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Nyt on polttopuulle ottajia

 Pääkirjoitus

Mielenkiintoista tämä maailman 
meno. Vuosi pari sitten sähköyh-
tiöt markkinoivat kilvan meille 
sähkönkäyttäjille useamman vuo-
den kiinteähintaisia sähkösopi-
muksia. Nyt sellaisia ei suostu 
tekemään mikään sähköyhtiö. 
Vain toistaiseksi voimassa olevia 
ja pörssisähköhintaisia sopimuk-
sia tehdään. Toistaiseksi voimassa 
olevien sopimusten hintoja voi-
daan muutella kuukauden välein 
ja pörssisähkön hintaa tunneittain.

Sähkökeskustelu vaikuttaa myös 

meihin metsänomistajiin. Nyt on 
energiapuulle kysyntää ja hinta 
päihittää mennen tulen kuitupuun 
hinnan ainakin hankintakaupalla 
myytynä.Energiapuuksi kelpaa-
vat erinomaisesti alle kuitupuu-
kokoinen puu ja hakkuutähteet. 
Toki kuitupuutakin ostetaan ener-
giakäyttöön, mutta jalompaa siitä 
olisi tehdä korkealaatuista paperia 
tai muovin korvaavaa pakkausma-
teriaalia lääke- tai vaatetuskäytöstä 
puhumattakaan.

Bisnesmallisten energiapuun 

käyttäjille puuta myyvien metsän-
omistajien lisäksi sähkön korkean 
hinnan aiheuttamasta tilanteesta 
hyötyvät myös polttopuun tekijät. 
Olen vuosikausia ihmetellyt klapin 
hintaa. Klapien käyttäjät ovat kil-
pailuttaneet klapien toimittajat hen-
kihieväriin. On tullut sellainen olo, 
että ihanaa lämpöä ja tunnelmaa 
tupaan tuova klapi ei saisi maksaa 
mitään. Mutta nyt on ääni kellossa 
muuttunut. Heittomotin hinta on 
lähes tuplaantunut eikä tunnu mis-
sään. Klapikauppiaiden puhelimet 

soivat ja klapikärryt kulkevat. Nyt 
on polttopuunkin teossa bisneksen 
tuntua. Moni myy jo ei oota.

Kotimaisen energiapuun käy-
töllä lisätään kaikkien tärkeänä 
pitämää Suomen energiatuotan-
non omavaraisuutta. Haasteena on 
se, että metsästä on edelleen vai-
keaa ja kallista saada kerätyksi tien 
varteen alle kuitupuun kokoista 
puuta. Koneiden kehittäjillä olisi 
työsarkaa tässä asiassa.

Olisi kaikkien kannalta hyvä, jos kuitu- ja tukkipuu menisivät niitä tarvitseville laitoksille. Alle kuitupuukoisella puulla olisi hyvä vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta.
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Rauman saha tuottaa mäntytukista sahatavaraa vaativaan käyttöön, kuten ikkunoihin, oviin, hirsitaloihin ja puusepänteollisuuteen.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suur-
investointi Rauman sahaan tarkoittaa suurta 
lisäystä kantorahatuloihin, sanoo Metsä Grou-
pin metsäjohtaja Juha Jumppanen. 

”Puunkäytön lisäys merkitsee hurjan pal-
jon tuloja meidän omistajajäsenillemme. 
Nykyhinnoilla se tarkoittaa noin 70 miljoo-
nan euron lisäystä kantorahatuloihin pelkäs-
tään tukista. Lisäksi tietysti myös kuitupuiden 
hakkuut kasvavat.”

Rauman saha käyttää vuodessa 1,5 miljoo-
naa kuutiometriä mäntytukkia. Se merkit-
see yhden miljoonan kuutiometrin lisäystä 
nykyiseen puunkäyttöön – sadan kilometrin 
päässä sijaitseva Kyrön saha käytti puoli mil-
joonaa kuutiometriä vuodessa, mutta sen toi-
minta on loppunut.

Puunhankinnassa etusijalla ovat Metsä-
liitto Osuuskunnan omistajajäsenet, Jump-
panen muistuttaa.

Kestävää puunhankintaa
Hänen mukaansa metsissä riittää puuta sahan 
tarpeisiin. 

”Näkemyksemme on, että se määrä on hel-
posti saatavilla Rauman sahan luontaiselta 
hankinta-alueelta. Kun katsotaan puuvaroja 
ja kestäviä hakkuumahdollisuuksia, Länsi-
Suomessa on potentiaalia, ja sitä on nimen-
omaan mäntytukissa.”

Sahan puunhankinta-alue ulottuu Satakun-
taan, Hämeeseen, Lounais-Suomeen, Pirkan-

Rauman huippunopea saha käynnistyy
Metsä Fibren uusi mäntysaha pitää sisällään ennätysmäärän uutta tekniikkaa. Saha käyttää tukkia  
puolitoista miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä merkitsee 70 miljoonan euron lisäystä kantorahatuloihin.

maalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Lisäksi se vaikut-
taa puuvirtoihin koko Etelä-Suomessa.

Metsä Group on nostanut sahan varan-
toa jo viime vuoden aikana. Varanto tarkoit-
taa, että puukaupat on tehty metsänomista-
jan kanssa mutta puuta ei ole vielä korjattu 
metsästä.

Maailman nykyaikaisin
Rauman saha on maailman nykyaikaisin. 
Sahan teknologiainnovaatiot, kuten konenäkö, 
oppiva tekoäly ja sahan toimintoja ohjaavat 
integroidut tietojärjestelmät, luovat entistä 
paremmat lähtökohdat sahatavaran tasalaatui-
suudelle. Automatisoinnin korkea aste paran-
taa kustannustehokkuutta.

”Hyödynnämme uusinta teknologiaa ja 
otamme ison teknisen harppauksen sahatava-
ran tuotannossa. Vastaavaa teknologiaa ei ole 
samassa laajuudessa käytössä millään muulla 
sahalla. Kaikki tehdään yhdessä laitetoimitta-
jien kanssa, joten työstämme hyötyy jatkossa 
koko sahateollisuus”, sanoo Metsä Fibren toi-
mitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Rauman sahan investoinnista kerrottiin jul-
kisuuteen alkuvuonna 2020. Kun investointi 
oli päätetty, Metsä Group alkoi samalla suun-
nitella, miten sahan puunhankinta järjeste-
tään. Mäntytukin käyttö alueella tulisi lisään-
tymään merkittävästi, joten työtä vaadittiin.

Tämä on ollut hurjan pitkä projekti, sanoo 
Jumppanen.

Lisää metsäasiantuntijoita
”Olemme rekrytoineet merkittävän määrän 
uusia metsäasiantuntijoita, ja suurin osa tapah-
tui jo vuosina 2020 ja 2021. Lisäksi jo viime 
vuonna on sovittu lisäyksistä, joita vaaditaan 
korjuu- ja kuljetuskapasiteettiin.”

Puunkorjuussa ja -kuljetuksessa Metsä 
Group käyttää kumppaniyrityksiään. Jump-
pasen mukaan puunhankinnan kasvu tuo lisää 
työtä yrittäjille, ja Metsä Group on tarjonnut 
kasvumahdollisuuksia ensisijaisesti vakituisille 
yrittäjilleen.

Yrittäjät kumppaneitamme
”Olemme onnistuneet hyvin, tekijöitä ja yrit-
täjiä riittää. Yrittäjät ovat halukkaita kasva-
maan yhdessä meidän kanssamme. Suurin 
haaste on, että yrittäjämme saavat riittävän 
määrän kuljettajia”, Jumppanen sanoo.

Hän muistuttaa, että Metsä Group on haluttu 
työnantaja ja kumppani.

”Olemme luonnontieteitä opiskelevien 
parissa tutkitusti halutuin työnantaja omalla 
sektorillamme. Me investoimme Suomeen ja 
olemme kasvava talo. Tuomme ratkaisuja fos-
siilitalouden korvaamiseen.” 

Jumppanen sanoo, että muutosten seurauk-
sena Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsen-
ten palvelu paranee, koska metsäasiantuntijoita 
on enemmän kuin aiemmin. Asiantuntijoiden 
toimialueet muuttuvat, joten joiden jäsenten 
yhteyshenkilö Metsä Groupissa vaihtuu.
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Matti Mäkiahosta metsätalousneuvos

Kaakkois-Suomen metsäneuvosto palkitsi 12.8.2022 
Saimaan Metsänomistajat ry:n puheenjohtajan  
Irma Wellingin Pro metsä-palkinnolla. 

Suomen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on 
suonut pisimmän työuransa Metsäkeskuksessa 
tehneelle metsätalousinsinööri Matti Mäkiaholle 
metsätalousneuvoksen nimen ja arvon 10.6.2022. 
Arvonimeä Matti Mäkiaholle haki Etämetsän-
omistajien Liitto.

Matti Mäkiahon hieno neuvosjuhla järjestettiin 
elokuun alkupäiviä Asikkalan Vääksyssä. Avoimen 
kirjeen Matti Mäkiaholle luovuttivat allekirjoit-
tanut ja Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-
Norrbacka. Arvonimen hakuprosessista ker-
toi professori Juhani Honka. Matin ansioista ja 
yhteistyöstä Matin kanssa kertoivat lisäksi kan-
sanedustaja Hilkka Kemppi, valtiopäiväneuvos 
Mikko Pesälä, pitäjäneuvos Antti Koskimäki ja 
Versowoodin metsäpäällikkö Jussi Torpo.

Matti Mäkiaho vaikutti paikallisesti ja valta-
kunnallisesti useilla eri aloilla. Matti Mäkiaho 
toimi Etämetsänomistajien Liittoa ennen toi-
mineen Suomen Metsätilanomistajien hallituk-
sen jäsenenä. Mäkiaho on toiminut myös Päi-
jät-Hämeen Metsänomistajien puheenjohtajana 
ja toimii yhdistyksen hallituksessa edelleen.

Kuvassa vasemmalla Metsäkeskuksen itäisen alueen yhteysjohtaja Pekka 
Äänismaa, Irma Welling, Kaakkois-Suomen metsäneuvoston sihteeri Jouni Väkevä ja 
varapuheenjohtaja Mika Jormakka. Kuvaaja Hannu Turkki.

Palkintojuhlaan osallistuneita Lemin kotiseutumuseon pihalla. Harjoittelimme myös 
relaskoopin käyttöä Suomenniemen metsätaitokilpailuissa hienosti menestyneen Juha 
Mikkolan opastuksella (kuvassa eturivissä vasemmalla). Kuvaaja Juha Junnonen.

Matti Mäkiaho
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Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
LAADUKASTA TOIMINTAA JO 30 VUOTTA

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Oulun Seudun Metsätilanomistajat juhlistivat 
kolmekymmentävuotista taivaltaan elokuun 
loppupuolella Suomen Luonnon päivänä. Pai-
kaksi oli valittu hieno Liminganlahden luon-
tokeskus. Tilaisuuteen osallistui suunnilleen 
saman verran yhdistyksen jäseniä ja yhteis-
työkumppaneita kuin yhdistykselle tuli vuo-
sia täyteen. Ohjelma oli hyvin laadittu ja se 
sisälsi sopivassa suhteessa puheita, musiikkia 
ja muisteluita. 

Koska kuvat kertovat enemmän kuin tuhat 
sanaa, kerron tapahtumasta kuvien kera.

Tilaisuuden avasi yhdistyksen puheenjohtaja Saija Kron-
qvist. Hän esitteli hallituksensa ja kiitti hyvästä yhteis-
työstä yhdistyksen toiminnan pyörittämisessä. 

