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Pääkirjoitus

Jaakko Temmes, Puheenjohtaja

Metsäpopulismia
Viime aikojen metsäkeskustelu
on ollut melkoista menoa. Välillä
puhutaan hiilinieluista, välillä
monimuotoisuudesta, välillä aukkohakkuista, välillä hakkuumääristä, välillä jatkuvasta kasvatuksesta, välillä metsäkadosta, välillä
kantojen nostosta, välillä ... Juuri
kun luulee ymmärtävänsä mistä
keskustellaan, jokin uusi näkökulma kääntää taas asiat päälaelleen.
Näkökulmat ovat kapeita, yleistykset rohkeita ja väärinymmärryksiä tapahtuu tahattomasti tai
tahallaan. Niille, joita asioiden
monimutkaisuus vaivaa, tarjotaan
populistisen yksinkertaisia ratkaisuja: hakkuut on lopetettava, jat-

kuva kasvatus pelastaa maailman,
aukot on kiellettävä.
Metsäpopulismin kelkkaan ei
kannata lähteä. Mitään nopeita
paniikkiratkaisuja ei ole syytä tehdä
ja taikatemppuihin ei pidä uskoa.
Metsän kvartaali on 25 vuotta –
hosuminen on vain haitaksi.
Kaiken metsäpoliittisen mölyn
keskellä ei kannata sulkea silmiään
ja korviaan. Uusia ideoita on hyödyllistä seurata samalla muistaen
monet vuosikymmenten saatossa
saadut opit. Kannattaa tehdä pienialaisia kokeiluja, mutta ei vaihtaa
kaikkea kerralla. Se pätee sekä
omaan metsänhoitoon että koko
suomalaiseen metsäpolitiikkaan. Ei
hötkyillä, mutta mennään huolel-

lisesti eteenpäin.
Metsäpopulismin allokossa metsänomistaja on aika yksin ja tulee
helposti kävellyksi yli. Ainoa tapa
tulla kuulluksi on toimia isommassa porukassa. Metsäpolitiikassakin joukkovoima on tarpeen ja
se onkin yksi hyvä syy olla metsätilanomistajien yhdistyksen
jäsen. Yhdessä olemme enemmän
ja tulemme paremmin kuulluksi.
Eikä mene sormi suuhun, kun aina
voi kilauttaa kaverille.
******
Kädessäsi on nyt vuoden viimeinen Etämetsänomistaja-lehti.
Päätimme toteuttaa vuoden kaksi
viimeistä lehteä siten, että painettu
lehti on tuplanumero ja sitä täy-

dennetään vielä erillisellä sähköisellä tiedotteella. Sähköinen tiedote
tulee sisältämään lehden juttuhin
liittyviä linkkejä eli sitä kautta voi
löytää netistä vielä jatkoa lehden
jutuille. Tuhti paketti - sekä paperista että sähköistä lukemista vuodenvaihteen vapaapäiviksi.
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Puheenjohtajapäivillä puhuttua
Etämetsänomistajien Liitto järjesti jäsenyhdistystensä puheenjohtajille neuvottelupäivän. Siihen
osallistui puolet jäsenyhdistystemme puheenjohtajista ja myös
muutamia jäsenyhdistysten hallituksen jäseniä. Neuvottelupäivät
sujuivat hyvässä hengessä ja käsiteltyjen asioiden keskiössä oli se,
miten Etämetsänomistajien Liiton
toimintaa voidaan kehittää niin,
että se palvelee jäsenyhdistyksiään
mahdollisimman hyvin. Yhdistysten puheenjohtajat esittelivät
myös omien yhdistystensä toimintaa ja myös niiden toiminnan
kehittämisestä riitti puhuttavaa.
Etämetsänomistajien Liiton
tärkein tehtävä on etämetsänomistajien edunvalvonta. Sitä
tehdään osallistumalla sellaisten
työryhmien työhön, joissa keskustellaan ja päätetään meille
etämetsänomistajille merkittävistä asioista. Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja osallistuvat vuosittain keskimäärin pariin kym-

meneen edunvalvontatapahtumaan. Maa-ja metsätalousministeriö pyytää Etämetsänomistajien Liitolta lausuntoja erilaisiin metsälakien ja asetusten valmisteluun liittyviin kysymyksiin.
Tällaisia lausuntopyyntöjä tulee
vuosittain kymmenkunta ja niihin
vastataan aina.
Puheenjohtajia puhutti myös
Etämetsänomistajien Liiton toiminnan organisointi. Tänä vuonna
on kokeiltu sellaista mallia, että
liitolla on puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Aikaisemmin
mentiin parikymmentä vuotta
pelkän puheenjohtajan voimin.
Nykyistä mallia pidettiin toimivana ja sillä päätettiin jatkaa. Kustannusvaikutuksia nykyisellä organisaatiolla ei ole liiton talouteen.
Etämetsänomistajien Liiton
jäsenyhdistysten yhteisenä huolena oli jäsenmäärien junnaaminen
paikallaan ja se, miten saataisiin
nuoria mukaan toimintaan. Yhtä
viisasten kiveä jäsenhankinnan
edistämiseen ei ollut. Yhdistysten

Ari Korhonen Kajaanin Metsänomistajista on kehittänyt erilaisia selkokielisiä taulukoita erilaisiin mittauksiin metsässä ja mittaustulosten arviointiin.

Puheenjohtajapäivillä käytiin antoisaa keskustelua sekä liiton että sen jäsenyhdistysten toiminnan kehittämisestä

pitäisi näkyä eri tiedotusvälineissä
ja tapahtumissa. Etämetsänomistajien Liitto pyrkii vaikuttamaan
jäsenyhdistystensä jäsenhankintaan järjestämällä yhdessä Metsälehden ja Suomen Puukauppa
Oy:n kanssa kampanjan, joka

näkyy muillekin kuin metsätilanomistajayhdistysten jäsenille.
Tällä uskotaan olevan positiivinen
vaikutus jäsenyhdistysten jäsenkehitykseen.

Puhetta VikingGracella johti puheenjohtaja Jaakko Temmes.
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Etämetsänomistajien
Liiton yhteistyöneuvottelut
sujuneet hyvin
Etämetsänomistajien Liitto on tehnyt yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa jo usean vuoden ajan. Yhteistyö tavoitteena on
saada etuja sekä Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistyksille
että yhdistysten jäsenille. Yhteistyösopimuksilla on myös merkittävä vaikutus Liiton talouteen. Yhteistyöneuvottelut vuoden
2019 osalta ovat loppusuoralla ja tällä hetkellä näyttää siltä, että
kaikki viimevuotiset yhteistyökumppanit ovat mukana ensi vuonnakin. Myös joitain uusia yhteistyökumppaneita on kartoitettu.

Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökumppanit
vuonna 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Makita
MetsäGroup
Osuuspankki
Scandic
Suomen Metsäsäätiö
Suomen Pakuri Oy
Tapio Oy
VikingLine

Olisiko sinusta
metsämentoriksi?
Liitto on pitkään etsinyt sopivia toimintatapoja, joilla uusille
metsänomistajille voitaisiin tarjota kokeneemman metsänomistajan tukea.
Parhaat tilaisuudet saada mentorit ja uudet metsänomistajat
kohtaamaan ovat Metsäkeskuksen järjestämät Metsään-starttipäivät. Starttipäiville kokoontuu uusia metsänomistajia ja he
saavat Metsäkeskukselta hyvän johdannon metsänomistukseen.
Mentori voisi toimia siitä eteenpäin uuden metsänomistajan
tukena, aina kun on epäselvää tai kysyttävää.
Mentorointi ei vaadi paljon aikaa, mutta on varmasti antoisaa
myös mentoroijalle. Uudelle metsänomistajalle se on hyödyllistä niin neuvojen kuin tuen osalta ja siksi, että siinä samalla
pääsee sisään laajempaan metsänomistajien verkostoon.
Mentorointia kokeillaan pääkaupunkiseudulla yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa. Muuallakin se on mahdollista, kunhan
asiasta sopii yhdistyksen puhenjohtajan ja Metsäkeskuksen paikallisen starttipäivästä vastaavan kanssa.
Jos olet kiinnostunut olemaan metsämentori, nykäise hihasta
yhdistyksesi puheenjohtajaa. Tilaisuus siihen voidaan varmasti
järjestää.

Etämetsänomistajien Liitto on lisäksi osakkeen omistajana Suomen
Puukauppa Oy:ssä ja jäsenenä Suomen Metsäyhdistyksessä, Suomen
Metsäsäätiössä sekä Työtehoseurassa.
Etämetsänomistajien Liitto toimittaa vuoden 2019 alussa tiivistelmän siitä, millaisia etuja kustakin yhteistyösopimuksesta on
Liiton jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille.

Lausuntoja
Maa-ja metsätalousministeriö
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
Ilmaston muutos on aiheuttanut sen, että laajatkin hyönteistuhot ovat entistä todennäköisempiä Suomessa. Vahingon kärsijöinä ovat useimmiten yksityiset
metsänomistajat. Laaja hyönteistuho voi aiheuttaa erittäin suuret taloudelliset menetykset sekä menetettynä puun arvona että metsän uudistamiskuluina.
Koska lain tavoitteena on metsien hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja metsätuhojen torjuminen sekä mahdollisuus torjua laajoja metsätuhoja valtion
varoin, niin lain muutos on erittäin perusteltu yksityisen metsänomistajan kannalta.
Merkittävää on huomata se, että myös EU komissio on huolissaan metsien terveydestä ja se ei vastusta nyt käsittelyssä olevaa uutta tukiohjelmaa.
Paitsi metsänomistajille on tämän lain uudistuksella merkitystä myös metsäteollisuudelle. Mitä terveempiä ja hyväkasvuisempia metsä ovat, niin sitä
paremmin niistä riittää puuta teollisuudelle.
Laajojen metsätuhojen torjunnalla on myös yhteiskunnallista merkitystä. Metsien terveydentilan säilyminen hyvänä parantaa myös metsien muita käyttömuotoja, kuten virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Etämetsänomistajien Liitto kannattaa metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamista esitetyssä muodossa.
Helsingissä 18.10.2018
Etämetsänomistajien Liitto ry.
Jaakko Temmes, puheenjohtaja			

Rauno Numminen, toiminnanjohtaja
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Metsätaloutta Skotlannissa
Kun kuulin, että Skotlantiin
tehdään metsänomistajaporukassa matka, olin siihen heti valmis.
Skotlantiin tulee harvoin mentyä
muuten ja pohjoisen sijaintinsa
ansiosta Skotlanti on mielenkiintoinen vertailukohta suomalaiselle
metsätaloudelle.

