpeä on usein 
runsaasti, mutta puut eivät kykene hyödyntä-
mään sitä, koska maassa ei ole riittävästi fos-
foria ja kaliumia.

Tuhkalannoituksella voidaan korjata ravin-
ne-epätasapainoa ja parantaa puuston kasvua 
pitkällä aikajänteellä. Samalla, kun puuston 
kasvu tehostuu, haihdunta paranee ja kunnos-
tusojituksen tarve vähenee.

”Tuhkalannoituksissa pyrimme käyttä-
mään Metsä Groupin omien laitosten tuh-
kaa. Metsälannoitukseen soveltuvaa tuhkaa 
syntyy muun muassa Kaskisten, Äänekosken, 

”Kun turvemaakoh-
teesta ei koko puus-
toa poisteta kerralla, 
jäljelle jäävät puut jat-
kavat veden haihdutta-
mista. Pohjaveden pin-
ta säilyy 30–40 sentissä, 
eikä kunnostusojitus-
ta välttämättä tarvita”, 
metsänhoitopäällik-
kö Teppo Oijala kertoo.
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Metsätuhojen torjuntalakiin tulossa muutoksia
Teksti: RAUNO NUMMINEN

Muun muassa ilmastonmuutos on yhtenä syy-
nä siihen, että Eduskunta on säätämässä uut-
ta lakia metsätuhojen torjuntaan. Lakimuu-
tos koskee ensisijaisesti juurikäävän torjuntaa 
ja puutavaran varastointia. Uudessa laissa tul-
la lisäksi määrittelemään omavalvontavelvoite,  
ja kirjallinen omavalvontasuunnitelma. 

Ytimennävertäjä
Männyn ytimennävertäjätuhojen estämiseksi 
1.9.–31.5. välisenä aikana kaadettu mäntypuu-
tavara on kuljetettava hakkuupaikalta tai väli-
varastointipaikalta A- ja B-alueelta viimeistään 
1.7 mennessä ja C-alueelta viimeistään 15.7. 
(aikaisemmin 24.7.). Aikarajat eivät koske ti-
lavuudeltaan alle 50 (aikaisemmin 20)  kiinto-
kuutiometrin puutavara- tai energiapuupino-
ja. Mäntypuutavaran poiskuljetus metsästä kos-
kee myös myrskyn ja tuulen kaatamia puita, jos 

niitä on yli 20 kiintokuutiometriä hehtaarilla.

Kirjanpainaja
Kirjanpainajatuhojen estämiseksi 1.9.–31.5. 
hakattu tuore kuusipuutavara sekä myrskyn tai 
lumen katkoma puutavara, jos sitä on yli 10 
kiintokuutiometriä, on kuljetettava pois met-
sästä tai välivarastointialueelta pääsääntöisesti 
15.7. mennessä.

Juurikäävän torjunta
Juurikäävän torjuntaa on tehtävä 1.5.–30.11. 
välillä tehdyillä kasvatus- päätehakkuualueilla 
sekä turve- että kangasmailla. Kotitarvehakkui-
ta velvoite juurikäävän torjunnasta ei koske.

Omavalvonta
Puun ostajilla on nykyisessä laissa omavalvon-
tavelvoite koskien puutavaran varastointia. 

Omavalvontavelvoitetta ollaan uudessa laissa 
ulottamassa myös ammattimaista puunvälitys-
toimintaa harjoittaviin yrityksiin. 

Metsätuholakiin ehdotetaan lisättäväk-
si myös velvoitetta tehdä kirjallinen omaval-
vontasuunnitelma. Ammattimaisen toimin-
nanharjoittajan on nimettävä omavalvonnan 
vastuuhenkilö, joka huolehtii omavalvonnan 
toteuttamisesta.

Edellä luetellut muutokset on tarkoitus si-
sällyttää uuteen lakiin metsätuhojen torjun-
nasta. Laki tulisi voimaan 1.1.2022. Laki oli 
kesällä lausuntokierroksella ja myös Etämet-
sänomistajien Liitto antoi lausuntonsa laki-
esityksestä. Kaikki muutokset ovat etämet-
sänomistajien edun mukaisia, joten muutok-
sia tehtyihin esityksiin ei Etämetsänomistaji-
en Liitolla ollut tarvetta tehdä.

Simpeleen ja Kemin tehtaillamme.”
Tuhkalannoituksen kemera-tuki laajeni 

huhtikuussa 2020, eikä tuen myöntämisen 
edellytyksiin enää kuulu vaatimusta puuston 
ravinne-epätasapainon osoittamisesta neula-
sanalyysillä.

Suojelu voi olla yksi vaihtoehto
Heikkotuottoisten karujen ja rehevien, mutta 
hyvin märkien turvemaiden kohdalla metsän-
kasvatuksen vaihtoehtona on ennallistaminen, 
eli metsän jättäminen luonnontilaan. Luon-
nontilaan jäätyään metsä soistuu ja palaa as-
teittain takaisin alkuperäiseen tilaansa. 

Karuilla turvemailla ennallistamisproses-
sia avosuoksi voi nopeuttaa poimimalla järe-
ää puustoa joko osittain tai kokonaan.

Oijala muistuttaa, että suojeluun voi ha-
kea korvausta joko Metso- tai Helmi-ohjel-
man kautta. Molemmat ohjelmat perustuvat 
vapaaehtoisuuteen ja niiden tavoitteena on 
edistää luonnon monimuotoisuutta.

Turvemaat tärkeä puureservi
Metsäteollisuudelle turvemaiden puusto on 
merkittävä puureservi. Ojitettujen turvemai-
den kasvu on noin viidennes metsien kasvusta, 
ja ojitusten ansiosta kestävä hakkuusuunnite 
on kasvanut 15 miljoonaa kuutiota vuodessa.

”Ojitettujen turvemaiden metsistä suuri osa 
on lähestymässä päätehakkuuikää. Niillä on 
tärkeää on toimia niin, että haitalliset ympä-
ristövaikutukset pyritään minimoimaan”, Oi-
jala sanoo.

Yhtä ainoaa oikeaa, jokaiseen kohteeseen so-
veltuvaa menetelmää ei ole, ja monella koh-
teella vaihtoehtoisia menetelmiä on useam-
pia. ”Turvemaalla oikean menetelmän valinta 
on monisyisempää kuin kivennäismaalla, sil-
lä erilaisia suotyyppejä on lukuisia, ja lisäksi 
on huomioitava puuston määrä ja maaperän 
ravinnetilanne.”

Entä miten ilmastoviisas metsänkäsittely, 
peitteisten hakkuumenetelmien suosiminen ja 
kunnostusojitusten välttäminen näkyvät met-
sänomistajan tilipussissa? Oijalan mukaan vai-
kutus jää usein yllättävänkin vähäiseksi.

”Vaikka puukauppatulot usein jonkin ver-
ran heikkenevät, myös metsänhoidon kustan-
nukset pienenevät. En näe, että kokonaisvai-
kutus on useinkaan kovin merkittävä. On tär-
keää, että metsäasiantuntijamme käyvät läpi 
eri käsittelyvaihtoehtojen toteutusmahdolli-
suudet sekä myös vaikutukset tuloihin ja me-
noihin. Niiden pohjalta metsänomistaja tekee 
sitten lopullisen päätöksen.”

Lue lisää uusista ohjeista:  
www.metsaforest.com/turvemaat

info

100-vuotias 
rämemännikkö
 • Avohakkuun sijaan tehty 
pienaukkoja, minkä lisäksi 
välialueet on harvennettu.

 • Uudistuminen luontaisesti 
männylle. Tarvittaessa 
voidaan täydentää kylväen 
tai istuttaen.

 • Maanmuokkausta ei 
ole tehty. Varsinkin 
metsäkoneiden ajourille 
itää hyvin taimia.

 • Ojia ei ole perattu.

 • Puuston määrä säilyy yli 
100 m3/ha, mikä takaa 
pohjaveden pinnantason 
säilymisen oikealla tasolla.
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Etämetsänomistajien Liiton pääyhteiskumppa-
nin Metsä Groupin Tampereen piirin piiripäällik-
kö Antti Tuomisto piti mielenkiintoisen esitelmän 
puun järeysrunkohinnoittelusta. Menetelmää 
testataan parhaillaan muutamalla alueella ja vuo-
den loppuun mennessä se tulee käyttöön koko 
maassa.

Etämetsänomistajien Liiton hallituksen asiantun-
tijajäsen Jaakko Temmes vastasi siitä, että kaikki 
etäyhteydet pelasivat moitteettomasti.

Etämetsänomistajien Liiton ja sen jäsenyhdistysten kehittämispäivään Tampereella osallistui edustajia 9 yhdistyksestä. Ajan hengen mukaisesti puolet 
osallistui tilaisuuteen etänä. Tapahtuman tarkoituksena oli yhdessä miettiä, miten metsätilanomistajayhdistykset pystyisivät parhaiten palvelemaan jäse-
niään ja Etämetsänomistajien Liitto jäseyhdistyksiään.

EMOL:n kehittämispäivän asiaa
Teksti: RAUNO NUMMINEN

EMOL:n yhteistyökumppanit esittäytyivät
Etämetsänomistajien Liiton ja sen jäsenyh-
distysten kehittämispäivillä on jäsenten kes-
kinäisten keskustelujen lisäksi keskeinen roo-
li myös niillä ajatuksilla, mitä Etämetsänomis-
tajien Liiton yhteistyökumppanit tuovat ta-
pahtumaan. Metsä Groupia lukuun ottamat-
ta kaikkien muiden yhteistyökumppanien esi-
tykset kuultiin etänä joko niin, että esiintyjä 
puhui videon välityksellä tai niin, että katsot-
tavana oli valmis video. 