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi nimettiin yhdistyk-
sen pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Pietilä.

Saija Kronqvist luovutti stipendin 4H-toiminnan tukemi-
seen. Stipendin ottivat vastaan Lea Salli (vasemmalla) ja 
Anita Heikkinen.

Kaleva-lehden päätoimittaja Sanna Keskinen esitti juhla-
puheessaan syväluotaavan katselmuksen metsänomis-
tajasta ja metsänomistuksesta. Esitys on luettavista ko-
konaisuudessaan tässä lehdessä.

Oulun Seudun Metsätilanomistajien standaari luovutet-
tiin Pauli Kankaiselle (vasemmalla) ja Markku Pietilälle. 
Standaarin sai myös Raili Raittinen, mutta hän oli esty-
nyt tulemaan paikalle.

Mhy Oulun Seudun toiminnanjohtaja Tapio Kylmänen va-
lotti hiilinieluihin liittyviä saloja. Samalla Kylmänen ja Kron-
qvist sopivat, että Oulun Seudun Metsätilanomistajat voi-
vat pitää tilaisuuksiaan metsänhoitoyhdistyksen tiloissa.

Metsänomistajan näkemyksen tapahtumaan toi Juha In-
kilä. Hän tiivisti metsätilanomistajayhdistyksen kolmeen 
sanaan: oppiminen, tuki ja yhteistyö.

Esitysten välillä metsäaiheisia lauluja esitti Osmo Poiko-
lainen. Laulurepertuaariin kuuluivat Metsien miehet, Län-
nen Lokari, Metsurin koira, Kaksi vanhaa tukkijätkää ja 
Osmon oma sanoitus Etätyö.
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Teksti: EEVARIIKKA RUOPAS  |  Kuvat: PEKKA SALOMÄKI

Kilpailutuksella löytyy paras hinta puulle – KUUTIO® on 
myös aktiivimetsänomistajan tukena puukaupoissa
Lapualainen metsänomistaja Pekka Salomäki hoitaa aktiivisesti metsiään ja käyttää kaiken  
liikenevän vapaa-aikansa metsänhoitoon. Puukauppoja Salomäki tekee vuosittain 1–2 kpl,  
ja Kuution perustamisesta alkaen digitaalinen puukauppapalvelu on ollut mukana kilpailutuksissa.

Metsähommat Salomäki aloitti jo 
8-vuotiaana karsimalla vesurilla 
isänsä kaatamia puita ja lastaamalla 
ja ajamalla puukuormia. Metsäala 
kiinnosti niin paljon, että auto-
tekniikan insinöörin koulutuksen 
lisäksi taskussa on myös metsäta-
lousinsinöörin paperit. 

– Olen ollut itse metsänomis-
taja pian kaksikymmentä vuotta. 
Oman Lapualla sijaitsevan koti-
tilan lisäksi omistamme vai-
mon kanssa metsiä Satakunnassa. 
Yleensä teen sinne vuosittain muu-
tamia viikonlopun pyrähdyksiä ja 
jonkin pidemmän ”loman”.

Salomäki on konkreettinen 
metsien monikäyttäjä – metsästä 
tulee taloudellista tuloa, mutta 
siellä myös virkistäydytään. Salo-
mäki pitää metsätilansa kasvukun-
nossa ja hoitaa niitä aktiivisesti ja 
ajallaan. Sen lisäksi, että Salomäki 
pitää metsätilansa kasvukunnossa 
ja hoitaa niitä ajallaan, hän aktii-
visesti hankkii alan viimeisintä tie-
toa. Metsurintyöt metsänomistaja 
tekee tiloillaan itse – istutuksista 
avohakkuisiin ja jopa ojituksia. 

– Metsänlannoitustakin olen 
harrastanut ja pystykarsintaa siihen 
aikaan, kun siitä sai vielä kemera-
tukia. Oman osan vapaa-ajasta 
vievät juoksu, hiihto ja maasto-
pyöräily. Perheen ja kiinteistöjen 
hoidon ohessa tämä merkitsee sitä, 
että jatkuvasti on menossa eri pro-
jekteja useammalla tilalla. Nyt on 
työn alla polttopuun teko tuulen-
kaadoista, taimikonharvennusta 
noin viidellä hehtaarilla ja tai-
mien pelastamista kahden hehtaa-
rin alalla. Tehtävälistalla on lisäksi 
ensiharvennusta ja yksi hehtaarin 
kakkosharvennuskuvio. Toki myyn 
puuta myös pystyyn enkä tee kaik-
kia hakkuita itse.

Salomäen vuosittainen hakkuu-
määrä tiloiltansa on keskimäärin 
100–200m3. Metsänomistaja myy 
puuta myös pystyyn, mutta suun-
nittelee itse leimikot sekä tekee 
ennakkoraivaukset. Ensimmäisen 
kerran Kuutiosta Salomäki kuuli 
jo ennen sen käynnistymistä. 

– Kun Kuutio sitten tuli käyt-
töön, laitoin sinne melko pian 
syötille hakkuita. Olen kilpailut-
tanut suurimmat päätehakkuuni 
niin Lapualla, kuin Satakunnassa-
kin Kuutiossa. Lisäksi olen myy-
nyt sitä kautta hankintana hakat-
tua tukkia ja energiapuutakin.

Kuutiota kehutaan palvelun 
helppokäyttöisyydestä ja sen alle-
viiivaa myös Salomäki.

– Kuution käyttö on ollut alusta 
alkaen helppoa. Haastetta oli jos-
kus hakkuun rajaamisessa, mikäli 
se ei noudattanut kuvion rajoja. 
Metsäalan koulutuksesta on ollut 
hyötyä puumäärien ja poistumien 
arvioinnissa.

Haasteena sekä Kuutiossa että 
puukauppatarjousten vertailussa 
yleisesti Salomäki kokee katkon-
nan huomioonottamisen. Mottien 
ja hintojen lisäksi Salomäki suo-
sittelee metsänomistajia kiinnittä-
mään huomiota myös katkontaan. 

Salomäki on aktiivinen myös 
puukauppojen kilpailutuksessa 
taatakseen parhaimman tuoton 
kuutioilleen. 

– Teen Kuution lisäksi puukaup-
paa suoraan puunmyyjien kanssa. 
Viimeisen kolmen vuoden aikana 
olen myynyt puuta ehkä viidelle 
yhtiölle. Tänä keväänä metsän-
hoitoyhdistyksen kautta tehty har-
vennuskauppa taisi jakautua seitse-
mälle puunkäyttäjälle, joten kyllä 
eri puutavaralajeille ostajia ja käyt-
täjiä tuntuu olevan.

Pekka Salomäki viettää kaiken vapaa-aikansa metsissä – esimerkiksi juoksemalla 
Rokuan polkujuoksukisoissa.

Tutustu lisää ja rekisteröidy maksutta käyttäjäksi: kuutio.fi

Salomäki toivoo, että Kuution 
käyttäjiksi saadaan kaikki metsän-
hoitoyhdistykset ja puunostajat 
aktiivisesti mukaan, jotta Kuutio 
voi toimia koko Suomen ja kaik-
kien metsänomistajien yhteisenä 
kohtaamispaikkana. Digitaaliselle 
puukauppapaikalle on hänen mie-
lestä paikkansa Suomen puumark-
kinoiden vauhdittamiseksi.

– Uskoisin Suomessa olevan 
kapasiteettia monin verroin mit-
tavampaan puun myyntiin ja met-

sien parempaan hoitoon, mikäli 
puunostajat olisivat jo vuosia sit-
ten pitäneet parempaa kontaktia 
passiivisiin metsänomistajiin.

Kuutio puukauppapaikan avulla 
metsänomistaja voi luotettavasti 
ja vaivattomasti kilpailuttaa puu-
kaupat joko omatoimisesti tai asi-
antuntijan, kuten metsänhoitoyh-
distyksen tai metsäpalveluyrityksen 
avustamana. Kuution kautta tavoi-
tat lähes kaikki Suomessa toimivat 
puunostajat.
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Teksti: IRMA WELLING, SaiMe, OLAVI LYLY, Etamol  |  Kuvat: IRMA WELLING

Suomen Metsätieteellisen Seuran retkeilyllä Virossa 1.–3.9.2022
Viron Metsähallituksessa (RMK, hallituksen 
jäsen Kristjan Tonisson) kuulimme, että Virossa 
metsiä on 51 % maan pinta-alasta  ja metsä-
pinta-ala on tuplaantunut viime vuosikymme-
ninä. Metsähallitus omistaa metsistä vähän alle 
puolet. Näistä 1,1 % uudistetaan vuosittain. 
RMK:n metsistä 59 % on talousmetsiä, 32 % 
on tiukassa suojelussa ja 9 % osalta talouskäyt-
töä rajoitetaan muun muassa niin, ettei avo-
hakkuita tehdä. Virossa metsien käyttö, eten-
kin avohakkuut, ovat kuuma puheenaihe.

Viron maayliopiston metsätalous- ja teknii-
kan instituutissa (prof. Marek Metslaid) ja Tarton 
yliopistolla (prof. Ivika Ostonen) tutustuimme 
metsiin liittyvään koulutus- ja tutkimustoimin-
taan. Metsäekologian puolella tutkittiin muun 
muassa puiden juurten dynamiikkaa, sitä miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa puiden juuriin. 

Viron maatalousyliopiston Järvseljan koulutus- 
ja koetutkimukeskuksessa kävimme SMEAR-
mittausasemalla (prof. Steffan Noe), joka kuuluu 
samaan verkostoon mm. Hyytiälän ja Värriön 
asemien kanssa.  Mittausasemalla tehdään pit-
käaikaista seurantaa metsän vuorovaikutuksesta 
ilmakehän kanssa. Mitattavina suureina oli-
vat lukuisat fysikkaliset, kemialliset ja biologi-
set tekijät.

Kävimme myös katsomassa satavuotiasta, 45 
metrin korkuista haapametsää, jossa puuta oli 
runsaat 1000 kuutiota. Lisäksi tutustuimme 
suojuspuu- ja kaistalehakkuukohteisiin, mitkä 
oli perustettu havainnollistamaan avohakkuuta 
korvaavia menetelmiä metsänomistajille. Suo-
juspuuhakkuussa oli ensin poistettu puolet 
puista ja 2 vuoden kuluttua vielä 20 % puista. 
Luontaisesti syntyneitä taimia kyllä oli, mutta 
ei tasaisesti. Kaistalehakkuussa oli nähtävillä 
intensiivisesti ja varovaisemmin harvennetut 
alueet ja niiden välissä oli kontrollialue.

Tornator Eestin metsissä Kosessa tutus-
tuimme avohakkuualueen uudistamiseen ja 
taimikon hoitoa odottavaan kohteeseen. Lepi-
koituminen on ollut todella nopeata uudista-
mishakkuun jälkeen ja taimikon hoitoa joudu-
taan tekemään vuosittain usean vuoden ajan.

Lahemaan kansallispuisto
Lahemaan kansallispuistossa kiersimme Saga-
din kartanon ympäristössä Oandun kierroksen 
mainion Peeter Hussarin opastuksella. Kier-
roksen varrella näimme mänty-, kuusi-, haapa- 
ja tervaleppämetsiä. Kartanon maat oli jaettu 
saksalaiseen tapaan suoraviivaisille metsäteillä 
18 hehtaarin lohkoihin. Niistä osa oli tiukasti 
suojeltuja ja niille tarvitaan liikkumislupa. Osa 

kuului suojeluluokkaan I ja niillä uudistamis-
hakkuita ei tehty, eikä myrskytuhoja korjattu 
pois. Suojeluluokassa II metsänhoidolliset työt 
olivat mahdollisia. 