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

Skotlannin pohjoinen sijainti on
eteläisempi kuin Suomen - Skotlanti sijaitsee noin Latvian leveysasteilla. Ilmasto on myös merellisempi eli talvet ovat märkiä ja
pimeitä. Meri-ilmasto yhdessä eteläisemmän sijainnin kanssa tekee
puiden kasvun selvästi Suomea

lehtityöryhmä
Jaakko Temmes
ilmoitusaineisto
Muoto
PDF
Väri
CMYK
Resoluutio
300 dpi
Aineiston toimitus
rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat
posti@savionkirjapaino.fi

nopeammaksi. Kiertoajat ovat tyypillisesti luokkaa alle 50 vuotta.
Merellinen ilmasto asettaa erityisiä vaatimuksia puulajeille. Metsätalousmetsät ovat pääosin viljelymetsiä ja viljelyssä puulajina on
yleisin sitkan kuusi. Sitkan kuusi on
hyvin sopeutunut suolaisen meren
läheisyyteen ja merelliseen ilmastoon. Viljelymetsissä alue istutetaan, harvennuksia ei juuri tehdä
ja päätehakkuu tapahtuu noin
40-vuoden iässä. Päätehakkuussa
tukkiprosentti on luokkaa 60%.
Skotlannissa on paljon lähinnä
laidunnuksen takia avoimina pysyneitä alueita. Pitkään laidunnetuilla
alueilla maan rakenne, ravinteet ja
eliöstö ovat muuntuneet eivätkä
avoimet alueet siksi heti sovellu

taitto ja paino
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 5000 kpl.
ilmoituskoot ja hinnat
Koko
mm* (lev. x kork.)
1/8
90 x 60
1/4
90 x 125
1/2
190 x 125
1/1
190 x 255
* Koko ilman leikkausvaroja

Hinta € (alv0%)
250,00
400,00
700,00
1200,00

metsän kasvatukseen. Avoimena
olevan alueen metsittyminen on
hidas prosessi vaikka metsä perustettaisiin istuttamalla. Kun metsittyminen on kerran onnistunut
ja maaperä muuttunut sopivammaksi puille, niin seuraavan puusukupolven aikaansaaminen on jo
helpompaa.
Skotlannissa on tärkeänä tavoitteena kasvattaa maan metsäpinta-alaa. Eri hankkeilla ja tukimuodoilla edistetään uusien metsien syntyä ja metsien muodostamista myös kaupunki- ja maatalousalueille. Kysymys ei siis ole vain
uudistamisesta vaan uusien metsien perustamisesta. Skotlannin
metsistä voitaisiin hakata vuosittain noin 16 miljoonaa kuu-

ilmestymisajat 2018
Etämetsänomistaja ilmestyy kaksi
kertaa vuonna 2018
Materiaalin jättö ja ilmestyminen
2/2018
12.8. Vko 38
3-4/2018 18.11. Vko 51
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Kuvassa sitkan kuusen istutusmetsiä ja hakkuualoja. Alue istutetaan, kasvaa hoitamatta nelisenkymmentä vuotta ja hakataan sitten aukoksi.

Tutustuimme paikalliseen sahaan – BSW Timber Ltd – joka sahaa pääasiassa sitkan kuusta Fort Williamissa.
Sahatavaran laatu ei ole aivan yhtä hyvä kuin Suomessa, kun kasvu on nopeampaa eikä harvennuksia tehdä.
Sahauksesta yli jäänyt kuitupuu menee pääosin levyteollisuuteen.

Sahan kehitysjohtaja Andy Rogers
kertoi meille monipuolisesti sahan toiminnasta, tuotteista ja puun
hankinnasta.

tiota, mutta käytännössä hakataan noin 14 miljoonaa. Metsien
sertifioinnissa tilanne on Suomea
parempi siksi, että on olemassa
yhteinen kestävän metsänhoidon
standardi (The UK Woodland
Assurance Standard UKWAS).

suuden määrän lasku. Hyvin opettavainen näkökulmaero – näin suomalaiselle.
Matkan tehtiin lokakuun alussa
ja matkan järjestelyistä vastasi UPM
Metsä.

Molemmat käytössä olevat sertifiointimuodot - PEFC ja FSC
– noudattavat tätä samaa standardia. Suomessa eri osapuolien
taistelu vallasta on toistaiseksi
ehkäissyt yhteisen standardin
muodostumisen.

Valtion metsiä hallinnoi Forestry Commission Scotland. Metsien hoidossa
tärkeä rooli on virkistysalueilla ja turismilla. Mottona on: ”Our forests and
woodlands are a treasure. We promote their sustainable management –
for Scotland’s economy, people and environment.”

Hakkuuaukkoja ei Skotlannissa
vastusteta, vaan päin vastoin. Vastustus kohdistuu avointen alueiden
metsitykseen. Pelkona on totutun
avoimen perinnemaiseman häviäminen ja myös nummikasvilli-

Tutustuimme myös Tilhill Forestry-yhtiöön, joka tekee sekä puunhankintaa
metsäteollisuudelle että tarjoaa sijoittajille metsärahastotyyppistä maan
hankintaa ja metsätalouden hoitoa. He ovat vahvasti mukana paikallisessa
viljelymetsätaloudessa.
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Teksti: KRISTA KIMMO | Kuvat: SEPPO SAMULI

Virtuaalimetsä on pian osa metsäsuunnitelmaa
Jos metsävaratietosi ovat
Metsä Groupin Metsäverkko-palvelussa, voit pian
vierailla metsässäsi myös
virtuaalisesti. Olemme
kehittäneet ensimmäisenä maailmassa aidon,
omiin metsävaratietoihinperustuvan virtuaalimetsän toiminnalliseksi osaksi
metsäsuunnitelmaa.
Aito virtuaalimetsä tarkoittaa
sitä, että voit vierailla metsässäsi
myös bittiympäristössä, kolmella
eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan vierailu tapahtuu verkkoselaimella Metsäverkossa. Jos sinulla
on kotona esimerkiksi HTC Vive
tai Oculus Rift -virtuaalilaitteisto
vaikkapa pelaamista varten, voit
vierailla niiden avulla metsässäsi.
Virtuaalimetsä toimii myös
mobiilisti Oculus Go -laitteella
tai Samsung Gear VR -yhteensopivan Android-laitteen kanssa.
Virtuaalimetsässäsi voit tehdä hakkuun ja siirtyä kuviolla paikasta toiseen, pyöriä ympäri ja katsoa, miltä
metsä näyttää hakkuun jälkeen.
Ja palauttaa alkuperäisen metsän
takaisin yhdellä klikkauksella.

”Aiemmin metsäsuunnitelma on
ollut numeroita näytöllä tai paperilla, mutta nyt Metsä Groupin virtuaalimetsä näyttää konkreettisesti,
mitä metsäsuunnitelma tarkoittaa”,
sähköisten palveluiden päällikkö
Kalle Ikonen sanoo.
”Metsäverkkoon tulee uusi Virtuaalimetsä-välilehti. Kun sinne menee
ensimmäisen kerran, palvelu alkaa
luoda virtuaalista versiota jokaisesta
asiakkuuteen liitetystä metsätilasta”,
Ikonen sanoo. Samalta välilehdeltä
löytyy verkkoselaimella käytettävä
virtuaalimetsä ja ohjeet aidon virtuaalimetsän käyttöönottoon mobiililaitteella tai tietokoneella.
Luomme virtuaalimetsät porrastetusti asiakkaidemme käyttöön. Joulukuun alussa julkaisemme palvelun pienen käyttäjäryhmän saataville ja kasvatamme
käyttäjäryhmää viikoittain. Näin
varmistamme palvelun toimintakyvyn. Ensi vuoden alussa palvelu
on käytössä koko laajuudessaan.

Kotisohvalta kävelylle
virtuaalimetsään
Kun tilojen virtuaalimetsäversiot
ovat latautuneet, metsänomistaja voi

valita, minne tilalle ja kuviolle hän
menee pistäytymään. VR-ympäristössä kuviolla voi liikkua vapaasti,
selainversiossa voi liikkua kuvioille
luotujen katselupisteiden välillä.
Virtuaalimetsässä voit tarkastella
yksittäisen puun kokonaisarvoa,
tehdä uudistus- tai harvennushakkuun, katsella toimenpiteen jälkeistä maisemaa ja palauttaa metsän
takaisin. Voit myös istuttaa taimet
korjatun metsän tilalle. Virtuaalimetsä näyttää yksittäisen puun
arvon ja joko työn kustannukset
tai korjuun tuomat eurot.
Virtuaalimetsän kuvioille tuodaan seuraavan kolmen vuoden
ajanjaksolle suunnitellut työt, ei
sitä myöhempiä. Virtuaalimetsä
luodaan metsätilalle sen metsävaratiedon perusteella, mitä Metsäverkkoon on metsänomistajan tietoihin ladattu. Jos tiedoissa on virheitä, myös virtuaalimetsä näyttää
erilaiselta kuin oma metsä. ”Metsänomistaja voi päivittää metsäsuunnitelmalle esimerkiksi puustotiedot,
jolloin virtuaalinenkin versio päivittyy”, Ikonen neuvoo.

käyttöönsä. Parhaimmillaan tämä
tarkoittaa suomalaisen huippuosaamisen vientiä kansainväliseen
käyttöön. Meidän ja metsänomistajien hyöty tästä olisi jatkokehityskulujen aleneminen”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen kertoo.
Virtuaalimetsä on jo noteerattu
ulkomailla: se ylsi kansainvälisessä
Auggie Awards kilpailussa 20 finalistin joukkoon – ainoana suomalaisena.
Metsä Group kerää aktiivisesti
palautetta virtuaalimetsästä ja sen
jälkeen suunnitellaan seuraavat
kehitysaskeleet. ”Mahdollisuuksia
on monia: voisimme esimerkiksi
näyttää paremmin, miten toimenpiteet vaikuttavat metsän tulevaan
kehitykseen. Voisimme tulevaisuudessa tuoda virtuaalimetsään
muutakin dataa, kuten vesistöt,
tiestön, ajouraverkoston, arvokkaat elinympäristöt, pohjavesi- ja
Natura-alueet tai vaikkapa reaaliaikaista säätietoa”, Ikonen visioi.

