ETÄMETSÄNOMISTAJA
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 4/2015

Messujen metsälavan haastattelussa oli aiheena ”Yhdessä opit enemmän”. Haastateltavina vasemmalta Jouni Kuuri ja Päivi Tunturi Tampereen Seudun Metsänomistajista ja
Katri Myllykoski Pääkaupunkiseudun Metsänomistajista. Haastattelijana Marianne Harjula.

Miksi messuilla?
Mukana olo messuilla on kallista. Eikä
kalleus tarkoita vain osastoon liittyviä
kuluja, vaan suurin menoerä on kaikki
se vapaaehtoistyö, jota messuosaston
suunnittelu ja pyörittäminen vaatii.
Miksi siis tuhlata usempi tuhat euroa ja
lukuisia työpäiviä messuamiseen?

Kuvassa messusosastolla Eero Mikkola ja Samuel Soronen Pääkaupunkiseudun
Metsänomistajista.

Saamme uusia jäseniä? Totta, niitäkin,
mutta ei se riitä motiiviksi niin suureen
panostukseen. Messujen hyötyjä miettiessä tulee väkisinkin mieleen sana
kohtaaminen ja monenlainen kohtaaminen. Siellä nykyiset jäsenet tapaavat
toisiaan ja yhdistyksen puuhaihmisiä.
Siellä eri yhdistysten jäsenet vaihtavat
kuulumisia. Siellä uusi metsänomista-

ja voi saada kipinän ja ymmärryksen
niistä päätöksistä, joita metsänomistus
tarvitsee. Eikä haittaa, vaikka osa kipinän saaneista liittyy jäseneksi.
Messuilla siis yhdistys näkyy, kuuluu,
kuuntelee ja herättelee. Niin ajateltuna voisi sanoa että messut ovat juuri
sitä mitä yhdistyksen kuuluukin tehdä.
Oleellinen osa toimintaa.
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat
PKMO ry ja Etämetsänomistajien Liitto
ry olivat mukana Metsämessuilla Helsingissä 6-8.11.2015.
Jaakko Temmes
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Pääkirjoitus

Itsenäisessä Suomessa voimme
itse päättää metsiemme käytöstä
Arvoisat metsänomistajat ja metsiemme puun jalostajat. Kirjoitan tätä puheenjohtajan palstaa Suomen Itsenäisyyden 98-vuotis päivänä. Vääjämättä
mieleeni tuli ajatus siitä, että mitä itsenäisyys merkitsee koko metsäklusterin
kannalta. Se merkitsee sitä, että me
voimme itsenäisessä Suomessa itse
päättää miten me metsiämme käytämme, miten ja missä me puitamme
jalostamme ja minne me puunjalostustuotteitamme myymme. Asiat voisivat
olla toisinkin. Kiitos vapaudestamme
myös metsäsektorilla kuuluu sotiemme veteraaneille. Heillekin metsä tuli
tutuksi, mutta toisessa merkityksessä,
kuin meille nykyisille metsänomistajille ja puun jalostajille. Heille metsä
merkitsi suojaa ja turvaa vihollista vastaan.
Tänä päivänä meille Suomalaisille
metsä merkitsee edelleen turvaa. Turvaa siinä mielessä, että Suomi elää
edelleen ja jatkossa vielä nykyistä
enemmän metsästä. Merkittävä osa
maamme vientituloista tulee puujalosteista: sahatavarasta, paperista, sellusta, vanerista, kertopuusta ja muista
puun jatkojalosteista. Unohtaa ei sovi
myöskään puun käyttöä energiantuotantoon. Puun käytöllä energiantuotantoon voidaan merkittävästi vähentää
tuontienergian kuten öljyn, kaasun ja
hiilen käyttöä. Tällä on suuri kansantaloudellinen vaikutus. Erittäin tärkeää
on huomata myös kotimaisen energi-

an merkitys mahdollisessa kriisitilanteessa. Toimiva infra ja lämmin asunto
myös sellaisessa tilanteessa, että öljyja hiililaivat eivät pysty purjehtimaan
satamiimme ja kaasuputkesta ei tule
kaasua, on äärimmäisen tärkeää.
Arvoisat metsiemme naiset ja miehet.
Muutaman viime vuoden aikana metsissämme on ollut tekemisen meininki.
Pidetään huoli siitä, että sama meno
jatkuu tulevinakin vuosina. On ensiarvoisan tärkeää, että me metsänomistajat ja puun jalostajat vedämme yhtä
köyttä metsiemme hyödyntämisessä.
Yrittäkäämme välttää turhia ristiriitoja ja epäilyjä siitä miten metsiemme
kultaa pitäisi käyttää. Metsänomistajan
pitää huolehtia siitä, että puuta riittää
biotuotantolaitoksillemme ja toisaalta
puun jalostajien pitää maksaa puusta
sellainen hinta, minkä markkinatilanne
mahdollistaa.
Etämetsänomistajien Liitto valmistautuu parinkin hankkeen voimin jo
Suomen 100-vuotisaikaan. Yhdessä
Tapio Silvan kanssa suunnitellaan
korkean tason metsänomistajaseminaaria, missä eri toimijat metsäsektorilta kokoontuvat keskustelamaan
ja kehittämään metsäalaa. Toisena
hankkeena on kehittää perinteisen
metsäaitokilpailun oheen metsätaloustaitokilpailu.
Metsätaloustaitokilpailussa pääpaino olisi nimensä
mukaisesti metsätalouteen liittyvissä

tehtävissä. Sekä metsänomistajaseminaari että metsätaloustaitokilpailu
saavat ensi kasteensa vuonna 2017.
Kenraaliharjoitukset molemmista pidetään jo vuonna 2016.

toivotettu jo monta kertaa niin toivotankin nyt kaikille Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistysten jäsenille
sekä kaikille yhteistyökumppaneille
Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta
Vuotta.