Kierroksella näimme mäntyjä, joista pihkaa 
oli juoksutettu ja mäntyjä, joissa näkyi vielä kar-
hujen raapimisjälkiä. Hirvet olivat ylitiheän kan-
nan, 25 kpl/1000 ha, heikkoina ruokavuosina 
1980-luvulla järsineet kuusien runkoja sillä seu-
rauksella, että jo kämmenen kokoisen alueen 
vahingoittaminen oli johtanut koko puun kuo-
lemiseen. Tervalepät olivat erikoisen pitkiä ja 
suoria. Opas kertoikin, että yliopiston professori 
oli näitä suoria tervaleppiä nähdessään toden-
nut, että ”vaikka näin, en voi uskoa”. Monet ret-
keilijät käyvät sieltä keräämässä siemeniä. 

Oppaan mukaan hyvä luonnonmetsä voi syn-
tyä vasta alunperin hoidettuun metsään ja että 
mäntymetsäkin muuttuu ajan mittaan kuusimet-
säksi. Altjan merenrantametsissä näimme paljon 
naavaa. Oppaan mukaan naava ilmestyy oksille 
neulasten pudottua alaoksilta. Ilman laatukin 
alueella oli hyvä, kun tehtaita ei ollut lähistöllä. 
Kuulimme historian ja tarustojen höystämiä ker-
tomuksia susista, karhuista, hirvistä, ilveksistä, 
saukoista, vesikoista ja liito-oravista. Koska susi 
on Viron kansalliseläin, paneuduimme suteen 
liittyviin tarinoihin syvällisemmin.

Virossa susi on suojelusenkeli
Laajassa kansallispuistossa näimme myös met-
sän puilta, osana yliaikaista elämää, johon kuu-
luu kulkijaa kaitseva susi. Pienen suomalaisen 
maakunnan kokoisessa Virossa ylläpidetään 
samansuuruista susikantaa kuin koko Suo-
messa. Asuttuja reviirejä on 25 ja susien koko-
naismäärä 250. Suden kannanhoidollisella met-
sästyksellä on pitkät perinteet ja suden salakaato 
on valtava häpeä.

Sutta kunnioitetaan, sen villiin voimaan 
voidaan Venäjän karhun uhatessa tukeutua ja 
osoituksena tästä painettiin ulvova susi vuoden 
2021 juhlakolikkoon. Susi on vapauden ver-
tauskuva. Suden kunnioitus perustuu virolais-
ten perinteiseen maauskoon. Virolaiset eivät 
koskaan alistuneet vallasväen ortodoksisuu-
teen tai luterilaisuteen vaan uskoivat ja usko-
vat itseensä osana universumia. Aino Kallaksen 
Suden morsian mystifio kauniisti kansanperin-
teen sutta. Maauskossa susi toimii kuin suoje-
lusenkeli: pimeällä, liukkaalla polulla susi kait-
see kulkijaa kaikilta vaaroilta varjellen.

Retkeläisiä oli 26, professoreita ja tutkijoita 
Lukesta ja Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista, 
edustusta Hämeen ammattikorkeakoulusta, 
ulkoministeröstä ja elintarvikealalta sekä met-
sänomistajia Etamol:sta, PKMO:sta ja SaiMe:sta.

Retkeläiset vasemmalta Olavi Lyly (Etamol), Irma Welling 
(SaiMe) ja Elisa Piesala (PKMO)

Sagadin kartanon mailla kulkevan Oandun reitin varrella 
kivennäismaalla kasvavaa mäntymetsää. Saksalaisten 
kartanonomistajien jäljiltä kulkuväylät ovat suorat.

Oandun reitin varrelta mänty, jossa näkyvät edelleen 
vanhat pihkanjuoksutusjäljet. Villikarjut juoksuttavat 
pihkaa kuusesta ja hierovat sitä kiimataisteluissa 
syntyneisiin haavoihin. Myöhemmin koko lauma kuuraa 
eli kuivapesee itseään näihin pihkapuihin.

Mainio oppaamme Peeter Hussar Altjan rannikkometsän 
ja kalastajakylän opastaulun äärellä.
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ILMESTYMISAJAT 2022
Etämetsänomistaja ilmestyy 
neljä kertaa vuonna 2022
Lehden ilmestyminen
1/2022  Vko 10
2/2022  Vko 25
3/2022  Vko 38
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Metsäilta

Metsäillan ohjelma on seuraava:
17.15 Tulokahvit
17.45 Tilaisuuden avaus 

- Puheenjohtaja Kalevi Pullinen,  
Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry.

18.00 Suomen metsien kohtalo EU:ssa - Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa
 Yleisön kysymykset
 Metsien hoidon ja puun käytön mahdollisuudet Suomessa 

- Piiripäällikkö Tomi Lankinen, MetsäGroup
 Metsänomistajan kokemuksia EU:n vaikutuksista metsän omistukseen ja käyttöön 

- Metsätalousneuvos, puheenjohtaja Rauno Numminen, Etämetsänomistajien Liitto ry
20.00 Iltapala
21.00 Tilaisuus päättyy

Mukaan metsäiltaan mahtuu 100 ensiksi ilmoittautunutta. lmoittautumiset  
viimeistään 7.10.2022 mennessä Andreas Johanssonille sähköpostilla  
andreas.johansson@kpmg.fi tai tekstiviestillä 040 709 2861.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

TERVETULOA 

Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ry ja Etämetsänomistajien Liitto ry

Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajat ja Etämetsänomistajien Liitto 
järjestävät yhdessä Metsäillan torstaina 13.10.2022 Knehtilän luomutilalla.  
Osoite on 05470 Hyvinkää, Haapasaarentie 75.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Suomessa on vallalla 
hiilinieluharha
Näin on todennut maailman ilmatieteen järjestön VMO:n suomalai-
nen pääsihteeri, professori Petteri Taalas Sääminki-seuran symposiu-
missa Savonlinnassa. Hänen mielestään hiilinielujen merkitystä koros-
tetaan liikaa. Suurin ongelma on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Sitä 
pitäisi vähentää. 

Hiilinieluharha voi vaarantaa metsätalouden toimintaedellytyksiä 
Suomessa. Hiilinielujen katoaminen ei ole ongelma meidän metsis-
sämme, missä metsänhoito on esimerkillistä. Ongelma on lähinnä 
trooppisissa metsissä, jotka eivät uusiudu samalla tavalla kuin met-
sät Suomessa. Metsien uudistamisesta huolehditaan Suomessa hyvin. 
Samaa ei voi sanoa trooppisten metsien osalta. Niiden hävittämisestä 
pidättäytyminen hidastaisi merkittävästi ilmaston lämpenemistä.

Jos Suomessa vähennettäisiin metsätaloustuotteiden valmistusta, niin 
se johtaisi niiden tuotannon siirtymistä maihin, joissa metsää ei uudis-
teta ja missä tuotanto ei ole yhtä puhdasta kuin meillä.

Petteri Taalas totesi, että Suomi on ollut maapallon ilmastotalkoissa 
mallioppilas. Meitä enemmän päästöjään ovat vähentäneet vain Tanska 
ja Britannia. Suomi on leikannut ilmastonmuutoksia aiheuttavia pääs-
töjä 15 vuoden aikana 36 prosenttia.

Petteri Taalas esitelmöi Sääminki-seuran symposiumissa Savonlinnassa.

Ehdota uutta nimeä
Etämetsänomistajien Liiton hallitus on harkinnut, että kohta pari-
kymmentä vuotta ilmestyneelle Etämetsänomistaja-lehdelle voisi 
harkita uutta nimeä. Tämän päivän trendi on sellainen, että leh-
den nimi ei suoraan kuvasta sitä tahoa, joka lehteä julkaisee. Mie-
tippä Sinä osuva nimi Etämetsänomistaja-lehdelle ja lähetä se 
sähköpostilla allekirjoittaneelle 21.10.2022 mennessä. Voi olla, 
että lehti ilmestyy juuri Sinun nimiehdotuksellasi seuraavat pari-
kymmnetä vuotta. Kaikkien nimiehdotuksen tehneiden kesken 
arvotaan kolme kirjapalkintoa kilpailun hengen mukaisesti.
Lähetä nimiehdotuksesti osoitteella rauno.numminen@etamol.fi

Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 3/2022

EHDOTA UUTTA NIMEÄEHDOTA UUTTA NIMEÄ

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

 Pääkirjoitus

yhdistysten tapahtumavinkit

Turun Seudun Metsänomistajat ry

12.10.2022 klo 18 Metsäkeskus; 
Metsäkeskuksen havainnot puun korjuusta  ja korjaavat toimenpiteet; 
Markku Sievänen.

28.10.2022 Metsäretki Poriin Rosenlewin metsäkonetehtaalle. 
Ilm. leena.martikainen@dnainternet.net 21.10. mennessä

9.11.2022 klo 18 Metsäkeskus; 
esitelmä ja syyskokous

Satakunnan Metsänomistajat ry

18.10.2022 Metsäilta klo 17
Hakkiluoto

11.11.2022 Teatteri 
(komedia Ulkomaalainen) ja illallinen (Raatihuoneen Kellari) klo 17

Joulukuu Metsäristeily
Tarkemmat ohjelmat jäsenkirjeessä.  
Voit jo nyt ilmoittautua raunonumminen@hotmail.com
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Teksti ja kuva: OLAVI LYLY

Itämeri alkaa metsien lähteistä
Helsingin Tokoinrannassa vietettiin 25.8. Itä-
meripäivää ja kannettiin huolta mereen koh-
distuvasta kuormituksesta, missä metsätalou-
della on oma osansa. Itämeri yhdistää meitä 
metsänomistajia monin tavoin. Siellä kulkee 
puuta ristiin rastiin; kulkee propsia ja haketta 
kuidutettavaksi, pellettiä poltettavaksi ja sei-
laa puisia purjelaivoja puisine mastoineen. 
Käytännössä kaikki metsäteollisuuden vienti 
ui aikansa Itämerellä ja sitä kautta meri tekee 
tiliä metsänomistajille.

Helsingin seudulla asuvat voivat muita hel-
pommin nauttia Itämeren runsaista ekosystee-
mipalveluista kuten Kaivopuiston rannoista ja 
veneilystä Espoon Suvisaaristossa, saaristoris-
teilyistä ja lautamatkoista Tallinnaan ja Tuk-
holmaa. Mitä puhtaampaa on vesi uida ja pur-
jehtia, sitä suuremman nautinnon se suo.

Itämeren veden laatu saa alkunsa metsistä. 
Metsäpienvesien erityisen tärkeitä elinympä-
ristöjä ovat puro- ja allikkolähteet sekä tihku-
pinnat ja purojen ja norojen ympäristöt. Suu-
rin osa noroista, lähteistä ja tihkupinnoista on 
hävinnyt metsäojituksissa. Metsätaloussuunni-
telmissa on ollut keskeistä kiinnittää huomi-
ota metsämaan vesitalouteen. Sen vuoksi puro-
jen mutkat on oiottu ja tihkupinnat ojitettu. 
Napapiirin eteläpuolisista lähteistä yli 90 % 
on jo entisiä. Tämä siitä huolimatta, että kai-
killa pienvesillä on niin metsä- kuin vesi- ja 
luonnonsuojelulain suoja ja EU:n luontodi-
rektiivin varjelus.