Kansainvälisesti palkittua kehitystyötä
Metsä Group on kehittänyt virtuaalimetsää yhteistyössä Tiedon,
CTRL Realityn ja Helsingin yliopiston kanssa. ”Rakennamme
yhdessä Tiedon kanssa virtuaalimetsästä kansainvälistä alustaa, jonka
myös muut toimijat voivat ostaa

Virtuaalimetsä toimii myös tietokoneen verkkoselaimella.

HALUATKO VAIKUTTAA?
Lähde ehdokkaaksi Metsäliitto Osuuskunnan edustajistovaaliin.
Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyhtiö, jonka omistaa 104 000
suomalaista metsänomistajaa. Ensi keväänä järjestetään edustajistovaalit.
Niissä voivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki ne metsänomistajat, jotka
ovat osuuskunnan jäseniä tämän vuoden päättyessä eli 31.12.2018. Valittava edustajisto käyttää omistajajäsenten ylintä päätöksentekovaltaa.

VR-laitteiden avulla voit liikkua kuvioilla vapaasti ja tarkastella kuvion tai yksittäisen puun tietoja.

Etsimme vaaleihin ehdolle kaikenlaisia metsänomistajia, jotka ovat kiinnostuneita Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin toiminnan kehittämisestä. Helpointa ehdolle asettuminen on vaalitilaisuudessa, järjestämme niitä tammi–helmikuussa 59 paikkakunnalla.
Lue lisää osoitteesta: metsavaalit.fi
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Tampereen Seudun Metsänomistajat
toiminut jo 30 vuotta
Marraskuun viimeisenä päivänä
juhlittiin Tampereen Seudun Metsänomistajien eli TaSeMO kolmekymmentävuotista taivalta.
Yhdistys on Suomen toiseksi
vanhin. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry on aloittanut toimintansa muutamaa
vuotta aikaisemmin. Tilaisuuden
avasi ja sen historiasta kertoi
puheenjohtaja Matti Ilveskoski.
Tampereen Seudun Metsänomistajat perustettiin vuonna 1998

palvelemaan niitä metsänomistajia,
jotka asuvat Tampereella tai naapuripitäjissä ja joiden metsät sijaitsevat etäällä asuinpaikasta. Samasta
syystä on perustettu muutkin 18
Suomessa toimivaa metsätilanomistajayhdistystä. TaSeMOn jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 750
ja se on kokoajan ollut hienoisessa nousussa. Suunta on poikkeava, sillä monessa muussa yhdistyksessä on haastetta pitää jäsenmäärä entisellään saatikka lisätä

sitä. Syyksi positiiviseen jäsenkehitykseen puheenjohtaja Matti
Ilveskoski näkee sen, että TaSeMO
näkyy erilaisissa tapahtumissa ja
sen,että ison jäsenmäärän kautta
tieto toiminnasta leviää monille
ihmisille.
TaSeMOn 30-vuotisjuhla kokosi
ison salin täyteen väkeä. Naapuriyhdistyksistä edustettuina olivat
Turun Seudun Metsätilanomistajat, Satakunnan Metsänomistajat, Hämeenlinnan Seudun

Metsätilanomistajat ja Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat.
Etämetsänomistajien Liiton terveiset juhlaan toi puheenjohtaja
Jaakko Temmes ja Osuuspankin
puolesta TaSeMOa onnitteli yhdistyksen entinen puheenjohtaja Antti
Haapamäki. TaSeMOn ensimmäistä onnistunutta ulkomaanmatkaa muisteli Liisa Mettälä,
joka hänkin on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana.

Tasemon ensimmäisestä metsäretkestä Muurmanskiin kertonut Tasemon
entinen puheenjohtaja Liisa Mettälä tarinoimassa menneistä ja vähän tulevastakin toiminnanjohtaja Rauno Nummisen kanssa.

Tasemon entinen puheenjohtaja Pertti Kauppinen ( vas ) ja Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja seuraavat juhlan kulkua.

Jaakko Temmes toi juhlaan Etämetsänomistajien Liiton ja juhlaan osallistuneiden metsätilanomistajayhdistysten puolesta tervehdyksen.

Tasemon 30-vuotisjuhla kokosi salin täyteen.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Satakunnan Metsänomistajat
Äänekosken biotuotetehtaalla
Metsä Groupin uusi biotuotetehdas on ollut erittäin suosittu
vierailukohde Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten keskuudessa. Moni yhdistys on siellä
vieraillut kuluvan vuoden aikana.
Satakunnan Metsänomistajat vieraili Äänekosken biotuotetehtaalla
1.11.2018. Vierailuun osallistui

kolmisenkymmentä metsänomistajaa. Satakuntalaisten vierailun
yhteydessä ylittyi 4500 kävijän raja.
Itse biotuotetehdas on äärimmäinen osoitus Suomalaisesta
osaamisesta ja aikataulujen hallinnasta. Tehdas käynnistyi juuri
ajallaan 15.8.2017. Tehtaan valmistumisen jälkeenkin raaka-ai-

neen eli puun ja hakkeen hankintalogistiikan pitää pelata moitteettomasti, sillä toimiakseen tehdas
vaatii täysiksi rekka-autolasteiksi
muutettuna puuta keskimäärin 300
kuormaa vuorokaudessa. Merkittävää uudessa biotuotetehtaassa on
myös se, että missään tuotantovaiheessa ei käytetä fossiilisia poltto-

Metsä Groupin Äänekosken biotuotehtaalla vierailijat toivotetaan
henkilökohtaisesti tervetulleeksi.

aineita. Isot kuormia tyhjentävät
kahmaritkin toimivat sähköllä.
Tänä vuonna valmistunut vierailukeskus Pro Nemus on hyvä
esimerkki siitä, miten biotuotetehtaan ja kaikkea siihen liittyvää
oheistoimintaa voidaan havainnollistaa nykytekniikan keinoin. Eri
laitteilla voi seurata puun kulkua
metsästä tehtaalle ja sen valmistumista hakkeesta selluksi. Siitä
kun puu saapuu tehtaalle kuluu
keskimäärin 16-17 tuntia siihen,
kun se on valmis sellupaali. Tämä
on ennätysmäisen lyhyt aika koko
maailmankin mittapuussa.
Vierailu Metsä Groupin biotuotetehtaalla on kokemisen
arvoinen. Aika kannattaa varata
ajoissa, sillä vapaista vierailuajoista
on kova kysyntä.

Satakunnan Metsänomistajien taloudenhoitaja Hannu Kuusisto tarttui rohkeasti moton ohjaimiin. Helpompi on saada debitit ja creditit täsmäämään kuin saada puu kaatumaan oikeaan suuntaan ja vielä katkotuksi oikean mittaisiksi jakeiksi.

Satakunnan Metsänomistajien ja Satakunnan Metsätalousinsinöörien metsäretkeä Äänekoskelle johti metsäasiantuntija/jäsenpalvelut Pertti Myllymäki.

Virtuaalilasien kautta pystyy kulkemaan tuotantolaitoksen päästä päähän
ja näkemään kaikki työvaiheet ja kuulemaan myös tehtaan äänet. Kuvassa virtuaalitehdaskäynnillä Satakunnan Metsänomistajien varapuheenjohtaja Erkki Teikari.
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Teksti: ASTA KIEMA

Kuutio helpottaa etämetsänomistajien
puukauppoja
Puumarkkinapaikka Kuutio.fi tekee puukaupasta
helpompaa kuin koskaan.
Kuutiossa metsänomistaja
voi nykyaikaisesti ja luotettavasti kilpailuttaa sekä
pysty- että hankintakaupat
joko asiantuntijan avustamana tai lähettämällä puukaupan tarjouspyynnön
suoraan puunostajille. Palvelu on metsänomistajalle
maksuton.
–”Kuutio on suunniteltu ennen
kaikkea metsänomistajan tarpeisiin. Sen tavoitteena on tehdä puukaupasta ja metsävarallisuuden hallinnasta yhtä helppoa kuin asioiminen verkkopankissa”, kertoo
Kuution taustayhtiön, Suomen
Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja
Aku Mäkelä.
Kuution käyttökynnys on hyvin
matala, sillä palvelu on metsänomistajille maksuton. Parilla
napin painalluksella ja yhdellä
tarjouspyynnöllä metsänomistaja tavoittaa puunostajat. Metsänomistaja saa automaattisesti
omaan käyttöönsä metsävaratiedot
tai voi vaihtoehtoisesti ladata palveluun oman sähköisen metsäsuunnitelman. Metsänomistajan päätöksentekoa tukevat ajantasaiset puunhintatilastot ja metsävaratietoon
perustuvat toimenpidesuositukset.

Kuution käyttö on helppoa ja luotettavaa
Tuomas Kahilaniemi on orivesiläinen metsänomistaja, joka teki
Kuution avulla puukaupat kuluvana syksynä. Hänen mielestään on
hienoa, että puukauppaa voi vihdoin käydä verkossa. ”Olin yllättynyt kuinka kätevä palvelu Kuutio
on. Sain tarjouspyynnön jätettyä
ongelmitta ja ensimmäiset tarjoukset tulivat nopeasti Kuutioon”,
kertoo Kahilaniemi.

Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä

Kuution kautta metsänomistaja
tavoittaa yhteensä lähes 150 organisaatiota. Mukana on lähes kaikkien
puunostajien lisäksi myös muita
palveluntarjoajia, ja mm. suurin osa
metsänhoitoyhdistyksistä. Reilun
vuoden aikana yli 20 000 metsänomistajan puukaupat on kilpailutettu Kuution avulla, yhteensä yli
12 miljoonaa kuutiometriä.
–”Käyttäjäpalaute on ollut positiivista. Erityistä kiitosta on tullut palvelun helppokäyttöisyydestä ja turhien metsäkäyntien vähenemisestä,
mikä helpottaa etenkin etämetsänomistajien puukauppaa. Kuutiota
kokeilleet ovat omaksuneet palvelun
osaksi metsäomaisuutensa jatkuvaa
hoitoa”, Mäkelä sanoo.
Kahilaniemi suosittelee Kuution
käyttöä kaikille, jotka ovat aikeissa
kilpailuttaa puukaupat. –”Kuutio
tarjoaa luotettavan ja neutraalin
alustan puukaupoille. Mikäli ei itse
halua hoitaa kilpailutusta, löytyy
Kuutiosta kätevästi asiantuntijatahoja, joille sen voi valtuuttaa”,
hän sanoo.

Kampanja Etämetsänomistajien
Liiton jäsenille!
Kuutiolla on käynnissä huippukampanja! Kuutioon pääsiäiseen mennessä rekisteröityneiden Etämetsänomistajien
Liiton jäsenten kesken arvotaan yhteensä 12 kpl 50 euron
lahjakortteja Metsäkustannuksen Metsäkirjakauppaan.
Lahjakortteja arvotaan kuukausittain, eli kannattaa rekisteröityä heti! Lahjakortilla saa tilattua uuden Tapion Taskukirjan 50 euron huokeaan hintaan (ovh 64 €), mutta lahjakortilla voi tilata myös muita tuotteita.
Lisäksi pääsiäiseen (18.4.2019) mennessä Kuutiossa tarjous- tai yhteydenottopyynnön tehneiden jäsenten kesken
arvotaan 3 kpl Makitan akkuketjusahaa (arvo 599 euroa /
kpl, sis. kaksi akkua ja laturia).
Osallistu kilpailuun rekisteröitymällä maksutta: Kuutio.fi

Kuutio on maailman ensimmäinen kaikille avoin puumarkkinapaikka verkossa. Kuution
kehittämisestä vastaa Suomen
Puukauppa Oy, jonka omistajuus
jakautuu tasapuolisesti metsää
omistavien ja puuta ostavien
tahojen välillä. Perustajaosak-

kaina ovat lähes kaikki merkittävät metsäalan toimijat, kuten
Etämetsänomistajien Liitto ry.
Kuution käyttö on metsänomistajalle maksutonta. Kuutio palvelee
metsänomistajia molemmilla kotimaisilla kielillä.
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Teksti ja kuvat: AHTI HURMALAINEN

Tutustuminen Metso – ohjelman mukaiseen ”Taikametsä
– nimiseen” uuteen yksityiseen luonnonsuojelu-alueesen
Siuntion Yövilässä 15.11.2018.
Torstai-iltana 15.11.2018 klo
15.00 sai PKMO:n jäsenet, UPM:n
ja Ely-keskuksen toimihenkilöt
sekä muut kutsutut tutustua allekirjoittaneen Ahti Hurmalaisen
perustamaan yksityiseen Metso
– ohjelman mukaiseen luonnonsuojelualueeseen Siuntion Yövilässä. Metso-ohjelman tavoitteena
on perustaa uusia suojelualueita
yhteensä 96000 hehtaaria vuoteen 2025 mennessä. Metsänomistajien, metsäammattilaisten
ja ELY-keskusten yhteistyöllä on
jo nyt suojeltu noin 64 540 hehtaaria luonnonsuojelulailla vuosina
2008-2017.
Paikalla olivat myös asian eteen
arvokkaan työn tehneet metsäalan ammattilaiset; Asiakasvastaava Pekka Anttila (UPM), Ympäristöasiantuntija Matti Ylänne
(UPM), Ylitarkastaja Jani Seppälä (Ely-keskus) sekä Ylitarkastaja Juha Lumme (Ely - keskus).
Paikalla oli tutustumassa myös
joukko PKMO:n (Pääkaupunki-

seudun Metsänomistajat ry) edustajia ja pari muuta asiasta kiinnostuneita.
Yksityinen metsänomistaja voi
perustaa oman luonnonsuojelualueen ja pitää metsän edelleen
omistuksessaan ja suojella aluetta
korvausta vastaan. Kuten allekirjoittanut on tehnyt. Mahdollisuus
tutustua luonnonvaraisiin metsiin
on säilytettävä, koska metsä rauhoittaa mielen. Antaa perheille
lapsineen mahdollisuuden kokea
luonnonvarainen luonto ja metsä.
Uskon sen vaikuttavan positiivisesti myös eroriitoihin. Allekirjoittanut on myös Elatusvelvollisten
Liitto ry:n pj. siksi tämä huomio.
Luonnonsuojelualueen perustaminen ja sen omistaminen ei tarkoita sitä, etteikö vastaavasti voi
metsänhoidollisesti tehdä päätehakkuita, kun on vain sopiva
kohde. Tässä tapauksessa kun
metsä on noin 100 - vuotias ei
oikeastaan muuta vaihtoehtoa
olisikaan. Samoin jos kyseessä on

Uudenmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Juha Lumme luovutti PKMO hallitukse jäsen Ahti Hurmalaiselle ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan ja maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu
– Kallion allekirjoittaman kunniakirjan toiminnasta Suomen metsäluonnon
hyväksi.

Kuvassa vasemmalta oikealle; Satu Rantanen PKMO, Pekka Anttila UPM
Metsä, Matti Ylänne UPM Metsä, Juha Lumme Uudenmaan Ely-keskus,
Ahti Hurmalainen suojelualueen perustaja PKMO, Jani Seppälä Uudenmaan
Ely-keskus, Nadezda Petrova PKMO, Pentti Jussila PKMO

istutus metsä ja puut ovat jo kasvunsa kasvaneet, niin päätehakkuu/
avohakkuu on paras metsän hoidollinen toimenpide. Toki silloinkin
mielestäni sinne pitää jättää siemenpuut ja hoitaa istutuksella kuntoon puutteet.
Kyseessä on Siuntion Yövilässä
sijaitseva kohde on pääosin järeää
runsaslahopuustoista kuusivaltaista metsää, jonka läpi kulkee
luonnontilaisen kaltainen puro.
Puron läheisyydessä kasvaa metsälehmuksia ja haapoja ja alueen
lajistoon kuuluu mm. harvinainen
liito-orava.
Allekirjoittanut yhdessä UPM:n,
ELY-keskuksen, ja PKMO:n
kanssa haluaa tarjota mahdollisuuden tutustua tähän vähintään
50 vuotta koskemattomana olevaan
alueeseen ja sen eläimistöön ja kasvustoon. Lapset olivat myös tervetulleita tutustumaan alueeseen ja
kuuntelemaan ammattilaisten esitelmiä luonnonvaraisista kasveista
ja eläimistä.
Asiantuntijoiden opastuksella
käveltiin hämärtyvässä illassa suojelualue läpi. Alue on nimensä

mukaisesti Taikametsä. Siellä on
paljon haapoja, lehmuksia, yliikäisiä kuusia, runsas kasvisto ja
eläinkunta. Unohtamatta tietenkään liito-oravia, mitkä olivat alkuperäinen syy perustaa luonnonsuojelualue. Vasta alueen perustamisen
jälkeen itsekin havaitsin ammattilaisten opastuksella alueen luontoarvot ja moninaisuuden.
Itse perustaminen kävi melko
vaivattomasti UPM:n ja Ely-keskuksen avustuksella. Hakemus tehtiin 13.06.2018 ja päätös tuli jo
15.06.2018.
Lopuksi nautittiin vielä maukkaat hernesopat, kuten torstaille
perinteisesti kuuluukin.
Kiitän edellä mainittuja metsäalan asiantuntijoita opastuksesta ja
avustamisesta alueen perustannassa
sekä PKMO: ta tiedottamisesta
ja asiassa mukana olosta. Tarkoituksena on keväällä järjestää uusi
tapahtuma, kun saadaan alueelle
virallinen tieoikeus.
Terveisin
Ahti Hurmalainen
Metsänomistaja,
PKMO:n hallituksen jäsen
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Mela selvittää metsänomistajien
vakuutusturvaa
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Mela on aloittanut kampanjan,
jossa selvitetään metsänomistajien MYEL-vakuutusturvaa.
Metsänomistaja voi ottaa maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen
MYEL-työeläkevakuutuksen, jos
hän omistaa riittävän kokoisen
metsätilan ja työskentelee itse
omassa metsässään.
Tällä hetkellä vakuutus on noin
3 000 metsänomistajalla, jolla ei
ole maanviljelystä. Arvion mukaan
MYEL-vakuutukseen oikeutettujen metsänomistajien määrä
voisi kuitenkin olla huomattavasti suurempi.
Ty ö e l ä k e t t ä k a r t u t t a v a n
MYEL-vakuutuksen lisäksi metsänomistaja tai metsätalousyrittäjä saa Melasta turvaa myös tapaturman, sairauden ja työkyvyttömyyden varalle.

Vakuutus perustuu
metsätyötuloon
Metsänomistaja on lain mukaan
velvollinen ottamaan MYEL-vakuutuksen, jos hänen metsästä
saamansa tulot nousevat vuodessa vajaaseen 4 000 euroon.
Tämä vuosittaisen metsätyötulon
määrä arvioidaan metsässä tehtyjen töiden ja metsähehtaarien
perusteella.
Vakuutusvelvollisuus pitää selvittää, jos metsänomistaja työskentelee itse omassa metsässään
ja omistaa metsää Etelä-Suomessa vähintään 50 hehtaaria,
Keski-Suomessa 75 hehtaaria tai
Pohjois-Suomessa 100 hehtaaria.
Jos metsätila on pienempi, vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisena. Jo 30 hehtaarin metsätila riittää tähän.
– Olemme puhelimitse yhteydessä sellaisiin metsänomistajiin,
jotka verottajalta saamiemme tietojen mukaan täyttäisivät vakuuttamisen ehdot. Loppuvuoden
aikana olemme yhteydessä noin

250 metsänomistajaan, kertoo
Melan asiakas-, hyvinvointi- ja
korvauspalveluiden johtaja Antti
Huhtamäki.

