
ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 4/2013

MTK:lla on meneillään laaja jär-
jestöuudistus. Suunnitelmissa 
on, että metsänhoitoyhdistyk-
set voivat liittyä MTK:hon yh-
distysjäseniksi ja samalla MTK 
ottaa nykyisten metsänomista-
jaliittojen tehtävät hoitaakseen 
eli metsänomistajaliitot lakkau-
tetaan.  MTK ja metsänhoitoyh-
distykset muodostaisivat jat-
kossa nykyistä yhtenäisemmän 
valtakunnallisen kokonaisuu-
den Metsänomistajat-tuoteni-
men alla. 
 Samalla MTK:n ylimmässä 
päättävässä elimessä – valtuus-
kunnassa – metsänhoitoyhdis-
tyksien päätösvalta kasvaisi. 
Ehdotuksen mukaan uudistuk-
sen jälkeen metsänhoitoyhdis-
tyksien osuus päätösvallasta 
olisi noin neljännes ja viljelijä-
puolen päätösvalta noin kolme 
neljännestä. Vaikka ehdotus on 
metsänomistajien äänivallan 

osalta niukka, on se huomatta-
va parannus nykytilanteeseen 
verrattuna.
 MTK:n uusi toimintamal-
li tarjoaa muutaman vaihto-
ehdon yhteistyölle MTK:n ja 
Etämetsänomistajien Liiton 
välille. Liitolle olisi mahdollista 
neuvotella erillisellä sopimuk-
sella yhteisöjäsenyys, jolloin 
Liiton edustaja olisi äänival-
tainen MTK:n valtuuskunnan 
jäsen (noin 1/80 äänivallalla), 
mutta Liitto ei olisi mukana 
Metsänomistajat-tuotenimessä 
eikä metsänhoitoyhdistyksien 
muodostamassa metsävaltuus-
kunnassa.
 Sekä MTK:n valtuuskun-
nassa että metsävaltuuskun-
nassa tulisi olemaan myös 
nk. asiantuntijajäseniä, mikä 
tarkoittaa jäsenyyttä puheoi-
keudella. Asiantuntijajäsenyys 
tarjoaisi yhden tavan yhteis-

työlle – siinä Etämetsänomista-
jien Liiton edustaja saisi tietoa 
meneillään olevista asioista ja 
keskusteluista liittyen MTK:n 
metsäedunvalvontaan ja voisi 
tuoda samalla esiin Liiton kan-
nalta tärkeitä asioita.
MTK:n järjestöuudistus ja met-
sänhoitoyhdistyksien mukana 
olo uudistuksessa selviävät 
suunnitelmien mukaan vuoden 
2014 aikana. Ensi vuoden aika-
na selvinnee myös paremmin 
Etämetsänomistajien Liiton ja 
MTK:n yhteistyömalli.
 Etenipä MTK:n uudistus 
ja yhteistyöneuvottelut miten 
tahansa, on selvää, että Etä-
metsänomistajien Liiton tulee 
koko ajan kehittää omaa toi-
mintaansa. Liittoa tarvitaan 
joka tapauksessa tuomaan 
valtakunnallista kaupunkilai-
sen metsänomistajan näkökul-
maa edunvalvontaan  ja meitä 

kuunnellaan – niin MTK:ssa kuin 
muullakin - sitä paremmin, 
mitä paremmin olemme omat 
asiamme hoitaneet. Vaikka 
voimme saada paljon apua 
metsänomistajien edunvalvon-
taan hyvällä yhteistyöllä, kaik-
kea eivät muut tule tekemään 
puolestamme. Meillä on oma 
työsarkamme ja erityisosaami-
semme metsänomistajien jou-
kossa.
 Etämetsänomistajien Liitto 
haluaa toivottaa Hyvää Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta jäsenyh-
distystensä jäsenille ja hal-
linnon aktiivisille toimijoille 
sekä hyville yhteistyökump-
paneilleen!