Pienvesien suojelu  
meidän vastuulla
Metsänomistajat ovat viime vuosikymme-
net tehneet mittavaa tiliä ojituksilla. Samalla 
metsätalous on ajanut pienvesien ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelutarpeen ohi. Koko-
naiskestävän metsätalouden kolme kivijalkaa, 
ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestä-
vyys, eivät enää salli neljännelle jalalle, talo-
udelle, ohituskaistaa. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, että enempää norot tai tihkupin-
nat kuin myöskään karttaan merkitsemättö-
mät lähteet eivät tule otetuksi huomioon lei-
mikonsuunnittelussa. 

Vain metsänomistajan oma tietämys voi suo-
jella harvat jäljellä olevat metsiemme pienvedet 
ja osaltaan säilyttää sitä luonnon monimuotoi-
suutta, mitä talousmetsissämme on vielä jäl-
jellä. Vastuullamme on vaatia ja valvoa, että 
tietomme pienvesistä muokkaavat metsätalou-
den käytäntöjä paremmiksi. Silloin Itämereen 
voi jatkossakin virrata metsien puhtaita vesiä. 

Sen varmistamiseksi tarvitaan lisäksi vahvaa 
ilmastonmuutoksen hillintää, ja senkin keski-
össä me metsänomistajat toimimme.

Helsingissä Suomen Luonnon päivänä 
27.8.2022

Olavi Lyly, PKMO:n jäsen

Hyviä oppaita pienvesiin ovat Pienvesiopas, Pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö.  
Syken raportteja 36/2019 ja Talousmetsien luonnonhoito. Lähteiden kunnostus.  

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Metsäkeskus Pohjois-Karjala

Kuvan lähde on ehtymässä ensimmäistä kertaa tunnetun historian aikana, viimeisenä syynä ilmastonmuutoksen 
mukanaan tuoma kuivuus.
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METSÄNHOIDON ASKELMAT 
– mitä on pakko ja mitä on hyvä tehdä?

Teksti: JAAKKO TEMMES

Webinaari 6.4.2022, 17–19

Annikka Selander, Metsäkeskus, kertasi metsälain ja sertifiointien periaatteita.

Julia Lenkkeri, Bureau Veritas, kertoi metsien sertifioinnista virkistävästi erilaisesta näkökulmasta eli auditoijan 
näkökulmasta.

Lauri Saaristo, Tapio, puhui luonnonhoidon kustannustehokkuudesta ja puuntuotannon sekä luonnohoidon 
yhteensovittamisesta.

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat järjesti 
illalla 6.4. webinaarin metsälain, metsien ser-
tifioinnin ja vapaaehtoisen luonnonhoidon 
muodostamasta kokonaisuudesta. Vastausta 
etsittiin mm. kysymyksiin ”mitä on pakko 
tehdä?” ja ”mitä on hyvä tehdä?”. Samalla 
puhuttiin luonnonhoidon kustannustehok-
kuudesta eli mikä on edullinen tapa saada 
aikaan hyvää vaikuttavuutta luonnohoidolla.

Webinaarissa todettiin mm. että sopiva lais-
kuus ja suurpiirteisyys edistää luonnonhoi-
toa ja että luonnon huomioiminen voidaan 
tehdä yllättävän pienillä asioilla puuntuotan-
non ohessa.

Kiitos Annikka, Julia ja Lauri hyvistä ja poh-
diskelevista esityksistä.

Annikkan ja Julian esitykset löytyvät 
PKMO:n nettisivulta.
https://www.pkmo.org/uutinen/webinaari-
6-4-luonnonhoidon-askelmista-esitysma-
teriaalit/

METSÄNHOIDON POLKU ON PITKÄ

Metsän hoito ja kasvatus on pitkäjänteistä 
toimintaa. Hyvällä metsänhoidolla voi metsä 
muuttua taimesta tukiksi 40 vuodessa. Tämä 
edellyttää sitä, että laadukkaat taimet istute-
taan oikealle maaperälle. Myös heinän tor-
junta, taimikonhoito ja harvennushakkuut 
pitää tehdä ajallaan.

Rauno Numminen
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Teksti: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry  |  Kuva: WIKIMEDIA COMMONS

Maija ja Toto-koira valmiina hommiin.

Koiran merkkaamat puut maastokartalla.

Saimaan Metsänomistajat metsäretkellä tutustumassa koiran 
käyttöön kirjanpainajien iskeytymien varhaiseen havaitsemiseen
Joukko Saimaan Metsänomistajia kokoon-
tui jäsenemme, metsäpalvelu- ja luontoyrittäjä 
Seppo Revon organisoimalle metsätuhoretkelle. 
Halusimme omin silmin nähdä voiko koira löy-
tää kirjanpainajan tuoreet iskeytymät jo ennen 
kuin niitä voi silmillä helposti havaita. Perillä 
meitä odottivat Maisa ja Jarmo Kinnunen Toto-
koiransa kanssa. Toto on musta labradorinnou-
taja, jonka Maisa on kouluttanut tunnistamaan 
kirjanpainajauroksien erittämää naaraiden hou-
kutusainetta, feromonia. Toto on ainoa kirjan-
painajiin erikoistunut koira Suomessa. Aiem-
min Toto on koulutettu jo lutikkakoiraksi.

Seppo kertoi, että kirjanpainaja iskee kuu-
siin, joiden pihkan tuotanto on jo heikenty-
nyt. Uroksen iskeytymäkohdassa näkyy ruske-
ata purua, mutta aina sitä ei ole helppo havaita 
pihan takia. Uros ja sen paikalle houkuttelema 
naaras/naaraat kaivertavat emokäytävät ja laske-
vat munat käytäviin. Munista kuoriutuu touk-
kia, jotka nakertavat omat sivullepäin suuntau-
tuvat käytävänsä jälteen ja koteloituvat sinne. 
Koteloista kuoriutuvat aikuiset kirjanpainajat, 
jotka nuorina ovat vaaleita ja vanhempana tum-
mia. Sepolla oli mukana kirjanpainajapyydyk-
sellä 1,5 viikon aikana kerättyjä kirjanpainajia. 
Niitä oli kertynyt Sepon pyydykseen noin 
19 500–20 000 kappaletta. Seppo osallistuu 
kirjanpainajapyytäjänä Suomen Metsäkeskuk-

sen ja Luken kirjanpainajaseurantaan.
Kirjanpainajat heikentävät puun nestevir-

tauksia ja lopputuloksena on puun kuolemi-
nen tyvestä alkaen. Seppo kertoi, että yhdestä 
puusta voi löytyä 10 000–15 000 kirjanpai-
najaa. Kuusella on muitakin tuholaisia mm. 
vaippaniluri, joka on kirjanpainajaa puolta 
pienempi ja jonka jättämä kuvio muistuttaa 
y-kirjainta. Vaippaniluri-iskeytymä ei välttä-
mättä tapa koko puuta. Kolmas ja yleistynyt 
tuholainen on tähtikirjaaja, jolla on 3 väkästä 
peräpäässä. Sen jättämä kuvio on tähden muo-
toinen. Tähtikirjaajan aiheuttama tuho alkaa 
kuusen latvasta ja vaippanilurin tyvestä.

Kun Toto-koira pääsi vapaaksi, se kierteli 
aluetta ja haisteli puita ja pysähtyi yhden kuu-
sen kohdalle Sepon kanssa tarkastimme Toto-
koiran merkkaamaa puuta ja sen naapuripuita. 
Sieltä löytyi monenlaisia tuholaista mm. vaip-
paniluria ja kirjanpainajaa. Kirjanpainajat 
iskevät tavallisimmin kohteen niihin lähipui-
hin, joiden pihkan eritys on jo heikentynyt.

Metsänomistajan kannalta olisi ensiarvoisen 
tärkeätä löytää ne puut, joihin kirjanpainaja on 
juuri iskenyt. Jos sellaiset puut kaadetaan, karsi-
taan ja kuoritaan heti, puu kuivuu eikä toukille 
riitä ravintoa ja nekin kuolevat. Näin voitaisiin 
pelastaa kuusikoita ja lykätä tulevia hakkuita.

Koiran avulla voidaan löytää ja merkata 

puut, joihin kirjanpainaja on juuri iskenyt, 
paljon aiemmin ja helpommin sekä nopeam-
min kuin metsäammattilaisen avulla. Merk-
kauksen jälkeen metsuri käy kaatamassa, kar-
simassa ja kuorimassa puut ja hyvässä lykyssä 
koko metsä säästyy kirjanpainajatuholta.
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Kestävän metsätalouden rahoituslaki 
päättynee ensi vuoden lopussa

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti: ERE GRENFORS, luonnon- ja riistanhoitopäällikö, Suomen Metsästäjäliitto ry

Metsätalouden metka-kannustejärjestelmä on tulossa voimaan vuoden 2024 
alusta ja tämä merkitsee sitä, että nykyinen kemera-tukijärjestelmä jatkuisi siihen 
saakka. Uuteen metkaan ehdotetaan tukia taimikon ja nuoren metsän hoitoon, 
terveyslannoituksiin, suometsän hoitosuunnitelmiin, vesiensuojelutoimenpitei-
den ja piennarteiden tekemiseen, metsätalouden tieverkostoon, metsäluonnon 
hoitoon ja kulotukseen sekä ympäristötukea määräaikaiseen metsän suojeluun. 
Lisäksi voitaisiin tukea pienpuun keruuta nuorten metsien hoidon yhteydessä.

Metkassa tuettavat työlajit olisivat samoja kuin kemerassa, mutta tukieh-
toihin on tulossa muutoksia. Selkeä parannus olisi se, että myös yhdellä tilalla 
olevaan yksityistien metsätien perusparannukseen voisi saada tukea. Uutta olisi 
myös se, että taimikon ja nuorenmetsän hoidon tukea ei tarvitsisi hakea etu-
käteen vaan vasta kun työ on tehty.

Uudessa metkassa on tavoitteena edistää ja lisätä suometsien kokonaisval-
taista ja monitavoitteista hoidon suunnittelua. Tähän perustuen tukea saisi 
suometsien vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen. 

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kemera-tukijärjestelmä on voimassa 
vuoden 2023 loppuun. Tämä merkitsee sitä, että kemera-lain mukaisia hake-
muksia voi toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 asti ja Metsäkeskus voi hyväk-
syä niitä vuoden 2023 loppuun saakka. Tukia voidaan maksaa metsänomistajalle 
vuoden 2026 loppuun saakka. Nuoren metsän hoitotöillä on toteuttamisaikaa 
12 kuukautta ja muissa kemera-töissä enimmillään 31.3.2026 saakka.

Hirvijahti toteutetaan Suomessa pääosin seuruejahtina eli metsään useimmiten läh-
tee hirviporukka koirineen. Hirvijahtiin osallistuu vuosittain yli 100 000 metsästä-
jää. Rekisteröityneet metsästysseurat vastaavat suurelta osin maamme hirvenmet-
sästyksestä. Metsänomistajan kannattaa huolehtia siitä, että hänen omistamansa 
metsät ovat hirvenmetsästyksen piirissä: näin varmistetaan hirvikannan joustava ja 
tavoitteellinen hallinta alueella. Kun metsästysoikeus on vuokrattuna metsästysseu-
ralle, kuuluu kutsu hirvipeijaisiin tyypillisesti metsänomistajan etuihin. Metsästäjät 
suorittavat metsästyksen yhteydessä myös muuta valvontaa alueella. Metsänomis-
tajan kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä siihen metsästysseuraan, jonka alueella 
oma metsä sijaitsee. Yhteistyö ja tiedonvaihto hyödyttää kumpaakin osapuolta. 
Metsästys tapahtuu aina maanomistajan ehdoilla ja suostumuksella.