Moni metsänomistaja ei tiedä olevansa
vakuuttamisvelvollinen
Imatran alueen Mela-asiamies
Kyösti Moilanen on vakuutuskampanjan tiimoilta ollut yhteydessä
jo kymmenkuntaan metsänomistajaan. Hänen kokemuksensa on,
että usein syy vakuuttamattomuuteen on tiedon puutteessa.
– Monelle on tullut yllätyksenä se, että metsänomistamisestakin voi saada eläketurvaa. Osa
on kertonut muistavansa, että esimerkiksi isällä on aikanaan ollut
vakuutus Melassa, mutta syystä tai
toisesta tieto vakuuttamisesta ei ole
enää siirtynyt seuraavalle polvelle
ja vakuutus on jäänyt ottamatta,
Moilanen kertoo.
Myös Huhtamäki arvioi, että
läheskään kaikki MYEL-vakuuttamisen piiriin kuuluvat metsänomistajat eivät ole tietoisia velvollisuudestaan ottaa vakuutus Melasta.
Osa taas ei pidä vakuutusta tarpeellisena.
– MYEL-vakuutus on metsänomistajalle varsin kannattava, sillä
vakuutusmaksulle saa varman
ja kilpailukykyisen tuoton. Jos
metsänomistaja on palkkatyössä
tai harjoittaa muuta yrittäjätoimintaa, hän saa MYEL-vakuutuksesta lisäeläketurvaa palkkatyöstä tai yrittäjätoiminnasta maksettavan eläkkeen päälle, Huhtamäki toteaa.
Moilanen kertoo, että arviolaskelmat eläkekertymän ja verovähennyskelpoisten vakuutusmaksujen määrästä ovat yleensä saaneet myös epäilevästi suhtautuvat
metsänomistajat kiinnostumaan
vakuutuksesta ja mahdollisuudesta kartuttaa eläkettä omasta
metsästä.

– Eräskin metsänomistaja harmitteli, ettei ole tiennyt asiasta jo
30 vuotta sitten! Valitettavasti ihan
noin pitkälle ei takautuvastikaan
voi vakuutusta tehdä, Moilanen
naurahtaa.
MYEL-vakuutus voidaan vahvistaa takautuvasti enintään kuluvalle ja sitä edeltäneelle kolmelle
kalenterivuodelle.

Työeläkettä ja tapaturmaturvaa metsätöistä
Mela vakuuttaa nimenomaan
metsässä tehtävää työtä, ei metsän
pinta-alaa. Jos metsänomistaja ei
itse työskentele metsässään, vaan
on ulkoistanut metsätilansa työt,
hän ei kuulu MYEL-vakuutusturvan piiriin.
Vakuutukseen kuuluu myös kattava tapaturmaturva, joka korvaa
metsätöissä sattuneiden tapaturmavammojen ja ammattitautien
hoidon.
– Metsätöissä sattuu helposti
vahinkoja, joten tapaturmaturvan
on hyvä olla kunnossa. Esimerkiksi työnantajan ottama vapaaajan tapaturmavakuutus ei välttämättä korvaa metsänhoitotöissä sattunutta vahinkoa, jos
vakuutusyhtiössä katsotaan, että
metsänomistajan tekemän työn
pitäisi kuulua MYEL-vakuutukseen. Kun metsästä saa tuloja,
vahingot katsotaan lähtökohtaisesti työvahingoiksi, muistuttaa
Huhtamäki.
Melan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa metsätöissä
sattuneet tapaturmat kokonaan.
Vakuutuksessa ei ole ylärajaa hoitokustannuksille ja sen rinnalle voi
ottaa tapaturmavakuutuksen myös
vapaa-ajalle. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajan harrastuksissa sattuneet tapaturmat,
ja se on voimassa myös ulkomailla.

Laske eläkkeesi ja
vakuutusmaksujesi
määrä laskurilla
MYEL-vakuutuksen ottaminen
on vakuuttamisen edellytykset täyttävälle metsänomistajalle lakisääteinen velvollisuus. Melan metsänomistajakampanjan tavoitteena ei
kuitenkaan ole pakkovakuuttaa
metsänomistajia, vaan ensisijaisesti halutaan tiedottaa metsänomistajia vakuuttamisen tärkeydestä ja eduista.
MYEL-vakuutuksen perustana
on vuosittainen työtulo, joka kuvaa
metsänomistajan työpanoksen
arvoa metsänhoitotöissä. Etuuksien taso sekä vakuutusmaksut määräytyvät metsänomistajan työtulon
perusteella.
Melan nettisivujen arviolaskurit
antavat suuntaa eläkkeiden, korvausten ja vakuutusmaksujen määrästä. Kokeile oman metsätilasi pinta-alatiedoilla, millainen on oma
Mela-turvasi.
Lisätietoja: mela.fi ja Melan asiakaspalvelu puh. 029 435 2650
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Metsänomistajat Bottalla
Etämetsänomistajien Liitto järjesti jo perinteeksi tulleen metsäillan. Yleensä paikkana on Eduskunnan pikkuparlamentti, mutta
tänä vuonna oltiin Östra Bottenilla, koska pikkuparlamentista ei
löytynyt sopivaa vapaata aikaa. Paikalla oli runsaat viisikymmentä metsänomistajaa eri puolelta Suomea.
Etämetsänomistajien linkki
Eduskunnan suuntaan on Kokoomuksen kansanedustaja Markku
Eestilä. Hän kertoi niistä suurista linjoista, joita Eduskunnalla
on suunnitelmissa metsätalouteen liittyen. Puukauppa käy tällä
hetkellä hyvin ja mitään sellaista
mikä vaarantaisi sen, ei luonnollisesti Eduskuntakaan halua tehdä.
Kestävän metsätalouden rahoituslakiin on parin kolmen vuoden
aikana tulossa mahdollisesti muutoksia. Tähän liittyen yleisöllä oli
näkemys, että jonkinlainen tuki olisi
hyvä edelleen säilyttää, jotta metsänhoitotyöt tulevat tehdyksi. Erityisen
huolissaan ollaan tukirahojen ohjaamisesta metsäteiden rakentamiseen.
Toimiva tieverkosto on toimivan
puukaupan ehto. Kiinteistöverokin

puhutti jälleen näin eduskuntavaalien lähestyessä osallistujia. Markku
Eestilän kanta asiaan oli ehdoton ei.
Kiinteistöveron ja jokamiehenoikeuksien yhteys tuli erittäin selväksi
tilaisuudessa. Jos kiinteistövero tulee
niin jokamiehen oikeudet lähtevät.
Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä kertoi
Suomen ensimmäisen oikean sähköisen puukauppapaikan tilanteesta. Nimellä Kuutio kulkevan
sähköisen puukauppapaikan kautta
metsänomistaja voi kilpailuttaa leimikkonsa. Koska lähes kaikki puunostajat ovat mukana Kuutiossa niin
he myös näkevät metsänomistajan
tarjolle laittaman leimikon ja voivat
tehdä tarjouksensa leimikosta. Kuution käyttö on metsänomistajalle
veloituksetonta ja sen suosio kasvaa
kohisten.
Toisaalla tässä lehdessä on Etämetsänomistajien Liiton ja Kuution
yhdessä järjestämä sähköisen puukauppapaikan käyttöön liittyvä kilpailu. Siihen kannattaa kaikkien sellaisten metsänomistajien kirjautua,
jotka eivät ole siihen vielä kirjautuneet.

Kansanedustaja Markku Eestilä

EA3600F35B 349,Moottorisaha

eur

Kevyt ja tehokas yleissaha. 14”/35cm / 1,7kW / 35cm3.
Modernin ilmahuuhtelumoottorin ansiosta pieni polttoaineen
kulutus. Helppo ja kevyt käynnistää, terän kiristys sivulta.
Paino vain 4,2 kg.
Suomen Puukauppa Oyn toimitusjohtaja Aku Mäkelä

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi
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Teksti: IRMA WELLING

Pakurien ymppäys koivuihin Lemillä 17.9.2018
6 metsänomistajaa kokoontui
Irma Wellingin Lemin kotimetsään katsomaan, kun Mikko Rämö
ja Kalle Korpi Suomen Pakuri Oy:stä
ymppäsivät pakuria harvennuskoiv
uihin. Koivuseen tappiin oli istutettu laboratoriossa pakurisienen itiöitä. Homma alkoi sopivan koivurungon valinnalla. Koivun piti olla
vähintään 10 cm paksuinen ja valinnassa otettiin huomioon se,että koivu
kaadetaan ja korjataan polttopuuksi
pakurien tuottamisen jälkeen. Runkoon porattiin 2-4 reikää tapeille.
Normaalisti reikiä ei tehdä ajotien
puolelle,etteivät pakurit ala myöhemmin kiinnostaa ohikulkijoita.
Jos pora osui lahoon tai muuten

vioittuneeseen kohtaan,pora desinfioitiin. Tappi upotettiin n. 7 cm
pituiseen reikään ja reikään siveltiin
haavansuoja-ainetta. Homma kävi
kätevästi,kun Kalle merkkasi puun
ja porasi reiät ja Mikko istutti ympit
ja siveli haavansuoja-aineen. Tällä
kertaa ympättiin 200 pakuritikkua.
Kolmantena vuotena ymppäyksestä pitäisi jo olla havaittavissa
mustanpuhuva epämuodostuma
eli pakuri. 5-8 vuoden kuluttua
on odotettavissa keräyskuntoista
pakuria. Yhdestä ympistä saa n.
1 kg pakuria,jonka kilohinta on
n. 40 euroa/kg. Tutkimuksissa on
todettu,että neljä viidestä ympistä
alkaa tuottaa pakuria.

