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TURVAA METSOMAISUUTESI YHTEISTYÖLLÄ
Joitain vuosia sitten metsäsektoria pidettiin auringonlaskun alana, mutta nyt on toisin. Ilmoituksia uusien biojalostuslaitosten käynnistämisestä
tulee jatkuvasti ja samalla montaa uutta jo rakennetaan. Esimerkkeinä tehdaspaikkakunnista ovat muun muassa Äänekoski, Kemijärvi, Kemi,
Kuopio ja Pietarsaari. Kuvastakoon tämä Kittilässä marraskuun alussa näkynyt harvinainen valoilmiö metsäklusterin nykytilaa. Auringonlaskun
sijaan on tullut jopa kolme nousevaa aurinkoa!
Pääkirjoitus

TURVAA METSOMAISUUTESI HYVÄ HOITO YHTEISTYÖLLÄ
Jokaisen metsänomistajan on
syytä huolehtia siitä, että puu
menee kaupaksi kaikissa olosuhteissa. Yhtä tärkeää on se, että
metsänomistaja saa myymästään puusta sellaisen hinnan,
mitä markkinat mahdollistavat
ja mitä kannattavan metsätalouden harjoittaminen edellyttää.
Tärkeää on myös saada kaikki hakkuun jälkeen tarvittavat metsän
uudistamistyöt ja taimikon varttuessa tarvittavat hoitotyöt kätevästi ja myös hintakilpailukykyisesti tehdyksi.
Etämetsänomistajien Liitto ja MetsäGroup ovat tehneet yhteistyötä
usean vuoden ajan. Tämän yhteistyön aikana on monin eri tavoin
pyritty entisestään parantamaan
metsänomistajien mahdollisuutta

harjoittaa kannattavaa metsätaloutta. Koska entistä useampi
metsänomistaja asuu etäällä
metsästään ja koska tieto metsäomaisuuden hoidosta ei ole enää
välttämättä siirtynyt ” veren perintönä ”, niin se asettaa yhteistyökumppanille uusia ja erityisiä
haasteita.
Metsänomistajan kannalta puun
ostajan tärkeimmät ominaisuudet ovat ammattitaitoisuus ja
luotettavuus. Ammattitaitoisuus
ilmenee muun siinä, että hakkuut kohdistetaan metsän kannalta tarpeellisimpiin kohteisiin
ja siinä, että hakkuut tehdään
hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti metsänomistajan toiveet ja tarpeet huomioiden. Metsänomistajan kannalta

luotettavuus on tärkeää useammastakin näkökulmasta. Leimikon
korjuu on tehtävä tarkasti sovitun
mukaisesti. Tämä koskee korjuujälkeä, leimikon rajoja, puutavaran apteerausta ja korjuun toteutuksesta tiedottamista.

ostajien maksamilla on merkitystä puun myyjälle. Esimerkiksi
MetsäGropilla bonus on riippuvainen yhtiön kanssa tehdystä yhteistyösopimuksesta ja myydyistä
puumääristä. Bonusta saa myös
teetetyistä metsänhoitotöistä.

Luotettavuuteen liittyy oleellisesti
myös puun hinta. Metsänomistajan pitää voida luottaa siihen, että
puunostaja maksaa eri puutavaralajeista sellaisen hinnan mihin kulloinenkin markkinatilanne antaa
mahdollisuuden. MetsäGroupin
kohdalla tähän oikean puun hinnan varmistamiseen vaikutetaan
hintatakuulla, joka liittyy metsänomistajan ja puun ostajan välillä
tehtyyn jäsenetusopimukseen ja
metsäomaisuudenhoitosopimukseen. Hintatakuun lisäksi puun

Entistä suurempi osa metsänomistajista on palkansaajia, yrittäjiä ja
eläkeläisiä. Puusta saatava hakkuutulo ei välttämättä mene suoraan kulutukseen. Tästä syystä on
hyvä, jos puun ostajalla on tarjota
hyvin tuottava vaihtoehto metsärahojen sijoittamiseen. Se, että
puunostajalla on tarjota hyvä rahojen sijoitusvaihtoehto, voi laukaista koko puukaupan teon.
Rauno Numminen
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Nyt Etämetsänomistajien Liiton jäsenille alennuksella

TAPIO Metsänhoitokortisto
Hyvin hoidettujen metsien ystäville
TAPIO Metsänhoitokortisto on sähköinen tietopalvelu, josta saat aina
ajan tasalla olevat tiedot ja neuvot hyvään metsänhoitoon. Voit käyttää
sitä vaikka metsässä, sillä palvelu toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Lisätietoja Liiton nettisivuilta.

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN LIITON
SAARENMAAN METSÄRETKI
26-29.5.2017
26.5 perjantai
klo 10.30 Katajanokan satama, jaetaan liput ja matkatavarat voi tuoda
bussiin
klo 11.30 Helsinki-Tallinna Viking XPRS-laivalla, Tallinnassa klo 14.00
-Ajo Virtsuun ja lautalla Saarenmaalle. Ajamme Saarenmaa Pohjoispuolta
Kuresaareen. Matkalla
Anglan Tuulimyllyt, Kaalin meteoriittijärvi. Matkalla Virtsuun ja Kuresaareen
tutustutaan lisäksi Länsi-Eestin ja Saarenmaa saaristometsiin ja kerrotaan
Eestin metsätaloudesta.
-Ruokailu Kaalin Körstissä ja majoittuminen Hotelli Johan Spassa Kuresaaren
keskustassa

Matkan hinta on 470e kahden hengen huoneessa. Yhden hengen
huonelisä on 120 e. Hintaan sisältyy bussikuljetus, laivapaikat,
hotelli majoitus (3 yötä), hotellissa on kylpyläosasto käytössä, 3
aamupalaa, 3 päivällistä, 3 lounasta, oppaan ja matkanjohtajan
palvelut.
Viro on liittynyt Shengen sopimukseen ja rajoilla ei ole passin
tarkastusta. Pyydettäessä matkustajan on kuitenkin todistettava
henkilöllisyytensä virallisella todistuksella, joita ovat ainoastaan
passi ja Eu- henkilökortti.

27.5.lauantai
klo 8.00 aamupala
-Päivän aikana ohjelmassa seuraavat kohteet: miehitysajan sotilaskohde,
Neuvostoaikainen metsän uudistamiskohde ja tutustuminen nykypäivän
metsätalouteen sekä Saarenmaan keväisen kauniiseen luontoon,
Takarannan kalastajakylä, Kihelkonnan merirosvokylä, Tehumardin
taistelupaikka ja katajasiirapin valmistus Leerdiissä.
-Kevyt lounas Loonan kartanossa matkan varrella
-Ruokailu Hotellilla

Bussiin mahtuu 45 matkustajaa ja matka toteutuu, jos lähtijöitä
on vähintään 35. Varaamme oikeuden hinta-ja ohjelmamuutoksiin.