Kuluvan syksyn jahdeissa on käytössä 36 630 hirven pyyntilupaa. Yhdellä 
luvalla voi ampua yhden aikuisen tai kaksi vasaa. Suomen hirvitalousalueille 
asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 70 000–86 000 yksilön talvikantaan. 
Hirven pyyntilupamääriä on nyt vähennetty monin paikoin hirvikannan pie-
nentymisen vuoksi. Hirvikantaa on tarkoituksellisesti pienennetty metsästyksellä 
viime vuosina. Hirviä oli viime kauden jälkeen noin neljänneksen vähemmän 
kuin viisi vuotta sitten. Hirvikanta on puolittunut 20 vuoden aikana, mikä näkyy 
vähentyneinä taimikkovahinkoina. Hirvenmetsästyksellä ja alentuneilla hirvi-
tiheyksillä on suora vaikutus myös liikennevahinkojen määrän pienenemiseen.

Metsästäjäliitto toimii järjestäytyneen metsästyksen edunvalvojana Suomessa 
ja tarjoaa jäsenseuroilleen (noin 2700 seuraa) koulutusta sekä tietoa esimerkiksi 
turvallisen hirvijahdin toteutuksesta. Käy tutustumassa osoitteessa www.met-
sastajaliitto.fi 

Hirvenmetsästys on palvelus 
metsänomistajalle
Metsästäjät kaatavat joka syksy Suomen metsistä kymmeniä tuhansia hirviä. 
Ilman hirvenmetsästystä metsänkasvatus olisi maassamme haasteellista, paikoin 
jopa mahdotonta. Myös liikennevahingot pysyvät kurissa hirvijahdin ansiosta.

Globaalin ilmastonmuutoksen kiihtyminen on synnyttänyt tarpeen 
voimistaa toimia ilmakehän liiallisen hiilidioksidin sitomiseksi ja 
varastoimiseksi. Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nous-
sut jo tasolle 418 miljonasosaa (ppm). Hallitsemattoman Ilmastoka-
tastrofin torjuminen edellyttää hiilidioksidipitoisuuden vähentämistä 
1970-luvun tasolle 350 ppm.

Tehokkain ja turvallisin keino ilmakehän liiallisen hiilidioksidin 
sitomiseksi on maapallon luontaisten hiilinielujen vahvistaminen: 
puuston ja kasvillisuuden hiilensidonnan lisääminen kasvattamalla 
uusia metsiä, lisäämällä nykyisten metsien puuston biomassaa ja tehos-
tamalla metsien suojelua ja kestävää käyttöä.

Maapallon jääkauden päättyessä 10 000 vuotta sitten, oli luonnon-
metsien biomassassa alkuainehiiltä noin 850 miljardia tonnia (giga-
tonnia) ja ilmakehässä vastaavasti noin 550 gigatonnia. Ihmiskunnan 
toiminta on muuttanut tilanteen niin, että 2010-luvulla oli metsien 
biomassan hiilen määrä pudonnut noin 550 gigatonniin ja ilmake-
hän lisääntynyt noin 850 gigatonniin.

Ilmastometsityksellä pyritään tilanne tasapainottamaan niin, että maa-
pallon ilmakehän ja metsien alkuainehiilen määrät olisivat kumpikin noin 
700 gigatonnia. Hiiltä tulisi näinollen siirtää ilmakehästä metsiin noin 
150 gigatonnia. Tehtävä ei ole mahdoton, mutta se vaatii valtavaa panos-
tusta metsitykseen, metsien ja maaperän suojeluun ja metsäpalojen ehkäi-
semiseen. Vaikka metsäkato edelleen jatkuu monella alueella, varsinkin 
trooppisissa sademetsissä - on muutos parempaan kuitenkin näköpiirissä. 
Metsäpinta-ala lisääntyy monissa Euroopan maissa ja Venäjällä sekä mm. 
Pohjois-Amerikassa, Intiassa, Kiinassa, Vietnamissa ja osassa Afrikkaa. 
Metsityspotentiaalia on myös maapallon laajoilla kuivilla alueilla, kuten 
Saharan ja Sahelin alueilla, Arabian niemimaalla, Keski-Aasiassa, Kiinassa 
ja Australiassa. Lisääntyvän puupeitteen avulla voidaan varsinkin kuivilla 
alueilla myös huomattavasti parantaa ja monipuolistaa ruoantuotantoa.

ILMASTOMETSÄT -kirjassa käsitellään maapallonlaajuisesti met-
sien nykytilannetta ja metsäkadon ehkäisemisen mahdollisuuksia sekä 
ilmastometsityksen edellytyksiä, keinoja, rajoitteita ja hyviä esimerk-
kejä (toteutettuja ja suunnitteilla olevia). Esimerkkikohteisiin kuuluvat 
myös aridit alueet ja autiomaat sekä peltometsäviljely (agroforestry).

Ilmastometsät-tietokirja on ehdolla Tiedonjulkistamisen valtion-
palkinnon saajaksi.

Ilmastometsät-kirjan esittelyä
Kari Silfverberg ja työryhmä (2022). Ilmastometsät  
– Metsät planeetan pelastajina.  Into Kustannus, Helsinki
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Pieksämäen metsäpäivillä vaihtui väki ja sää
Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Pieksämäen Seudun Metsänomistajat jär-
jesti yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa 
metsäpäivän elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna. Väkeä kävi päivän mittaan esityksiä kuu-
lemassa ja työnäytöksiä katsomassa  puolitoista 
sataa metsäasioista kiinnostunutta. Yhtenä 
houkuttimena tulla Peiposjärven kylätalolle oli 
sadalle ensimmäiselle luvattu kalakeitto.

Harvoin näissä metsätapahtumissa keli vaih-
telee niin paljon kuin Pieksämäellä. Välillä 
aurinko paistoi ja välillä tuli vettä taivaan täy-
deltä. Se ei kuitenkaan tahtia haitannut. Välillä 
katseltiin työnäytöksiä ulkona ja välillä istut-
tiin vieri vieressä sisällä ja keskusteltiin luon-
nollisesti metsäasioista.

Työnäytöksillä ja infopisteillä oli merkittävä 
rooli tapahtumassa. Omalla osastollaan toimin-
taansa esittelivät MetsäGroup, Suomen Pakuri 
ja Partaharjun Taimitarha. Koneista esillä olivat 
muun muassa CanAmin mönkijät, Stillin moot-
torisahat ja Kineticin metsätraktori. Työnäytök-
sissä esiteltiin nuoren metsän hoitoa ja kääntö-
mätästystä. Ja kaiken kukkuraksi koko toimintaa 
ja tapahtuma-aluetta kuvattiin dronella.

Metsäpäivä oli hyvin järjestetty ja olisi 
hyvinkin toivottavaa, että muutkin metsäti-
lanomistajayhdistykset eri puolella Suomea 
ottaisivat mallia Pieksämäen Seudun Metsän-
omistajien toiminnasta. Ne saavat väen liik-
keelle. Pieksämäellä yhdistys sai myös jouk-
koonsa muutamia uusia jäseniä.

Pieksämäen Seudun Metsänomistajien puheenjohtaja 
Jukka Kovanen avasi tilaisuuden. ”Kova homma tällaisen 
tapahtuman järjestämisessä on, mutta se kyllä palkitsee, 
kun väkeä tulee paljon paikalle”, totesi Jukka Kovanen 
(vasemmalla). Vieressä myhäilee pakurin viljelyä esitellyt 
toimitusjohtaja Janne Mankki Suomen Pakurista.

MetsäGroup oli panostanut toimintansa esittelyyn. Esit-
telyteltassa metsänomistajien kysymyksiin vastasivat 
osaamisen ja markkinoinnin asiantuntija Harri Nykänen 
(vasemmalla) ja metsäasiantuntijat Noora Häkkinen ja 
Jouni Liukkonen.

Metsäpäivällä oli hyvät puitteet vuoden valtakunnalliseksi 
kyläksi vuonna 2008 valitulla Siikamäen-Peiposjärven 
kylätalolla ja sen pihapiirissä olevassa kuusibaarissa.

Tältä Pieksämäen Seudun Metsänomistajien tapahtumapaikka näytti ilmasta käsin. Kuva Heikki Lehmonen

Jatketulla kauhan kärjelle tehtävä kääntömätäs on hyvä 
paikka istuttaa puun taimi. Muheva maa kääntyy pääl-
limmäiseksi ja sen viereen ei jää minkäänlaista vesimont-
tua. Kääntömätästystä esitteli Veljekset Hokkanen Oy.

Kone ja Tarvike oli tuonut paikalle neli- ja kuusipyöräiset 
mönkijät. Ne helpottavat kummasti tavaroiden ja tarvik-
keiden kuljetusta metsään sekä liikkumista metsässä.

Partaharjun Taimitarhalla on erittäin laajaa ja monipuo-
lista toimintaa Pieksämäellä. Se tuottaa puun taimia ja 
kukkia, sahaa puuta ja myös ostaa puuta. Yritys valmis-
taa myös liimalevyä, jonka päämarkkina-alue on Japani. 
”Puu kestää maanjäristyksiä paljon paremmin kuin beto-
ni” totesi yrityksen toimitusjohtaja Erkki Savolainen.
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PKMO:n iltaretki Itä-Uudellemaalle
Teksti: JAAKKO TEMMES  |  Kuvat: RAUNO NUMMINEN

Harsinta, luontainen uudistaminen, kuusettuminen, tyvilaho ja kirjanpainaja. Siinä tuhti 
yhdistelmä pohdittavaksi.

Koskipaikoilla on ollut tärkeä merkitys.

Retken isäntä Petri Kortejärvi kertomassa Naarkosken historiasta.

Koskessa oli keväisen runsaasti vettä.

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat tekivät alkukevään iltaretken itäi-
selle Uudellemaalle. Alkukesä oli parhaimmillaan ja sää oli mainio ret-
keilyä ajatellen.

Aloitimme tutustumalla Naarkoskeen ja kuulimme sahaustoiminnan 
historiasta. Kiersimme usealla metsäkohteella katsomassa pitkään his-
toriassa jatkuneiden harsintahakkuiden vaikutuksia sekä juurikäävän ja 
kirjanpainajien tuhojen vaikutuksia. Keskusteluissa käsiteltiin uudista-
mista, kuusettumisen ehkäisemistä sekä tuhojen rajoittamisen keinoja.

Yhteistyökumppanina matkan järjestelyissä oli Osuuspankki ja isän-
tänä retkellä oli OP ryhmän metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi. 
Kiersimme Petrin suvun metsiä ja saimme häneltä hyvää tietoa juuri 
näiden metsien käsittelyn historiasta. Yhdessä käytiin läpi metsän käsit-
telyn eri vaihtoehtoja eri tilanteisiin.

Matkan lopuksi nautimme maittavat iltakahvit ravintola Terehtöö-
rissä Vakkolan kylässä Porvoonjoen varrella.

Kiitos Petrille ja Osuuspankille hyvästä retkestä.
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”Maa on ainoa asia, jonka puolesta kannat-
taa taistella ja kuolla.” Näin neuvoo Gerald 
O´Hara tytärtään Scarlet O´Haraa eloku-
vassa Tuulen viemää. Kurjimuksen keskellä 
tytär muistaa isänsä sanat ja taistelee kotiti-
lansa jaloilleen.