Rauno Numminen 
puheenjohtaja

Jaakko Temmes 
varapuheenjohtaja

Pääkirjoitus

Helsingin Metsämessuilla Pääkaupunkiseudun Metsänomistajien ja Etämetsänomistajien Liiton yhteisellä osastolla päivystivät mm. Esko With (vas.), Rauno 
Numminen, Kirsi Uotila ja Kalle Kallela. Osastolla oli aktiivinen rooli myös Jaakko Temmeksellä, joka on kameran takana ja vain hahmo näkyy kuvassa.
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Tieto kulkemaan ja kokemukset jakoon – Liiton 
nettipalvelut uudistuivat
Marraskuun lopulla Etämet-
sänomistajien Liiton nettipal-
velut astuivat uuteen aikaan. 
Nettisivut uudistettiin ja si-
vuja täydentämään otettiin 
Liitolle oma Facebook-sivu.  
Käytössä on nyt siis kaksi ka-
navaa netissä.
 Nettisivut ovat rakenteel-
taan entistä selkeämmät ja 
tarjoavat uusia mahdollisuuk-
sia tietojen vaihtoon Liiton, 
yhdistysten ja jäsenten välil-
lä. Samalla ne muodostavat 
yhtenäisemmän kokonaisuu-
den Liiton Etämetsänomista-
ja-lehden kanssa.
 Liiton nettisivut on se 
virallisempi kanava, jossa 
Liitto ja yhdistykset kertovat 
asioistaan ja toiminnastaan. 

Sieltä löytyy vanhaan tapaan 
niin Liiton kuin jäsenyhdis-
tyksienkin tiedot ja kotisivut. 
Nettisivujen uutistarjontaa on 
selkeytetty käyttämällä ja-
koa uutisiin, lausuntoihin ja 
Liiton lehteen. Tärkeä uutuus 
on kaikille jäsenyhdistyksille 
yhteinen liittymislomake, jol-
la voi netissä liittyä suoraan 
haluamansa metsätilanomis-
tajayhdistyksen jäseneksi. Li-
säksi sivuilla on joukko muita 
pieniä uutuuksia kuten esi-
merkiksi hyvien metsäalan 
linkkien vaihtuva joukko.
 Liiton Facebook-sivu on 
vapaamuotoisempi jäsenka-
nava, jossa julkaiseminen yk-
sinkertaista ja helppoa. Tar-
koitus on, että sivulla jaetaan 

tietoa ja kokemuksia kaikkien 
jäsenten kesken ilman jäyk-
kiä muodollisuuksia. Sivulle 
voi lisätä tietoja menneistä 
tai tulevista tapahtumista tai 
sitten ihan vain lausua mieli-
piteitä ajankohtaisista metsä-
poliittisista asioista tai kom-
mentoida toisen mielipidettä. 
Myös tekstin, kuvien tai vide-
oiden käyttö onnistuu. Sivun 
viimeiset päivitykset näkyvät 
Liiton nettisivujen aloitusnäy-
töllä. 
 Liiton nettisivujen päi-
vittäminen tapahtuu kuten 
ennenkin nimetyn ylläpitä-
jän toimesta, sen sijaan Fa-
cebook-sivua voivat päivittää 
kaikki kyseiseen palveluun 
rekisteröityneet käyttäjät. 

Pelkkä Facebook-sivun katse-
lu ei kuitenkaan vaadi rekis-
teröitymistä. 
 Kun yhdistyksesi seuraa-
van kerran suunnittelee ret-
keä tai tapahtumaa kerro siitä 
Liiton nettikanavissa –vaikka 
molemmissa. Ja kun tapahtu-
ma on takanapäin tule taas 
nettiin jakamaan kokemuksia 
muiden kanssa. Tiedon ja ko-
kemuksien jakaminen on juuri 
se juttu, mitä varten Liitto ja 
Liiton nettikanavat ovat ole-
massa.  Tutustu, kokeile ja ota 
omaksesi.
 Terveisin Jaakko Tem-
mes, Teemu Rimpiläinen ja 
Kyösti Kuusela nettityöryh-
mästä.
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Turvaa metsätyösi Melassa