Käytännön syistä vasta seuraavassa Etämet-
sänomistajien Liiton sähköisessä tiedotteessa 
on linkit esityksiin. Todettakoon tässäkin vai-
heessa kuitenkin kehittämispäivien esiintyjät:
• Toimitusjohtaja Erno Järvinen,  

Suomen Metsäsäätiö
• Kehittämispäällikkö Veikko Iittainen, 

Metsämiesten Säätiö
• Toimitusjohtaja Arto Hietanen,  

Nordic Insurance Solutions
• Tuotepäällikkö Heli Virtanen, TAPIO Oy
• Toiminnanjohtaja Jaakko Silpola,  

Suomen Metsästäjäliitto ry

MELAN toimintaa esittelevä video.
Suomen Metsäyhdistyksen toimintaa esitte-
levä video.
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Teksti: ANNA KAUPPI, (johtava asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys) | Kuvat: EETU PUNKKA, MATTI IMMONEN

Metsien Suomen televisiomainoksessa yhdys-
valtalainen tutkiva journalisti raportoi työnanta-
jalleen edistyksellisen luonnonhoidon käytännön 
teoista. Mainosta katsottiin YouTubessa paris-
sa viikossa yli 80 000 kertaa. Kuva: Eetu Punkka

Metsien Suomen ansiosta yhä useampi suomalainen tietää, 
että luonnonhoito on tärkeä osa talousmetsissä tehtävää 
työtä. Kuva: Metsien Suomi, Matti Immonen

Yhteistyökumppanin artikkeli

Tekopökkelö, säästöpuu ja riistatiheikkö kä-
vivät viime kesänä suomalaisille tutuiksi tele-
visiosta, radiokanavilta, katukuvasta, verkos-
ta ja sosiaalisesta mediasta. Luonnonhoidon 
käytännön teot nostettiin esiin kertomaan sii-
tä tärkeästä työstä, jota talousmetsissä tehdään 
osana jokapäiväistä metsänhoitoa.

”Suuri yleisö koki aiheet tärkeiksi ja kam-
panjaa pidetiin hyvin informatiivisena ja sel-
keänä. Selvästi yli 60 prosenttia vastaajista suh-
tautui kampanjan ansiosta aiempaa myöntei-
semmin metsien käyttöön”, Metsien Suomen 
projektipäällikkö Kaarina Aro kertoo kam-
panjan seurantatutkimuksen tuloksista. Liki-
main kaikki vaikuttavuutta kuvaavat tunnus-
luvut paranivat.

Yli 80 prosenttia vastaajista ilmoitti pitä-
vänsä kampanjasta ja yli 65 prosenttia piti si-
tä sympaattisena. Sanoma Oy:n omilta ka-
naviltaan tekemän tutkimuksen mukaan alle 
30-vuotiaat olivat tietoisimpia Metsien Suo-
mi -viestintähankkeesta. Nuoret aikuiset oli-
vat myös innokkaimpia etsimään lisää tietoa: 
heistä runsas kolmannes oli vieraillut  Metsien 
Suomen verkkosivuilla.

Koko metsäalan yhteistä ääntä tarvitaan
Metsien Suomi -hankkeen taustalla on suu-
ri joukko metsäalan organisaatioita. Yhteisen 
hankkeen avulla metsäkeskusteluun halutaan 
tuoda metsäalan oma, monipuolinen metsien 
käytön näkökulma.

”Metsäelinkeinon hyväksyttävyys tarvitsee 
tuekseen säännöllistä viestintää metsien kes-
tävästä käytöstä suoraan suurelle yleisölle”, to-
teaa hankkeen päärahoittajan, Suomen Metsä-
säätiön, toimitusjohtaja Erno Järvinen.

MTK:n metsäjohtajan Marko Mäki-Ha-
kolan mukaan Metsien Suomen kaltainen 
viestintähanke auttaa parhaimmillaan yleisöä 
oivaltamaan, miten metsä on meillä kaikes-
sa mukana ja mitä se meille merkitsee. Hän 
myös kannustaa metsäalan toimijoita laajasti 
mukaan viestintään.

”Tämä vuosi ilmastokeskusteluineen on 
osoittanut, että oikean tiedon tarve on todel-
la suuri. Ollaan ylpeitä metsien mahdollisuuk-
sista – kun koko kenttä puhuu samaa kieltä, 
kuullaan se varmasti”, Mäki-Hakola sanoo.

Kesän kampanja oli jo Metsien Suomen 
kolmas. Metsien Suomi näkyy jatkossakin ja 
sen omilta metsiensuomi.fi-verkkosivuilta voi 
lukea uutisia ja faktoja metsistä ja niiden kes-
tävästä hoidosta ja käytöstä – ja jakaa tietoa 
ja jatkaa keskustelua omissa kanavissaan ja 
kohtaamisissaan.

”Erityisen hienoa on ollut huomata, että 
Metsien Suomi tunnetaan. Sosiaalisessa me-
diassa tunniste #metsiensuomi ei enää viit-
taa vain itse hankkeeseen, vaan se liitetään 
yleisesti muuhunkin metsäkeskusteluun”, 
Aro sanoo.

Metsäsäätiötekoja:
Metsien Suomi 
sai suomalaiset 
suhtautumaan 
myönteisemmin 
metsien käyttöön
Metsäalan yhteinen viestintähanke tavoitti 
jälleen suuren osan suomalaisista ja  
kevään kampanjan teema talousmetsien 
luonnonhoidosta koettiin tärkeäksi.

Suomen Metsäsäätiö kohdistaa vuosittain merkittävän osan puukauppojen yhteydessä 
kerätyistä lahjoitusvaroista metsäviestintään. Metsien Suomen päärahoittajana 
Metsäsäätiö on mahdollistanut suuruusluokaltaan mittavan metsäviestintäkampanjan 
valtakunnallisesti. Tutustu Metsäsäätiöön somessa tai osoitteessa: metsasaatio.fi
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Tutustumassa Seppo Kangasmäen tilalla Lemillä 
koneistutukseen ja metsätalousyrittämiseen
Yli 10 koneistutuksesta kiinnostunutta kokoontui Lemin Metsolantielle koneistutusnäytökseen. Mukana olivat myös 
Maaseudun Tulevaisuuden erikoistoimittaja Jouko Kyytsönen ja valokuvaaja Hanna Koikkalainen. 

Seppo Kangasmäki, kapteeni evp, palasi äitin-
sä kotitilalle vuonna 2007 ja on ollut eläkkeellä 
nyt 11 vuotta. Tilan pinta-ala on 208 hehtaaria. 
Sen jälkeen aukkoja on tehty ja taimia istutettu 
ja taimikoita hoidettu vuosittain. Kirjanpaina-
ja ja Oskari-myrskykin ovat olleet syynä muu-
tamiin aukkoihin. Viime vuonna Seppo istut-
ti apujoukkoineen 12 500 tainta ja tänä vuon-
na on ollut taimien heinäystä riittävästi. Siksi 4 
hehtaarin aukon istutus annettiin UPMn ura-
koitsijan Konepalvelu Helkalan hoidettavaksi.

Istutuslaitteena oli Bracke (Bräcke), joka oli 
kiinnitetty telaketjualustaisen kaivinkoneen 
puomiin. Laite teki sekä maanmuokkauk-
sen että istutuksen. Istutuslaitteeseen kuului-
vat maanmuokkauslevy/-lapio, istutusputki, 
tiivistyskieli ja taimikasetti. Maanmuokkaus 
tehtiin laikkumätästämällä. Laikkumätästys 
tapahtui kääntämällä muokkauslevyllä vedet-
ty maa muokkaamattoman maan päälle. Laite 
soveltuu paakkutaimien istutukseen. Nyt istu-
tettiin 2-vuotiaita kuusentaimia. Taimikaset-
tiin mahtui 74 tainta ja se täytettiin käsin. Tai-
mia kuljetettiin kaivinkoneen mukana kulke-
vassa taimitelineessä.

Kivikkoinen maasto ja hakkuutähteet hidas-
tavat istutustyötä. Suurin osa hakkuutähteistä 
olikin kerätty pois. Silmämääräisesti arvioiden 
istutuslaitteella istutetut taimet olivat jonkin 
verran syvempänä kuin ihmistyönä tehdyssä is-
tutuksessa. Jotkut taimet saattoivat jäädä hie-
man vinoon istutuksen jälkeen. Vinossa ole-
vat taimet suoristuvat yleensä parissa vuodes-
sa. Vaikutelmaksi jäi, että koneistutus on hy-
vä vaihtoehto käsinistutukselle, kun siinä yh-
distyy kaksi työvaihetta maanmuokkaus ja is-
tutus. Lisäksi taimet kulkevat koneen mukana 
perimmäisiin kolkkiin asti. Kustannuksiltaan 
(n. 1 €/taimi) koneistutus sisältäen taimet, tai-
mihuollon, maanmuokkauksen ja istutuksen 
on kilpailukykyinen käsinistutuksen kanssa.

Tutustuimme samalla Sepon viereisiin tai-
mikoihin, viime syksynä ja keväänä istutettui-
hin sekä 8 vuotta sitten istutettuihin taimikoi-
hin. Sepolla olivat Siekkelin Sahan (Valkeala) 
taimitikut ahkerassa käytössä. Lisäksi Sepolla 
oli pihapiiriin istutettu omaan arboretumiin 
siperianpihtaa ja douglaskuusta. 

Polttopuun myynti on Sepolla laajaa ja sitä 
varten on hankittu Pilkemasterin klapikone ja 
iso halli oli täynnä klapitavaraa. Sepon kuor-
ma-autossakin lukee ”Pilkettä silmäkulmaan”.