28.5 sunnuntai
klo 8.00 aamupala hotellilla
-Laiva Abrukan saarelle, joka sijaitsee Itämerellä Saarenmaan rannikolla.
Saari on pienikokoinen ja saarella on erikoinen luonto mm. ainutlaatuinen
pyökkimetsä ja paljon muita jaloja lehtipuita.
- Abrukan saarella kuljemme kuorma-auton lavalla ja syömme Abrukan
saaren perinteistä kalakeittoa
-Päivällinen Kuresaaressa

Matkustajilta tarvitaan syntymäaika ja postiosoite.
Matkustajille lähetetään tarkennettu ohjelma ja
maksuosoitus.

29.5 maanantai
Aamupala hotellilla
-Lähtö kotimatkalle. Matkalla Reon nunnaluostari ja Muhun tukikohta
-Lounas matkalla
Klo 18.00 Viking XPRS lähtee Helsinkiin ja Helsingissä kello 20,30

Matkan järjestäjä:
Samuli Notko Matkat T:mi
y-tunnus 1736352-9
ValM re 7473/04/M

ILMOITTAUTUMISET 5.4.2017 MENNESSÄ!

Bussi kulkee 3-tietä Hämeenlinnasta Helsinkiin tarkempi reitti
määritellään ilmoittautumisen jälkeen, joka on matkustajille
lähetetyssä ohjelmassa
Ilmoittautumiset:
Samuli Notko		Rauno Numminen
14870 Juttila, Urpastentie 18		29100 LUVIA, Eekintie 6
0400 205 995		0500 328 333
samppa.notko@gmail.com		raunonumminen@hotmail.com
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PKMO:n jäsenkysely:

Kaupunkilaismetsänomistaja arvostaa metsäänsä
- ilmastonmuutos huolettaa
PKMO:n edellisestä jäsenkyselystä
on jo useampi vuosi, joten yhdistyksen hallitus päätti tehdä uuden ja entistä perusteellisemman.
Asiaa valmisteltiin alkuvuosi, ja
keväällä päästiin toteutusvaiheeseen. Kyselyn laati hallituksen jäsen Ilta-Kanerva Kankaanrinta, teknisestä toteutuksesta
vastasi tämän jutun kirjoittaja,
ja testaamiseen ja kommentointiin osallistui koko hallitus. Kyselyn
toteutusta varten hankittiin Webropol-kyselysovelluksen lisenssi.
Kyselykutsu lähetettiin sähköisenä kaikille niille PKMO:n jäse-

nille, joiden sähköpostiosoite on
yhdistyksen tiedossa. Loput noin
300 jäsentä saivat paperille painetun kyselylomakkeen. Muutaman viikon odotuksen ja parin
muistutuksen jälkeen vastauksia
saatiin yhteensä 339 kappaletta,
joista 53 paperilla. Vastausprosentiksi tuli 32.
Kyselyn perusteella PKMO:n jäsenet vaikuttavat keskivertometsänomistajilta: ikää on noin 60 vuotta
ja metsää 20 – 49 hehtaaria. Naisia
on joukossa enemmän kuin metsänomistajissa keskimäärin: PKMO:n kyselyyn vastanneista naisia oli yli puolet.

Metsää on useimmiten peritty,
mutta myös ostettu. Monia kiinnostaa hankkia lisää metsämaata.
Yleisin omistusmuoto on yksityisomistus yksin tai yhdessä puolison kanssa. Toiseksi yleisin on yhtymä ja kolmanneksi kuolinpesä.
Useimmat käyvät metsätilallaan
vähintään kuusi kertaa vuodessa;
monet asuvat tilallaan kuukausiakin joka vuosi.
Pääkaupunkiseudulla asuvilla
metsänomistajilla on metsää
kaikkialla maassa; eniten Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Kyselyn perusteella pääkaupunkiseudun metsänomistajien metsätalouden harjoittaminen perustuu
olemassa oleviin suunnitelmiin,
sillä lähes 70% kyselyyn vastanneista metsänomistajista on paperinen ja 40% sähköinen metsätaloussuunnitelma ja vain 13
%:lla tiloista ei ole mitään suunnitelmaa. Metsänhoitoyhdistykseen
kuuluu 86% ja Metsäliiton jäseniä on 40% vastaajista.
Useimmat pääkaupunkiseudun
metsänomistajat tekevät osan
metsätöistä itse, mutta töitä
myös ulkoistetaan. Tulevan kolmen vuoden aikana PKMO:n jäsenet ovat eniten hankkimassa
puukauppapalveluita, taimikonraivausta, metsänistutusta tai
-kylvöä, sekä harvennusta ja energiapuun korjuuta.
Puunmyyntitulot ja hyvin hoidettu
metsä tärkeitä, luontoelämyksiä
arvostetaan
Pääkaupunkiseudulla asuvat metsänomistajat arvostavat puunmyyntituloja, mutta lähes yhtä
tärkeää on hoidettu metsä. Metsästä haetaan myös luontoelämyksiä, rauhoittumista ja voimaantumista sekä retkeily-,
marjastus- ja sienestysmahdollisuuksia. Ilmastonmuutos ja sen
aiheuttamat myrsky- ja tuholaistuhot sekä yhteiskunnan kasvava
sääntely huolestuttavat. Kaupunkilaismetsänomistajat ovat kiintyneitä metsäänsä ja haluavat pitää siitä hyvää huolta.
Katri Myllykoski
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Hyvä harvennusjälki on asennekysymys
Hakkuukoneenkuljettaja on korjuuketjun
tärkeimpiä lenkkejä,
kun kuusikkoa
harvennetaan sulan
maan aikaan. Metsä
Groupin tavoitteena
on lisätä sulan maan
aikaan tehtäviä harvennushakkuita jopa
50 prosentilla vuoteen
2019 mennessä.
Hakkuukone seisoo metsäautotien varressa Kuopion Hirvilahden
kylällä vierellään kaksi pakettiautoa, mutta kuljettajia ei näy missään. Tovin päästä metsästä kuitenkin ilmestyy kaksi puheliasta
nuorta miestä.
”Meillä on vuoro vaihtumassa,
joten kävimme katsomassa, miten hakkuuta kannattaa jatkaa.
Se helpottaa omaa työtä paljon,
kun leimikkoon tutustuu jalkaisinkin”, iltavuoroon saapunut Karttulan Metsätyö Oy:n hakkuukoneenkuljettaja Oskari Huttunen,
23, selvittää.
”Esimerkiksi ajourien suunnittelu
onnistuu paremmin, kun mahdolliset pehmeät paikat ovat etukäteen tiedossa”, aamutuurinsa päätökseen saanut Janne Himanen,
26, perustelee. ”Ja pahimmat tiheiköt osaa sitten tehdä valoisaan aikaan.”

tehokkuutta, kun turha räiskäminen jää pois. On kaikkien osapuolten etu, että korjuujälki on hyvä”,
Himanen kuvailee.