Metsätöiden tapaturmista, 
vakavistakin, saa lukea vali-
tettavan usein. Turvavarustus 
päästä varpaisiin on jokaisel-
le moottorisahan käyttäjälle 
itsestäänselvyys eikä mootto-
risahan ajokortti -kurssikaan 
kenellekään pahaa tee.
 Paraskin moottorisahan 
käyttäjä voi hyvästä varus-
tuksesta huolimatta joutua 
yllättävään tapaturmaan. 
Saapas lipsahtaa liukkaan 
juuren päältä väärällä het-
kellä tai kevään istutusurakka 
päättyy kompurointiin paina-
van vakan kanssa ja otsa ko-
lahtaa ikävästi kiveen.
 Tapaturmien varalle 
metsänomistajilla on onnek-
si oikeus ottaa lakisäätei-
nen työtapaturmavakuutus. 
Lakisääteisen vakuutuksen 
kattavuus on parempi kuin 
normaalin tapaturmavakuu-
tuksen.

Lakisääteiset tapaturmava-
kuutukset metsänomistajille 
hoitaa Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos Mela. Melan tar-
joamat vakuutukset kan-
nattaa ottaa heti, kun saa 
metsäpalstan omistukseensa 
ja alkaa työskennellä siellä. 
Melan vakuutusturvan piiriin 
pääsee, kun omistaa metsää 
vähintään 25 hehtaaria.
 Mata-työtapaturmavakuu-
tus korvaa tapaturmien hoidon 
ilman kustannusten ylärajaa, 
myös yksityisellä puolella. 
Metsänomistajalle maksetaan 
myös tapaturmapäiväraha työ-
kyvyttömyysajalta.
 Työtapaturmavakuutuk-
seen voi liittää vapaa-ajan 
tapaturmavakuutuksen. Kaik-
ki tapaturmavakuutusmaksut 

ovat verovähennyskelpoisia. 
Vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tus on voimassa ympäri maa-
ilman eikä siinä ole harras-
tusrajoituksia.

Tapaturmavakuutuksen mu-
kana Melasta tulee metsän-
omistajalle automaattisesti 
Myel-eläkevakuutus. Myel-
vakuutuksen kautta metsän-
omistaja kartuttaa itselleen 
vanhuuseläkettä muualta 
kertyvien eläkkeiden päälle. 
Myös Myel-vakuutusmaksut 
ovat kokonaisuudessaan ve-
rovähennyskelpoisia.
 Metsänomistajan on 
lain mukaan pakko ottaa 
Myel-eläkevakuutus ja Mata-
tapaturmavakuutus, jos hän 
omistaa metsää Etelä-Suo-
messa yli 50 hehtaaria, Kes-
ki-Suomessa yli 75 hehtaaria 
tai Pohjois-Suomessa yli 100 
hehtaaria ja työskentelee 
metsässään. Pienemmillä 
pinta-aloilla vakuutukset ovat 
vapaaehtoisia. 

Jos omistaa metsää Etelä-
Suomessa sata hehtaaria, 
ovat Myel- ja Mata-vakuutus-
maksut yhteensä noin 1 500 
euroa vuodesta. Tapaturma-
vakuutusmaksujen osuus täs-
tä on 280 euroa vuodessa.
 Vakuutusmaksut ja tur-
van taso perustuvat lasken-
nalliseen Myel-työtuloon, 
mikä tässä tapauksessa on 
noin 10 000 euroa/vuosi. 
Työtulo vastaa sen työn arvo, 
jonka metsänomistaja itse 
metsässään tekee.
 Edellä mainitulla vakuutus-
maksutasolla metsänomistaja 
saa jokaiselle työkyvyttömyys-

päivälleen 34 euron tapatur-
mapäivärahan ja kerryttää kuu-
kausittaista vanhuuseläkettään 
13 eurolla/vuosi.
 Myel-vakuutukseen si-
sältyy myös Mela-sairauspäi-
värahaturva. Jos lääkärinto-
distuksella todistettu sairaus 
kestää yli neljä päivää, saa 
viidennestä päivästä eteen-
päin sairauspäivärahan. Sai-
rauspäivärahan suuruus edel-
lä kerrotulla Myel-työtulolla 
on 20 euroa/päivä.
 Myel-vakuutetun metsän-
omistajan on myös mahdollis-
ta liittyä mukaan maatalous-
yrittäjien työterveyshuoltoon. 
Työterveyshuollon kautta on 
mahdollista saada sairaanhoi-
topalveluja, jotka nekin ovat 
verovähennyskelpoisia. Työ-
terveyshuollon vuosimaksu on 

palveluntuottajasta riippuen 
sadan euron molemmin puolin.