Suomalainen sanonta, ”on kuin maansa 
myynyt”, kuvaa surullista ja apeaa ihmistä. 
Ehkä ihmistä, joka on menettänyt kaiken. 
Fraasi, ”maata ei valmisteta lisää”, kannustaa 
sekin mieluummin säilyttämään maat omassa 
omistuksessa kuin luopumaan niistä.

Maanomistamiseen liittyy valtavasti arvola-
tausta ja sukupolvien perintöä. Ei liene mikään 
ihme, että metsäomaisuuden myyminen on 
edelleen joidenkin mielestä niin häpeällistä, 
että se jätetään tekemättä, vaikka kaikki jär-
kisyyt puoltaisivat sitä.

Järkisyy voi olla esimerkiksi se, että met-
sänomistaminen ei kerta kaikkiaan kiinnosta 
tai tunnu omalta. Metsätalouden harjoittami-

Teksti: SUVI KOKKOLA, toimitusjohtaja Kaakkois-Suomen Metsätilat, toiminnanjohtaja MHY Mänty-Saimaa  |  Kuva: SANNA VORMANEN

On ihan ok myydä maata
Maanomistamiseen liittyy valtavasti arvolatausta ja sukupolvien perintöä.  
Metsäomaisuuden myyminen on edelleen jotenkin häpeällistä.

nen sen enempää kuin oman metsän moni-
muotoisuus tai monikäyttökään eivät kolahda. 
Samaan aikaan kenties haaveillaan jostain 
oikeasti itselle tärkeästä asiasta, kuten omasta 
kodista tai kesämökistä.

Monet taasen haaveilevat kesämökin sijaan 
juuri omasta metsäpalstasta. He haluavat esi-
merkiksi tehdä itse metsätöitä, liikkua nimen-
omaan omassa metsässä tai metsästää. Osalle on 
tärkeää saada sijoittaa johonkin konkreettiseen.

Nykyisin moni opiskelija ottaa opintolai-
naa ja hankkii pörssiosakkeita. Sijoittaminen 
ei ole enää elitististä, vaan melko tavanomaista 
toimintaa. Metsätilan tuotto-odotuksia ja sen 
myynnistä markkinoilta saatavaa hintaa poh-
tiva saattaa tulla johtopäätökseen, että jokin 
muu sijoitusmuoto kuin metsä sopii sittenkin 
hänelle paremmin.

Tänä päivänä maansa myyneiden joukossa 
tavataan onneksi jo paljon myös helpotusta ja 
iloa. Omaisuuserät vaihtavat omistajaa ja ihmi-

set mahdollistavat toimillaan itselle tärkeitä asi-
oita. Metsäpalstojen myyjät ja ostajat kohtaavat. 
Molemmat osapuolet lisäävät onnellisuuttaan. 
Ei kai siinä voi olla mitään väärää?

Rotstop SC on nestemäinen mikrobiologinen 
kantokäsittelyaine. Sen tehoaineena toimivat 
mikroskooppisen pienet harmaaorvakkasie-
nen itiöt, jotka kannolle levitettynä estävät 
juurikäävän iskeytymisen ja leviämisen. Rots-
top levitetään kannolle veteen laimennettuna 
käyttöliuoksena ja se sopii sekä koneelliseen 
että manuaaliseen levitykseen. Rotstop on 
ainoa biologinen rekisteröity kasvinsuojelu-
aine juurikäävän torjuntaan, soveltuu myös 
luomumetsiin ja on turvallinen sekä ympä-
ristölle että käyttäjälle. 

Näin teet Rotstop® SC-käsittelyn
Rotstop SC on pakattu 50 g:n pulloihin. Ennen 
laimentamista pulloa ravistetaan voimakkaasti. 
Pullon sisältö lisätään puhtaaseen veteen suh-
teessa 1 g tuotetta per 1 litra vettä, esim. 50 g:n 
pullon sisältö sekoitetaan 50 litraan vettä. Val-
miiseen 50 litran käyttöliuokseen lisätään kaksi 
Stump Marker -väritablettia levitystasaisuuden 
seurantaa varten. Valmis käyttöliuos on käytet-
tävä 36 tunnin sisällä. 

Juurikäävän torjunnassa kannot tulee käsi-
tellä heti kaadon yhteydessä tai viimeistään kol-
men tunnin kuluessa. Käytä käsin levityksessä 
reppuruiskua tai suihkupulloa. On tärkeää, että 
kannon pinta kastuu selvästi ja tasaisesti. Käsin 
levityksessä Rotstop SC -käyttöliuosta kuluu 
noin 1 litra yhtä kantoneliömetriä kohden. 
Eläviä tehomikrobin itiöitä sisältävä Rotstop 
SC -valmiste säilytetään kylmässä pakkauksen 
ohjeen mukaisesti.

Rotstop® SC ei tuki levityslaitteistoa
Erittäin pienestä hiukkaskoosta ja käyttöliuok-
sen alhaisesta konsentraatiosta johtuen Rots-
top SC ei aiheuta harvesterin tai minkään 
muunkaan levityslaitteiston tukkeutumista, 
kun se sekoitetaan käyttöohjeiden mukaisesti 
aina puhtaaseen veteen. Harmaaorvakkasieni 
pystyy kasvamaan vain puun kantopinnalla ja 
puuaineksessa, joten ei ole mahdollista, että 
valmisteen sisältämät itiöt alkaisivat kasva-
maan säiliön tai levityslaitteiston olosuhteissa. 

Kantopinnalla harmaaorvakkasieni asuttaa 
nopeasti kannon pinnan ja torjuu siten juu-
rikäävän iskeytymisen ja estää sen leviämistä 
tehokkaasti myös juuristossa.

Lisätietoja: 
Lauri Lappalainen, Lallemand Finland Oy

llappalainen@lallemand.com
+358 50 593 1398

Rotstop® SC juurikäävän biologiseen torjuntaan

Yhteistyökumppanin artikkeli

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Metsävakuutustenkilpailutuspalvelu
Etämetsänomistajien Liiton ilmainen jäsenetu

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen!
Palvelun kehittäminen jatkuu. Olemme kesän aikana jatkaneet sekä 
hehtaarimäärän kasvattamista ja palvelun teknistä kehittämistä. Seu-
raavaksi tarkoituksena on kehittää palvelun ulkoasua ja käyttäjäystä-
vällisyyttä. Kilpailutuksen tuloksena tilakohtainen vakuutuksen hinta 
on tähän mennessä laskenut keskimäärin 32 % - parhaimmillaan jopa 
yli 60 %. 

Mikäli haluat kokeilla palvelua, niin pääset siihen helposti mukaan 
rekisteröitymällä Reiluvakuutus.fi-palveluun ja jättämällä sinne kiin-
teistöjesi tiedot! Palvelun löydät myös www.etamol.fi -sivustolta. 
Samalla voit halutessasi kilpailuttaa myös koti-, okt- ja huvilavakuu-
tuksesi. Muista varmistaa, että palvelun kampanjakoodina lukee ”ETA-
MOL”. Muista myös, että vakuuttamalla omaisuuttasi palvelun kautta, 
tuet samalla Etämetsänomistajien Liitto Ry:n toimintaa! 

Muista, että palvelu on Sinulle ilmainen ja riskitön. Ensinnäkin 
jos emme saa antamiasi ehtoja täyttävää tarjousta, ei myöskään vakuu-
tuksia hankita eikä siirretä. Toiseksi vaikka kilpailutus onnistuisi ja 
vakuutukset siirrettäisiin, niin voit milloin tahansa irtisanoa vakuu-
tuksen hankintaa koskevan palvelusopimuksen 7 päivän irtisanomis-
ajalla ilman lisäkustannuksia.

Vahinkotilanteessa voit tehdä vahinkoilmoituksen omalta www.
reiluvakuutus.fi -sivustoltasi, mistä korvaushakemus ohjataan edelleen 
vakuutusyhtiölle. Hakemuksen liitteeksi voit lisätä viisi liitetiedostoa, 
esimerkiksi mittapöytäkirjan ja valokuvia vahingosta. 

Syksyisin terveisin!

Arto Haikonen
Toimitusjohtaja
Nordic Insurance Solutions Oy

Yhteistyökumppanin artikkeli

Markkaparka

Kuvakilpailu 3/2022
Mikä eläin? 
Tämän vuoden kolmannen Etämetsänomistajalehden kilpailu liittyy 
eläimeen. Koska me metsänomistajat metsissämme   liikkuessamme 
näemme usein vain vilauksen eläimestä, niin tässäkin kuvassa eläin 
näkyy vain osittain. Mutta mistä isosta eläimestä on kysymys? Onko 
siis kyseessä hirvi, mursu vai pyöriäinen?

Lähetä vastauksesi allekirjoittaneelle elokuun loppuun 2022 mennessä. 
Kolme oikein vastannutta palkitaan kirjapalkinnolla.

Lähetä vastauksesi sähköpostilla rauno.numminen@etamol.fi, 

PS. Helpotan oikean vastauksen löytymistä toteamalla, että kuvan eläin 
havaittiin ja kuvattiin Haminassa kuluvan vuoden elokuun puolivälissä.

Sulle polo markkaparka laulan laulun pätkän!
Kävit kuljit kumppanina joka porhon, jätkän.
Työnnyit matkaan mahtavana pyörein penneinesi,
koht oot nollaan noteerattu - sortuu suuruutesi.
Pidit ennen hyvät päivät, häipyi harmit huolet,
nyt saat nähdä nurjin mielin aikas varjopuolet.
Nähtiin ennen kaikkein kesken kurssis kunniassa-
herrat, narrit nyt on tuota lokaan tallaamassa.
Tuottajat ja kuluttajat arvos alas painaa
siks sun pian pakostakin täytyy olla vainaa.
Keikarit ja kunnon miehet, kas sua kärkkyi, kosi-
pilkan häive, karsas katse on nyt kohtalosi.
Kerkeästi kielet liukkaat lienee sulle soinut -
sikspä ylhää arvokkuuttas säilyttää et voinut.
Olit ennen monen köyhän kiiltokalu ainut,
mennyt nyt on mahtavuutes, nurkkapuoliin painut!
Ken sun voisi vastaisuuttas turvatuksi taata?
Lie jo aika ansioitas kiittämästä laata.
Minkäs mahdat markkakulta onnes kohtalolle
vaikka vihdoin joutunet sa rikkatunkiolle.
Surmansahan suurellakin, syöpä säästävällä,
maalinsa ja määränsä myös markan rehkinnällä.
Voi - sä vallan puolitiehen sorrut aivan syyttä,
maailmalta palkaks saa vain kiittämättömyyttä!   

Markan arvon vaihteluja ja käyttäytymistä on kuvannut hyvin 
Oulunsalossa vuosina 1905–1946 kiertokoulun opettajana, 
poliisina ja maanviljelijänä toiminut Mikko Hakko ilmeisesti 
1930-luvun laman inspiroimana. Seuraavassa otsikon runo 
kokonaisuudessaan. Lähde: "Mikko Hakon valitut runot". Toi-
mittanut Aino Kukkonen:
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 Päijät-Hämeen Metsänomistajat aloitti toi-
mintansa kerhomuotoisena vuonna 1992. 
Yhdistyksenä seura on toiminut runsaat 20 
vuotta. Toiminta on ollut vireää alusta asti. 
Yhdistyksellä on ollut useita innokkaita toimi-
joita puheenjohtajista rivijäseniin. Ohjelmaan 
ovat kuuluneet kokousten ohella niin luen-
not, eri koulutustilaisuudet, vuosittaiset ret-
keilyt ja oma osasto Anianpellon markkinoilla 
kuin Etämetsänomistajien Liiton järjestämiin 
metsätaitokilpailuihin osallistuminenkin. 
Viime vuosina toimintaa ovat monipuolista-
neet myös useat vuosittaiset webinaarit yhteis-
työkumppaneiden kanssa.