Teksti: IRMA WELLING, Saimaan Metsänomistajat ry | Kuvat: JARI KARHU

Niko Gustafsson täyttämässä taimikasettia.

Seppo Kangasmäki oikealla tarkastelemassa is-
tutettua taimikkoa.

Seppo Kangasmäen klapien kuljetusauto.
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Teksti ja kuva: IRMA WELLING

Metsäretkellä SaiMen jäsenen Kari Monnon 
metsissä Ruokolahden Kotaniemessä
Kari Monto liittyi Saimaan Metsänomistajiin 
vuonna 2013 ja on ollut hallituksen jäsen ja 
varapuheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien.

Kari on metallimies. Eläkkeelle jäätyään hän 
kävi metsäkoulun Ruokolahdella ja hoitaa osin 
veljeltään lunastamiaan kotitilan metsiä.

Karilla on monipuolinen metsien kehitys-
luokkajakautuma. On hakkuuta odottavaa 
jykevää kuusikkoa, yläharvennusta odotta-
vaa varttunutta männikköä ja juuri harven-
nettua nuorta kasvatusmetsää sekä monenlai-
sia taimikoita.

Kari tekee ensimmäiset harvennukset ja väl-
jennyshakkuut itse moottorisahalla. Vasta kol-
mannen harvennuksen Kari teettää koneilla.

Koivikot Kari on istuttanut kynnettyyn pel-
toon. Heinäystä on tehty kahden ensimmäisen 
vuoden aikana kaksi kertaa kesässä. Kuusen-
taimia on istutettu koivuntaimien kanssa sa-
maan aikaan sähkölinjan alle ja myöhemmin 
myös aukkopaikkoihin.

Mäntyä on kylvetty koneellisesti äestyksen 
yhteydessä huonolla menestyksellä. Aluetta on 
paikattu myöhemmin männyn siemenkylvöl-
lä ja kuusentaimien istutuksella. Hirvet ja val-
kohäntäpeurat ovat kurittaneet männyntaimia 
paikka paikoin rankasti. Selkeitä taimien kas-
vuunlähtöeroja on nähtävissä muokattuun 
maahan istutettujen taimien ja siemenestä läh-
teneiden taimien tai luonnontaimien välillä. 
Pituuserot voivat olla parin metrin luokkaa.

Kari jättää taimikonhoitovaiheessa riistatihei-
köitä, joista sitten päätehakkuussa tehdään sääs-
töpuuryhmiä. Lisäksi Karilla on jemmassa ken-
ties tulevaa FSC-metsäsertifiointia varten 0,3 
hehtaarin alue käsittelemätöntä metsämaata.

FSC edellyttää, että viisi prosenttia metsä-
maasta on suojeltava kokonaan. Lisäksi viittä 
prosenttia on hoidettava ”pehmeämmin kei-
noin”, joihin luetaan muun muassa jatkuva 
kasvatus. Ja 28 metriä leveä sähkölinja vie pal-
jon maata pois metsänkasvatuksesta. Tosin ny-
kyään on mahdollista kasvattaa joulukuusia 
tuon linjan alla.

Karin havainto on, että entisille viljelypel-
loille perustetut kuusikot eivät ensimmäisen 
istutuksen jälkeen tuota hyvää puustoa ravin-
ne-epätasapainon vuoksi. Etenkin männiköis-
tä tulee oksaisia liian rehevälle kasvimaan maa-
perälle perustettuna.

Karin metallimiestaidoilla on ollut käyttöä. 
Alueelta löytyy monenmoista itse tehtyä ratkai-
sua. On kätevä puupinojen  päätytolpparatkai-
su.  On suursäkkinostimesta rakennettu sähkö-
käyttöinen kuormausvinssi, jonka kouralla voi-
daan nostaa nippuja. On puiden kuljetukseen 
kesä-talvikärry, josta pyörät irroittamalla saa 
puiden kuljetusreen. On polttopuiden kuljetus-
kehikkoa ja erilaisia kuljetuskärryjä. Löytyipä 

taimikoiden keskeltä kaivokin, jonka kylmässä 
vedessä Kari säilyttää juomapulloja.

Karin kaikki metsät ovat erinomaisen hyvin 
hoidettuja. Karista on kehkeytynyt monipuo-
linen, metsien hyvän kasvun edistäjä ja  to-
teuttaja, jonka luovat metallityötaidot pääse-
vät hyvään käyttöön metsien hoidossa. Karin 
aloitteesta toteutettiin Etämetsänomistajien 
Liiton kuvakilpailu 2019.

Karin valmistamat puupinojen päätytolpat.
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Olen samoin kuin monet muut metsänomis-
tajat ihmetellyt mediassa käytävää metsäkes-
kustelua. Se roihahtaa pienimmästäkin syystä, 
siinä puhutaan aidasta ja aidanseipäistä, mieli-
piteet ovat kiihkeitä, näkökulmat kapeita, sa-
mat termit ymmärretään ihan eri tavalla eikä 
todellista keskustelua ole edes tarkoitus käy-
dä. Metsäkeskustelu saa Suomessa suhteetto-
mia mittasuhteita, esimerkkinä EU:n ilmas-
topaketti, jonka yhteydessä muut suuremmat 
asiat olivat läpihuutojuttuja paitsi metsät. Toi-
nen esimerkki ovat uhananalaiset lajit, joista 
mediakiinnostusta riittää metsälajeille, mutta 
hyvin vähän muille.

Oma tarpeeni on ymmärtää keskustelun 
taustoja niin paljon, että en lähde mukaan 
loan heittoon ja nimittelyyn enkä myöskään 
vetäydy poterooni heristelemään nyrkkiä tas-
kussa. Jos pystyn ymmärtämään mistä kenkä 
oikeasti puristaa tai mistä kiihkeys kumpuaa, 

Teksti: JAAKKO TEMMES | Kuvat: JANI SIPILÄ, Greenpeace

Monenlaisia tunteita metsässä
on helpompi arvioida mahdollisuuksia aitoon 
keskusteluun tai yhteisymmärrykseen asiassa.

Naapuririitojen sovittelun asiantuntija sa-
noi kerran, ettei sovittelussa tarvita tietoa, sii-
nä tarvitaan kuulluksi tulemista ja tunteiden 
tunnustamista. Sama pätee minusta myös met-
säkeskusteluun. Tunteet kiihkeyden taustalla 
ovat esittäjälle aitoja ja niiden vähättely vie 
vain syvemmälle poteroon.

Tässä minun omia hajatelmiani eli hajanai-
sia ajatelmia metsäkeskustelun vaikuttimista 
ja mekanismeista. Mikä selittää keskustelun 
kummallisia ilmiöitä?

Mikä on metsäsuhteesi?
Mitä pidät metsänä? Mikä on ideaalimetsäsi? 
Mitä teet metsässä? Mitä näet metsässä?Kovin 
kliseisiä, mutta tärkeitä kysymyksiä. Ne selit-
tävät suhtautumistasi metsän hyödyntämiseen 
ja ihmisen toimintaan siellä.

Koetan tarkentaa ajatuksiani jaottelemalla. 
Toisessa äärireunassa on arkinen metsäsuhde 
ja toisessa äärireunassa uskonnollinen met-
säsuhde – siinä välissä on paljon ja monen-
laista kirjoa. Jostain keskialueelta voisi löy-
tyä jotain, mitä kutsuttakoon romanttiseksi 
metsäsuhteeksi.

Arkisessa metsäsuhteessa metsä on osa ar-
kea tai sitten on kasvanut ympäristössä, jossa 
metsä on ollut osa arkea. Silloin on helpompi 
hyväksyä metsän hyödyntäminen ja ymmär-
tää, miksi ja miten hakkuita tehdään.

Romanttisemmassa metsäsuhteessa metsää 
ei kohdata arjessa, vaan sinne mennään pikem-
min vapaa-aikana. Metsä tuottaa virkistystä 
ja metsäluonnon seuraaminen on antoisa har-
rastus. Silloin metsän hyödyntämiseen syntyy 
enemmän kriittisyyttä ja hakkuiden tavoittei-
na painotetaan maisemallisia, virkistyksellisiä 
tai luonnonhoidollisia asioita.
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Uskonnollisessa metsäsuhteessa lähestytään 
ajatusta, että metsä on pyhättö, jonka ihmeis-
tä saa lohdutusta ja voimaa. Metsän hyödyn-
täminen ja hakkuut ovat – jos eivät pyhäin-
häväistyksiä – niin ainakin tiukasti vastuttet-
tavia. Kyseessä voi olla laajempikin luontous-
konto, mutta suomalaisilla metsän asema on 
siinä yleensä vankka.

Metsäsuhteeseen vaikuttaa selvästi se, miten 
usein kohtaa metsää ja miksi. Mitä kaupun-
kimaisemmassa ympäristössä ja elämäntavas-
sa asuu, sitä todennäköisemmin metsäsuhde 
kehittyy romanttiseen suuntaan. Uskonnol-
linen metsäsuhde taas näyttää saavan lisää ti-
laa, kun muiden uskontojen merkitys ihmisil-
le pienee. Sekä romanttisessa että uskonnolli-
sessa metsäsuhteessa metsä muodostaa vasta-
painon tehokkaalle ja kuluttavalle kaupunki-
elämälle. Ehkä kyseessä on myös vahva tarve 
hyvittää luonnonvaroja tuhlaavaa elämänta-
paa tai lieventää ilmastoahdistusta toimimal-
la ”metsien hyväksi”.