Jos omistat metsää ja teet 
siellä työtä, hyödynnä Mela-
turva täysipainoisesti. Se 
kuuluu sinulle. Myel- ja Mata-
vakuutukset saat kätevimmin 
ottamalla yhteyttä Melan 
asiakaspalveluun 029 435 
2650. Internetsivuilta, www.
mela.fi, löytyy lisätietoa va-
kuutuksista ja laskurit, joilla 
voit laskea itsellesi sopivan 
turvan tason.

Markku Pulkkinen
viestintäpäällikkö

Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos Mela

Kuva R. Pöntinen

Verovähennyskel-
poinen – myös vapaa-
ajalle

Myel-vakuutuksella 
lisää eläkettä

Edullista turvaa

Ota yhteyttä Melaan 
tai katso netistä
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Vilskettä ja säpinää Metsämessuilla
Metsämessut pidettiin Hel-
singissä marraskuisena vii-
konloppuna 22-24.11.2013. 
Etämetsänomistajien Liitto 
ja Pääkaupunkiseudun Met-
sänomistajat olivat tapahtu-
massa mukana sekä näytte-
lyosastolla että Metsälavan 
metsänomistajahaastatteluis-
sa. Juuri parahiksi messuille 

valmistui  Etämetsänomista-
jien Liiton roll-up, joka oli nyt 
ensi kertaa esillä.
 Osastolla kävi paljon vä-
keä ja käytiin monia keskus-
teluja. Kävijöiden joukossa 
oli sekä nykyisiä metsätilan-
omistajayhdistysten jäseniä 
että uusia jäsenyydestä kiin-
nostuneita. Jo messujen ai-

kana pääkaupunkiseudun yh-
distyksen jäsenmäärä kasvoi 
usealla kymmenellä.
 Metsälavalla oli kahdesti 
metsänomistajahaastattelu-
ja, joissa esiintyivät Katariina 
Hinkka Turun Seudun Metsän-
omistajista ja Eero Mikkola 
sekä Jaakko Temmes Pääkau-
punkiseudun Metsänomista-

jista. Teemana haastattelussa 
oli ”Metsänomistamisen ar-
kea ja juhlaa”.
Katso messujen tunnelmia 
ja videotaltioinnit haastatte-
luista Liiton facebook-sivulta: 
www.facebook.com/etamat-
sanomistaja.

Jaakko Temmes

Mielipidekyselyn mukaan me 
pääkaupunkiseudun metsän-
omistajat poikkeamme jonkin 
verran suomalaisesta metsän-
omistajasta. Luonnollisesti vain 
harva meistä asuu omalla tilal-
la tai edes samassa kunnassa, 
jossa tilamme sijaitsee. Me 
omistamme itse isomman tilan 
ja olemme hieman iäkkäämpiä 
kuin suomalaiset metsänomis-
tajat keskimäärin. Olemme 
myös aktiivisia metsänomis-
tajia, sillä suurimmalla osalla 
meistä on metsätaloussuunni-
telma ja olemme vakuuttaneet 
metsämme. Vain viidesosalla 
meistä on palvelusopimus jon-
kin puunostajan kanssa.

 Meille pääkaupunkiseu-
dun metsänomistajille metsä-
tilamme taloudellinen tuotto 
on mökkeilyn lisäksi hyvin 
tärkeää ja lähivuosina tarvit-
semme lisääntyvässä määrin 
palvelua tilamme siirrossa 
seuraavalle sukupolvelle. Su-
kupolven vaihdoksen lisäksi 
haluaisimme saada puukaup-
paan ja metsäverotukseen liit-
tyvää koulutusta sekä yleisesti 
metsäomaisuuden talousneu-
vontaa. Toivomme, että yh-
distyksemme järjestäisi meille 
metsäomaisuuden hoitoon 
liittyviä tilaisuuksia, jossa oli-
si asiantuntijoiden esityksiä ja 
me pääsisimme vaihtamaan 