Huolellinen havutus
korostuu
Työmaan korjuujälki todella on ensiluokkaista. Ajouria peittää tasainen havumatto. Kuten kuuluukin,
paksuimmat havupatjat löytyvät
juuri ajouran reunapuiden tyviltä.
”Havutus on tehtävä kuusikossa
kunnolla, jotta juuristovaurioilta
vältytään. Se hidastaa kuljettajan
työtä hieman, mutta siitä tulee
nopeasti rutiini”, Himanen sanoo.
Osaaminen on selvästi ollut
kunnossa ajokoneenkuljettajallakin, sillä korjuuvaurioita ei
puista löydy, vaikka tien varteen
on kuljetettu puuta noin 80 kuutiota hehtaarilta.
”Mielestäni hyvä harvennusjälki
on kiinni kuljettajan asenteesta.
Me haluamme tehdä työmme aina
niin hyvin kuin olisimme omassa
metsässä töissä”, Himanen vakuuttaa. Miestä on helppoa uskoa.

Ketjun kaikki lenkit
kunnossa
Alkusyksystä kuljettajakaksikko
teki harvennushakkuun kuopio-

laisen metsänomistajan Jussi Linnarannan kuusikossa. Aktiivisesti
metsiään hoitava, marraskuun
alussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallitukseen valittu Linnaranta antaa nuorille miehille avoimesti kiitosta työjäljestä.
”Korjuu onnistui erinomaisesti.
Kuljettajat havuttivat urat erityisen mallikkaasti, eikä juuristo- tai
runkovaurioita syntynyt. Puusto
jäi toiveeni mukaan hieman suosituksia tiheämmäksi.”
Linnarannan leimikko oli alun perin suunniteltu talvella korjattavaksi, mutta yhdessä Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa
korjuuta päätettiin kokeilla sulan maan aikaan.
”Kokemuksen myötä olen vakuuttunut, että täällä Pohjois-Savon
kuusivaltaisissa metsissä kesäaikaisia harvennushakkuita voidaan
lisätä merkittävästi. Se vaatii kaikilta uudenlaista asennoitumista”,
Linnaranta sanoo.
Linnaranta muistuttaa, että kuljettajan ratkaisut vaikuttavat metsän
kehitykseen ja arvoon jopa vuosikymmeniä. ”Kun osaaminen ja
asenne on kuljettajilla näin hyvällä mallilla, niin metsänomistajan on helppo asioida Metsä
Groupin kanssa myös jatkossa.”

Miljoonan motin haaste

Metsä Groupin kuitupuun käyttö
kasvaa ensi vuonna Äänekoskella käynnistyvän biotuotetehtaan myötä noin neljällä miljoonalla kuutiometrillä vuodessa.
”Olemme lähteneet kehittämään
aktiivisesti etenkin sulan maan aikaan tapahtuvaa puunkorjuuta”,
projektipäällikkö Mikko Välikoski
kertoo.
Vuonna 2019 on sulan maan aikaan tavoitteena korjata harvennusleimikoita yli kolme miljoonaa kuutiometriä nykyisen kahden
miljoonan kuution sijaan.
”Merkittävä lisäpotentiaali löytyy
juuri sulan maan aikaan tehtävistä
harvennushakkuista. Myös puutavaraterminaalien tehokas hyödyntäminen, varantojen hallinta
ja hankintapuun vastaanoton uudenlainen jaksottaminen auttavat
tavoitteen saavuttamisessa”, Välikoski sanoo.
”Sulan maan puunkorjuun yleistymistä ovat jarruttaneet osittain
myös metsäalalle syvään juurtuneet asenteet. Kuusikoiden kesäaikaiset harvennushakkuut ovat
tästä hyvä esimerkki. Ne mielletään edelleen yleisesti talviolosuhteita vaativiksi, vaikka korjuu
onnistuu usein jopa paremmin sulan maan aikaan.”
Teksti ja kuvat Sami Karppinen

Rauhallisesti ja
päättäväisesti
Miehillä on työn alla Metsä Groupin ostama yhdeksän hehtaarin
laajuinen ensiharvennusleimikko.
Miehet sanovat korjuun onnistuvan kivennäismaakuusikossa sulan maan aikaan usein erinomaisesti, kunhan työ suunnitellaan ja
toteutetaan huolella.
”Toki kelitkin vaikuttavat. Jos sataa
jatkuvasti, ei kaikille leimikoille
ole asiaa. Silloin pitää tarvittaessa
rohkeasti keskeyttää työt”, Huttunen toteaa.
Harvennusleimikolla kuljettajan
on maltettava tehdä työnsä hätäilemättä, vaikka mielessä vilisee myös se, että kuutioita on
saatava tien varteen. ”Tämä ei
ole paikka, jossa rikotaan mottiennätyksiä. Tosin työhön tulee

Hakkuukoneenkuljettajat Janne Himanen (vas.) ja Oskari Huttunen sanovat, että kuljettajalla pitää olla rohkeutta keskeyttää työt, jos keli huononee.
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Metsäasiaa merellä
Satakunnan Metsänomistajat järjesti metsäristeilyn jäsenilleen jo ties monettako kertaan. Mukaan kutsuttiin myös vanhaan malliin Turun
Seudun Metsänomistajien jäsenet. Ohjelma oli monipuolinen ja väki oppi sekä viihtyi. Perinnettä on siis syytä jatkaa. Kuvateksteissä tietoa tapahtumasta.
Rauno Numminen

" PEFC-sertifikaatti varmentaa sen, että Suomalainen puu on kestävästi kasvatettua ",
totesi pääsihteeri Auvo Kaivola Suomen
metsäsertifiointi ry:stä.

"Pakurista saa merkittävää lisätuloa", vakuuttaa Kai Korpi Suomen Pakuri Oy:stä.

"Maatalousyrittäjien Eläkelaitos pystyy tarjoamaan metsänomistajalle kilpailukykyisen eläkevakuutuksen ja myös tapaturmavakuutuksen", vakuutti mela-asiamies Asta
Suoranta.

"Tehojätkä-moto on saanut seurakseen
ajokoneen", kertoi Jussi-Pekka Usenius
Usewoodista.

"MetsäGroup pystyy tarjoamaan metsänomistajalle kaikki tarvittavat palvelut", totesi metsäasiantuntija, jäsenpalvelut Pertti
Myllymäki MetsäGroupista.