Näinkin hatarasti kuvaamani ajatus met-
säsuhteista auttaa minua ymmärtämään osaa 
kiihkeitä kommentteja ja hakkuiden vastus-
tusta. Esimerkiksi hakkuun voi kokea miten 
vain aina fiksusta hyödyntämisestä pyhäinhä-
väistykseen asti tai kummallisten ehdotusten 
takana voi olla kova halu hyvittää – oli taustal-
la sitten hiilijalanjälki tai ”luontokato”.

Koskaan et muuttua saisi?
Metsä muuttuu koko ajan. Mutta muutos 
on niin hidas, että sitä ei helposti huomaa. 

Ihmismielessä se tuttu metsä on aina ollut 
tuollainen. Ainoa, minkä ihminen helposti 
huomaa ovat rajut muutokset kuten avohak-
kuut. Siitä syntyy ajatus, että avohakkuussa 
metsä on menetetty lopullisesti eli pilattu. Pi-
tää sikäli paikkansakin, että se kohta metsää ei 
katsojan elinikänä palaudu siihen vanhan met-
sän asentoon, missä se oli. Muihin kohtiin to-
ki muodostuu aina uusia samoilumetsiä, mut-
ta tämä yksi on menetetty.

Jokamiehenoikeudet kärsivät?
Jokamiehenoikeudet takaavat metsässä kulke-
misen ja metsästä nauttimisen kaikille. Hel-
poin metsä kuljettavaksi on järeä ja hoidet-
tu tukkipuumetsä. Kun metsää hakataan, kul-
ku vaikeutuu. Jo hakkuutähteet vaikeuttavat 
kulkua puhumattakaan aukoista, missä maa-
ta on muokattu ja pintakasvillisuus tekee kul-
kemisen vaivalloiseksi. Yhdistelmä menetet-
tyä metsää ja aukon kulkukelvottomuus nos-
tavat ärtymyksen. Etsimällä voi aina löytää uu-
den alueen, missä kulkeminen on helpompaa, 
mutta kuitenkin - se menetetty metsä oli ”mi-
nun tuttu metsäni”. Kyllä harmittaa.

Vanhassa vara parempi?
Jatkuva kasvatus puhuttaa. Keskusteluun ja in-
nostukseen sisältyy aimo annos vanhan haikai-
lua. Ajatusmalli on, että voisimme palata ai-
kaan, jolloin hakkuut olivat pääosin talvella teh-
täviä poimintahakkuita. Koneet olivat pieniä, 
hakkuun jälki oli siisti eikä uudisaloja tarvittu. 
Muistissa on meillä monella vielä näitä työta-
poja ja aika on kullannut muistoja. Tätä voi 
haikailla, mutta se on yhtä realistista kuin saa-
da talonmiehet takaisin huoltoyhtiöiden tilalle. 
Maailma on pysyvästi muuttunut näiltä osin.

Tässä näitä. Mikä kolahtaa sinuun 
tai mikä puuttuu? Laita viestiä, 

niin voin koostaa lisää hajatelmia 
ymmärrystä antamaan.

jaakko.temmes@etamol.fi

TÄLLÄINEN ON KOHUTTU EU:N METSÄSTRATEGIA – 
”EUROOPAN METSÄT OVAT VAARASSA”

KATSO VIDEO MAAEMON ITKUSTA – 
TUOMIOKIRKON KRYPTASSA SURTIIN 
METSIEN RAJUA KOHTELUA
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19 retkeilijää suuntasi helteisenä lauantaina 
Vesa Tuomikosken kipparoimalla m/s Christi-
na-aluksella Imatran matkustajasatamasta koh-
ti Tiuruniemen kärjen edustalla sijaitsevaa pa-
ratiisisaarta, Masteensaarta. Masteensaari on 
Lappeenrannan kaupungin omistama saari. 
Aikoinaan Rauhan ja Tiuruniemen sairaaloi-
den potilaat tekivät saaressa istutus- ja met-
sänhoitotöitä ja sairaaloiden maatilan lampaat 
laidunsivat siellä. Saaresta tuotiin polttopuut 
sairaaloiden käyttöön. Saaressa kohteena oli-
vat luonto ja vuonna 2016 avohakattu ja istu-
tettu alue sekä harvennettu kuusikko. Muka-
na meillä olin edustava joukko asiantuntijoita.

Vuonna 2016 tehdyt hakkuut
Jäsenemme, metsälakiasiantuntija Risto Laukas, 
silloinen Lappeenrannan kaupungin metsäta-
louspäällikkö, kertoi saaren metsä- ja hakkuu-
suunnitelmista ja hakkuita edeltävistä luonto-
selvityksistä sekä maisemalupakäsittelystä. Mai-
semalupakäsittely tarvittiin osayleiskaavan VR 
(vapaa-aika – ja virkistysalue)-merkinnän vuok-
si. Tehdyssä laajoissa luontoselvityksissä arvok-
kaiksi luontokohteiksi seuloutui kolme kohdet-
ta: hiekkaranta, kosteikko- ja kallioalueet.

Kirjanpainaja oli iskenyt pahasti noin 4 heh-
taarin kokoiseen alueeseen. Kuusikossa oli 40–
50 kuusen ryppäitä, jotka olivat jo pystyyn 
kuolleita. Samalla harvennettiin viereinen noin 
20 hehtaarin kokoinen kuusikko. Kilpailutuk-
sen jälkeen hakkuut suoritti Metsä Group.

Risto kertoi, kuinka kaikki suunniteltiin 
huolella ja pieteetillä. Sovittiin muun muassa 
PEFC-metsäsertifikaatin edellyttämiä suojaetäi-
syyksiä pidemmistä suojaetäisyyksiä ja säästö-
puiden tuplamääristä. Riston mukaan hakkuut 

onnistuivat hyvin, eikä minkäänlaisia kielteistä 
palautetta kuulunut. Risto kertoi myös kuin-
ka kaupungin metsissä puuta oli keskimäärin 
100 m3/ha vuonna 1982, kun hän tuli kau-
pungille hommiin. Eläkkeelle siirtymisvaihees-
sa vuonna 2019 puun määrä oli jo 200 m3/ha. 
Risto totesi samalla, että aina puhutaan, että 
lahopuun määrä metsissä on vähentynyt. Var-
maan lahopuunkin määrä on lisääntynyt samas-
sa suhteessa kuin puun kokonaismäärä.

Metsä Forestin metsäasiantuntija Tomi Asi-
kainen kertoi vaativan ja herkän saarikorjuun 
toteutuksesta. Hakkuun rajat merkittiin maas-
toon tarkasti. Ajankohta, myöhäissyksy 2016, 
valittiin retkeilyajan ulkopuolelta. Rantaa ei 
käytetty puutavaran varastointiin, ettei hak-
kuutähteitä ja ravinteita pääsisi veteen. Hak-
kuut aloitettiin avohakkuualueesta. Sitä aluet-
ta käytettiin sitten harvennushakkuupuiden 
varastointialueena. Ajokone ajoi lastin pont-
toonilautalle, josta lastaus laivaan tapahtui 
pitkäpuomisella nosturilla. Laivan kuormaan 
mahtui 700–800 kuutiota. Kaikkiaan kohtees-
ta puuta kertyi 4 500 kuutiota. Laivalla puut 
ajettiin lähitehtaille. Kuitupuut ajettiin Metsä 
Fiberin ja Metsä Boardin tehtaille Joutsenoon, 
mäntytykit Metsä Fiberin Lappeenrannan sa-
halle ja koivutukit Metsä Woodin Punkahar-
jun tehtaalle. Ajoura lastauspaikalle suunnitel-
tiin mutkan avulla niin, että sitä oli vaikeata 
havaita rannalta käsin.

Mitä on hyvä tietää kirjanpainajista
Matkalla vuonna 2017 istutetulle hakkuuau-
kolle tarkkailimme kirjanpainajien leviämistä 
harvennettuun kuusikkoon. Jäsenemme, met-
säpalvelu- ja luontoyrittäjä Seppo Repo näytti 

meille runkoja, joissa oli kirjanpainajien iskey-
tymiä, ruskean purun täyttämiä pieniä reikiä. 
Koiras kovertaa reiän kuoreen ja erittää samalla 
naaraita houkuttelevaa feromonia. Naaraat kai-
vertavat emokäytävät ja laskevat munat käytä-
viin. Munista kuoriutuu toukkia, jotka naker-
tavat omat, emokäytävästä sivullepäin suuntau-
tuvat käytävänsä jälteen ja koteloituvat. Kote-
loista kuoriutuvat aikuiset kirjanpainajat.

Kirjanpainajat saavat aikaan puiden neste-
virtausten katkeamisen ja puiden heikkenemi-
sen. Jos syömäkuvioita on laajasti puun run-
gossa, puut kuolevat. Seppo kertoi, että yh-
dessä rungossa voi olla 10 000 kirjanpaina-
jaa. Seppo kertoi myös Toto-koirasta, joka on 
koulutettu löytämään kirjanpainajaiskeytymiä 
feromonin tuoksun avulla.

Siinä toukkavaiheessa kirjanpainajan iske-
mien puiden kuivattaminen voi estää uuden 
sukupolven leviämisen alueen muihin puihin. 
Seppo kertoi Rauhan metsissä tehdyistä kokei-
luista, joissa tuulenkaatopuita, joihin kirjan-
painajat olivat iskeytyneet, kuorittiin sahal-
la. Kuoritut puut kuivuvat nopeasti eikä kir-
janpainajan toukille riitä ravintoa ja ne kuo-
levat. Tuulenkaatopuiden kuoriminen sahalla 
on nopea, edullinen ja tehokas tapa torjua kir-
janpainajien leviämistä. Paras tapa torjua kir-
janpainajatuhoja on tehdä harvennuksen ajal-
laan vielä elinvoimaisessa kuusikossa. Harven-
nusten tekemistä jo heikentyneestä kasvusta 
kärsivään kuusikkoon tulee välttää. Juurikää-
vän heikentämään kuusikkoon kirjanpainaja 
iskee helposti. Juurikääpä on salakavala tuho-
aja, joka leviää juuristossa ja tyvessä kymme-
niä vuosia ilman silmin nähtävää puuston kas-
vun heikkenemistä.