Koska itsenäisyyspäivästä on jo aikaa
ja hyvän Itsenäisyyspäivän toivotukset

Hyvää joulua ja menestyksellistä
vuotta 2016!
Etämetsänomistajien Liitto ry

Rauno Numminen
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Metsä Groupin omistajajäsenten puukauppatulot kasvavat
Metsä Group on uudistanut bonusjärjestelmänsä, joka on tarjolla kaikille omistajajäsenille. Parhaimmillaan
puukaupan bonukset nousevat jopa 75 prosenttia. Nyt bonusta saa myös metsänhoitopalveluista.
Metsä Group maksaa puukaupan yhteydessä sovitun hinnan päälle Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille bonusta 0,3–
1,4 euroa puukuutiometriä kohden.
Bonusta alkaa kertyä, kun myy Metsä
Groupille puuta neljän vuoden aikana
yhteensä vähintään 500 kuutiometriä.
Maksetun bonuksen määrä riippuu jäsentasosta ja myydystä puumäärästä:
mitä enemmän puuta myy, sitä enemmän bonusta kertyy.
Metsänhoitopalveluiden bonus lasketaan prosentteina laskun loppusummasta. Bonus on 1–4 prosenttia jäsentasosta riippuen. Metsänhoitopalvelut
tulivat bonusjärjestelmän piiriin, koska
Metsä Group haluaa palkita niiden alati
laajenevan käyttäjäjoukon.
Bonuksen saa lunastettua, kun
seuraava pystykauppa on 100 kuutiometrin tai hankintakauppa 50 kuutiometrin suuruinen. Ylivoimaisesti
eniten omistajajäsenet käyttävät tällä hetkellä bonuksia Metsä Groupilta
ostamiensa metsänhoitopalveluiden
maksuun.

Sitoutuneimmille parhaat edut
”Uudistus perustuu omistajastrategiaamme”, jäsenpalvelujohtaja Juha
Jumppanen sanoo. ”Sitä noudattaen
Metsä Group on kehittänyt toimintaansa entistä enemmän jäsenistöä palvelevaksi. Haluamme olla suomalaisten
metsänomistajien halutuin kumppani,
joka vahvistaa heidän metsätaloutensa
kannattavuutta, ja siksi olemme viime vuodet kehittäneet voimakkaasti
palvelujamme. Jokaisella jäsenellä on
mahdollisuus päästä myös bonusjärjestelmämme piiriin.”
”Saman omistajastrategian mukaisesti parhaat edut ja palvelut saavat
ne omistajajäsenet, jotka sitoutuvat
pitkäjänteisesti meidän toimintaamme
ja käyttävät palveluitamme monipuolisesti”, Jumppanen sanoo.
Vahvan sitoutuneisuuden merkityksestä hyvä esimerkki on se, että
Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaiden metsätalouden

liiketulos on selvästi keskimääräistä
korkeampi. Se on hehtaaria kohden
noin neljänneksen korkeampi kuin
maamme yksityismetsissä keskimäärin – alueellisesti suurimmillaan jopa
30–40 prosenttia korkeampi.
”Sopimusasiakkaat ovat meille tärkeitä tuotantolaitostemme puuhuollon
kannalta. Lisäksi heidän sitoutuneisuutensa ansiosta meillä on paremmat
mahdollisuudet korjuu- ja kuljetusyrittäjien sekä heidän henkilökuntansa
ympärivuotiseen työllistämiseen.”

Metsävarallisuuden
arvon kasvattaja
Jumppanen kannustaa metsänomistajia katsomaan oman metsätaloutensa
kannattavuutta kokonaisuutena. Hän
rohkenee sanoa, että pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Metsä Group
on varmasti metsänomistajan paras
kumppani metsävarallisuuden arvon
kasvattamisessa.

”Metsänomistaja hyötyy jäsenyydestään keskimäärin noin 4,5
euroa vuodessa meille myymäänsä
kuutiometriä kohden, metsäomaisuuden
hoitosopimusasiakkaiden
vastaava luku nousee tyypillisesti
yli kuuteen euroon kuutiometriä
kohden.”

Hyöty kasvavista puumääristä
Bonusjärjestelmän uudistus antaa
Jumppasen mukaan osuuskunnan
omistajajäsenille mahdollisuuden saada osakseen hyötyä myös siitä, että
jatkossa Metsä Group ostaa entistä
suurempia puumääriä.
”Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasta varten puuta ryhdytään
ostamaan jo ensi vuoden puolella.
Tehtaan puunhankinta vaikuttaa puuvirtoihin kaikkialla Suomessa ja näin
ollen myös koko jäsenistön rahavirtoihin.”
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Lausunto Kestävän metsätalouden rahoituslaista
Toteamme aluksi, että yhteiskunnallisesti on merkittävää huomioida se, että
vaikka kestävän metsätalouden rahoituslaki tuli voimaan vasta 1.6.2015 niin
nyt sitä on jo tarvetta muuttaa valtion
taloustilanteen vuoksi.
Koska säästöjä on harkittava kaikilla
yhteiskunnan sektoreilla niin metsäsektorilla juurikäävän torjunnan rahoitustuen poistaminen ja kivennäismaiden terveyslannoituksen tukemisesta
luopuminen ovat ehkä vähiten yksityisen metsänomistajan normaaliin metsänhoitoon vaikuttavia tekijöitä.
Juurikäävän torjunnan tuki on useimmiten mennyt korjuun suorittajalle.
Jatkossakin vastuu juurikäävän torjunnasta on puun korjaajalla. Uudessa

tilanteessa on oletettavaa, että juurikäävän torjunnasta puun korjaajalle aiheutuva kustannus siirtyy kantohintaan
puun hintaa alentavana tekijänä.

da tie kuntoon sovitussa aikataulussa
vaikkapa puukauppoihin liittyen. Sama
koskee suometsien kunnostusta, joihin
liittyy ojitusalueen metsien hoito,

Tavallaan kivennäismaiden terveyslannoituksen tilalle tuleva suometsien tuettava tuhkalannoitus on myönteinen asia.