"Vasta puolet maamme metsistä on vakuutettu", laskeskeli Calle Marttinen
OP-Pohjolasta.
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Päättäjien Metsäakatemia synnytettiin tarpeeseen
Parikymmentä vuotta sitten nähtiin tarpeelliseksi laajentaa metsäalan tietämystä myös metsäsektorin ulkopuolelle. Yhtenä
keinona tähän nähtiin sellaisen
foorumin perustaminen, johon
voitaisiin kutsua toimijoita yhteiskunnan eri aloilta. Metsäakatemia on toiminut nyt 20 vuotta
ja neljäänkymmeneen Päättäjien Metsäakatemiaan on osallistunut lähes 1300 yhteiskunnallista vaikuttajaa: kansanedustajia,
yritysjohtajia, toimittajia, ministeriöiden virkamiehiä ja tietysti
metsäalan vaikuttajia.
Päättäjien Metsäakatemian
20-vuotisjuhlaa vietettiin marraskuun puolivälissä Finlandia-talossa lähes parinsadan juhlavieraan voimin. Tilaisuuden avasi

Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtaja ja
Osuuspankin toimitusjohtaja Reijo
Karhinen. Hän oli huolissaan siitä,
että metsänomistajien keski-ikä
nousee koko ajan ja tilakoko on
suhteellisen pieni keskimäärin
vain noin 30 hehtaaria. Metsänomistus pitäisi nähdä elinkeinotoimintana, jolloin siihen liittyisi taloudellinen intressi, eikä
pelkästään passiivisena omistuksena. Samoin kuin kaikessa muussakin toiminnassa uudistuminen
on metsän olemuksen ydintä. ”
Näin on meillä pankkimaailmassakin ”, vertasi Reijo Karhinen.
Päättäjien Metsäakatemian juhlapuheen piti pääministeri Juha
Sipilä. Heti puheensa alussa hän
muistutti hallitusohjelmaan kir-

Päättäjien Metsäakatemian 20-vuotisjuhlan avannut Reijo Karhinen totesi, että uudistuminen on metsän olemuksen ydintä.

jatuista metsäsektoriin liittyvistä
asioista. Siellä todetaan, että metsänomistajien tilakokoa pyritään
kasvattamaan, yrittäjämäisen
metsänomistuksen mahdollisuuksia edistetään ja metsänomistajien sukupolvenvaihdoksien kannattavuutta parannetaan. Juha
Sipilä muistutti myös Luken tekemästä selvityksestä, jossa todetaan, että maamme metsien
kasvu voidaan nostaa 150 miljoonaan kuutioon vuodessa. Sipilä kannatti myös puun käytön
lisäämistä rakentamisessa, mutta
kuitenkin niin, että sitä tehtäisiin
yhdessä betonin, raudan ja lasin
kanssa. Kullakin materiaalilla on
paikkansa rakentamisessa ja ne
voivat tukea toinen toisiaan. Juhlapuheensa lopuksi pääministeri

Juhlapuheen pitäjä pääministeri Juha Sipilä
kehotti kehittämään EU:n metsäakatemian,
sillä EU virkamiesten tietämys esimerkiksi
Suomen metsäklusterista on huolestuttavan heikko.

Juha Sipilä halusi kylvää ajatuksen siemenen itämään Päättäjien
Metsäakatemian toimijoiden mieliin. ” EU:n virkamiehet tuntevat
huonosti pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsätaloutta ja
tästä syystä heille olisi syytä kehittää oma EU:n metsäakatemia
”, kehotti pääministeri Juha Sipilä.
Etämetsänomistajien Liiton edustajat pitivät Juha Sipilän ehdotusta
kannatettavana ja jättivät oman
vetoomuksensa asian puolesta
Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portinille.
Rauno Numminen

Päättäjien Metsäakatemian johtajana toimii Tiina Rytilä.
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Uusia metsätilanomistajayhdistyksiä kaavaillaan
Vaasan ja Seinäjoen seuduille
Toistakymmentä metsänomistajaa kokoontui suomen metsäkeskuksen Vaasan toimiston tiloihin kuulemaan etämetsänomistajien liiton
ja sen jäsenyhdistysten toiminnasta. Kuullun perusteella oli tarkoitus
päättää siitä, olisiko Vaasan alueelle tarpeen perustaa uusi metsä-

tilanomistajayhdistys. Tarve todettiin ja metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Björn Stenmarkin johdolla ryhdytään tuumasta toimeen.
Onneksi olkoon Vaasa ja tervetuloa mukaan toimintaan.

Etelä-Pohjanmaalaiset metsänomistajat kokoontuivat pohtimaan oman yhdistyksen tai kerhon perustamista. Kiinnostusta asiaan oli, sillä paikalle oli Metsäkeskuksen kutsusta kokoontunut nelisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. Allekirjoittaneen alustuksen jälkeen asiasta virisi innostunut keskustelu ja lopputulos oli se, että oman yhdistyksen perustamiseksi päätettiin ryhtyä tosi toimiin. Käytännön organisoijiksi valittiin
nelihenkinen toimikunta, johon kuuluvat Tiina Kuisti ( kuvassa vasemmalla ), Pertti Rinta-Nikula, Päivi Katajamäki ja Ulla Sydänoja-Wallin. Ryhmän kokoonkutsujana toimii asiakkuuspäällikkö Jouni Aila Metsäkeskuksesta.
Rauno Numminen
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Metsäalalla tapahtuu
Metsävaratiedot
julkisemmiksi
Metsään.fi-palvelussa olevan
metsävaratiedon julkisuus on
puhuttanut koko kevään. Tietojen täyttä julkisuutta ovat vaatineet sekä EU että metsäteollisuus. Syyskuussa asiaan saatiin
kompromissiesitys, johon liittyvät lakimuutokset olivat marraskuussa lausunnolla.
Esityksen mukaan metsään.fi-palvelussa olevat metsävaratiedot
ovat julkisia, mutta metsänomistajalla on oikeus poistaa kuviomuotoiset metsävaratietonsa
palvelusta. Ehdotettua ratkaisua voisi kuvailla kohtuulliseksi
kompromissiksi.
Esityksen hyödyksi voidaan olettaa, että myös metsänomistajien
palvelujen tarjonta tulee laajenemaan, paranemaan ja kohdentumaan paremmin, kun avoin
metsävaratietotieto on kaikkien

käytettävissä. Esityksessä on myös
pieniä parannuksia ja tarkennuksia sekä metsävaratietojen ylläpitoon että metsänomistajatietojen luovutuksiin.
Esityksen haittana on metsänomistajan metsävaratietojen yksityisyyden poistuminen lähes
täysin. Metsänomistajalle jää ainoastaan mahdollisuus poistaa
kuviotietonsa kokonaan järjestelmästä. Tämäkään poisto ole
täydellinen, vaan kaikki tilaa
koskevat Metsäkeskukseen viranomaispäätökset - kuten metsänkäyttöilmoitukset ja Kemera-hakemukset - ovat olleet ja
ovat edelleen julkisia.
Syksyllä tehty kyselytutkimus
antoi viitteitä, että kieltoa tulisi
käyttämään lopulta vain pieni
osa metsänomistajista. Eri asia
on, miten paljon tehty ratkaisu
vähentää metsänomistajien halua käyttää metsään.fi palvelua ja

ylläpitää siellä olevia metsävaratietojaan. Metsäsuunnitelmia tulee kyllä muutoksen myötä siirtymään enemmän ylläpidettäväksi
muiden palveluntuottajien palvelimille ja metsään.fi-palvelun
käyttö vähenee.
Esitys herättää vanhoja pelkoja
siitä, että jos metsävaratiedot ovat
helposti ja laajasti kaikkien saatavilla erilaiset esitykset metsätalouden rajoittamiseksi tai estämiseksi lisääntyvät. Tämä pelko
tulee aiheuttamaan osan metsävaratietojen poistopyynnöistä.
Etämetsänomistajien Liitossa
metsävaratietoasiaa on käsitelty
monessa vaiheessa. Liiton vuosikokouksessa keväällä siitä puhuttiin paljon ja sen jälkeen Liiton edustajat ovat pitäneet asiasta
palavereja niin ministeriössä kuin
muidenkin osapuolien kanssa.
Liitto jätti lausunnon ehdotetuista
lakimuutoksista keskustelujen ja

yhdistyksiltä tulleen palautteen
pohjalta. Lausunto löytyy Liiton
nettisivulta.