SaiMe metsä- ja luontoretkellä Masteensaaressa
Teksti: IRMA WELLING, Saimaan Metsänomistajat ry

Asiantuntijamme Seppo Repo vasemmalla ja Seppo Vuokko oikealla hakkuuaukon taimikossa. Kuva: Toivo Juntunen



11ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 3/2021

Taimikon tarkastelu
Taimikossa kasvitieteilijä Seppo Vuokko ker-
toi avohakkuualueelle tyypillisestä kasvilajis-
tosta. Seppo hauskuutti meitä sanomalla, et-
tä tämän taimikon kasvilajisto on jo parhaat 
päivänsä nähnyt. Hän tarkoitti sitä, että enää 
ei löydy niin paljon kukkivaa, niityille tyypil-
listä lajistoa. Avohakkuun jälkeen maaperän 
siemenpankista itää erityisesti marjakasveja: 
vattua, pihlajaa, tuomea, puolukkaa, mus-
tikkaa ja puolukkaa, joiden siemeniä linnut 
ovat vuosikymmenten mittaan kuljettaneet 
metsään. Tällä aukolla oli erityisen runsaas-
ti terttuseljaa, joka on luokiteltu haitallisek-
si vieraslajiksi.

Ensimmäisenä kesänä kasvipeite on aukkoi-
nen, mutta toisena ja kolmantena kesänä tuo-
reen metsän uudistusala on kuin kukkaniitty. 
Lajisto on hyvin kirjavaa ja kertoo metsän his-
toriasta. Erityisen vaihteleva kasvipeite on en-
tisillä kaskimailla. Tässä vaiheessa myös hyön-
teislajisto on hyvin runsas ja muistuttaa niit-
tyjen lajistoa. Peltopillike on nimestään huoli-
matta alkuperäinen metsäkasvi, joka lisääntyy 
uudistusaloilla ja odottaa seuraavaa avomaa-
vaihetta maaperän siemenpankissa vuosikym-
meniä, ehkä parikin sataa vuotta.

Tämä uudistusala oli jo ohittanut niittyvai-
heen ja runsas sananjalka ja heinäkasvillisuus 
peitti alleen lajien kirjon. Vanhasta laidunkäy-
töstä kertoivat kuitenkin muun muassa sanan-
jalkojen alla kukoistavat särmä- ja mäkikuisma. 
4., 5. ja 6. vuotena istutuksesta vattu alkaa val-
lata aluetta. Isoimmat ja vattukuoriaisten tou-
kista vapaat, puhtaimmat vatut, löytyvät pie-
nistä vatun varsista.

Seppo löysi noin 100 kasvilajia reittimme 
varrelta. Niinpä opimme tunnistamaan kangas- 
ja metsämaitikat, käenkaalit, vanamot, lehdo-
kit, metsäimarteet, ahomatarat, mäki- ja sär-
mäkuismat. Helka-virsissä kerrottiin jo kuin-
ka nuoret neiet keräsivät ahomataroita ja teki-
vät niistä punaista väriä kapioidensa kirjailuun.

Jälkilöylyjä
Kahvinjuonnin lomassa Metsä Groupin 
Roope Peuralampi kertoi Metsäliitto Osuus-
kunnan kuulumisia ja Metsä Forestin tarjoa-
mista palveluista.

Vieraslajeista virisi vilkas keskustelu. Vuo-
kon Sepon mukaan ainoastaan jättiputken tor-
juntaan kannattaa satsata resursseja mantereel-
la. Sen torjunta pitäisi tehdä viranomaistyö-
nä, koska se aiheuttaa palovamman kaltaisia 
iho-oireita ja herkille ihmisille allergisia oi-
reita. Taistelu lupiineita vastaan on jo hävit-
ty, mutta huoli niiden siirtymisestä metsiin 
on turha, koska ne eivät siirry teiden vieriltä 
metsiin. Suomen valtio on suurin lupiinien 

kasvattaja. Niitä kasvustoja löytyy arviolta 
10 000 kilometrin verran teiden varsilta.

Vaahteran ja haavan herkästä leviämisestä 
oltiin myös huolissaan. Tarvitaan ”alas vaah-
tera” -kampanja. Isoja haapoja ei pitäisi kaataa, 
koska kannosta leviää juuriveroja 15 metrin 
säteelle jopa tuhansia. Metsä Forestin Roope 
Peuralammen mukaan juuri suuret haavat ovat 
erinomaisia säästöpuita. Myöhemmin haavat 
voi sitten kaulata ja kuivattaa pystyyn laho-
puiksi. Risto kertoi nähneensä Raatteentiellä 
ukrainalaisten hevosten heinien mukana tul-
lutta vieraslajia, räpelöä.

Hirvien, peurojen ja villisikojen aiheuttais-
ta taimituhoista puhuttiin. Peurat eivät lopu 
ampumalla, vaan niiden talviruokinta pitäi-
si lopettaa kokonaan. Hirvet voitaisiin ohja-
ta sähkölinjojen alle nuolukivillä ja kasvatta-
malla siellä pihlajia ja muita hirville mielui-
sia lajeja. Myös hakkuaukon koosta käytiin 
keskustelua. Pienaukoilla ei saavuteta lintu-
jen ja kasvien osalta monimuotoisuushyöty-
jä. Kuulimme myös, että Risto oli nähnyt pa-
luumatkalla metson.

Metsätaloudellinen kannanotto
Paluumatkalla virisi keskustelu kaupungin 
mahdollisuuksista hoitaa saaren kirjanpainajan 
kurittamaa kuusimetsää metsätaloudellisesti 
tehokkaasti. Vapaa-aika- ja virkistysalueeksi 

merkityllä alueella (VR-merkintä) avohak-
kuut ovat poissuljettuja, vaikka metsätalou-
dellisesti ne olisivat järkevin tapa.

Isot kiitokset retken mahtaville asiantunti-
joille, Metsä Groupille kustannusten jaosta ja 
reippaille retkeilijöille, joita helle ei estänyt 
osallistumasta!

Retkeläiset kokoontuneena rantaan. Vasemmalta asiantuntijamme Roope Peuralampi ja  
Tomi Asikainen Metsä Groupilta sekä Risto Laukas. Kuva: Martti Teuro

Jaakko Temmes kuuntelemassa Risto Laukkaan pitämää kohteen esittelyä. Kuva: Irma Welling

Sahalla kuorittu kirjanpainajien vioittama 
tuulenkaatokuusi. Kuva: Seppo Repo
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Kuvakilpailu 3/2021

Tällainen sieni ilmestyy raidan lehdille syksyllä. Ilmiö on yleinen etenkin  
Pohjois-Suomessa. Vaikka tauti näyttää pahalta raidan lehdillä,  
niin se ei kuitenkaan ole puulle kohtaloksi. 

Lähetä vastauksesi sähköpostilla rauno.numminen@etamol.fi, 
niin osallistut metsäkirjan arvontaan.

Puunhalausviikko  
Kuva ja teksti: Olavi Lyly

Puunhalausviikolla Suomen luonnon päivänä 28.8.2021 
tapasin kuvan  mukurakuusikaunokaisen. Sieniämpäri-
ni antaa mittakaavaa!

Ympärysmitta on 254 cm, jossa on mukuralisää, kun 
tuo pahkaetana kulkee siinä. Kuusen pituus on kep-
pi-metrimitalla 32 metriä. Puun vieressä on useita rin-
nankorkeusläpimitaltaan 65-75 sentin ja yli 4 kuution 
kuusia, myös isoja mäntyjä ja koivuja.

Etämetsänomistaja 2/2021 Kuvakilpailun oikea vastaus ja voittaja:
Ryssänpäät tunnisti muutama henkilö ja voittajaksi arvottiin  
Anneli Paulamäki Limingalta. Onneksi olkoon. Posti tuo kirjan.
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Jari Karhu on varmasti tutumpi kunnallis-
politiikasta ja tienvarsimainoksista ”Suurpe-
to valtuustoon” tai ”Suurpeto Brysseliin” kuin 
metsänomistajana ja maanviljelijänä. Jari on 
monitoimimies ja vastuunkantaja. Hän on 
Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu, Ete-
lä-Karjalan pelastuslautakunnan puheenjohta-
ja, Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehi-
tyslautakunnan varapuheenjohtaja, vammais-
neuvoston jäsen ja keskustan Lappeenrannan 
kunnallisjärjestön puheenjohtaja sekä keskus-
tan Karjalan piirin hallituksen jäsen ja puolue-
valtuuston jäsen. Eikä siinä kaikki, Jari toimii 
muun muassa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Kar-
jalan hallituksessa ja valtuustossa, Lappeen ko-
tiseutuyhdistyksen hallituksessa, Wilkjärven 
Winssikerhon puheenjohtajana ja Vilkjärven 
Erä ry:n varapuheenjohtajana sekä Vilkjärven 
ja lähikylien kylätoimikunnan rahastonhoita-
jana. Hänen varsinainen leipätyönsä on raken-
tamisen ja suunnittelun konsulttiyhtiö Mitta 
Oy:ssä, jossa hän on osakkaana.