Lemin koivikon osalta Irma
oli solminut avaimet käteen toimituksen,jossa Suomen Pakuri
ymppää pakurit koivuihin ja
hoitaa pakurien irroittamisen ja
myynnin. Avaimet käteentoimituksena yhden ympin hinta on 5
€. Itse ymppäämällä hinta on 1,5-2
euroa edullisempi. Pakurin markkinat ovat Aasiassa sen terveydellisten vaikutusten ansiosta. Suomeen on tulossa myyntiin valmista
pakuriteetä 1 dl pakkauksissa.
Suomen Pakurilla on ollut pitkäaikaista tutkimusyhteistyötä
Luken ja Itä-Suomen yliopiston
kanssa viljelymenetelmän kehittämiseksi. Nyt on menossa kolmas

vuosi,kun ymppejä myydään asiakkaille. Toiminta-alueena on
koko Suomi ja asiaakkaita on jo
yli 200. Suurimmilla viljelmillä
on yli 10 000 ymppiä. Ymppejä
ei laiteta valtateiden varteen eikä
tehtaiden lähelle ilmaan vapautuvien epäpuhtauksien takia.
Pakurin viljelemisestä kiinnostui
muutama muukin metsänomistaja.
Jäämme nyt suurella mielenkiinnolla seuraamaan punaisella maalilla merkittyjen koivujen pakurien kehitystä.
Ymppejä ja muita palveluita voi
tilata Suomen Pakuri Oy:stä.
Puh. 0400 922 520

Pakurien ymppäys käynnissä. Kalle Korpi poraa reikiä ja Mikko Rämö, neljäs vasemmalta, laittaa ymppejä (kuvaaja:Kari Monto)
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Teksti ja kuvat: JAAKKO TEMMES

Metsänhoitoa saaressa
Saarihakkuu oli minulle uusi
kokemus. Edellisen kerran saaressa oli hakattu 20 vuotta sitten.
Silloin puut vietiin jään yli noin
200 m päähän mantereen puolelle.
Nyt jääteitä ei enään yritetä, kun
talvet ovat liian arvaamattomia ja
nykyiset koneet kuormineen vaativat metrisen jään.
Pitkään oli epäselvää tehdäänkö
enään saarihakkuita. Kunnes taas
pari vuotta sitten saarihakkuut
alkoivat alueella uudelleen. Nyt
hakkuu tehdään sulalla kelillä siten
että koneiden ja puiden kuljetus
tapahtuu lautalla veden yli.
Koska saaressa oli hakkuun tarvetta, päätin tarttua tilaisuuteen.
Saarihakkuu on taitolaji, jossa tasapainoillaan monta eri tavoitetta mielessä. Maiseman tulee säilyä puustoisena, erillistä maan muokkausta ei
ole järkevää tehdä, virkistysarvoilla
on merkitystä ja monimuotoisuutta
tulee ylläpitää. Lisähaaste tulee siitä,
että hakkuita voi tehdä vain poikkeuksellisen harvoin, kun hakattavaa
on tarpeeksi. Pientä puumäärä saa-

ressa ei tahdo saada hakattua edes
ilmaiseksi.
Saari on aikoinaan 1900-luvun
alussa ollut kaskeamisen ja metsäpalon seurauksena hyvin avoin.
Vuosikymmenten saatossa se on vääjäämättä metsittynyt. Kasvatushakkuita on tehty harvakseltaan vuosikymmenten aikana pääasiallisena
tavoitteena väljä maisema. Nykytermein sitä voisi kutsua pääosin
jakuvan kasvatuksen alueeksi.
Saarien jatkuvaa kasvatusta auttaa
paljon se, että ne uudistuvat yleensä
hyvin luontaisesti. Liekö syynä
vesistön tuoma kosteus ja hallojen
vähäisyys.
Ensimmäinen pieni aukko saaren
metsittymisen jälkeen tehtiin edellisessä hakkuussa 20 vuotta sitten,
sillä vanhalle järeälle kuusikolle ei
juuri ollut muita käsittelyvaihtoehtoja. Silloinkaan ei kaadettu koko
vanhan kuusikon aluetta, vaan osa
jätettiin maisema- ja monimuotoisuussyistä pystyyn.
Nyt kaadettiin loputkin vanhasta
kuusikosta sekä muilta osin saareen

tehtiin yläharvennuksen ja kasvatushakkuun yhdistelmä. Hakkuutähteitä ei ole saaresta järkeä kuljettaa lautalla manterelle ja ne jätettiin suosiolla tasaisesti hakkuualalle.
Jännitin miten hakkuu onnistuu.
Kärsiikö kasvatuskelpoinen nuorempi puusto hakkuussa? Minkälaiset urapainumat kesäkorjuu
aiheuttaa? Tuleeko hakkuutähde
haittaamaan pienen aukon uudistumista? Sortuuko hiekkainen rantapenger pahasti lautan lastauspaikassa?
Tulos oli hämmästyttävän hyvä.
Nuori puusto tuli esiin ja valoon
ilman merkittäviä vaurioita. Vain
ajourien kohdalla puita oli menetetty. Hakkuutähteet olivat tasaisesti koko aukolla ja ajourissa pinta
oli rikki, mutta hyvin vähän suurempia painumia. Jäljet lautan lastauspaikassa olivat vähäisiä ja peittyvät muutamassa vuodessa. Ainoa
takaisku oli, että edellisessä hakkuussa maisemasyistä jäätetty vanha
kuusikko oli lahonnut lisää eli lahoa
oli nyt kaadettaessa lähes 15%.

Vaikka saari on hyvä uudistumaan
luontaisesti, suurehko aukko askarrutti mieltäni. Niinpä päätin varmistaa uudistumista aukolla harvalla kuusen istutuksella. Aukostahan saa varmasti koivikon ja haavikon, mutta mieluummin tavoittelen sinne kuusikkoa, jossa on
runsas lehtipuusekoitus.
Hakkuut tehtiin noin 7 hehtaarin
alalla ja puumärä oli noin 1000 m3,
mistä noin 1 hehtaarin aukon osuus
oli noin 280 m3. Hakkuiden ulkopuolelle jäivät leveät rantakaistat
ja harvapuustoinen niemenkärki.
Kantohinnat saarihakkuussa olivat
noin kaksi kolmasosaa mantereen
hinnoista. Hakkuut tehtiin pystykaupalla, ostajana UPM Kymmene
Oyj Metsä, koneurakointi ja lauttaus Bonanzan Urakointi Oy.
Näillä uskon että mennään taas
20 vuotta. Katsotaan sitten (tai katsokoot seuraavat omistajat sitten)
mitä tehdään – vieläkö kesäkorjuuta
lautalla tehdään?

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 3-4/2018

Katso ilmakuvaa hakkuiden lopputuloksesta
Etämetsänomistajien Liiton Youtube-kanavalta.
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Miten onnistuin tekemään leimikon
sähköisesti ja saamaan sen myyntiin?
Tarkoitukseni oli laittaa leimikko myyntiin. Puulla on nyt
kysyntää ja kyseisen alueen puusto
on iäkästä eli kasvu on jo hiipunut.
Päätin tällä kertaa tehdä valmistelut ja puukaupan alusta alkaen
itse hyödyntäen sähköisiä palveluita.
Leimikon ja puukaupan voi
nykyjään tehdä osittain tai kokonaan sähköisesti useammalla eri
järjestelmällä. En kokeillut puun
ostajien tai palvelutuottajien
omia järjetelmiä, vaan tarkoituksella valitsin kokeiluuni Metsäkeskuksen avoimen palvelun ja kaikille toimijoille yhteisen sähköisen
puukauppapaikan. Miten helppoa
niiden käyttö olisi, tulisiko leimikkokuvauksesta hyvä ja herättäisikö
se puun ostajien kiinnostuksen?

Kokeiluni leimikko muodostui
yhdestä suuresta päätehakkuukuviosta. Siihen oli tarpeen liittää
mukaan kaksi vieressä olevaa
pientä sekalaista kuviota, jotta hakkuuala olisi kokonaisuutena järkevästi rajattu niin käsiteltävyytensä
kuin tuulien kannalta.

Metsänkäyttöilmoitus ja
Metsään.fi
Aloitin tekemällä metsänkäyttöilmoituksen itse. Aikaisemmin
sen oli tehnyt aina puun ostaja
tai metsänhoitoyhdistys, mutta
nyt olin utelias näkemään, miten
helposti se sujuisi sähköisesti. Pohjana ilmoitukselle käytin Metsäkeskuksen metsään.fi järjestelmässä
olevia kuvio- ja puustotietoja.
Pienten kuvioiden osalta jouduin

miettimään, miten kuvaan niiden
ottamisen mukaan päätehakkuuseen. Muuten kaikki oli suoraviivaista ja yksinkertaista.

Kaksi eri puustoarviota –
Metsään.fi ja Trestima
Leimikon puustoarvion pohjana
käytin metsään.fi järjestelmässä
olevia kuvioita ja niiden puustotietoja. Epäilin kuitenkin niiden
tietojen tarkkuutta ja siksi halusin
rinnalle myös toisen arvion puustotiedoista.
Toinen arvio syntyi kiertämällä leimikon suuri kuvio käyttäen älypuhelinta ja Trestima-sovellusta. Otin parikymmentä kuvaa
kuviosta koittaen valita paikat ja
suunnat mahdollisimman kattavasti. Tuloksena sain sovelluksen

laskeman yhteenvedon puustosta
ja mm. arvion puuston kokoluokkajakautumista. Kustannusta Trestiman käytöstä kertyi noin 50
euroa. Arvio puuston kokonaismäärästä oli Trestimalla noin 25%
alhaisempi kuin metsään.fi järjestelmän tiedoissa.