kokemuksia muiden metsän-
omistajien kanssa. 
 Yhdistyksemme hyödyl-
lisimpinä palvelukanavina 
pidetään jäsenkirjeitä, ret-
keilyitä ja kokousesitelmiä.  
Kymmenen prosenttia käyttää 
nyt aktiivisesti nettisivuja hy-
väkseen tällä hetkellä. Toivee-
namme onkin, että saisim-
me enemmän informaatiota 
ja parempaa palvelua netin 
kautta – myös sosiaaliseen 
median kautta kuten Faceboo-
kin. Me toivomme tiedotusta 
sekä konkreettisesta metsän-
hoidosta että metsänomista-
jia koskevista taloudellisista ja 
poliittisista muutoksista.
 Puolet meistä pääkau-
punkiseudun metsänomis-
tajista on tyytyväisiä yhdis-
tyksemme edunvalvontaan 
ja vaikuttamiseen, kun taas 
toinen puoli ei osaa sanoa 
mielipidettään edunvalvon-
nasta. Me toivomme, että 
yhdistyksemme tuovan etä-
metsänomistajien asioita 
julkisuuteen, ajavan metsän-
omistajien asiaa lainsäädän-
töhankkeissa ja pitävän yh-
teyttä päättäjiin. Moni meistä 
toivoo kannanottoja verotuk-
sen alentamiseksi.

 Meidän suhtautuminen 
MTK:hon on hyvin kaksijakoi-
nen, sillä osa meistä toivoo 
yhteistyötä MTK:n kanssa, kun 
taas toiset vastustavat voi-
makkaasti MTK:n jäsenyyttä. 
 Kyselyn tuloksia käsi-
teltiin kesäkuussa hallituk-
semme kehitysseminaarissa, 
minkä yhtenä tuloksena hal-
litus päätti jo talvella järjes-
tää uuden tapahtumasarjan: 
”neljä iltaa metsänomis-
tuksesta”. Aiheiksi valittiin 
metsänomistukseen liittyviä 
aiheita täydentämään aiem-
min enemmän esillä olleita 
metsänhoidon ja puukaupan 
teemoja.
 Tarkempia tietoja jäsen-
kyselymme tuloksista löydät 
yhdistyksemme nettisivuilta 
kohdasta syyskokous ja jä-
senkirje 5/2013.

Eero Mikkola
Pääkaupunkiseudun 

Metsänomistajat PKMO ry 
www.pkmo.org

PÄÄKAUPUNKISEUdUN METSÄNOMISTAJIEN 
JÄSENKySELy KEvÄÄLLÄ 2013

• Kysely yli 1000 PKMO:n jäsenelle – 2/3 sähköpos 
 tilla nettikyselynä ja 1/3 kirjeillä
• Vastausprosentti oli yli 30% eli vastauksia yhteen 
 sä 310 kpl
• Vastaajista naisia 44% ja miehiä 56%
• Tuloksia käsiteltiin kesällä PKMO:n hallituksen stra 
 tegiaseminaarissa

Kyselyn toteutti Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
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Tampereen Seudun Metsänomistajat ry. 25 vuotta
Tampereen kaupunki ojensi 
kätensä Tampereen Seudun 
Metsänomistajille järjestämäl-
lä sille 25-vuotisvastaanoton 
kunnianarvoisessa Raatihuo-
neessa 18.10. Parisataapäises-
sä juhlavierasjoukossa nähtiin 
paitsi monia metsäalan vete-
raaneja myös tasemolaisten 
yhteistyökumppaneita eri 
metsäyrityksistä ja -järjes-
töistä. Kutsuvieraista ehtivät 
paikalle Pääkaupunkiseudun, 
Päijät-Hämeen ja Hämeenlin-
nan sisarjärjestöjen lähetys-
töt sekä palkittavien perus-
tajajäsenien joukko.  Paikalla 
oli myös Satakunnan met-
sänomistajien puh.joht. Rau-
no Numminen joka on myös 
Etämetsänomistajaliiton pu-
heenjohtaja. Pirkanmaan 