Saimaan Metsänomistajat ry:n jäseneksi Ja-
ri liittyi helmikuussa 2021 ja osallistui heti 
”Vauhtia metsien hyvälle kasvulle - hoitoräs-
tit nollaan”-hanke-esityksen tekemiseen. Jari 
on kotoisin Vilkjärveltä ja aloitti metsätyöt jo 
6-vuotiaana vuonna 1969 isän katajasta val-
mistamalla pokasahalla. Kävimme Jarin kans-
sa katsomassa nykyistä aukkoa, jolta Jari oli 
aloittanut metsätyöt.

Jarista tuli itsellinen metsänomistaja vuon-
na 2012, kun hän peri isän puolelta metsää ja 
lunasti osuudet sisaruksilta. Lisäksi hän on lu-
nastanut metsää äidin puolelta. Peltoa on edel-
leen viljelyssä 9 hehtaaria jo senkin takia, että 
EU:n tukijärjestelmän kiemurat tulisivat tu-
tuiksi. Kyntäminen on Jarille mieluisin maan-
viljelyyn liittyvä työ, kun siinä näkee välittö-
mästi työn tuloksen.

Jarin metsillä on monipuolinen kehitysluok-
kajakautuma. On komeita varttuneita kasva-
tusmännikköjä, harvennukseen tulevia nuoria 
pääasiassa mäntymetsiköitä ja eri vaiheissa ole-
via taimikoita sekä suojuspuumetsiköitä. Jari 
itse laikuttaa aukot traktorin taakse laitettavalla 
kuokkakauhalla, kylvää tai jättää siemenpuua-
sentoon. Raivaukset ovat tuttuja Jarille ja per-
heen pojille. Itse koottuja harvennuspuukaso-
ja löytyi monesta paikkaa ja ne Jari myy hak-
keeksi. Monet aukot puskevat hieskoivua ja tai-
mia on vaikea erottaa joukosta. Yhden aukon 

Metsäretkellä SaiMen jäsenen  
Jari Karhun metsissä

reunassa pysähdyimme. Sieltä Jari oli syksyl-
lä 2020 ampunut elämänsä ensimmäisen hir-
ven, ison hirven, jonka sarvissa oli 8 piikkiä. 
Sen jälkeen osumia tuli kaksi lisää, vasa ja leh-
mä. Sitä ennen Jari oli ollut ajomiehenä yli 30 
vuotta. Hirvien jäljistä päätellen hirviä liikkuu 
alueella paljon. Toisen nuoren metsikön luona 
pysähdyimme, kun sinne oli viritelty männyn 
oksiin saippuapaloja kahvipakkausten folioi-
den sisälle. Syykin selvisi, niiden tarkoitukse-
na oli pitää hirvet loitolla hajun avulla.

Jarilla on kotitalonsa pihapiirissä edelleen 
sirkkelisha vuodelta 1938, jolla lautoja sa-
hataan omiksi ja kyläläisten tarpeiksi. Siel-
tä löytyy myös Ara kaivuri vuodelta 1974, 

seitsemän traktoria, maatalouskoneita, pe-
räkärri ja metsäkuormain. Onpa Jarilla ol-
lut metsäkonekin, Valmet 901 nro 45 vuosi-
mallia 1985, joka on sittemmin myyty pois. 
Kävimme katsomassa myös Wilkjärven Wins-
sikerhon pärehöylää, jolla valmistetaan edel-
leen päreitä männystä, koivusta, haavasta ja 
lepästä. Päreitä myydään tarjoilualustoiksi 
kalaravintoloille ja kattotarpeiksi.

Jarin metsänhoidon mottona on hyvä hoito 
ja metsien pitäminen elinvoimaisina sekä ri-
peä uudistaminen. Hän on sanojensa mittai-
nen mies metsiensä hoidossakin. Metsät ovat 
Jarille "pankki" ja hengähdyspaikkoja kiirei-
siin ruuhkavuosiin.

Teksti ja kuva: IRMA WELLING

Hirvituhojen torjuntaa saippuapaloilla.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Satakunnan 
Metsänomistajat 
metsäpäivillä

Motoristit Satakunnassa

Satakunnassa järjestettiin Länsi-Suomen Met-
säpäivät elokuun lopulla. Porin Raviradalla pi-
dettyyn metsäpäivään osallistui näytteilleaset-
tajina monia Etämetsänomistajien Liitonkin 
yhteistyökumppaneita mm. Metsä Group, 
Suomen Metsäsäätiö, Suomen Puukauppa Oy, 
Metsämiesten Säätiö ja MELA. Väkeä metsä-
päivät sai liikkeelle odotettua vähemmän. Syitä 
tähän pohdittiin järjestäjien keskuudessa ja kyl-
lä korona vieläkin arvioitiin merkittävimmäk-
si väen liikkeelle lähtöön vaikuttaneeksi teki-
jäksi. Lisäksi kaunis ilma vei maanviljelijät pel-
loille ja Venetsialaiset kaupunkilaiset rannoille.

Asiansa näyttelypaikkojen esittäjät saivat 
kuitenkin asiansa ja varmasti kuullut asiat le-
viävät tarinoinnin muodossa myös näyttelys-
sä kävijöiden lähipiiriin. Ensi vuonna metsä-
päivät järjestetään myös ja toivottavasti koro-
na on silloin jo taakse jäänyttä elämää. Ja voi 
olla, että metsällisen teeman lisäksi näyttelyn 
kylkeen liitetään myös jokin, vaikkapa erän-
käyntiin liittyvä osio.

Tuuloksen prätkäkerho oli kiertueella Satakun-
nassa Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomis-
tajien kunniajäsenen Samuli Notkon ohjasta-
mana elokuun alussa. Monien muiden hieno-
jen Satakuntalaisten kokemusten lisäksi moto-
ristit saivat Kokemäenjoen aalloilla tietoiskun 
Satakunnan ja vähän koko Suomenkin met-
sätaloudesta sekä etämetsänomistajuudesta. 

Kuvassa prätkäkerholaiset Samuli Notko (oik.) 
ja pastori Petri Lainen, joka myös voitti ristei-
lyn aikana järjestetyn lintukisan, missä arvi-
oitiin montako lintulajia nähdään paritunti-
sen risteilyn aikana. Lajeja nähtiin 18, joista 
ei niin usein nähtyjä olivat merikotka, rusko-
suohaukka, räyskä ja harmaahaikara.

Satakunnan Metsänomistajilla oli oma osasto metsäpäivillä. Yhdistyksen toiminnan lisäksi osastol-
la kerrottiin pakurin kasvatuksesta ja esitelteltiin Tapion kirjoja. Uusiakin jäseniä liittyi yhdistykseen.

Sienet ja syksy kuuluvat yhteen. Biologi Janne Lampolahti esittelemässä sieniään metsänhoitaja Ta-
pani Hänniselle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toi etä-
terveiset Länsi-Suomen metsäpäivään.
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Teksti:  MARKO AHOLA, Mela-asiamies, ANNA-KAISA PAASONEN, vakuutusratkaisija, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Teksti:  ARTO HAIKONEN, Toimitusjohtaja, Nordic Insurance Solutions Oy

Riihimäki-Hyvinkää metsäkävelyllä
Mela selvitti kampanjalla metsänomistajien vakuutusturvaa

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela otti MYEL-työeläkevakuuttami-
sen tiimoilta kirjeitse yhteyttä noin 450 metsänomistajaan ympäri Suo-
men. Kohdejoukkoon valikoitiin sellaisia henkilöitä, jotka olivat ilmoit-
taneet metsäverotuksessa tekevänsä itse hankintatöitä omassa metsäs-
sään, mutta joilla ei vielä ollut Melan eläkevakuutusta voimassa. Kam-
panja-aika oli 21.5.–30.6.2021.

Kampanja onnistui erinomaisesti. Kaikista Mela-asiamiesten kam-
panjan aikana tavoittamista metsänomistajista uuden MYEL-vakuu-
tuksen otti yli 20 %.

Mikä on MYEL-vakuutus?
Melan tarjoama MYEL-vakuutus on osa työeläkejärjestelmää. MYEL-va-
kuutuksella vakuutetaan työtä, jota tehdään omalla maa- ja/tai metsä-
tilalla. MYEL-eläkettä ei yhteensoviteta muiden työeläkkeiden kans-
sa eli se maksetaan muiden eläkkeiden päälle. Vakuutus on siis tärkeä 
ja kannattava myös silloin, kun työeläketurvaa karttuu muustakin yrit-
täjätoiminnasta tai työsuhteesta.

Pakollinen MYEL-vakuutus sisältää aina myös työtapaturma- ja am-
mattitautivakuutuksen, joka korvaa metsätöissä sattuvat työtapatur-
mat. Lisäksi MYEL-vakuutuksen rinnalle voi ottaa edullisen vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksen.

Metsätöistä eläkekertymää
Kun osallistut itse metsänhoitotöihin ja sinulla on metsää Etelä-Suo-
messa 50 hehtaaria, Keski-Suomessa 75 hehtaaria tai Pohjois-Suomessa 
100 hehtaaria olet velvollinen ottamaan MYEL-työeläkevakuutuksen. 
Vakuutusvelvollisuus pitää aina selvittää tapauskohtaisesti. Jos metsä-
tilasi on pienempi, voit ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Ota vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä yhteyttä Mela-asiamie-
heen tai lue lisää osoitteesta mela.fi/metsanomistajat

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen
Metsäomaisuuden vakuuttamisen merkitys on noussut viime aikoi-

na erityisesti kasvaneiden myrsky- ja hyönteistuhojen vuoksi. Vahin-
kojen korvausten kasvu aiheuttaa vakuutusyhtiöillä selkeää hinnan ko-
rostuspainetta. Riskit kuitenkin vaihtelevat metsätyypeittäin ja jopa 
alueellisesti.