Kemeran tilanne
Metsätalouden Kemera-tukien
osalta kuluva vuosi on ollut hankala, kun uusi kaksiosainen haku
on aiheuttanut ihmettelyä puolin
ja toisin ja osa tuista on ollut hakukiellossa. Tilanne on nyt paranemaan päin kun taimikon varhaishoidon tukia voi taas hakea ja
terveyslannoituksen osalta hakusulku päättyy vuoden vaihteessa.
Valitettavasti nuoren metsän hoidon hakusulku jatkuu myös vuoden vaihteen jälkeen.
Kannattaa myös kokeilla taimikonhoidon hakemuksen tekoa
metsään.fi-palvelun kautta. Se
tuli mahdolliseksi alkusyksystä.
Jaakko Temmes

Metsänhoitoyhdistysvaalit 2016
Etämetsänomistajien Liiton jäseniä, jotka tulivat valituksi metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon.
Metsänhoitoyhdistys
MHY Etelä-Karjala
MHY Kainuu
MHY Kainuu
MHY Kainuu
MHY Kangasniemi-Pieksämäki
MHY Kangasniemi-Pieksämäki
MHY Kangasniemi-Pieksämäki
MHY Kangasniemi-Pieksämäki
MHY Kymenlaakso
MHY Kymenlaakso
MHY Lakeus
MHY Länsi-Pohja
MHY Muhos
MHY Muhos
MHY Oulun Seutu
MHY Oulun Seutu
MHY Päijät-Häme
MHY Päijät-Häme
MHY Päijät-Häme
MHY Pirkanmaa
MHY Pohjois-Pirkka
MHY Roine
MHY Rokua-Paljakka
MHY Satakunta
MHY Suomenselkä

Nimi
Irma Welling
Ari Korhonen
Risto Haapakoski
Jari Kemppainen
Ilkka Kinnunen
Jukka Kovanen
Heikki Kääriäinen
Iiris Utriainen
Juha Nikula
Annukka Kimmo
Herman Hakala
Heikki Kärki
Mikko Honkanen
Riitta Kukkohovi-Colpaert
Atso Sipola
Juha Inkilä
Pekka Kotilainen
Heini Katajisto
Maire Kalliokoski
Timo Mäkelä
Erkki Tuuna
Jyrki Jaakkola
Raimo Tuovinen
Rauno Numminen
Maija Pihlajamäki

Onnittelut valituille. Tehkää viisaita päätöksiä.

Metsätilanomistajayhdistys
Saimaan Metsänomistajat ry
Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry
Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry
Kajaanin Seudun Metsänomistajat ry
Pieksamäen Metsänomistajat ry
Pieksamäen Metsänomistajat ry
Pieksamäen Metsänomistajat ry
Pieksamäen Metsänomistajat ry
Kouvolan Seudun Metsätilanomistajat ry
Saimaan Metsänomistajat ry
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Meän metsäkerho
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry
Tampereen Seudun Metsänomistajat ry
Oulun Seudun Metsätilanomistajat ry
Satakunnan Metsänomistajat ry
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry
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Terveisiä Metsämessujen PKMO:n ja
ETAMOL:n messuosaltolta
Messuosastomme oli näkyvällä
paikalla muiden metsätoimijoiden joukossa. Ständillä päivystivat tänä vuonna myös Tampereen ja Turun yhdistysten aktiivit
meidän lisäksi, joten päivystysvuoro ei tullut itse kenellekään
rasitteeksi. Osastolle pysähtyivät
kiitettävästi monet tutut ja yhdistyksestämme kiinnostuneet messukävijät. Muutamia nuoriakin oli
ilahduttavasti niiden joukossa,
jotka ottivat esitteitämme lähemmin tutkittavaksi. Heitä saisi olla
paljon enemmän. Keskustelut polveilivat runsaina ajankohtaisista
metsäasioista, metsätuhoista,
metsänhoitotoimenpiteistä, metsäsijoittamisesta, jäsenyysetuihin
ja toimintaan. Metsälavan luentoja pidettiin myös kiinnostavina.
Jäsenemme ovat tyytyväisiä saamastaan messulipusta. Monet kertoivat myös vastanneensa jäsen-

kyselyymme. Tavoitteenamme on
palvella jäseniämme tai jäseniksi
aikovia mahdollisimman hyvin.
Olemmme toimineet messuilla
tällä kaavalla useita vuosia ja haluamme uudistaa messutoimintaa
tulevina vuosina. Uusia ideoita
ja vinkkejä otamme mielellämme
vastaan. Yllätykseksemme metsäradiotoimittaja osoitti kiinnostusta yhdistykseemme ja tekemäämme jäsenkyselyyn. Radiosta
kuullaan myöhemmin.

Messuterveisin Lea Kaakkurivaara,
PKMO ry
Kuuntele puheenjohtaja Eero Mikkolan haastattelu Metsäradiossa
ke 7.12 klo 20.06. Löytyy netistä
Ylen Areenasta.
Messuisäntinä vuorossa Pertti Kauppinen Tampereen seudun metsänomistajista ja Esko With Pääkaupunkiseudun metsänomistajista.

” METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA
VARMISTAT PUURAKENTAMISEN OSAAMISEN
TULEVAISUUDESSA.”
GERHARD FINK
Puurakentamisen professori
Aalto-yliopisto

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa puurakentamisen
tutkimusta ja koulutusta Aalto-yliopistossa ja
Vaasan yliopistossa.

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA
Säpinää messuilla. Jäsenyyden hyödyistä kertomassa Timo Kokkola ja
Eero Mikkola Pääkaupunkiseudun metsänomistajista.