Nuoren metsän hoidon korotetun tuen
alentaminen noin 20 eurolla hehtaaria kohden on asiallisesti huono asia,
koska sekä metsänomistajille ja metsäammattilaiselle asia on vasta sisäistynyt. Tällä on euromäärää suurempi
merkitys.

Erittäin huonoa uudessa esityksessä on
se, että tukien käsittely ja myöntäminen voitaisiin keskeyttää määräajaksi tai toistaiseksi. Erityisen haitallista
tämä on pitkäkestoisissa hankkeissa
kuten metsätien rakentamisessa ja
suometsien hoidossa. Muutos laissa
voi aiheuttaa sen, että hankkeen valmistuminen myöhästyy. On tärkeää
huomioida, että tiehankkeiden osalta
metsänomistajalla voi olla tarpeita saa-

Suometsän hoidon ja metsätien tekemisen tukitasojen alentamisella on
metsänomistajalle suurempi merkitys,
koska kustannusarviot näissä hankkeissa on useimmiten huomattavia. Esityksessä ei todeta tukitason alennuksen
suuruutta, mutta se ei saisi missään ta-

pauksessa olla suuri, koska muussa tapauksessa sillä voi olla huomattava vaikutus metsänomistajan halukkuuteen
tehdä suometsien hoitoa ja metsäteitä.
Suometsien hoidolla on merkittävä vaikutus maamme puunjalostuslaitosten
puuhuollolle. Metsäteiden rakentamisella ja kunnostuksella on puolestaan
merkittävä vaikutus puunjalostuslaitostemme puuhuoltoon. Maamme puun
tuotantoa ja puuhuoltoa ei pitäisi tukitasojen alentamisella vaarantaa.
Porissa 8.10.2015
Rauno Numminen, puheenjohtaja
Etämetsänomistajien Liitto ry.
28100 PORI, Itsenäisyydenkatu 37
raunonumminen@hotmail.com
0500-328333

Uusi sähköinen puukauppapaikka
tehostaa puumarkkinoiden toimintaa.
Etämetsänomistajien Liitto on mukana
jo perustajaosakkaana.
Sähköinen puukauppa tehostaa puumarkkinoiden toimintaa ja parantaa
puun kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Tästä osoituksena yhtiön, Suomen Puukauppa Oy:n perustajaosakkaina ovat kaikki merkittävät puun
myyjät ja ostajat. Puun ostajia edustavat osakeyhtiössä 23 tahoa, jotka kattavat alueeltaan ja määrältään lähes
kokonaan kotimaiset puumarkkinat.
Puun myyjistä omistajina on edustettuna kuusi tahoa, jotka käytännössä
vastaavat koko yksityismetsätalouden
kenttää. Tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi yhtiön omistus

jakaantuu puoliksi puun myyjien ja
ostajien kesken.
Suomen Puukauppa Oy aloitti toimintansa joulukuussa 2015. Nykyisin metsänhoitoyhdistysten kautta käytössä
oleva Puumarkkinat.fi-tarjontaportaali
siirtyy yhtiön omistukseen ja jatkaa toimintaansa nykymuodossaan siirtymävaiheen ajan. Sen pohjalle rakentuva
toisen sukupolven sähköinen puukauppapaikka käynnistetään arviolta vuoden 2017 alkupuolella. Uusi puukauppapaikka on ensimmäinen laatuaan
tässä laajuudessa sekä avoin kaikille

metsänomistajille ja alan toimijoille.
Etämetsänomistajien Liitto on osakkaana Suomen Puukauppa Oy:ssä.
Omistuksen tarkoituksena on tukea
sähköisen puukaupan kehittymistä
Suomessa. Vaikka monet metsänomistajat vielä tänä päivänä haluavat tehdä
puukauppansa ”nokikkain” puunostajan kanssa, niin myös puukaupassa
kuten niin monessa muussakin asiassa
tulevaisuus on sähköisessä palvelussa.
Etämetsänomistajien Liiton mukana olo
Suomen Puukauppa Oy:ssä antaa myös
mahdollisuuden tarkastella toimintaa si-

sältäpäin. Näin voimme olla kehittämässä toimintaa niin, että se palvelee etämetsänomistajia mahdollisimman hyvin.
Siinä vaiheessa, kun Suomen Puukauppa Oy:n toiminta pääsee täyteen
vauhtiin, niin meidän etämetsänomistajien kannattaa ennakkoluulottomasti
kokeilla sähköisen puukaupan mahdollisuuksia. Etämetsänomistajien Liitto informoi jäsenyhdistystensä jäseniä Suomen Puukauppa Oy:n toiminnasta sitä
mukaa, kun toiminta etenee ja kehittyy.
RAUNO NUMMINEN
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Kansanedustaja Markku Eestilä ja Rauno Numminen keskustelivat yhteistyön periaatteista.