Musiikkiopiston hanuritrio 
vastasi sisääntulomusiikista 
ja räväytti juhlavaksi aluksi 
Hažaturjanin Miekkatanssin. 
Tervetulosanat lausunut Tam-
pereen kaupungin apulais-
pormestari Leena Kostiainen 
tunnusti, ettei hän ollut kos-
kaan kuullut Tasemosta, mut-
ta tahtoi jatkossa olla tuke-
massa sen toimintaa. Hän ja 
Tasemon puheenjohtaja Antti 
Haapamäki nostivat maljan 
lähes 700 henkiselle yhdis-
tykselle. 
 Juhlapuheessaan Antti 
Haapamäki kiitti yhdistystä 
aktiivisuudesta ja sitoutunei-
suudesta. Hän kertoi huoman-
neensa yhdistyksen toiminnan 
vuosien mittaan tarpeelliseksi 
ja korosti, ettei tavoitteena 

ole kilpailla Mhy:n, Metsäkes-
kuksen eikä puunostajayhtiöi-
den kanssa. Pyrkimyksenä on 
tehdä molempien osapuolien 
kannat huomioon ottavaa he-
delmällistä yhteistyötä ja kar-
tuttaa jäsenistön tietoa met-
siensä hoidosta.
 Kutsuttuna juhlapuhujana 
esiintyi MTK:n metsävaltuus-
kunnan puheenjohtaja Mikko 
Tiirola. Ensin hän sivusi ly-
hyesti mhy- ja metsälakia ja 
pohti sitten kaupunkilaismet-
sänomistajien lisääntynyttä 
merkitystä metsänomistajina 
ja sitä kautta myös Tasemon 
merkitystä. 
 Juhlassa huomioitiin stan-
daareilla yhdeksän ansioitunut-
ta Tasemon perustajajäsentä 
tai toimijaa. Perustajajäsenet 

Eino Kylliäinen, Väinö Jär-
ventausta (ei paikalla), Lee-
na Ruohtula, Hilkka Vesa ja 
pitkäaikaisista toimihenkilöjä-
senistä Toivo Salonen, Liisa 
Mehtälä, Anja Mäkelä, Seppo 
Kaukinen ja Mirjam Hokkanen. 
Toivo Salonen tunnusti, että 
standaarin saaminen eritoten 
näin juhlavassa tilaisuudessa 
oli mieluisa arvostus yhdistyk-
sen hyväksi pitkään tehdystä 
työstä. Virallisen ohjelman jäl-
keen yleisö siirtyi nauttimaan 
kaupungin tarjoamaa ruokaa 
ja virvokkeita. Keskusteluiden 
lomassa oli oiva tilaisuus tu-
tustua myös Tampereen Raa-
tihuoneen taideaarteisiin.

Aino Hagner

Kuvassa juhlayleisön lisäksi Tampereen Seudun Metsänomistajien puheenjohtaja Antti Haapamäki 
(oik.) sekä pitkäaikaisesta ja hyvästä työstä palkittujen puolesta kiitossanat lausunut Liisa Mehtälä. 
Kuvannut AIno Hagner.
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Miten metsänomistajan kannattaa toimia Eino ja 
Oskari-myrskyjen jälkeen

Tehojätkä tehostaa varhaisperkausta

Metsänomistajan kannattaa 
käydä tarkastamassa omat 
metsänsä mahdollisimman 
nopeasti, ennen kuin lumi 
vaikeuttaa lisää liikkumista 
maastossa.
 Mikäli myrskyn kaatamia 
puita löytyy, on syytä pyrkiä 
tekemään puista kauppa puu-
tavarayhtiön kanssa pikaises-

ti. Jos metsät on vakuutettu 
laajalla metsävakuutuksella 
LähiTapiolassa voi vahingos-
ta ilmoittaa vakuutusyhtiölle 
vaikka tarkkaa tietoa vahin-
gon suuruudesta ei olisikaan 
vielä tiedossa.
 Vahinkoja ei tarvitse arvi-
oida etukäteen. Riittää kun so-
pii että myrskytuhopuut korja-