METSASAATIO.FI
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27.9.2016 Puun päivän tapahtuma
Lappeenrannan Arboretumissa
25 henkilöä, joista 9 oli Saimaan
Metsänomistajat yhdistyksen jäsentä, osallistui Puun päivän tapahtumaan. Tilaisuus alkoi Miko
Sederholmin trumpettifanfaarilla.
			

teita mm. auto- , lentokone- ja
urheiluvälineteollisuudesta.
Puu käytön soisi lisääntyvän myös
rakentamisessa. Tiettävästi maailman suurin hirsikoulu on valmistunut tänä kesänä Pudasjärvelle.
Siihen käytettyjen hirsien yhteenlaskettu pituus on yli 30 kilometriä eli Lappeenrannasta Ylämaalle
asti. Koulua on kuvattu tunnelmalliseksi opinahjoksi,jossa on
helppo hengittää.
Metsillä on myös tärkeä ilmasuojelullinen merkitys. Ne sitovat ilmasta hiilidioksidia ja hidastavat
ilmaston lämpenemistä ja kasvihuoneilmiötä. Puut ja puutuotteet
toimivat hiilen varastoina. Metsät
vähentävät myös ravinteiden valumista vesistöihin ja hidastavat
siten vesistöjen rehevöittymistä.

Kuvaaja: Anne Veijovuori
Fanfaarin jälkeen yhdistksen puheenjohtaja Irma Welling esitti
Puun päivän julistuksen.
”Puun päivää on Suomessa vietetty vuodesta 1998 lähtien. Sen
tarkoituksena on kiinnittää huomiota puiden ja metsien merkitykseen. Tämä on kuudes kerta, kun
Saimaan Metsänomistajat istuttavat Puun päivänä nuoren puun eli
vesan Lappeenrannan Arboretumiin eli puulajipuistoon.

Metsät ovat myös tärkeitä virkistäytymispaikkoja ja voimanlähteitä. Aleksis Kivi on kauniisti
kirjoittanut ” Metsä avaa mielen
kaikelle ihanuudelle”.
Metsien suuren merkityksen
vuoksi on tärkeätä pitää hyvää
huolta niistä. Varjelkaamme metsien monimuotoisuutta ja luontoarvoja arkimetsänhoidon käytännöissä jättämällä arvokkaat
elinympäristöt käsittelemättä.

Metsistä ei suotta puhuta vihreänä kultana, onhan metsäsektori Suomen tärkein vientitoimiala. Etelä-Karjalassa meillä on
Suomen suurin metsäteollisuuskeskittymä, metsien taloudellinen ja työllistävä merkitys on
helppo ymmärtää.
Itä-Suomen yliopiston professorin
Reijo Lappalaisen mukaan puun
hyödyntämisessä eletään nyt samanlaista murrosta kuin öljyssä
silloin,kun siitä keksittiin ryhtyä
valmistamaan muoveja ja kumia.
Puun kuituja ja hienokemikaaleja
hyödynnetään jo vaate-, lääke-,
elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Tunnettuja uutuustuotteita
ovat ekologiset tekstiilikuidut,
syöpälääkkeet ja aromiaineet.
Myös puupohjaisia hiilikuituja kehitetään ja niille löytyy käyttökoh-

Kuvaaja: Anne Veijovuori

Näin turvaamme uhanalaisille
kasveille ja eläimille riittävät
elinolosuhteet.
Puun päivänä meitä kehoitetaan
istuttamaan puita. Vanha viisaus
sanoo ”Joka on istuttanut puun,
ei ole elänyt turhaan”. Saimaan
Metsänomistajien yhdistys on
vaalinut puun päivän viettoa istuttamalla oman puun Lappeenrannan Arboretumiin vuodesta
2010 lähtien. Ensin istutettiin
Pirkkalan koivu (Betula pendula
f. bircalensis), sitten purppurakoivu (Betula pendula ´Purpurea'),
pylväskoivu (Betula pubescens f.
columnaris) sekä liuskavisakoivu
´Kaarlo´ (Betula pendula var Carelica ´Kaarlo´) ja punakoivu (Betula
pubescens f. rubra). Tänä vuonna
on vuorossa rauduskoivu (Betula
pendula). Puulajin ja istutuspaikan valinnan on tehnyt kaupungin puutarhuri Hannu Tolonen. ”
Julistuksen jälkeen tapahtui istutus Lappeenrannan kaupungin
ympäristösuunnittelijan Anne Veijovuoren ohjeiden saattelemana.
Istutuksen jälkeen hortonomiopiskelija Mirja Heikkinen kertoi arboretumin puiden rekisteröinnistä.
Arboretumissa on yli 1 600 puuta.
Rekisteriin on merkitty puun nimen lisäksi sen kunto. Puut on ryh-

mitelty kuuteen osakokonaisuuteen,joille on annettu kuvaavat
nimet. Yhden ryhmän muodostavat ” kevätkukinnan hurmaa” puut
ja toisen ”pihlajapotpurit männikössä” puut. Puistoon on myös
suunniteltu koululaisreittejä. Kuulimme myös Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna 1987
istutetuista kahdesta ITLA-kuusesta, jotka kaupunki oli hankkinut ja kartuttanut niillä Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahastoa 5 000 markalla/puu.
Kaikki juhlakuusiperinteen yksilöt ovat Helsingin Kaivopuistossa kasvavan itsenäisyyden
kuusen siemenjälkeläisiä. Tämä
itsenäisyyden kuusi on vuonna
1917 kylvetty puu, joka istutettiin Kaivopuistoon vuonna 1931.
Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlavuonna 1967 istutettiin 30
000 Kotikuusta, joita löytyy myös
Lappeenrannasta. Ensi vuonna on
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuorossa Tulevaisuuden kuusi-kampanja.
Metsänhoito- ja 4H- yhdistykset
organisoivat tulevaisuuden juhlakuusien jakelua. Tulevaisuuden kuusien istuttamisella korostetaan uskoa tulevaisuuteen,
myönteistä yhdessä tekemistä ja
kansainvälisyyttä.
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Saimaan Metsänomistajat toiminut 10 vuotta
Saimaan Metsänomistajat ry vietti
kuusi- ja 10-vuotisjuhlaa Kasinolla
28 osallistujan voimalla. Kaukaisimmat vieraat tulivat Torniosta
ja Luvialta. Yhdistyksen perustajajäsen ja ensimmäisen johtokunnan varapuheenjohtaja Heikki
Kärki vaikuttaa nykyään Torniossa
Meän Mettäkerho ry:ssä. Etämetsänomistajien Liitto ry:n puheenjohtaja Rauno Numminen saapui
juhliin Luvialta, läheltä Poria. Ensimmäisen johtokunnan jäsenistä
olivat paikalla myös ensimmäinen
puheenjohtaja Annukka Kimmo ja
johtokunnan jäsen Raija Kaipainen. Yhdistyksellä on vuosien varrella ollut kolme puheenjohtajaa
ja kaikki naisia. Juhlapuheessaan
Annukka Kimmo kiteytti alkuvuosien toiminnan metsätaitoiluun,
taimikonhoitoon ja metsäsuunnitelman tekemiseen keskittyneeksi. Vaikka yhdistys on toiminut pienellä budjetilla, rahan
puute ei ole ollut toiminnan este.
Tapahtumista nousivat esiin Lappeenrannan Arboretumiin vuonna