Etämetsänomistajat ja kansanedustaja
Markku Eestilä käynnistivät tiedotusyhteistyön
Kokoomuksen kansanedustaja Markku
Eestilä ja Etämetsänomistajien Liitto
ovat sopineet tiedonvälitysyhteistyöstä. Käytännössä tämä merkitsee sitä,
että etämetsänomistajat voivat viedä
omia viestejään metsäasioista Markun
kautta eduskuntaan. Markun kautta
etämetsänomistajille
merkittävien
asioiden vienti onnistuu hyvin, koska
Markku kuuluu Eduskunnan maa-ja
metsätalousvaliokuntaan.
Tiedonvälitys on myös toisensuuntaista, sillä etämetsänomistajat antavat
Markulle eduskunta- ja valiokuntatyöskentelyssä tarvittavaa informaatiota. Etämetsänomistajille tärkeitä

asioita ovat muun muassa sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat. Tavoitteena on päästä sellaiseen tilanteeseen, että metsätalousyrittäjän edut
sukupolvenvaihdostilanteessa
ovat
samat kuin maanviljelijämetsänomistajan.
Valtiovallan tavoitteena on lisätä ammattimaista metsänomistusta Suomessa. Tähän on mietitty erilaisia
kannusteita. Esimerkkeinä on mainittu
varainsiirtoveron ja luovutusvoittoveron
alentaminen sellaisilta metsänostajilta,
joilla on metsätalousyrittäjän status.
Markku Eestilän mukaan kokoomus
on ehdottomasti ammattimaisemman

metsäomistuksen kannalla. Poliittiselta
kannalta merkitystä on sillä, että miten
puuta saadaan puunjalostuslaitosten
tarvitsema määrä. Keinojen pitää olla
sellaisia, että ne ovat tasapuolisia puun
myyjille ja puun ostajille.
Kestävän metsätalouden rahoitusta
Markku Eestilä ei tyrmää, vaikka onkin
enemmän markkinaehtoisen metsätalouden kannalla. Metsätaloudessa
pitäisi tukea sellaisia metsänomistajia,
jotka hoitavat metsiään kunnolla eikä
niinkään sellaisia, jotka hoitavat metsiään vain tukien toivossa.
Metsävähennyksen nostamista nykyisestä 60 prosentista esimerkiksi 100

prosenttiin Markku Eestilä ei suoralta
kädeltä kannata. Syynä on se, että
metsävähennyksen nosto saataisi vääristää metsäkiinteistöjen markkinahintaa.
Lisääntyvän ulkomaisen metsänomistuksen osalta Markku Eestilä kantaa
huolta siitä, että metsiä ei ostettaisi
suojelujärjestöjen rahastojen avulla
pelkästään suojeluun. Periaatteellista
vastustusta asialle ei ole vaikka sinivalkoinen aktiivinen metsänomistus tuntuu aina paremmalta. Sitä pitäisi kaikin
keinoin tukea.
Rauno Numminen
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Metsää ja metsästystä Virroilla
Etämetsänomistajien Liitolla ja MetsäGroupilla on ollut yhteistyösopimus
jo monen vuoden ajan. Käytännössä
tämä merkitsee sitä, että em. sopimuskumppanit järjestävät yhteisiä tilaisuuksia, missä kerrotaan ajankohtaisia
metsäasioita.
Yhteistyö voi liittyä myös metsän
sivutuotteisiin. Allekirjoittaneella oli
mahdollisuus osallistua MetsäGroupin asiakashirvijahtiin Virroilla. Ennen
jahti metsäjohtaja Juha Mäntylä piti
katsauksen yhtiön tilanteesta. Mäntylän viesti oli meidän metsänomistajien kannalta pääosin positiivinen.
Yhtiö tekee vahvaa tulosta. Liiketulos
on ensimmäisen kolmen kvartaalin
aikana noussut viime vuodesta ja
sijoitetun pääoman tuotto on hyvä.
Parasta tulosta tällä hetkellä tekee
sellu- ja kartonki. Myös vanerin tuotanto on kannattavaa. Sen sijaan sahatavaran tuotanto on haasteellista.
Hinta on laskenut 10-15 euroa kuutiolta. Energiapuun kauppatilanne on
tällä hetkellä myös haasteellinen,
koska kaikki muut korvaavat energiantuotanto lähteet, öljy, hiili ja sähkö
ovat edullisia aikaisempiin vuosiin
verrattuna.

MetsäGroupin hyvästä menosta kertoi metsäjohtaja Juha Mäntylä ja hyvästä riistalaukauksesta vastasi Metsämiesten Säätiön
puheenjohtaja Ilpo Tikkanen.

Erityisen hyvä uutinen meille metsänomistajille on MetsäGroupin biotuotetehtaan käynnistyminen Äänekoskella.
Peruskivi muurattiin 12.10.2015 ja työt
ovat edenneet aikataulussa. Tehdas
valmistuu syksyllä 2017. Äänekosken
biotuotetehtaan puunkäyttö on yhteensä noin 6.5 miljoonaa kiintokuutiota. Näin ison puumäärän hankinta
tulee vaikuttamaan puuvirtoihin koko
Suomen alueella.

le tulon varmistamiseen on mietitty
eri keinoja. Sukupolven vaihdoksen
helpottaminen ja ammattimaisemman metsänomistuksen lisääminen
ovat keinoja lisätä puun markkinoille
tuloa. Vaikka maamme hallitus on
luvannut edistää edellä mainittuja
puun asioita, niin silti meidän metsänomistajien ja metsäammattilaisten on syytä itsekin olla aktiivisia
näissä asioissa.

Metsäjohtaja Juha Mäntylä oli erityisen tyytyväinen siitä, että parin
viime vuoden aikana puukauppa
on käynyt hyvin. Hyvää puumarkkinaa tarvitaan myös jatkossa, jotta
Suomen puunjalostuslaitosten tarve
pystytään tyydyttämään. Lähivuosina puuta tarvitaan 10-15 miljoonaa
kiintokuutiota lisää. Puun markkinoil-

Suomeen perustettu Puukauppa Oy
pyrkii lisäämään ja parantamaan sähköisen puukaupan teon mahdollisuuksia. Yrityksessä ovat mukana sekä
puun ostajat että puun myyjät. Myös
Etämetsänomistajien Liitto on mukana
Puukauppa Oy:ssä.
Rauno Numminen

Metsä tuottaa puuta ja riistaa. Saatua saalista kunnioitetaan riistaparaatilla,
johon kaikki jahtiin osallistuneet osallistuvat.

ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 4/2015

7

Yleiskaavoitus menee sinun metsään
Yleiskaavoitettu pinta-ala on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi.
Yleiskaavoja on Suomessa noin 2 000
ja uusia yleiskaavoja laaditaan vuosittain runsaan 100 kappaleen vauhdilla.
Metsänomistajan kannattaa seurata
aktiivisesti omaa metsäomaisuutta
koskevaa maankäytön suunnittelua ja
osallistua kaavoituksen vireilletulosta
lähtien.
Yleiskaava on tärkein kaavamuoto
metsien käytön kannalta. Yleiskaavoissa käytetään kaavamerkintöjä ja
kaavamääräyksiä, joilla saattaa olla
vaikutusta metsien käyttöön ja arvoon.
Yleiskaavojen metsätalouteen ja virkistyskäyttöön varattavilla alueilla toimitaan metsälain mukaisesti metsien
hoidossa ja käytössä.
Metsänomistajan kannattaa seurata aktiivisesti omaa metsää koskevaa
maankäytön suunnittelua. Kunnat tiedottavat kaavoituksesta esimerkiksi
sanomalehdissä, kaavoituskatsauksissa
ja kunnan verkkosivuilla. Jos metsä sijaitsee asuinkunnan ulkopuolella, kaavoitusta on syytä seurata säännöllisesti
ja oma-aloitteisesti.
M Maa- ja metsätalousvaltainen alue
MU Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta
MY Maa- ja metsätalousvaltainen alue,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja
V Virkistysalue

Vaadi riittävät
selvitykset ja vaikuta
kaavan sisältöön
Kunnat tiedottavat yleiskaavan laadinnan alkamisesta metsänomistajille
mutta käytäntö on varsin vaihteleva.
Kunnan on laadittava osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, jossa kuvataan
osallistumismenettelyt. Metsänomistajien on syytä osallistua kaavan valmisteluun jo osallistumis- arviointisuunnitelman nähtävillä ollessa ja jättää
tarvittaessa mielipide.
Yleiskaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa tehdään tärkeitä kaavan
sisältöön vaikuttavia selvityksiä ja arvioidaan kaavan vaikutuksia. Yleiskaa-

va koskettaa useita metsänomistajia.
Siksi on hyvä keskustella ja perehtyä
yhdessä naapurien kanssa yleiskaavan
vaikutuksiin sekä esittää omistajittain
mielipiteet kaavan laatijoille.
Jos laadittavassa yleiskaavassa metsätalousalueelle esitetään rajoituksia,
metsänomistajan kannattaa kysyä kunnalta sitä, mitä ne oman metsän kannalta tarkoittavat ja miksi rajoituksia on
annettu. Kunnan pitää arvioida kaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutukset metsätaloudelle. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan yleiskaava ei saa
aiheuttaa yksittäiselle maanomistajalle
kohtuutonta haittaa.

huomioon. Suositeltava tavoite on, että
metsätaloutta huomioonottavalla kaavoituksella kunta pystyy turvaamaan
metsätalouden toimintaedellytyksiä.

Tommi Tenhola, Airi Matila ja
Ari Kotiharju. Kirjoittavat ovat asiantuntijoita Tapiossa
Tommi Tenhola

Perehdy metsätalouden
näkökulmiin
Kaavoitus vaikuttaa metsien käyttöön
aluerajauksilla sekä kaavamerkinnöillä
ja -määräyksillä. Metsäalueita varataan
esimerkiksi metsätalouteen, virkistykseen, luonnonsuojeluun tai asumiseen.
Pelkästään metsätalouteen varattavia
alueita ei tarvitse sisällyttää kaavaan.
Metsätalousalueella voi olla varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi
muuta käyttöä tai arvoja. Siellä voi olla
esimerkiksi ulkoilureitti, muinaisjäännöskohde tai luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeä kohde. Tällaisilla
kohteilla metsien hoito ja käyttö perustuvat metsälakiin ja metsäsertifiointiin.
Kaavoitus voi vaikuttaa metsien
käyttöön rajoittamalla alueen käyttöä
yleiskaavan laadinnan aikana. Kunta
voi määrätä, että puun kaatoon tarvitaan kunnalta maisematyölupa. Tällainen rajoitus saattaa haitata esimerkiksi
sukupolvenvaihdoksia ja metsänomistajan pitää puuttua näihin yleiskaavaa
laadittaessa.
Kaavan rajoitukset saattavat pahimmassa tapauksessa tehdä metsätalouden kannattamattomaksi. Voi myös
olla, että niillä ei olekaan metsätaloudelle vaikutuksia tai sitten alueen arvo
voi nousta esimerkiksi muiden tulevien
käyttötarpeiden takia. Puukauppaa tehtäessä kaavan vaikutukset on otettava

Metsätaloutta harjoitetaan yleiskaavojen metsätalousalueilla metsälain mukaisesti.
Metsälaki säätelee metsätalousalueiden metsien käyttöä ja hoitoa.
Airi Matila

Metsätalouden näkökulmasta MU -merkintää tulisi käyttää vain ulkoilun ohjaamiseen
eikä metsänhoidon rajoittamiseen.