taan omalle mittalistalleen. 
Näistä mittalistoista saadaan 
vahingoittuneet puumäärät. 
Jos samalla korjataan myös 
muita kuin myskytuhopuita, 
puidaan ne omalle listalleen.
 Vaikka myrskyn kaata-
mia puita ei olisikaan suu-
ria määriä, kannattaa pyrkiä 
myymään puut tai muutoin 

huolehtia että puut korjataan 
pois metsästä. Vanhoissa kuu-
sikoissa jo muutama kaatunut 
kuusi houkuttelee paikalle kir-
janpainajayhdyskunnan joka 
helposti iskeytyy myös pysty-
puihin. Näissä tapauksissa kir-
janpainaja saattaa aiheuttaa 
paljon suuremmat vahingot 
kuin itse myrskyt.   

Usewood Oy:n Tehojätkä -tai-
mikonhoitokone on ottanut 
suurharppauksen taimikonhoi-
don tehostamiseksi. Ensi kesän 
raivauskaudella otetaan pilotti-
käyttöön Verdera Oy:n kehittä-
mä purpuranahakka-sieniliuos, 
jolla lehtipuiden uusvesomista 
voidaan merkittävästi vähentää 
varhaisperkauksen yhteydessä. 
 Purpuranahakka on Suo-
men luonnossa esiintyvä leh-
tipuita lahottava sieni. Sieni 

iskeytyy normaalissakin tilan-
teessa vaurioituneisiin lehti-
puurunkoihin aiheuttaen jopa 
puun kuoleman. Raivauksen 
yhteydessä laimeaa purpu-
ranahakka-liuosta levitetään 
katkaistujen lehtipuukantojen 
leikkuupinnoille, jolloin sieni 
asettuu kasvamaan kantoon 
ja tappaa juuren 1-3 vuoden 
kuluessa lehtipuulajista riipu-
en. Koivu on erityisen herkkä, 
paju sinnittelee sitkeimmin. 

Havupuihin sieni ei pysty, joten 
se on osoittautunut lupaavan 
käyttökelpoiseksi havupuiden 
istutusaloilla estämään leh-
tipuuvesakon uudiskasvua. 
Menetelmä soveltuu hyvin 
koneellisen raivauksen yhtey-
dessä käytettäväksi, koska rai-
vauskoneella voidaan helposti 
kuljettaa 200 litran nestemää-
rä hehtaaria kohden epätasai-
seenkin metsämaastoon. Le-
vitys tapahtuu koneraivaimen 
terän kautta suoraan vesakon 
katkaistuille kannoille, jolloin 
vaikutus kohdistuu juuri sinne 
mihin toivotaankin.
 Kiinnostus Tehojätkään 
ja koneelliseen raivaukseen 
on lisääntynyt vuosi vuodel-
ta. Purpuranahakka tuo tähän 
entistäkin mielenkiintoisem-
man näkökulman, jonka kaikki 
suuret metsäyhtiöt ovat no-
teeranneet tutkiessään mah-
dollisuuksia keventää metsän-
kasvatuksen ja puuntuotannon 
kustannusrakennetta. Var-
haisperkaukseen liitetty pur-

puranahakkakäsittely poistaa 
onnistuessaan myöhemmät 
taimikonraivaustarpeet ja näin 
jopa puolittaa raivauskustan-
nukset ennen kaupallisten 
hakkuiden alkamista. 
 Usewood Tehojätkä-kone-
raivaus on vakiintunut yhdeksi 
mahdollisuudeksi hoitaa met-
sänkasvatuksen alkuvaiheen 
raivaustarpeet tehokkasti ja 
vaivattomasti. Kuluva vuosi on 
Usewoodin kolmas toiminta-
vuosi. Loppuvuoden sprintin 
ansiosta siinä saavutettiin 
toimintahistorian parhaat 
myyntiluvut. Usewood kiittää 
kaikkia sen koneraivauspalve-
luista ja koneista kiinnostunei-
ta metsänomistajia ja koneura-
koitsijoita, ja toivottaa hyvää 
joulua ja metsänkasvatuksel-
lisesti tuottoisaa vuotta 2014.