Kilpailutuspalvelu tarjoaa mahdollisuuden hillitä vakuutusten hin-
nan nousua, kun vakuutukset hankitaan keskitetysti jopa tuhansia 
hehtaareja samalla kertaa kilpailuttaen. Tavoitteena on, että met-
sänomistajat saavat vakuutettua omaisuutensa kustannustehokkaas-
ti, toisin sanoen: 

1. edullisuus selvitetään parhaiten kilpailuttamalla, ja 
2. edullisuus varmistetaan ostovoimaa yhdistämällä.

Palvelun toteuttajana ja Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökump-
panina on Nordic Insurance Solutions Oy (NIS). NIS:n toimintamal-
lina on kerätä toimeksiantoja metsänomistajilta nipuksi ja pyytää näil-
le tarjoukset kootusti määräajoin. Kyseessä ei siis ole mikään hintaver-
tailusivusto, vaan vakuutusammattilaisten joukko, joka pyytää tarjo-
ukset useilta vakuutusyhtiöiltä, joka ainoa kerta. NIS lisää markkina-
voimaansa vakuutusyhtiöiden suuntaan siten, että se toimii itse vakuu-
tuksenottajana metsänomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukai-
sesti. Metsänomistaja päättää itse, millaista turvaa hänelle kilpailute-
taan ja millä hinnanalennuksella hän on valmis vakuutuksen hankki-
miseen tai siirtämiseen.

Palvelu on metsänomistajalle riskitön. Ensinnäkin jos NIS ei saa 
metsänomistajien ehtoja täyttävää tarjousta, ei myöskään vakuutuk-
sia hankita eikä siirretä. Toiseksi vaikka NIS:n kilpailutus onnistuisi 
ja vakuutukset siirrettäisiin, niin metsänomistaja voi irtisanoa milloin 
tahansa vakuutuksen hankintaa koskevan, NIS:n kanssa tehdyn sopi-
muksen, 7 päivän irtisanomisajalla ilman lisäkustannuksia.

Kilpailutus on metsänomistajalle ilmainen. Mikäli vakuutus siirtyy 
NIS:n hallintaan, tulee NIS:n perimään kuukausimaksuun sisältymään 
vakuutusmaksun ohella palvelumaksu. Kilpailutuksessa tulee siis saa-
da edullisemmuusehdon täyttävä tarjous NIS:n palvelumaksu mukaan 
lukien. Mikäli kilpailutus ei onnistu, ei siitä myöskään peritä mitään.

Kilpailutuksen 1. vaiheeseen voi ilmoittaa halukkuutensa lähettämäl-
lä omat yhteystiedot osoitteeseen info@nordicinsurancesolutions.fi. 20 
ensimmäistä ilmoittautunutta otetaan mukaan kilpailutukseen. NIS on 
suoraan yhteydessä ilmoittautuneisiin henkilö- ja kiinteistötietojen ke-
räämiseksi sekä vakuutustarpeen kartoittamista varten. Kilpailutus on 
tarkoitus toteuttaa syyskuun loppuun mennessä. Jatkossa kilpailutuksia 
on tarkoitus järjestää säännöllisesti 1–2 kuukauden välein.

Liitto pitää jäsenet ajan tasalla kilpailutusten edistymisistä ja kilpai-
lutuksessa jo mukana olleiden kokemuksista. Yhdistetään nyt voimam-
me ja vakuutetaan metsäomaisuutenne yhdessä!

Mukavaa ja turvallista syksyä!

Metsävakuutusten kilpailutuspalvelu
Etämetsänomistajien Liiton uusi ilmainen jäsenetu
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Lausunto luonnonsuojelulaista
Etämetsänomistajien Liitto ry on tutustunut MTK ry:n ja Metsäteollisuus ry:n antamiin lausuntoihin koskien valmisteilla 
olevaa luonnonsuojelulakia ja yhtyy em. tahojen antamiin lausuntoihin.

Etämetsänomistajien Liitto kiinnittää erikseen huomiota seuraaviin seikkoihin koskien luonnonsuojelulakia kokonaisuutena:
1. Kaikkien yksityisten metsänomistajien metsiin kohdistuvien suojelutoimenpiteiden pitää perustua vapaaehtoisuuteen.
2. Metsänomistajalle on ilmoitettava kaikista hänen metsiinsä kohdistuvista mahdollisista suojelutoimenpiteistä hyvissä ajoin etukäteen. 

Metsänomistajalle on varattava mahdollisuus osallistua niihin maastokäynteihin, joissa määritellään hänen metsänsä mahdolliset 
suojeluun johtavat tekijät.

3. Niiden tekijöiden, joiden perusteella yksityisen metsänomistajan metsää  
esitetään suojeltavaksi, pitää olla tarkasti määritellyt ja yksiselitteiset.

4. Yksityisen metsänomistajan metsään kohdistuvan suojelualueen tulee olla karttaan merkitty ja tarkkarajainen.  
Suojelualueen ympärille ei saa muodostaa tai muodostua sellaista varoaluetta, jolla ei voisi toteuttaa normaalia metsän käsittelyä.

5. Jos yksityisen metsänomistajan metsä tai osa metsästä joutuu suojelun piiriin, niin metsänomistajalle on maksettava aiheutuneesta 
taloudellisesta menetyksestä täysi korvaus. Korvausta määriteltäessä on otettava huomioon puustoon kohdistuva odotusarvo.  
Myös muut kuin metsätaloudelliset arvot on korvattava täysimääräisesti. Sekä metsän että muiden arvojen määrityksessä on  
käytettävä puolueetonta asiantuntijaa. 

6. Niiden toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista, joilla määritellään metsänomistajan metsän mahdollinen suojelutarve,  
tulee vastata sen, joka prosessin käynnistää. Sama koskee kohdassa 5 todettuja arvon määrityksiä.

Juuri tällä hetkellä metsässä surisee. Hyttys-
parvet ovat jo häipyneet, mutta niiden tilal-
le ovat tulleet hirvikärpäsarmeijat. Usein käy 
niin, että hirvikärpänen luulee ihmistä hirvek-
si ja iskeytyy useimmiten juuri tukkaan. Kun 
hirvikärpänen pistää ihmistä, niin samalla se 
pudottaa siipensä. Siinä mielessä ihmiseen is-
keminen on huono valinta, että ihmisen veri 
ei kelpaa hirvikärpäselle.

Missä hirviä niin siellä hirvikärpäsiä
Hirvikärpänen on 5-6 senttimetriä pituinen 
litteä ja karvainen loinen. Lisääntyäkseen se 
tarvitsee hirven verta. Kärpäset kuoriutuvat 
loppukesästä ja etsivät itselleen uuden isän-
täeläimen. Pesiydyttyään hirven turkkiin ne 
imevät eläimen verta imukärsällään. Yhdes-
sä hirvessä voi olla kymmeniä tuhansia hirvi-
kärpäsiä. Hirven turkissa hirvikärpäset myös 
parittelevat. Naaraat munivat toukkia, jotka 
koteloituvat ja putoavat loppusyksyn ja eten-
kin kevättalven aikana maahan. Loppukesällä 
toukka kuoriutuu ja alkaa etsiä hirviä.

Koska hirvikärpänen luulee ihmistä hir-
veksi niin mitä todennäköisimmin se valitsee 

kohteekseen isoimman, tummimman ja karvai-
simman ihmisen. Varmimmin hirvikärpäsen is-
kulta säästyy pieni vaalea blondi, jolla on pääl-
lään vaaleat vaatteet. Kun hirvikärpänen mais-
taa ihmisen verta, niin se huomaa erehtyneen-
sä kohteesta. Siinä vaiheessa vahinko on kui-
tenkin tapahtunut ja hirvikärpänen pudotta-
nut siipensä. Koska ihmisen veri ei sovi hirvi-
kärpäselle, niin ravinnon puutteessa se kuolee.

Näin hirvikärpänen valitsee uhrinsa

Hyönteis- ja punkkikarkotteet eivät hirvi-
kärpäsiin tehoa. Paras keino suojautua hirvi-
kärpästen iskuilta on sellainen pukeutuminen, 
paljasta ihoa ei ole näkyvissä. Muun muas-
sa pää kannattaa suojata verkkohatulla. Hi-
hansuut ja kaula-aukot voi sulkea teipillä. Jos 
on hyvin herkistynyt hirvikärpästen puremil-
le, niin pahimpaan hirvikärpäsaikaan kannat-
taa pysyä pois metsästä.

Teksti: RAUNO NUMMINEN | Kuva: PENTTI KETOLA
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Liiton sähköinen tiedote 4/2021 lähetettiin 18.8.2021 illalla. Sähköi-
nen tiedote tarkoittaa sähköpostiviestiä, joka on enemmän muotoiltu 
kuin tavalliset sähköpostiviestit. Tiedote koostuu lyhyistä uutisista ja 
linkeistä lisätietoihin. Mukana on selkeyttävää muotoilua ja kuvitusta.

Sähköiset tiedotteet lähetetään Liiton jäsenyhdistysten kaikille jä-
senille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteen yhdistykselleen. Pal-
velu, jonka kautta tiedote lähetetään, kerää samalla tietoja siitä, mi-
ten tiedote on otettu vastaan ja mikä lukijoita kiinnosti.

Tässä tietoja tiedotteen 4/2021 osalta.
Tiedotteen avasi saajista yli puolet, mitä voi pitää hyvänä tuloksena 
sähköpostilla tapahtuvassa tiedottamisessa. Viidesosa lukijoista kiin-
nostui jostakin aiheesta niin paljon, että kävi katsomassa siitä lisä-
tietoja.