Tapiossa valmistui marraskuussa 2015 selvitys metsätalouden näkökulmista
yleiskaavamerkintöihin ja –määräyksiin sekä maisematyölupaan. Se on julkaistu
Tapion verkkosivuilla:
www.tapio.fi/metsatietoa/kaynnissa-olevat-hankkeet/metsatalous-ja-kaavoitus.
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Metsäoppia merellä
Metsätilanomistajayhdistysten
päätehtävä on metsänomistajien koulutus heille tärkeistä metsäasioista.
Satakunnan Metsänomistajat järjesti
metsäaiheisen risteilyn, johon osallistui metsätilanomistajia myös Turun
Seudun Metsänomistaja yhdistyksestä
Kouvolan Seudun Metsätilaomistaja
yhdistyksestä. Kaikkiaan osallistujia
oli rapiat neljäkymmentä. Luennoista
vastasivat Etämetsänomistajien Liiton
yhteistyökumppanit eli MetsäGroup,
Mela ja UseWood. Aiheina olivat MetsäGroupin palvelu metsänomistajille,
maatalousyrittäjän eläkevakuutusasiat
ja tehojätkän käyttö nuoren metsän
hoidossa. Metsänhoitaja Jyri Makkonen esitteli lisäksi metsänomistajien
käyttöön tehtyjä koulutusvideoita.
Metsäasioiden oppimisen lisäksi yhteisillä metsäretkillä on mahdollista
tavata eri yhdistysten väkeä ja vaihtaa
ajatuksia heidän kanssaan. Tämä on
tärkeä osa retkeilyä. Kiitokset kaikille
osallistujille!
Rauno Numminen

MELA-asiamies kertoi metsänomistajan mahdollisuuksista saada MYEL-vakuutus,
MATA-työtapaturmavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

ARVOISA ETÄMETSÄNOMISTAJA
OHJELMA:
Etämetsänomistajien Liiton vuoden 2016 metsäretki suuntautuu Laatokan
Karjalaan. Metsäretki on erittäin monipuolinen sekä metsällisen että kulttuurisen antinsa osalta. Laitamme ennakkotietoa metsäretkestä jo nyt, jotta kaikki
halukkaat voivat laittaa sen saman tien kalenteriinsa. Tee alustava matkavarauksesi jo nyt. Matkalle mahtuu mukaan 40 ensin ilmoittautunutta. Lisätietoja
saat minulta tai Samu Notkolta.
Tervetuloa oppimaan metsäasioista hyvässä seurassa!
Rauno Numminen

Matkan hinta 632 €/hen 2h huone, 1h huonelisä 67 €: sisältää bussin, majoituksen,
aamupalat ruokailut ja muut ohjelmassa mainitut palvelut, Kitzin retken, opastukset ja
matkanjohtajan palvelut
Matkustajille lähetetään tarkennettu matkaohjelma, viisumihakemus. Venäjän viisumin
myöntämistä varten tarvitaan PASSIN kopio kuvasivusta ja yksi passikuva. Todistus matkavakuutuksesta, vakuutusyhtiön antama. Viranomaiset vaativat, että Passi on voimassa 6 kk
matkan jälkeen. Varaamme oikeuden hinta ja palvelumuutoksiin..matkustajia 35-40
Samuli Notko Matkat, Urpastentie 18 14870 Juttila, puh 03 6337649
matkapuhelin 0400205995, sähköposti samppa@virpi.net
Terveisin Samuli Notko

25.8 torstai
Helsinki-Niirala ( 3tietä Tampere
tai Lahti-Lappeenranta), metsäasiaa, lounas, rajanylitys Niiralassa,
majoitus ja päivällinen Sortavala
hotellissa.
26.8.perjantai
klo 7.30 aamupala hotellissa,klo
9.00 kantosiipialus Valamon
luostari saarelle ja opastettu
kierros mm. Luostarin metsien käyttö, siirrytään laivalla
Niikanlahteen, jerusalemon
Skiitta(sivuluostari),Munkkien
lounas, kantosiipialus Sortavalaan,
Kocolefin puuveistokset ruokailu
27.8 lauantai
klo 7.30 aamupala, klo 8.30
lähtö Aunukseen- Petroskoihin,
tuntemattoman sotilaan hyökkäysreitti, paikallisia metsäkohteita, taistelupaikkoja, alueen
vanhaa kaivoskulttuuria, lounas

Aunuöksessa,Petroskoi kiertoajelu,
majoittuminen Hotelli Park Inn,
ruokailu
28.8 sunnuntai
klo 7.30 aamupala, klo 8.00 aamupalan jälkeen Kitzin saarelle, jossa
tutustuminen vanhaan luostariin ja
perinne rakentamiseen, koristeellisiin hirsirakennuksiin, omat eväät
mukaan. Petroskoissa Kanteletalo ,
musiikkiesitys, karjalan kulttuuritalo, klo 18.00 päivällinen
29.8 maanantai
klo 8.00 aamupala, aamupalan jälkeen kotimatkalle klo
9.00 ajoreitti Prääsä- Kolatselkä ”untemattoman sotilaan
perääntymisreitti”, Talvisodan
aikainen Lemetin motti Surun
Risti. ym rajanylitys,Niiralasta,
lounas Suomen puolella, pari
metsäpysähdystä ja metsäasiaa
matkalla
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Onnellisuusprofessori Markku Ojanen

Metsässä on ainekset omaan onneen
”On se nyt kumma, jos metsässä liikkuminen ja metsän antimien hyödyntäminen ei tuottaisi kenelle tahansa
onnea ”, toteaa onnellisuusprofessori
Markku Ojanen. Metsään on vain mentävä ja koettava sen puut, kasvit ja
eläimet. Kiire kannattaa myös metsäretkellä unohtaa. Aina on aikaa tehdä
sopivaan paikkaan pienet kynsitulet,
paistaa makkarat ja hörpätä kahvit
kannon nokassa istuen.