Puukaupan tarjouspyyntö ja Kuutio
Seuraavaksi siirryin sähköisen
puukauppapaikan Kuution puolelle. Metsään.fi -järjestelmän metsävaratiedot ovat siellä suoraan
käytettävissä eli valitsin siellä leimikkoon samat kuviot kuin olin
aiemmin valinnut metsänkäyttöilmoitukseeni. Samalla leimikon
puumäärät muodostuivat metsään.fi tiedoista. Jouduin tekemään

Metsään.fi järjestelmässä metsänomistaja voi tehdä itse mm. metsänkäyttöilmoituksen sähköisesti. Järjestelmä on metsänomistajalle maksuton.
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Trestima-sovelluksella metsässä otetaan kännykällä kuvia ja sovellus laskee
kuvista kuvioille puuston tiedot. Esimerkkikuvassa puuston kokoluokkajakautuma. Trestima on maksullinen plavelu.

pientä muokkausta mm. kuvioiden
hakkutapoihin ja korjuukelpoisuuteen, jotta ne olisivat koko leimikolle yhtenäiset.
Trestiman tuottaman rinnakkaisen puustoarvion tulostin sellaisenaan PDF-tiedostoksi, jonka
lisäsin tarjouspyynnön liitteeksi.
Miten puun ostajat suhtautuvat
siihen, että leimikosta on kaksi
eri arviota – se jää nähtäväksi.
Oletan, että paremmat tiedot helpottavat tarjouksen tekoa ja ehkä
myös parantavat tarjouksia. Oletan
myös, että Trestiman antamat eri
puulajien kokoluokkajakautumat
tuovat tarjouspyyntöön hyödyllistä

lisätietoa. Näillä ei varmaankaan
vielä päästä eroon ”saappaan jäljistä”, mutta suunta on oikea.
Lopuksi tarkistin vielä, että
kaikki tiedot ovat kohdallaan. Katsoin vielä listan toimijoista, joille
pyyntö menee vaikka en rajannut
ketään pois. Sitten tarjouspyyntö
liikkeelle ja ei muuta kuin odottamaan tarjouksia. Tässä odotusvaiheessa olen nyt.

Miten meni tähän asti?
Oliko kaikki helppoa? No olihan
kaikki aika yksinkertaista ja selkeää. Asiaa helpotti se, että leimikko syntyi suoraan metsään.

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Haapa jättöpuuna
Haapa on hyvä jättöpuu metsän
uudistamisalalla. Haavan vanhetessa siihen voivat monet kolopesijät kaivertaa pesänsä. Mutta, jos
puu kaatuu tuulessa ennen aikojaan niin samalla menevät myös
kolopesijöiden pesäpaikat. Kumollaan maassa olevassa puussa ei ole
turvallista pesiä. Sen sijaan maan
mainiot matoset ja muut maaperän
eliöt nauttivat mielellään maassa
makaavan haavan antimista.
Mökkitieni viereen tehdylle
vanhan kuusikon uudistusalalle oli

jätetty isot haavat pystyyn. Uudistusala sijaitsee vai vajaan kilometrin
päässä meren rannasta. Ensimmäinen kova tuuli kaatoi lähes
kaikki haavat. Samalla menivät
kolopesijöiden pesintämahdollisuudet. Tilanteeseen olisi voitu vaikuttaa niin, että haavoista olisi katkaistu 5-10 metsin mittaiset pökkelöt. Näin olisi säästynyt kolopesijöille pesäpaikat ja latvaosasta
olisi tullut evästä maaperän pieneliöstölle.

Kuutiossa metsävaratietojen pohjalta tehdään puukaupan tarjouspyyntö
puun ostajille. Kuvassa näkyvät esimerkkileimikkoon valitut kolme kuviota.
Kuution käyttö on metsänomistajalle maksutonta.

fi kuvioista. Jos leimikkoa varten
kuviorajoja pitäisi siirtää tai jos
metsävaratiedot toisi muusta järjestelmästä, niin tietokonejumppaa
tarvittaisiin paljon enemmän. Jotta
koko toimintaketju toimisi hyvin,
metsään.fi tietojen – sekä kuviorajojen että kuviotietojen – tulee
olla valmiiksi riittävän hyvät ja
oikeat. Sähköisten palvelujen laaje-

neva käyttö tuo paineita metsään.
fi-tietojen parempaan ylläpitoon
ja hyvä niin.
Lupaan raportoida, kun tämä
tarina etenee. Minkälaisia tarjouksia tuli, miten kauppa syntyi
ja mikä kiinnostavinta, minkälaiset olivat todelliset puumäärät.
Pysykää siis kanavalla, jatkoa
seuraa.
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Teksti: Toimittaja ANNE KAUPPI

Jo 35 000 metsänomistajaa sijoittaa
vuosittain metsäelinkeinon tulevaisuuteen
– juuri nyt rahoitusta tarvitaan tutkimukseen
Metsäala on noussut kesän
kuluessa ristiriitaisiin otsikoihin. Teollisuus tarvitsee yhä enemmän puuta,
mutta samaan aikaan avohakkuita vastustetaan kansalaisaloitteella. Suomen
Metsäsäätiö rahoittaa tutkimusta, jossa metsien
käyttöä analysoidaan ilman
arvolatausta.
Julkisessa keskustelussa jopa
tutkijat ja heidän työnsä jaetaan
joko metsätalous- tai metsäluontomyönteisiksi. Näyttöön perustuva
metsätalous -tutkimuksen tavoitteena on murtaa näkökulmat ja
käytännöt ja luoda kokonaiskuva
toimintatapojen vaikutuksista.
– ”Nykyinen hakkuisiin kohdistuva keskustelu ja kritiikki pohjaa
paitsi faktoihin, paljolti myös tunteisiin ja mielipiteisiin”, toteaa
Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvi. ”Mutta
jos päätöksentekoon ja väitteisiin
on perusteellista tutkimustietoa,
metsäelinkeino on vahvoilla sekä
kotimaassa että kansainvälisesti.”
Näyttöön perustuva metsätalous
-hankkeen toteuttaa tutkimus- ja
kehitystyöhön erikoistunut Metsäteho sekä Helsingin yliopisto ja
Jyväskylän yliopisto. Tutkimuskysymykset on määritelty metsätalouden toimijoiden kanssa.
Ensimmäisessä työpajassa elokuussa tutkijat pureutuivat yhdessä
sidosryhmien kanssa siihen, miten
hakkuukierto ja metsänkäsittelymallit vaikuttavat lajiston vaihteluun. Tulevia tutkimusaiheita ovat
muun muassa metsien käytön kestävyysmielikuva ja vesiensuojeluohjeistuksien toimivuus.

Metsäsäätiön yhtenä tavoitteena on vahvistaa suomalaisten perustietämystä metsien käytön hyväksyttävyydestä.
Tietämystä mittaavaan Metsävisaan osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia yläkoululaisia opettajineen. Kuva: Vilma Issakainen

Metsänomistaja sijoittaa 0,2 prosenttia puukaupan arvosta

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa
tutkimusta metsänomistajille
tutulla menekinedistämismaksulla. Jokainen metsänomistaja voi
halutessaan maksaa maksun puukaupan yhteydessä. Metsäsäätiömaksu on pystykaupassa 0,2 prosenttia puukaupan arvosta. Esimerkiksi 16 000 euron kaupassa
maksu on 32 euroa.
Vuosittain 35 000 metsänomistajaa tukee säätiön kautta metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.
Teollisuus osallistuu yhtä lailla: jos

metsänomistaja maksaa maksun,
puut ostava yhtiö osallistuu samalla
summalla ja siten tuplaa maksun.
Reilun kahdenkymmenen
vuoden aikana Metsäsäätiö on
jakanut jo 35 miljoonaa euroa metsätalouden turvaamiseksi. Tutkimuksen rinnalla sen tärkeitä kohteita on esimerkiksi puurakentaminen sekä koulu- ja nuorisotyö.
– ”Kun perustiedot metsäelinkeinosta ovat hallussa, niiden perusteella on helpompi rakentaa omat
mielipiteensä”, Liisa Mäkijärvi
sanoo. ”Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä ja kansalaisaloitteiden mahdollisia allekirjoittajia.”

”Metsien kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuden yhteensovittamisesta on erilaisia näkemyksiä.
Tämän vuoksi Metsäsäätiö panostaa
nyt metsien kestävän käytön tutkimushankkeisiin ja niistä viestintään”,
Liisa Mäkijärvi sanoo.

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 3-4/2018
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Metsäilta Riihimäellä 15.11.
Riihimäen - Hyvinkään Seudun
Metsätilanomistajat järjesti marraskuisena iltana jäsenilleen metsäillan Riihimäellä Inkilänhovissa. Esillä olivat metsäalan ajankohtaiset asiat ja sähköinen puukauppa. Mukana oli myös joukko
metsänomistajia Hämeenlinnan
yhdistyksestä.
Kädenvääntö luonnon monimuotoisuuden ja hiilen sidonnan
ympärillä käy nyt kuumana. Välillä
tuntuu että käytännön järjen ääni
jää toiseksi kun eri kuplat ottavat
yhteen.
Sähköinen puukauppa taas
edustaa metsäalan digitalisaatiota, mikä etenee kukonaskelin.
Julkinen metsävaratieto tuo uusia
kierroksia kehitykseen ja poikii
uusia työkaluja myös metsänomistajille.
Tilaisuudessa esitetty metsäalan
ajnkohtaiskatsaus löytyy Liiton
nettisivujen uutisista.

Kuvassa myhäilevät vasemmalta lukien Samuli Notko (Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtaja), Aku Mäkelä (Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja), Jaakko Temmes (Etämetsänomistajien Liiton puheenjohtaja) sekä Kalevi Pullinen (Riihimäen - Hyvinkään Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtaja).