Team Usewood
www.usewood.fi

myynti@usewood.fi
puh 040 183 0366

Uudet METSÄNHOITOSUOSITUKSET ilmestyvät helmikuussa 2014. Metsätalouden Kehittämiskeskus 
Tapio ja Etämetsänomistajien Liitto ovat sopineet ryhmätilaukseen liittyen alennuksista. Jos olet 

kiinnostunut saamaan uudet METSÄNHOITOSUOSITUKSET tuoreeltaan alennettuun hintaan, niin ilmoita siitä EMOL:n sihteeri 
Mikko Vahvaselälle sähköpostilla mikko.vahvaselkä38@gmail.com 15.1.2014 mennessä.

HUOM!
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Tukki 
tulevaisuuden 

puolesta

www.metsasaatio.fi 

Puukaupan yhteydessä maksettava menekinedistämismaksu 
on pieni sijoitus, jolla on suuri merkitys. Kun metsänomistaja 
maksaa vapaaehtoisen menekinedistämismaksun, sitoutuu 
myös puun ostaja maksamaan samansuuruisen summan Met-
säsäätiölle. Summa on 0,2 % puukaupan arvosta. Keskimää-
räisessä kaupassa se on yhden tukkipuun arvoinen. Maksu on 
verovähennyskelpoinen.

Menekinedistämismaksuilla tehdään tunnetuksi suomalaista 
perhemetsätaloutta sekä edistetään puun menekkiä ja puun 
käyttöä niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Lahjoita tukki tulevaisuudelle.

MetsänoMistaja, turvaa metsä- 
työsi MATA-tapaturmavakuutuksella. Tavan- 
omaiset vapaa-ajan tapaturmavakuutukset 
eivät kata metsätöissä sattuneita vahinkoja. 
Kasvata samalla eläkettäsi MYEL-eläkevakuu-
tuksella.

Laita vakuutuksesi kuntoon jo tänään. Soita  
numeroon 020 630 0650 tai lähetä viesti 
osoitteeseen vakuutus@mela.fi. Lisätietoja: 
www.mela.fi.

Fin Forelia, Kiljavantie 664, 05100 Röykkä, puh. 020 564 6090

www.finforelia.fi

Yhteistyö takaa tuloksen.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET 
NYT JÄSENETUHINTAAN 39 EUROA!

Hyvän metsänhoidon suositukset on päivitetty uuden 
metsälain mukaisiksi. Suosituksissa esitellään entistä 
monipuolisempi valikoima metsänhoidon mene-
telmiä. Julkaisu valmistuu helmikuussa ja se on nyt 
ennakkomyynnissä.

Jäsenetuhintaiset tilaukset Etämetsänomistajien 
Liiton kautta.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
www.metsanhoitosuositukset.fi

Mainos etämetsänomistajien liitto 2.indd   1 17.12.2013   15:49:35



Kontiotuote Oy, puh. 020 770 7400, www.kontio.fi 

Uutta 
Kontiolta
Nyt esillä paljon uutuuksia 
myymälöissämme ja 
www.kontio.fi 

Uutuus-

rakenne! 

Tutustu Aito Kontion 

Lämpöhirsi -esit-

teeseen!

Uutuudet!

Kakkoskodit 
esittelyssä
Kontion Kakkoskodeista 
löydät upeita vaihtoeh-
toja sekä ympäri-
vuotiseen vapaa-
ajan asumiseen, 
että omakotitaloksi. 
Tule tutustumaan!

www.makita.� www.makita.� www.makita.� www.makita.� www.makita.� www.makita.� 

A member of the                      Group

 metsän-

omistajalle!
 metsän-

 metsän-

 metsän-

 metsän-

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!

omistajalle!Tarjous

PS-420SC
Erinomainen 
 yleis-/farmarisaha! 
  Easystart, kevyt ja kestävä 
   magnesiumvalurunko, ketjun 
    kiristys sivulta.  13”/33 cm
     42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

alv 24%eur
395,-

Kevytkäynnistysmekanismi:
jousiavusteisen käynnistinlaitteen 
ansiosta vaivaton käynnistys
lyhyellä vedolla!

RAUHALLISTA JOULUA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2014!

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppa-
neillemme kuluneesta vuodesta. 

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.