Kel onni on se
onnen näyttäköön
Markku Ojanen ei ole täysin samaan
mieltä otsikon väittämän kanssa. Päinvastoin hän on sitä mieltä, että onnen
voi näyttää. Ajatellaanpa vaikka tilannetta, että joku on ostanut itselleen
pienen puuhapalstan. ” Jos tästä uudesta mieltymyksen kohteesta ei voisi
kenenkään kanssa vaihtaa ajatuksia tai
jos sinne pitäisi mennä vasta hämärän
tullen ettei kukaan näe, niin olisihan se
pöhköä ”, miettii Markku Ojanen.
Toisaalta minkään materian ylenmääräinen omistus ei lisää onnellisuutta. Esimerkiksi rahaa on hyvä olla sen
verran, että siitä ei ole päivittäistä niukkuutta. Mutta olipa sitten kysymys sadoista hehtaareista metsää tai sadoista
tuhansista euroista rahaa, niin tutkimusten mukaan onnellisuus ei kasva
hehtaarien tai eurojen suhteessa.
Markku Ojanen muistuttaa, että
onni syntyy pienistä asioista: lapsista,
luonnosta, auttamisesta, tuen saannista, mukavien asioiden tekemisestä
tai vaikkapa tunnustuksen saannista.
Nämä pienet onnen airueet pitää vai
tunnistaa. Nykyisessä maailman menossa ne helposti unohtuvat. Isompia
onnen aiheita ovat ihmissuhteet, rakkaus, koulutuspaikan saanti tai vaikkapa uusi työpaikka.
Pitää myös muistaa, että kenenkään elämä ei ole pelkkää onnessa
piehtarointia. On normaalia olla joskus
myös onneton. Lähiomaisen menetys,
työttömyys, kiusanteon kokeminen,
hyväksikäyttö tai vaikkapa varkauden

Onnellisuusprofessori Markku Ojanen on kirjoittanut kirjan ” Kaikki on hyvin juuri nyt ”.
Siinä käsitellään 100 onnen paradoksia. Kannattaa tutustua. Oman elämän ja onnen ymmärrys voi merkittävästi lisääntyä.

kokeminen voivat aiheuttaa mielen
onnettomuutta. Se on normaalia. Aika
on kuitenkin armelias ja onnella on
tapana palata onnettoman ajanjakson jälkeenkin. ” Onnensa perään ei
kuitenkaan kannata kysellä, se tulee
itsestään ja se pitää tunnistaa ”, muistuttaa Markku Ojanen. Vaikka tutkimusten mukaan suomalaisista noin 70
prosenttia on onnellisia, niin silti onnen
puutteen huomaa helpommin kuin sen
olemassaolon.

Onko ihminen oman
onnensa seppä ?
On ja ei vastaa onnellisuusprofessori. Omaan onnellisuutensa tasoon voi
vaikuttaa, mutta ei loputtomasti. Ihmisen on hyvä hyväksyä tietty onnellisuuden taso ja pitää siitä kiinni. Onnellisuuden rajat tulevat aina jossain
vaiheessa vastaan. Työllä on huomattava merkitys ihmisen onnellisuuteen.
” Sellainen työ, joka aiheuttaa aika
ajoin flow-ilmiöitä, on tavoiteltava ”,

suosittelee Markku Ojanen. Tällaisia
flow-tiloja voi aiheuttaa sellainen työ,
joka on riittävän haasteellinen. Työn
pitäisi olla myös mielekästä ja sen tekeminen pitäisi kokea tärkeäksi sekä
itselle että yhteiskunnalle. Metsässä
tehtävässä työssä on edellä lueteltuja
elementtejä. Jatkossa Suomi elää entistä enemmän metsästä ja meidän
metsäammattilasten on se työ metsässä tehtävä.
Rauno Numminen
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Metson tilannekatsaus
METSO on vapaaehtoinen metsien
suojeluohjelma. Samoin kuin kaikkia muitakin määrärahoja niin myös
METSON määrärahoja on supistettu. Tärkeää on kuitenkin huomata,
että vapaaehtoista suojelurahaa on
edelleen käytettävissä. Supistuneet
suojelurahat kohdennetaan entistä
tarkemmin parhaisiin kohteisiin. Alle
viiden hehtaarin alueet suojellaan
jatkossa vain, jos niissä on ykkös-

luokan suojeluarvoja. Tänä vuonna
ELY-keskusten suojelutavoite oli 5680
hehtaaria ja nyt ollaan 5370 hehtaarissa, joten kovin kauas tavoitteesta
ei jäädä.
METSON avulla oli tavoitteena hankkia
suojelualueita 96000 hehtaaria vuoden
2025 loppuun mennessä. Rahoituksen väheneminen aiheuttaa kuitenkin
sen, että tavoitteesta jäädään noin

10000 hehtaaria. METSO-kohteita hankitaan jatkossa ensisijaisesti VarsinaisSuomesta, Hämeestä, Pirkanmaalta ja
Kaakkois-Suomesta.
Uutena vaihtoehtona METSOssa harkitaan totaalisuojelun sijaan määräaikaista suojelua. Käytännössä se voisi
merkitä 10, 20 tai 30 vuoden suojeluaikaa. Kuten totaalisuojelunkin, niin
myös määräaikaisen suojelun korvaus

olisi metsänomistajalle verovapaata
pääomatuloa.
Vähenevistä suojelurahoista huolimatta
metsin suojelu on edelleen tärkeää ja
metsänomistajan kannattaa harkita suojelua omilla maillaan, jos edellytyksiä
suojelulle on. Kohteista voi ilmoittaa joko
paikalliselle ELY-tai metsäkeskukselle.
Rauno Numminen

Liiton vaikuttavuus?
Etämetsänomistajien Liiton tehtäviin kuuluu

los – voit hyvin osallistua mielipiteen suun-

Maa- ja metsätalousministeriön

talouden edistäminen ja metsänomistajien

myös vaikuttaminen valtakunnan metsäpo-

taamiseen.

puumarkkinatyöryhmä

omat yhteisöt saadaan toimimaan tehok-

Jäsen Rauno Numminen.

kaasti yhteen. Ohjausryhmän jäsen Jaakko

liittisiin asioihin. Se työ tehdään pääasiassa
taustalla – työryhmissä, johtokunnissa, ta-