Viimeisten 30 vuoden aikana metsäkeskus-
telu Suomessa on vellonut laidasta laitaan, 
ei vähiten aivan viime vuosina. Metsät ovat 
aidosti Suomelle ”vihreää kultaa”. Tämä ei ole 
turha klisee. Puuntuottajaa, metsien taloudel-
lista hyödyntämistä ja teollista käyttöä on kui-
tenkin alettu arvostella entistä voimakkaam-
min. Luontoarvot on pyritty asettamaan 
etusijalle. Jopa SITRAn yliasiamies on sano-
nut, että Suomea tulisi kehittää luontoarvot 
kärkiteemana eikä muun muassa metsien avo-
hakkuita tulisi enää sallia. Toivoa sopii, ettei 
EU säännöksineen kurita suomalaista metsien 
käyttöä kohtuuttomilla vaatimuksilla. Mieles-
täni Suomen metsiä on hoidettu pääosin hyvin 
vastuullisesti – luontoarvoja ja tärkeiden met-
säkohteisen suojeluakaan unohtamatta.

Yhdistyksen 30-vuotisjuhla Huovilassa alkoi 
vuosikokouksella. Puheenjohtaja Liisa Korpela 
toivotti osallistujat tervetulleiksi. Tilaisuuden 
alussa muistettiin myös poisnukkuneita hiljai-
sella hetkellä. Erityisesti tänä vuonna edesmen-
neen V.K. Simolan panos yhdistyksen puheen-
johtajana nousi muisteloissa esille kiitoksin. 
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet 
kuka pidemmän kuka lyhyemmän aikaa seu-
raavat henkilöt: Matti Mäkiaho, V.K. Simola, 
Osmo Grönqvist, Tuija Nurmi, Olli Grön-
qvist ja viimeiset 7 vuotta Liisa Korpela.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohta-
jana jatkamaan metsänhoitaja, maaseutuyrit-
täjä Liisa Korpela Kärkölästä. Muina halli-
tuksen jäseninä jatkavat MTI Matti Mäkiaho 

Asikkalasta, hallintotieteiden kandidaattti 
Pekka Niemelä Lahdesta ja etämetsänomis-
tajat Mirja Salminen sekä Riitta Ojala Lah-
desta. Varajäsenenä jatkaa etämetsänomistaja 
Juhani Honkaniemi Lahdesta ja uutena Matti 
Jaakkola Padasjoelta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 
metsätalousinsinööri Matti Mäkiaholle met-
sätalousneuvoksen arvonimen 4.6.2022. Päi-
jät-Hämeen Metsänomistajat ry oli mukana 
arvonimen puoltajissa yhdessä Etämetsän-
omistajien Liiton ja muiden hakijoiden kanssa. 
Yhdistys onnitteli kiitoksin tilaisuudessa Matti 
Mäkiahoa kukkatervehdyksellä.

Huovilan puiston pitkäaikainen nyt jo eläk-
keelle siirtynyt puutarhuri Jukka Koponen piti 
esitelmän Huovilan historiasta ja kasvillisuu-
desta. Huovilan puiston perustaja Carl Cons-
tantin Collin peri Huovilan kartanon vanhem-
miltaan 1888. Collinin puistoonsa tilaamien 
kasviluetteloiden listalta löytyy 29 eri puulajia. 

Kasvilajeja on yhteensä 192. Nykyään puistossa 
kasvaa 36 eri puulajia. Vanhimmat tilatut puut 
ovat tammia ja ne ovat peräisin Collinin ajoilta 
eli noin 130 vuotta vanhoja. Pensaslajeja on 70 
erilaista. Alkuperäisistä Collinin tilaamista kas-
veista ovat säilyneet muun muassa mongolian-
vaahterat ja kanukkapensaat.

Huovilan puistossa on Hiidenmäen metsä-
polku, jonka varrella on opastauluja. Hiiden-
mäki on osa Salpausselän harju-muodostelmaa 
ja se on maisemallisestikin arvokas kohde. Alu-
eelle ovat ominaisia jyrkät harjurinteet sekä 
jääkauden sulamisvaiheen aikana muodos-
tuneet supat. Osa alueen metsistä on miltei 
luonnontilaisia, osalle on tehty harvennushak-
kuita 2010. - Puistoalueen kokonaispinta-ala 
on nykyään noin 3,5 ha.

Hyvää ja turvallista vuoden 
jatkoa lehden lukijoille!

Liisa Korpela

Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry - 
30 TOIMINNAN VUOTTA
Vuodet vierivät, Suomen metsän humisevat – ajasta aikaan. Vai humisevatko? Lauloimme sydämemme pohjasta 
metsäaiheisia lauluja yhdistyksemme pienimuotoisessa 30-vuotisjuhlassa 24.7.2022 Huovilan puistossa Kärkölässä. 
Ilmoille kiirivät ”Vielä niitä honkia humisee”, ”Pieni polku metsän halki vie”, ”Jätkän humppa” sekä ”Uralin pihlaja”  
ja monet muutkin tutut laulelmat muusikko Jan Dobrowolskin säestäessä.

Teksti: LIISA KORPELA, puheenjohtaja

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Matti Mäkiaholle metsätalousneuvoksen arvonimen 4.6.2022.  
Puheenjohtaja Liisa Korpela onnittelee yhdistyksen puolesta.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN  |  Kuva: WIKIMEDIA COMMONS

Mikäli sinulla ei ole työllesi jatkajaa, metsän-
hoidosta motivoitunutta jälkipolvea tai perilli-
siä, on mahdollista lahjoittaa metsäomaisuut-
tasi metsäalan ja nuorten hyväksi Metsämiesten 

Lahjoituksesi 100 %:sti
valitsemaasi kohteeseen:

• Metsäala viestii ja näkyy
• Metsä tutuksi lapsille ja nuorille
• Osaavat tekijät metsissä
• Hyvinvoivat tekijät metsissä
• Metsähistorian tallennus ja esille tuonti 

– Tunne juuresi
• Ennakoivalla tutkimuksella kansain

välisessä kärjessä

Lisätietoja: www.mmsaatio.fi

Mietitkö metsäsi tulevaisuutta?
Teksti: VEIKKO IITTAINEN, Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö

Säätiön kautta. Lahjoitus voi tapahtua elinai-
kana tai sen jälkeen Metsätestamenttina tai 
perustamalla nimeäsi kantava rahasto. Kuun-
telemme herkällä korvalla mitä toiveita sinulla 
on metsien hoitoon liittyen ja jatkamme met-
sien hoitoa tutun metsänhoidon kumppanisi 
kanssa. Näet työsi ja huolenpitosi metsässä jat-
kuvan. Lahjoituksesi tuoton Säätiö käyttää 100 
%:sti valitsemaasi kohteeseen.

Valitset itse lahjoituskohteesi
Valitse lahjoituksesi kohteeksi tärkeänä pitämäsi 
asia. Se voi olla vaikkapa metsäalan arvostuksen 
nostaminen, nuorille metsätaloudesta ja met-
säteollisuudesta kertominen, metsäalan ja sen 
merkityksestä Suomelle viestiminen, toimialan 
tulevaisuuden ennakoinnin huippututkimuk-
seen satsaaminen tai metsäalan koulutuksen 
kehittäminen. Myös muukin haluamasi kohde 
käy, kun se on metsäalan kehittämiseen tai alalla 
työskentelevien ihmisten hyvinvointiin liittyvä.

Lahjoituksesi tuottaa hyvää  
ihmisille ja metsäalalle
Metsäsektori tuottaa työtä ja hyvinvointia 
kautta Suomen. Metsä on Suomen uusiutuva 
luonnonvara ja talouden sekä sivistyksemme 
perusta. Lahjoituksesi tuotolla Säätiö tukee 
metsäalan ja sillä töitä tekevien ihmisten tule-
vaisuutta.

Puun kannolla kasvavan lakkakäävän tunnistaa siitä, 
että sillä on jalka samaan malliin kuin sienellä ja käävän 
lakki on yleensä kiiltävän tummanpunainen.

Lahjoitus on tehty, kahvittelemassa metsässä.

Metsänomistajat ovat jo lähes kymmenen vuo-
den ajan ympänneet pakuria koivuihinsa. Suo-
messa eniten pakurin kasvatusta tutkinut ja 
pisimpään pakurin kasvatukseen käytettäviä 
ymppejä myynyt Suomen Pakuri Oy on tuo-
nut markkinoille uutena tuotteena lakkakäävän.

Pakurikääpä ympätään koivun runkoon. 
Lakkakääpä sen sijaan ympätään koivun, 
kuusen, tai lepän kantoon. Poikkeavaa paku-
riin verrattuna on myös se, että lakkakäävän 
sato kerätään kannolta vuosittain. Lakkakää-
pää voi kasvattaa yhdessä kannossa kannon 
koosta riippuen useita kappaleita. Jos lakka-
kääpä ympätään kantoon, niin se tehdään 
samalla tavalla kuin pakurikin eli porataan 
kantoon reikä ja laitetaan reikään lakkakää-

vän itiöillä uutettu tappi. Lakkakääpänestettä 
voidaan kaataa myös suoraan kannon päälle. 
Kanto voi ”tuottaa” taulukääpää 3-4 vuotta. 
Käytännössä maksimissaan kolme vuotta van-
hoille kanoille kannattaa lakkakääpää levittää.

Uutta tulossa
Suomen Pakuri Oy on kehittänyt lakkakäävän 
levitykseen motomallin. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että moton tankkiin laitetaan 
urean sijaan lakkakääpäuutetta. Tutkimukset 
osoittavat, että lakkakäävän levittäminen kan-
nolle estää myös juurikäävän leviämistä. Lak-
kakääpää voidaan levittää sekä harvennus- että 
uudistusalojen kannoille.

Lakkakäävästä lisätuloa metsänomistajalle

Lahjoituksesi 100 %:sti  
haluamaasi kohteeseen
Lahjoitus on iso asia ja siitä kannattaa kes-
kustella ennen päätöksen tekoa. Voit keskus-
tella tutun metsäammattilaisesi kanssa ja ottaa 
hänet halutessasi mukaan keskusteluun Säätiön 
kanssa. Kerrot meille, mitä toiveita sinulla on 
metsiesi hoidolle ja mihin haluat niiden tuoton 
100 %:sti käytettäväksi. Keskustelun lopuksi 
sovimme, etenemmekö asiassa ja miten.

Lisätietoja:
Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö  
Veikko Iittainen, puh. 040 631 4771 
veikko.iittainen@mmsaatio.fi

Yhteistyökumppanin artikkeli

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Hannu viime vuonna raivaamassaan nuoressa metsässä. Kyllä kädet mahtuu levittämään ainakin täällä. Kuva Irma Welling

Hannu on myös kokeilija. Tässä hänellä on koeala, jolle on 
istutettu sekaan kokeilumielessä ulkolaisia puita: erilaisia 
havupuita esim. hemlokkia, tammea jne. Monet havupuut 
eivät olleet lähteneet hyvään kasvuun. Kuva Irma Welling

Laaja lähde. Kuva Hannu Turkki

Mäntypahka. Kuva Irma Welling Tienviitta lähelle (Aittokoski, 200 m) ja kauas (Hammerfest, 
Pietari, Petroskoi) keskellä metsiä.