2007 tehty iltakävely ja siitä virinnyt vuosittainen Puun päivän-tapahtuma Vesan nimipäivänä 27.9.
Lappeenrannan kaupungin puutarhuri Hannu Tolonen ja yhdistyksemme nykyinen sihteeri, ympäristösuunnittelija Anne Veijovuori
saivat kiitokset Puun päivän-yhteistyöstä. Myös jäsenemme Marjut Sassi sai kiitokset Pien-Saimaan
suojeluyhdistystyöstä, Tuuliaisen
Raija Metso-suojelukohteista ja
Tapio Suomalainen aktiivisesta
yhdistystoiminnasta ja yhteishengen luomisesta sekä Ilkka
Snellman blogivastaavan työstä
ja puunsorvaajien toimintaan tutustuttamisesta. Hän sivusi myös
puheessaan sitä,kuinka Metsäkeskuksen, Tapion ja metsänhoitoyhdistysten rooleissa on tapahtunut
muutoksia yhdistyksen toiminnan
aikana. Kaikki nämä tahot ja metsäteollisuusyritysten yhdyshenkilöt Jari Makkonen (MG), Merja
Nieminen (UPM) ja nyt jo edesmennyt Raimo Summanen (SE)
mainittiin kiitospuheessa.

Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku
Vaario kertoi puheenvuorossaan,kuinka Kaakkois-Suomessa
metsien hyödyntäminen on jo
nyt täyskäytössä ja kantohinnat
maan korkeimmat. Kuulimme
myös,että Mhy järjestää tammikuussa alueellamme sukupolvenvaihdoksesta ja metsätalousverotuksen muutoksista tietoiltoja.
Kuulimme myös,että yhdistyksen
puheenjohtaja Irma Welling tuli
valituksi uuteen Mhyn valtuustoon
kaudelle 2017-2018. Irma kiitti yhdistyksen jäsenistöä saamistaan
äänistä ja kannustuksesta.
Etämetsänomistajien Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Rauno
Numminen kertoi,että pisimpään
toiminut jäsenyhdistys Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat
on toiminut lähes 35 vuotta ja
Satakunnan Metsänomistajat yli
20 vuotta. Rauno kiertää parasta
aikaa Suomea ristiin rastiin uusien
jäsenyhdistysten perustamiseksi.

METSÄÄN SIJOITTAJAN
Koulutusohjelma

Henkilöt oikealta Irma Welling,
Heikki Kärki, Rauno Numminen,
Annukka Kimmo ja Raija Kaipainen
Illan laulutähtenä oli lukiolainen
Anni Vesterinen,joka lauloi laulut ”Valkea Joulu/White Christmas”, ”Ihmisten edessä”, ”Elämän nälkä”, ”Valot pimeyksien
reunalla” ja ” Sinun vuorosi loistaa”. Yhdistystoiminnankin voi
nähdä mahdollisuutena antaa
valomme loistaa !

sa
Seuraavas
sätietoa
li
ä
s
s
e
d
h
le
sta!
koulutukse

Koulutus järjestetään pääkaupunkiseudulla maalis- ja toukokuun 2017
välisenä aikana. Kesto 6 iltaa / 3 tuntia kerrallaan
Koulutus koostuu seuraavista moduuleista
• Metsä vakavasti otettavana sijoituskohteena
• Metsäomaisuuden hoito tehokkaasti ja tuottavasti
• Puumarkkinat ja niiden toiminta metsäsijoittajan näkökulmasta
• Uudet sähköiset palvelut liiketaloudellisen metsänomistajan tehokkaana
työkaluja
• Metsäliiketoimintaan vaikuttavan keskeisen lainsäädännön tunteminen
osana toiminnan optimointia
Lisätietoja
Aaro Saarimäki, Työtehoseura ry, 050 592 5155
Rauno Numminen, Etämetsänomistajien Liitto Ry, 0500 328333

TTS Työtehoseura

Rauno Numminen
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Kansainvälistä kestävyyttä
– seminaari PEFC-kriteerien päivitystyöstä
Seminaari PEFC metsäsertifioinnista pidettiin metsämessujen
yhteydessä 10.11.2016. Seminaarissa käytiin läpi PEFC kehitystyötä. Esityksissä pohdittiin
esimerkiksi sitä, miten hiilensidonnan tavoitteet voisivat näkyä
sertifiointikriteereissä.
Etämetsänomistajien Liitolta oli
pyydetty kommenttipuheenvuoro
tilaisuuteen. Kommenttipuheenvuoro käsitteli metsäsertifiointia
metsänomistajan näkökulmasta.

Puheenvuorossa toivottiin sertifioinnin hyötyjen selvempää näkymistä metsänomistajille esimerkiksi paremman puun hinnan
muodossa. Myös kilpailevia PEFC
ja FSC sertifiointia verrattiin ja todettiin PEFC:n olevan vahva metsässä ja heikko markkinoilla ja
FSC:n taas heikko metsässä ja
vahva markkinoilla.
Kommenttipuheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Liiton
nettisivuilta.

Michael Berger, PEFC International

Pasi Puttonen, Helsingin Yliopisto
Auvo Kaivola, PEFC Suomi

Jaakko Temmes

Metsänomistajan kannattaa osallistua yleiskaavan laadintaan
Metsänomistajille on
laadittu esite yleiskaavoituksesta. Tarkoituksena
on aktivoida metsänomistajia ja parantaa
heidän valmiuksia kaavoituksen eri vaiheissa.
Esitteessä annetaan
vinkkejä siitä, miten
metsänomistaja voi itse
arvioida yleiskaavan
vaikutuksia metsätaloutensa harjoittamiseen.
Kaavoituksessa metsätalous on
yksi maankäyttömuoto muiden
joukossa. Kuntien kaavoittajat ja
kaavoituskonsultit määrittelevät
kaavaan tulevat alueet esimerkiksi asumisen, palveluiden, virkistyksen ja metsätalouden käyttöön. Kunta ohjaa maankäyttöä,
jolloin kunta joutuu ottamaan kantaa useisiin erilaisiin ja jopa ristiriitaisiinkin näkökohtiin.

Perehdy metsiesi kaavamerkintöihin ja
–määräyksiin

Kaavoituksen vaikutukset metsien
käsittelyyn mietityttävät monia
metsänomistajia. Erilaiset näkökohdat saattavat aiheuttaa metsätalouden harjoittamiselle haittaa
mutta kaava saattaa myös tuoda
metsänomistajalle hyötyjä.

Kaavan vaikutukset metsätalouteen aiheutuvat kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. Metsänomistajan on tärkeää miettiä
omat tavoitteensa metsien käytölle, tuoda ne esille kaavoittajalle ja vaikuttaa kaavoituksen sisältöön sen laadintavaiheessa.