KUVAA ERIKOINEN PUU

- Etämetsänomistajien Liiton kuvakilpailu 1.1.-31.12.2019
Oletko bongannut erikoisen puun ja napannut siitä
kuvan ? Tai jos kohtaat sellaisen vuoden 2019 aikana niin osallistu kuvakilpailuun!
Julkaisemme erikoisien puiden kuvia Etämetsänomistaja-lehdessä vuoden 2019 aikana. Voittajalle
olemme varanneet metsäaiheisen kirjan!
Suositeltava kuvaformaatti on jpg. Hyvällä kännykkäkameralla otettu kuva riittää. Älä pienennä kuvaa,
vaan käytä alkuperäistä tarkkuutta.
Otsikoi kuva, kerro missä kuva on otettu ja kuka on
kuvan ottaja. Jos kuvassa näkyy ihmisiä, kysy lupaa
julkaisemiseen. Lisää yhteystietosi. Lähettämällä
kuvan kilpailuun annat oikeuden käyttää sitä Liiton
julkaisuissa.

Mallikuva:
Jykeväoksainen kuusi Lemiltä. Kuvaaja: Pertti Kangaskolkka

Lähetä kuva osoitteeseen:

irmawelling.iwell@gmail.com
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Luontoarvoja ja metsänhoitoa arvioimassa
Satakunnan Metsänomistajat järjesti Metsänomistajien Luontoverkoston
jäsenille metsäretken allekirjoittaneen metsään.
Retki sai erinomaisen suosion, sillä siihen osallistui
kolmisenkymmentä metsä-ja luontoasioista kiinnostunutta henkilöä.

siemenpuuhakkuukin on mahdollinen ja siihen myös päädyttiin.
Tunnustusta sai se, että varttuneen
männikön alle kasvanutta kuusialiskasvustoa ei oltu raivattu. Näin
kanalinnuille ja jäniksille oli jäänyt
yöpymis-ja piilopaikkoja. Metsotai ympäristötukikohteeksi männikkö ei soveltunut, sillä sitä oli
hoidettu harvennushakkuin vuosikymmenien ajan.

Uudistusikää lähestyvä
männikkö

Vanha kuusikko

Ensimmäinen kohde oli noin
70-vuotias männikkö, jossa seuraava toimenpide on uudistaminen. Uudistamisen menettelytapa aiheutti vilkasta keskustelua.
Avohakkuu nähtiin huonoimpana
vaihtoehtona luonnon kannalta.
Puusto ja maapohja huomioiden

Seuraava kohde oli noin satavuotias kuusikko, jota ei oltu käsitelty
hakkuin miesmuistiin. Kuusikon
läpi virtasi luonnontilainen puro.
Kohde oli ollut ympäristötukikohteena viimeiset kymmenen vuotta
ja suojelua oli jatkettu muutama
kuukausi sitten Suomen Metsäkeskuksen kanssa tehdyllä ympä-

ristötukisopimuksella. Kohteen
pinta-ala oli noin 1.3 hehtaaria
ja tuen suuruus oli rapiat kolmetuhatta euroa. Se, että vanha kuusikko oli suojeltu, sai retkeläisten
varauksettoman tuen. Kohteella oli
runsaasti lahopuuta sekä pystyssä
että maahan kaatuneena.

Vanhasta pellosta tehty
lintukosteikko
Viimeinen kohde oli noin kahden
hehtaarin lintukosteikko, joka oli
tehty kaivamalla vanhasta puskittuneesta pellosta. Pellon viljely oli
lopetettu vuosikymmeniä sitten ja
alueella kasvoi eri kokoisista lehtipusta muodostunut ryteikkö.
Ryteikkö raivattiin ja multa myytiin. Kosteikon syvyys on keskimäärin puolitoista metriä ja sen
keskelle on jätetty linnuille pesin-

täsaarekkeita. Näin vaikeutetaan
pienpetojen pääsyä munien ja poikasten ryöstöretkelle. Lintukosteikolle ovat pesiytyneet telkät, sinisorsat, kyhmyjoutsenet ja kurjet.
Lintukosteikko on myös erinomainen juomapaikka eläimille.
Lammen rannoilla on nähty hirviä,
peuroja ja kauriita. Myös karhuemo
pentunsa kanssa kävi vilvoittautumassa lammella kuumimman
kesän aikaan.
Kokonaisuudessaan metsäretki
oli onnistunut. Metsänomistajien
Luontoverkoston tarkoituksena on
tutustua sellaisiin kohteisiin, jotka
ovat merkityksellisiä metsän monimuotoisuuden kannalta. Se innostuuko metsänomistaja huomioimaan luotoarvot hakkuissaan tai
suojelemaan metsikkökuvion, on
metsänomistajan itse päätettävissä.

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ
Koivikko pakuriviljelmäksi

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

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

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

Metsän suojelu on osa kannattavaa metsätaloutta.

Olokee hiljaa ja huutakee –
TV:stä tutun Huutokauppakeisarin
Piknik-päiväristeilyt Turusta:
7.1., 4.2., 1.4.2019

Koe ihka oikean, TV:stä tutun, Huutokauppakeisarin huutokauppa merellä! Risteilyllä
pääset sekä osallistumaan huutokauppaan, että tapaamaan itse Huutokauppakeisarin.

VANHA
MAINOS!!
Olokee hiljaa ja huutakee – lähde mukaan
kokemaan huutokaupan riemu!

Edullisin hinta netissä. Varaa vikingline.fi tai
soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(2,01 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Paikkoja on rajoitetusti.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

METSÄN

TAHDON OLLA.

Etsimme tulevaisuudesta kiinnostuneita
metsänomistajia edustajistoomme.

EHDOKKAAKSI HELMIKUUSSA 2019
Lähde mukaan rakentamaan maailman parasta metsäyhtiötä suomalaisille metsänomistajille. Meidän Metsässä
valtaa käyttävät edustajistovaaleilla valitut tavalliset
metsänomistajat eli Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet.
Edustajiston tehtäviin kuuluu muun muassa päättää
osuuspääoman korosta, osuuskunnan säännöistä ja
vahvistaa tilinpäätös. Edustajistovaalien yhteydessä
valitaan myös piiritoimikuntien jäsenet.
Tervetuloa vaalitilaisuuksiin tammi–helmikuussa
Tilaisuuksissa voit perustaa valitsijayhdistyksen,
asettaa ehdokkaita sekä tutustua vaalipiirisi jäseniin.
Katso lähin vaalitilaisuutesi osoitteessa METSAVAALIT.FI.

Hyödynnä jäsenetusi!
Ota FSC-metsäsertifiointi
haltuun uudella
verkkokurssilla:

Sertiseriffi FSC
Toteuttaja

Muista myös kätevät

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

Käy verkkokaupassa

www.tapionkauppa.fi

Hyvät metsänomistajat – yhdistyksiemme jäsenet, yhdistysten niin tärkeät
puuhaihmiset, Liittomme hyvät yhteistyökumppanit ja Liittomme puuhaihmiset
Menestykäs metsävuosi on lopuillaan. Auringonlaskun alana pidetty metsäala on osoittautunut elinvoimaiseksi ja kasvavaksi alaksi. Eikä kyseessä ole paluu historiaan, vaan metsäala on nyt täynnä uusia lupauksia. Puun arvo monipuolisena
kestävänä materiaalina on ymmärretty ja puun tärkeys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Eikä tämä kaikki ole vain
onnenkantamoista, vaan mukana on paljon vuosikymmenten kuluessa tehtyä kovaa työtä asioiden viemiseksi eteenpäin.
Metsävuosi on ollut myös metsäkeskustelun vuosi. Metsien taloudellinen ja sosiaalinen merkitys ovat puhuttaneet vähemmän, mutta metsien rooli luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston muutoksen osalta ovat puhuttaneet sitäkin enemmän.
Esiin on noussut vuoden aikana myös sellaisia ilmiöitä, jotka kertovat metsien tärkeydestä suomalaiselle sielunmaisemalle. Vaikka keskustelu kaikkine ylilyönteineen tai kapeine näkökulmineen joskus uuvuttaa, keskustelu on tärkeää ja vie
asioita eteenpän.
Metsänomistajan asioiden edistämisessä tärkeintä on ollut puolustaa metsänomistajan omaa päätösvaltaa. Menneen
reilun vuosikymmenen aikana on metsänomistajan päätösvalta ilahduttavasti kasvanut, mutta paineet toiseen suuntaan
näyttävät taas vahvistuvan. Metsätalouden ja metsänhoidon rajoituksia esitetään eri suunnilta ja jos emme pidä varaamme, osa niistä voi varkain toteutua.
Mutta nyt on aika laittaa nämä metsäasiat vähäksi aikaa hyllylle ja joulun aikana saamme keskittyä muihin mukaviin asioihin.
Hyvää Joulunaikaa ja palautumista syksyn aherruksista teille kaikille toivoo
Etämetsänomistajien Liiton hallitus.

Rakas joulupukki
Anna meille viisautta ymmärtää metsän monet arvot ja merkitykset. Metsä ei
ole vain yhtä tarkoitusta varten , vaan tuottaa lukuisin tavoin iloa meille .
Auta meitä vaalimaan metsiämme monipuolisesti ja yhteiseksi parhaaksi .
Toivoo nimimerkki Etämetsänomistaja
PS. hoidetaan tämä ensin ja jätetään se
mönkkäri seuraavaan jouluun

HELPOIN
TAPA
MYYDÄ
PUUTA
Kuution mainos

Kuutio on metsänomistajalle maksuton,
kaikille avoin digitaalinen puumarkkinapaikka.
Kuutiossa metsänomistaja voi nykyaikaisesti
ja luotettavasti kilpailuttaa sekä pysty- että
hankintakaupat joko asiantuntijan avustamana
tai lähettämällä puukaupan tarjouspyynnön
suoraan itse.
Rekisteröidy ja voita mahtavia palkintoja!
Kuutioon pääsiäiseen mennessä rekisteröityneiden
Etämetsänomistajien Liiton jäsenten kesken arvotaan
12 kpl 50 € lahjakortteja Metsäkustannuksen Metsäkirjakauppaan. Lahjakortteja arvotaan kuukausittain, joten
rekisteröidy heti. Lisäksi 18.4.2019 mennessä Kuutiossa
tarjous- tai yhteydenottopyynnön tehneiden jäsenten kesken arvotaan 3 kpl Makitan akkuketjusahaa (arvo 599 €),
sis. kaksi akkua ja laturia.
Osallistu: Kuutio.fi