Yksi Saimaan Metsänomistajien aktiivisem-
pia jäseniä on Turkin Hannu Ylämaalta. Han-
nulla on metsää on vähän alle 200 hehtaaria. 
Metsät olivat Hannulle vapaa-ajan harrastus 
töissä ollessa ja nyt eläkkeellä työmaa ja sijoi-
tuskohde. Sillä aikaa, kun Aapron Riku rai-
vasi taimikoita, Hannu keräsi tuoreita kirjan-
painajan iskeytymäpuita pois energiapuuksi. 
Tavoitteena on rajoittaa kirjanpainajan leviä-
mistä, kun hakkuu on tulossa vasta syksyllä.

Hannulla on paljon taimikoita, joita hän on 
raivannut urakalla jäätyään eläkkeelle. Hoito-
rästejä ei käytännössä ole lainkaan. Metsätiet 
ovat kohtalaiset ja Hannulla on oma tienvar-
sien jyrsin. Mönkijällä pääsee joka kolkkaan 
viemään taimet ja työvälineet. Suometsät on 
ojitettu ja lannoitettu.

Hannu on taitava Excelin käyttäjä ja hän 
seuraa kustannuksia ja tuloja reaaliaikaisesti. Jo 
työelämässä ollessaan hän suoritti tietokoneen 
ajokortin. Hannu ja Mikkolan Juha ovat las-
keneet ajouran leveyden vaikutusta 2. harven-
nuksen puuntavaran määrään. Heillä on erilai-
sia metsälaskureita mm. runkohinnoittelun ja 
puulajikohtaisen hinnoittelun vertaamiseen.

Hannun metsistä löytyi erittäin suuri metsä-
lähde, pahkamäntyjä, sodanaikaiset tykkiase-
mat ja mielenkiintoinen tienviitta.

Teksti: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry

16.8.2022 Metsäretkellä Hannu Turkin metsissä Ylämaalla



Syksyn lukuvinkit metsänomistajalle     Alennuskoodilla näistä kirjoista –25 % !

Tilaa nyt nämä kirjat 25 % alennuksella metsäkauppa.fi-
verkkokaupasta koodilla BV843468 . Lisää ostoskorissa koodi 

sille osoitettuun paikkaan. Tilaukseen lisätään toimituskulut.  
Etu on voimassa 16.10.2022 saakka.

Pieni sieniopas 
Kerää tämän oppaan 
avulla syksyn sienisato 
koriisi! Kirja esittelee 
noin 50 ruoka- ja  
10 myrkkysientä. 
Käteen ja taskuun 
sopivan kokoinen 
kirjanen on kierre-
sidottu, ja se kestää 
kosteutta.

Perusta oma  
arboretum 

Tämä kirja kädessä
on helppo haaveilla 
omasta puulajipuistos-
ta! Kauniisti kuvitettu 
teos esittelee kolme 
erilaista arboretumia 
ja tarjoaa parhaat vin-
kit jännittävien puulaji-
en kasvattamiseen.

Kuusenkerkistä 
koivunmahlaan
Kuusenkerkät, koivun-
mahla, leikkohavut, 
pakuri ja pihka. Siinä 
viisi kiinnostavaa 
erikoisluonnontuotetta, 
joiden keräämisestä ja 
keruun taloudellisesta 
kannattavuudesta saat 
arvokasta lisätietoa.

Ulkoilumetsät  
Ilmestyy 27.9.
Kaupunkeja on painet-
ta tiivistää, mutta miten 
käy taajamametsien? 
Ajankohtaisista asian-
tuntijateksteistä 
koostuva kirja antaa 
neuvoja ulkoilu-
metsien suunnitteluun,
hoitoon ja käyttöön.

Luontopäiväkirja
Ilmestyy 7.10.  
Finlandia-palkitun 
Anni Kytömäen teksti 
seuraa vuodenkiertoa
lähiluonnossa. Mari 
Tuomisen akvarelli-
kuvitus täydentää  
lukunautinnon. Kirjassa 
on tilaa myös lukijan 
luontohavainnoille.

Metsäkauppa.fi

 
Maastotaulukot

 
Sovellus pitää 
sisällään mm. 

harvennusmallit, 
relaskooppitaulu-
kot, puun arvo- ja 
tilavuuslaskurit, 
metsänhoidon 

suositukset sekä 
metsäsertifioinnin 

vaatimukset.  
Vähennyskelpoinen 
metsäverotuksessa.

19 € 32€ 29 € 44 € 24 €

19,90 €

Eräkontti on Suomen Metsästäjäliiton ja sen piirien omistama yritys. 
www.erakontti.fi 

VUOSISATA  
METSON  
SIIVILLÄ 

40,00 € 

• Metsästäjäliiton   
 100-vuotishistoriikki

JUHLAPUUKKO 

99,90 € 

• Takohiiliterä, puukahva
• Terässä Metsästäjäliiton    
 logo laserkaiverruksena
• Sarjanumeroitu
• Toimitetaan puisessa   
 lahjalaatikossa  

LIHANLEIKKUU- JA 
SUOJAKARTONKI  
6 RLL X 100 M 

450,00 € 

• Hygieeninen 
• Leveys 1m

LAVA V.200 
PREMIUMLINE 

399,00 € 

• Täysin automaattinen    
 vakuumikone     
 kotitalouskäyttöön

JAKKARA 

32,90 € 

• Korkeus 60 cm tai 70 cm
• Nahkaa ja puuta
• Tukeva, mukana   
 kantohihna



Parhaat tietoiskut metsänomistajalle

Tilaa omasi osoitteesta
METSÄKAUPPA.FI

Entinen Metsäkustannus on nyt Tapio.

Metsäsijoittajan kirja
Mitä metsästä kannattaa maksaa? Uudistettu 
toinen painos sisältää kosolti vinkkejä niin 
metsänomistajille kuin sijoittajillekin.

Minun metsäni
Vinkkejä uudelle metsänomistajalle
Minna Kurttila kertoo hauskasti, millaista oli 
ryhtyä metsänomistajaksi ja mitä oli selvitettävä 
ennen sukupolvenvaihdosta ja heti sen jälkeen.

Metsäverokirja 2022
Metsäverokirja listaa lainsäädännön muutokset 
ja opastaa metsätalouden veroilmoituksen 
täyttöön. Ilmestyy 27.1.2022, jaetaan kaikille 
Metsälehden tilaajille.

29 €

29 €

42 €

JUURIKÄÄVÄN TARTUNTARISKI ALKAA KEVÄÄLLÄ LÄMPÖTILAN
NOUSTESSA YLI 0°C:EEN JA JATKUU AINA PAKKASTEN 

TULOON ASTI. ROTSTOP ON SAATAVILLA KANTOKÄSITTELYYN
KOKO TÄMÄN AJANJAKSON AJAN.

rotstop.fi
uittokalusto.fi

METSÄNOMISTAJA, VALITSE
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KANTOKÄSITTELYAINE

PUUKAUPAN YHTEYDESSÄ!

Katso valtuutetut jälleenmyyjät www.makita.� 

UUDET VOIMAKKAAT AKKUKONEET

UC011GZ
Suuri 25,5 m/s ketjunopeus, laippa 14”.
Kaupan päälle 1 kpl 40V 4,0Ah akku 
ja latauslaite.

519,-
418,55 alv 0 %

RAIVAUSSAHA
PAKETTI

HINTAAN
1094,-
882,26 alv 0%

UUDET VOIMAKKAAT AKKUKONEET

RAIVAUSSAHARAIVAUSSAHA
PAKETTIPAKETTI

HINTAANHINTAAN
1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-
882,26 alv 0%882,26 alv 0%882,26 alv 0%

RAIVAUSSAHARAIVAUSSAHA
PAKETTIPAKETTI

HINTAANHINTAAN
1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-1094,-
882,26 alv 0%882,26 alv 0%

UR012GZ02
Raivauskahvoilla ja 
erittäin tehokkaalla hiili-
harjattomalla moottorilla 
varustettu raivaussaha/
ruohoraivuri vaativaan 
käyttöön. Akut 40V 
2 kpl 5,0Ah ja kaksois-
latauslaite sekä valjaat 
lannevyöllä.

519,-519,-
418,55 alv 0 %418,55 alv 0 % H
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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

Varmista
tapaturmaturvasi 

ja eläkkeesi
karttuminen!

Mela
mukaan myös
metsätöihin

mela.fi

Koska puut  
kasvavat pitkinä  
– ei pätkinä

Järeysrunkohinta on pitkä harppaus nykyaikaan

Puukauppa on uudistunut harvennuksissa puutavaralajikaupasta 
kaikille järkevämpään, järeyteen perustuvaan runkohintaan. 
Järeysrunkohintakaupassa myyt harvennusleimikkosi puut 
kokonaisina runkoina ja me hyödynnämme ne tukki- ja kuitupuiksi 
järeyden ja markkinatilanteen mukaan. Siksi pystymme 
tarjoamaan rungoistasi erittäin kilpailukykyisen hinnan. 

Selkeästä hintamatriisista näet heti, mitä vähintään tienaat – ja 
joustoa löytyy puutavaran järeyden mukaan myös ylöspäin.

Lue lisää Järeysrunkohinnoittelusta 
www.metsagroup.com/jareysrunkohinta



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

Metsätalousyrittäjä (AT) 
Metsäalan ammattitutkinto, 150 osp
Koulutus soveltuu nykyisille ja tuleville metsänomistajille  
sekä muille metsällistä tietoa työssään tarvitseville! 

Koulutukseen hakijalta ei edellytä aikaisempaa metsä- 
alan koulutusta. Haku käynnissä: koulutuskalenteri.fi

Koulutuksen aloitus: Pirkanmaa 9.1.2023, Oulu 11.1.2023  
ja Joensuu 12.1.2023

Koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta. 
Lisätietoja: Marja-Leena Annala, p. 050 522 0471

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan joustavasti ja se pitää  
sisällään verkko-opetusta etäyhteydellä iltaisin  
(noin 2 iltaa/kk) sekä maasto-opetusta viikon- 
loppuisin 4 x 2 päivää.

riveria.fi/metsätalousyrittajä

Opiskele tietotaitoa oman metsäsi hoitoon.
Opiskelu onnistuu työn ohessa.

Myyt tai ostat, aloita osoitteessa

metsatilat.fi

Varmoin askelin 
metsätilakaupan 
maastoissa, 
koko Suomessa. 

Tilavahti 
valvoo!

Uusimmat kohteet 
suoraan sähköpostiisi

Arvo
kasvaa
puissa



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/

Lisää kasvua, tuloja ja hiilensidontaa sekä parempi 
kestävyys metsätuhoja vastaan

Jalostetuilla siemenillä metsäsi tuottaa kiertoaikana 
rekkakuormallisen enemmän puuta hehtaarilta ja järeytyy 
uudistuskypsäksi 5–20 vuotta nuorempana.

Tapion siemenkeskus palvelee, kun tarvitset siemeniä 
metsäkylvöön ja taimitarhalle. 
 
Siemenkeskus, puh. 0294 32 6000 siemenkeskus@tapio.fi 

Metsiemme parhaat puut 
Tapion siemenviljelyksiltä

VOIT TILATA SIEMENIÄ MYÖS TAPION VERKKOKAUPASTA: METSÄKAUPPA.FI



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.