Tiedotteen eniten kiinnostusta  
herättäneet aiheet:

- Liiton Lapin retki, lähes 400 katsomiskertaa

- Metsänomistaja-akatemia, noin 150 katsomiskertaa

- Metsänomistajan talouskoulu, noin 150 katsomiskertaa

- Vakuutusten kilpailutus, noin 80 katsomiskertaa

Matkat näyttävät aina herättävän kiinnostusta. Uudet ideat koke-
neempien metsänomistajien akatemiasta ja vakuutusten kilpailutuk-
sesta herättivät mukavasti kiinnostusta. Talouskoulu onkin jo vakio-
suosikki, sillä se kerää hyvin osallistujia vuodesta toiseen.

Saatko sinä Liiton sähköisiä tiedotteita? Jos et, tarkista oletko an-
tanut sähköpostiosoitteesi yhdistyksellesi. Kannattaa myös tarkistaa, 
ettei tiedote ole eksynyt sähköpostiohjelman roskapostikansioon tai 
kaupallisten tiedotteiden kansioon.

Mikä kiinnosti?
Teksti: JAAKKO TEMMES

Teksti: RAUNO NUMMINEN 

Mielenkiintoisia  
lukuja vuonna 2020

 ∙ Metsäpuun taimia istutettiin 150 miljoonaa kappaletta.

 ∙ Puukaupoista kertyi verotuloja yhteensä 3,5 miljardia euroa.

 ∙ Puuta on tällä hetkellä Suomen metsissä 50 prosenttia 
enemmän kuin 50 vuotta sitten.

 ∙ Jokaisen kaadetun puun tilalle istutettiin 4 uutta puuta.

 ∙ Suomalainen vietti keskimäärin 140 päivää metsässä.

Hirven metsästys on jo pohjoisessa alkanut ja alkaa kohta etelässäkin. 
Hirvet ovat nyt tavallista aktiivisemmin liikkeellä. Tarkkaavaisuutta tiellä!

Etämetsänomistajien Liitto tiedottaa

Syksy on muhkeimmillaan. Tumman vihreät sävyt, parveilevat 

linnut, sadonkorjuu, punastuvat puolukat, lämpimät pimeät illat, 

märän metsän tuoksu - tästä kaikesta kannatta nauttia juuri nyt. 

Odotamme kuitenkin jo malttamattomina, että rokotusten etene-

misen myötä saamme taas päivä päivältä enemmän kokoontua, 

tavata, matkustaa ja halata. Sekin on mukava ajatus.
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yhdistysten tapahtumavinkit

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: 4000 kpl.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)
1/8 90 x 60 250,00
1/4 90 x 125 400,00
1/2 190 x 125 700,00
1/1 190 x 255 1200,00
* Koko ilman leikkausvaroja

ILMESTYMISAJAT 2021
Etämetsänomistaja ilmestyy 
neljä kertaa vuonna 2021
Lehden ilmestyminen
1/2021  Vko 10
2/2021  Vko 25
3/2021  Vko 38
4/2021  Vko 51

Saimaan Metsänomistajat ry

La 4.12.2021 klo 11–14 
Saimaan Metsänomistajien Kuusijuhla Kehruuhuoneella  
Agatha-kabinetissa Lappeenrannan Linnoituksessa.
• Tarjolla salaattibuffet + keitto + valinnainen pääruoka + jälkiruoka.
• Leikkimielistä ohjelmaa ja arpajaiset. 

Ilmoittaudu viimeistään to 18.11.  
Irma Welling: 040 555 4228 / irmawelling.iwell@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa!

Satakunnan Metsänomistajat ry

9.11.2021 klo 18 alkaen.
Metsäilta Porin Suomalaisella Klubilla 

Aiheena muun muassa puumarkkinatilanne ja  
puun runkohinnoittelu.
Tervetuloa!

Ilmoitautuminen tarjoiluiden vuoksi  
viimeistään tiistaina 2.11.2021.

Rauno Numminen: raunonumminen@hotmail.com / 0500 328 333

17.12.2021 klo 19
Teatteri ja ravintolailta perjantaina Porin teatterissa ja 
Raatihuoneen Kellarissa.

Näytelmänä Lasse Mårtensonin Myrskyluodon Maija.
Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 12.11.2021.
Rauno Numminen: raunonumminen@hotmail.com / 0500 328 333

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 Leena Helistö 040 534 7396 leena.helisto@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

Meri-Lapin etämetsänomistajat ry Tytti Ahoranta 040 504 2257 tytti.ahoranta@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

Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
7.10.2021 kello 10 
Metsitystilaisuus Oulunsalon Varjukassa

2.11.2021 klo 18 
Tähti-ilta Oulun kaupungin pääkirjastossa Pakkalasalissa

Molempiin tilaisuuksiin ilmoittautumien Pauli Kankaiselle viikkoa 
ennen: pauli.kankainen@capi.toy.fi / puh. 040 464 3616

info

Miksi 
männyn 
neulaset 
kellastuvat
Metsänomistajat ovat 
kyselleet, että miksi 
männyn neulaset kel-
lastuvat. Syy on ai-
van luonnollinen. Män-
ty poistaa vuosittain 
vanhempia neula-
siaan, koska ne kulut-
tavat enemmän kuin 
tuottavat männyn kas-
vua ajatellen. Sääolo-
suhteista johtuen kel-
taisia neulasia voi olla 
vuosittain enemmän 
tai vähemmän. Puuta 
tämä neulasten kellas-
tuminen ja sen jälkeen 
maahan putoami-
nen ei vahingoita.



Lahjoita metsäalan hyväksi.

Lahjoittaja päättää, mihin kohteeseen metsäsi tuotto lyhentämättömänä käytetään, 
vaikkapa metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta nuorille kertomiseen tai metsäalan 
arvostuksen nostamiseen.

Lahjoitettu metsä on jatkossakin osaavissa käsissä ja sen hoitoa jatketaan tutun 
kumppanin kanssa. 

Kerromme mielellämme lisää: www.mmsaatio.fi

Metsä lähellä sydäntäsi



Tapion verkkokauppa 
on auki – tervetuloa!

www.karttakauppa.fi	 www.metsakauppa.fi	

Tapio – Metsäntuntija

Tapio on metsän, luonnon ja 
paikkatiedon asiantuntija.
Tuotteemme ovat nyt tilattavissa 
Tapion verkkokaupasta: Kartat, 
kirjat, Loisto Mariner, yritysratkaisut, 
asiantuntijapalvelut, metsäpuiden 
siemenet, verkkokurssit, Metsälehti digi, 
digitaaliset metsäpalvelut ja paljon muuta.

Etämetsänomistaja magazine ad.indd   1 03/06/2021   18:57

Katso jälleenmyyjät www.makita.� 

VALOA TÖIHIN JA VAPAA-AIKAAN

Valaisin 14.4V ja 18V LXT akuille kolmella tehoase-
tuksella. Valoteho huimat 1 250 lumenia. Voidaan 
käyttää hakuvalona, jolloin kantama jopa 600 
metriä. Lähivaloasetuksella toimii erinomaisesti 
esim. apuvalona remontissa. Valaisinpää on 
taitettavissa 90°. Runkoversio ilman akkua ja 
latauslaitetta. 

129,-129,-
104,03 alv 0 %

KÄTEVÄN KOKOINEN JA
TEHOKAS KÄSIVALAISIN

DML812Z
(Runkoversio ilman akkua ja (Runkoversio ilman akkua ja 
latauslaitetta)latauslaitetta)

Tule jälleen kohtaamaan, 
verkostoitumaan ja kuuntelemaan!

Metsäasiaa viidellä lavalla
CLARION HOTEL HELSINGISSÄ

Ohjelma ja liput: metsapaivat.fi

28.–29.10.2021



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

  "Yhteistyö on 
kestänyt näin kauan,  
kun homma pelaa." 
 – Janne Haverinen, metsäpalveluyrittäjä

Kyllä Metsä pitää  
huolen omistaan

Meitä Metsä Groupin omistajia on satatuhatta.  

Metsämme ja puumme tarvitsevat joka päivä satojen 

metsäalan ammattilaisten ja kumppani yrittäjien osaa-

mista. Hyvällä yhteistyöllä Metsä tuottaa meille kaikille 

kasvua ja vaurautta, joihin emme yksin yltäisi. Siksi 

lupaamme tehdä aina parhaamme, jotta jokaisella  

sopimusyrittäjällämme riittäisi töitä ja toimeentuloa. 

metsaforest.com



∙ Välitän metsäkiinteistöt, eräpaikat sekä tontit  
satojen kauppojen ja yli 20 vuoden kokemuksella

∙ Kauppakirjojen teot
∙ Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
∙ Kaupanvahvistukset
∙ Toimialueena koko Lappi, tilat näkyvät osoitteissa: 

www.etuovi.com  ∙  www.ullakakela.fi

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

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

Etämetsänomistajien asialla 
jo yli 20 vuotta

Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fiTilaa Esko Kivirannan

w w w.metsaverotus.�

METSÄVEROTUS 
OSTA 

TEOKSEN 
UUSIN 

PAINOS 
VERKKO-

KAUPASTA!

w w w.metsaverotus.�



Nyt kesäkuun loppuun asti tarjouksessa 

Nivelpaketti Pro 
(sisältäen Seralginin, ArthroQ:n ja ProQD:n)

Nivelpaketti 
(sisältäen Seralginin ja ArthroQ:n)

• 30 kpl paketti 5,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL30 (norm. 54,90 € ja 79,90 €) 
• 60 kpl paketti 10,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL60 (norm. 99,90 € ja 149,00 €)

PolarShop-verkkokauppaTARJOUS
https://polarshop.net/fi/shop/etametsanomistajien-kauppa/

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



PARAS HINTA
PUULLESI
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa tehdä 
puukauppaa verkossa. Joko ammattilaisen, kuten
metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.
Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.