METSO-seurantatyöryhmä

paamisissa, valtuuskunnissa, työpajoissa

METSO-metsiensuojeluohjelma on tärkeä

Suomen Metsäsäätiön valtuuskunta

– hyvin monenlaisissa yhteyksissä.

tapa edistää metsien suojelua metsänomis-

Jäsen Rauno Numminen, varajäsen Jaakko

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – met-

tajien vapaaehtoisuuden pohjalta. Seuranta-

Temmes. Liitto on Suomen Metsäsäätiön jäsen.

säpalveluyrittäjyys kasvuun () -projekti

Yksi tapa kuvata Liiton vaikuttamista ovat

ryhmän jäsen Rauno Numminen, varajäse-

viralliset jäsenyydet eri organisaatioissa

nen Jaakko Temmes.

ja kehitysprojekteissa. Alla on esimerkit

Temmes, varajäsen Katri Myllykoski.

Projektissa edistetään metsäpalveluyrittäSuomen Metsäyhdistys

jyyttä. Ohjausryhmän jäsen metsänomistaji-

Jäsen Rauno Numminen, varajäsen Jaakko

en edustajana Jaakko Temmes.

tämänhetkisistä virallisemmista vaikutus-

Hyvän metsänhoidon suositusten

Temmes. Liitto on Suomen Metsäyhdistyk-

kanavista. Jos mielessäsi on vaikuttamiseen

uudistaminen 2012-2013

sen jäsen.

liittyviä näkäkulmia tai asioita, laita viestiä

Metsänhoidon suosituksien sarjaa on uudis-

tai ole yhteydessä alla mainittuihin henkilöi-

tettu ja uudistustyö jatkuu vielä. Johtoryh-

Metsänomistajien vertaisneuvonta

palvelu (METSÄVUO) -projekti

hin. Vaikuttamisessa käytettävä ”Liiton mie-

män jäsen Jaakko Temmes ja ohjausryhmän

monipuolistaa metsäneuvojien

Projektissa haetaan malleja, joilla metsä-

lipide” on aina monen keskustelun, viestin,

jäsen Sinikka Mononen.

työtä (VERNE) -projekti

maata voisi vuokrata metsätaloustarkoituk-

Projektissa etsitään keinoja miten metsä-

siin. Palautepaneelin jäsen Jaakko Temmes.

henkilökohtaisen käsityksen ja ajatuksen tu-

Metsätilojen vuokrauksesta uusi
metsäomaisuuden hoidon kokonais-

OP-POHJOLA JA ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITTO KÄYNNISTÄVÄT YHTEISTYÖN

Etämetsänomistajien Liitto ja OP-Pohjola ovat päättäneet aloittaa yhteistyön vuoden 2016 alusta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Osuuspankin edustajien ja Etämetsänomistajien
Liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajien on hyvä sopia erilaisista yhteistyömuodoista heti ensi vuoden alussa. Yhteistyömuotina voivat olla esimerkiksi koulutus- ja tiedotustilaisuudet
sekä metsälliset retkeilyt. Myös Liiton tilaisuuksissa ja tapahtumissa Osuuspankki on mahdollisuuksiensa mukaan mukana.
Etämetsänomistajien rahaliikenne tullaan myös jatkossa hoitamaan Osuuspankin kautta.

Etämetsänomistajien Liitolla ja Osuuspankilla on aiemminkin
ollut yhteistyötä. Osuuspankin kattava konttoriverkosto ja hyvä
osaaminen metsäasioissa antaa hyvän pohjan tulokselliselle
yhteistyölle. Toimiva yhteistyö edellyttää sitä, että molemmat
yhteistyökumppanit ovat aktiivia toistensa suuntaan. Pidetään
siitä huolta. Se kannattaa.

Rauno Numminen

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

399,alv 24%

Yhteistyöstä kiittäen
hyvää joulua toivottaa
Metsäkustannus
.
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La moottor
Dolmar Junior
lelusaha

29,90
alv 24%

eur

Dolmar Junior käynnistyy,
kiihtyy ja jää tyhjäkäynnille kuin oikea moottorisaha.
Toimii paristoilla, paristot (3x AA) mukana pakkauksessa. Loistava lahjaidea touhukkaalle lapselle.
Rauhallista Joulua!

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

Etämetsänomistajien
Liitto toivottaa

Yhteistyö takaa tuloksen.

Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta vuotta
kaikille jäsenyhdistystensä
jäsenille ja yhteistyökumppaneilleen.
Jatketaan hyvin toimivaa
yhteistyötä myös vuonna 2016.

Terveet ja laadukkaat taimet tuovat
voitot kotiin metsänuudistajalle.

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

www.finforelia.fi

Group

METSASAATIO.FI

Joulukuun ale 25 % Tapion
julkaisuista!
Nyt kannattaa hankkia kotikirjastoon koko
Hyvän metsänhoidon suositusten sarja!

Kiitos sinulle lahjoittaja!
20 vuotta ja 30 miljoonaa euroa
metsäelinkeinon hyväksi.
METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

RAHA KASVAA
METSÄSSÄ

Puukaupan bonukset nousivat jopa 75 % ja
niitä saa myös metsänhoitopalveluista
Nostimme reilulla kädellä puukaupan bonuksia kaikilla jäsentasoilla. Lisäksi
maksamme bonuksia myös metsänhoitopalveluista. Nämä yhdessä voivat
tarkoittaa satojen, jopa tuhansien eurojen taloudellisia lisäetuja vanhojen
päälle joka vuosi. Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi ja hyödynnä
uudet huimat bonukset. Lue lisää metsaforest.com.

Kirjaa verkkokaupan kassalla kuponkikoodiksi
joulutapio, niin saat 25 % alennuksen!

www.tapionkauppa.fi