Esitä mielipiteesi
kaavoittajalle

Varhainen osallistuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö kaavan
laatijoiden ja osallisten kesken
ovat keskeisiä periaatteita onnistuneelle kaavoitukselle. Metsänomistajan on hyvä seurata
kaavoitusta aktiivisesti. Mitä
aiemmin hänellä on tietoa laadittavasta kaavasta, sitä paremmat mahdollisuudet on hänellä
päästä vaikuttamaan kaavan sisältöön. Hyväksyttyyn kaavaan on
vaikeaa saada muutoksia.
Metsänomistaja voi kertoa omia
tarpeitaan ja tavoitteitaan kaavoittajalle, kun kunta ilmoittaa
kaavasta tai sen aloittamisesta
esimerkiksi kaavoituskatsauksessa. Kiinnitä huomiota kaava-alueen rajaukseen, metsätalouden kannalta olennaisiin
kaavamerkintöihin ja niihin liittyviin kaavamääräyksiin. Perehdy
kaavan ratkaisujen taustaksi tehtyihin selvityksiin.

• Pyydä apua metsäalan organisaatioilta ja kunnasta.
• Hae hyväksymispäätökseen tarvittaessa muutosta.

Metsänomistajan
osallistumisen ja
vaikuttamisen periaatteet
• Seuraa kaavoitusta eri lähteistä.
• Mieti omat tavoitteesi kaavoitettavan alueen osalta.
• Tutustu kaavoituksen aineistoihin.
• Osallistu yleisötilaisuuksiin.
• Esitä mielipiteesi kaavan laadinnan eri vaiheissa.
• Selvitä kaavamerkintöjen ja -määräysten sisältö ja vaikutukset metsiesi käyttöön.
• Tee muistutus kaavaehdotuksesta,
mikäli metsiesi osalta on epäselvyyttä.
• Tee yhteistyötä muiden metsänomistajien kanssa.

Metsänomistajille uutta
tietoa kaavoitukseen
osallistumiseen

Esite laadittiin Tapio Oy:ssä maaja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja metsäalan toimijoiden yhteistyönä. Työ tehtiin
maa- ja metsätalousministeriön
rahoituksella.
Esite
ja
diasarja
o va t
vapaasti käytettävissä Tapion
verkkosivuilla http://tapio.fi/
metsanomistajan-kaavoitusapu/
Airi Matila, Ari Kotiharju ja
Tommi Tenhola

Metsänomistajan
kaavoitusapu

ONKO

A member of the

Group

SINULLA JO KEVYTKÄYNNISTYS
- Dolmaria ei tarvitse riuhtoa!

399,alv 24%

eur

PS-420SC Erinomainen
yleis-/farmarisaha!

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

Easystart ominaisuuden ansiosta tasainen veto
ilman riuhtaisua riittää. Kevyt ja kestävä
magnesiumvalurunko, ketjun kiristys sivulta.
13”/33 cm / 42 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

Soitellen Soteen – UIT Itämeren aalloilla
9.1.–20.1.2017
Katsojien ja kriitikoiden ylistämä Uuden Iloisen Teatterin
musiikki-iloittelu nähdään tammikuussa Viking Gracella.
Ajankohtaisiin kysymyksiin hersyvällä huumorilla tarraavan iloittelun
tähtinä nähdään muun muassa UIT:n luottonäyttelijät Sari Siikander ja
Jussi Lampi. Yllätysiloittelijana lavalle nousee taitoluistelun Euroopan
mestari Laura Lepistö. Esityksen musiikista vastaa Jean S.
Teatterista pääset nauttimaan varaamalla Piknik-päiväristeilyn tai
Vuorokauden risteilyn Viking Gracella. Tervetuloa merelle viihtymään!

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).
Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VARAA
PAIKKASI
NYT!

Nykyinen tilaajakin voi
hyödyntää Metsälehden
tarjouksen.
Vaikka olisitkin jo Metsälehden
tilaaja, sinun kannatta tarttua Metsälehden jäsentarjoukseemme. Jos
ilmoitat jo nyt ottavasi Metsälehden tarjoushintaan, niin nykyisen
tilauksesi tai laskutuskautesi päätyttyä alkaa heti perään uusi kausi
tarjoushinnalla.

SIJOITA METSÄSI
KASVUUN JOPA
15 % TUOTOLLA

Meneillään olevaa tilauskautta ei
siis kesksytetä, mutta sen jälkeen
tilaus jatkuu tarjoushinnalla.

Kannatta tarttua
tilaisuuteen.

Kasvatuslannoitus on yksi taloudellisesti kannattavimmista puuntuotannon investoinneista. Lannoitus lisää metsän tuottoa ja
parantaa metsätalouden kannattavuutta. Vuosituotto lannoitusinvestoinnille voi olla jopa 15 %, ja lannoituskustannukset saa
tyypillisesti noin kaksin-kolminkertaisina takaisin päätehakkuutuloina.
Kasvatuslannoitus kannattaa tehdä hyvässä kasvussa oleviin
mänty- ja kuusimetsiin. Paras ajankohta lannoitukselle on 1–4
vuotta harvennuksen jälkeen.
Kysy lisää ja pyydä tarjous omalta metsäasiantuntijaltasi.
Voit pyytää tarjouksen myös osoitteessa
www.metsaforest.com --------> Metsänhoito.

Metsävarallisuuden asiantuntija
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METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Maastotaulukot

www.tapio.fi/maastotaulukot

UUTTA!

Tapion huippusuositut
Maastotaulukoiden
digitaalinen aikakausi

Hyvän metsänhoidon suositukset – MAASTOTAULUKOT
ovat nyt saatavilla mobiilisti! Pidä keskeisin metsätieto aina mukanasi.
Dynaamiset taulukot ja laskurit sekä havainnolliset
kuvaesimerkittuovat maastotaulukoihin aivan uuden ulottuvuuden.

Koneita isännille ja urakoitsijoille!
Harvesteri ja Ajokone
Hakkuu ja raivaus harvesterilla tai
www.usewood.fi combi-varustetulla ajokoneella.

040-1830366

Katso videot www.usewood.fi

Muista myös Tapion painetut julkaisut!
www.tapionkauppa.fi

JÄSENETUHINTAAN.
www.edutjasenelle.f i/etamol
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

Kerro soittaessa, että kyseessä on Etamol jäsenetutilaus.
Tilausmaksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen.
Säästä tilauslasku verotukseen.

Polku omaan metsään
Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä
verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen metsän puolesta
puhujana yli 80 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta,
ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta
metsänomistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy
23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia.

Vuoden tilausjakso

95,00
(norm. 138,00)
Etusi 43,00

Etämetsänomistajien liitto toivottaa
jäsenyhdistystensä jäsenille ja
yhteistyökumppaneilleen

Hyvää Joulua

ja menestyksellistä

Uutta Vuotta.

Kiitos myös etämetsänomistajien liiton jäsenyhdistysten johtokuntien ja hallitusten jäsenille hyvästä yhteistyöstä
etämetsänomistajien liiton kanssa ja omien yhdistystenne hyvästä johtamisesta.

