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Etämetsänomistajien Liitto toivottaa

Hyvää Joulua
ja menestyksellistä vuotta 2018
jäsenyhdistystensä jäsenille
ja yhteistyökumppaneilleen.
Jatketaan yhteistyötä etämetsänomistajien
edunvalvonnan hyväksi.
Etämetsänomistajien Liiton hallitus

Etämetsänomistajien Liiton 20-vuotisjuhla täytti salin Turun Cumuluksessa.

Pääkirjoitus

Rauno Numminen

Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä Etämetsänomistajien Liitolle
Etämetsänomistajien Liitolla on
koko toimintansa ajan ollut useita
yhteistyökumppaneita. Kantavana
periaatteena on ollut se, että samalta
toimialalta on vain yksi toimija.
Tällä on tärkeä merkitys yhteistyökumppanille. Se myös helpottaa
yhteistyöneuvotteluja. Useimpien
yhteistyökumppaneiden kanssa
Etämetsänomistajien Liitto on
tehnyt yhteistyötä vuosia.
Ensi vuodeksi Etämetsänomistajien Liitto on tehnyt talouden
kannalta merkittävät yhteistyösopimukset MetsäGroupin, Suomen
Metsäsäätiön, Osuuspankin, Tapio
Silvan, Maatalousyrittäjien Elä-

kelaitoksen, Metsäkustannuksen,
VikingLinen ja Suomen Pakurin
kanssa. Sopimuksen perusteella
yhteistyökumppani saa näkyvyyttä
sekä Etämetsänomistaja-lehdessä,
sähköisissä tiedotteissa että kotisivuilla. Yhteistyökumppanit voivat
myös esiintyä liiton tapahtumissa.
Tärkeää on huomata myös se, että
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset voivat pyytää Etämetsänomistajien Liiton yhteistyökumppaneita omiin tilaisuuksiinsa.
Yhteistyön perusteella kahvituksesta ja postituksista voi myös neuvotella yhteistyökumppanin kanssa.
Etämetsänomistajien Liitto

hakee jatkuvasti myös uusia yhteistyökumppaneita. Tälläkin hetkellä
neuvotteluja käydään useamman
yhteistyökandidaatin kanssa. Neuvottelujen tuloksista tiedotetaan
jäsenyhdistyksille sitä mukaa kuin
ne edistyvät.
Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden lisäksi Etämetsänomistajien Liitto tekee toiminnallista yhteistyötä Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Tähän perustuen
liiton jäsenyhdistysten on mahdollista päästä esittelemään toimintaansa muun muassa Metsään ABC-tilaisuuksiin. Etämetsänomistajien Liitto on jäsenenä

myös Suomen Metsäyhdistyksessä
ja osakkaana Suomen Puukauppa
Oy:ssä.
Kaikessa yhteistyössä on tärkeää,
että molemmat osapuolet ovat aktiivisia yhteistyössä. Kehotankin Etämetsänomistajien Liiton olemaan
aktiivisesti yhteydessä yhteistyökumppaneihimme. Vastaava toive
on Liiton puolesta esitetty myös
yhteistyökumppaneille. Kannattaa
sopia neuvotteluhetki kumppanin
kanssa ja sopia siitä, mitä yhdessä
tehdään ensi vuonna. Yhdessä
olemme enemmän kuin yksin.
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PUUNOSTAJAT KILPAILEVAT KUUTIOISTASI:

NYT PÄÄSET
PUUSTA PITKÄLLE

Kuutio on kaikille avoin digitaalinen puukaupan markkinapaikka.
Sen käyttö on metsänomistajille maksutonta. Kuutiossa voi kilpailuttaa puukaupat joko suoraan itse tai käyttämällä asiantuntijapalveluita.
Kuution kehittämisestä vastaa Suomen Puukauppa Oy, jonka omistajina ovat lähes kaikki merkittävät metsäalan toimijat. Etämetsänomistajien liitto on yksi osakkaista. Etämetsänomistajat suosittelee jäsenilleen Kuution käyttöä.

HELPOIN TAPA MYYDÄ PUUTA
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Etämetsänomistajien Liitto toiminut jo 20 vuotta
Etämetsänomistajien Liitto juhlisti 20-vuotista taivaltaa järjestämällä yhteistyökumppaneilleen ja
jäsenyhdistystensä edustajille juhlatilaisuuden Turussa lokakuun
alkupuolella. Tapahtumaan osallistui kolmisen kymmentä henkilöä. Samassa yhteydessä luovutettiin myös Etämetsänomistajien
Liiton pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Rauno Nummiselle Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön
ja pääministeri Juha Sipilän allekirjoittama metsätalousneuvosarvonimen myöntämiseen liittyvä
avoin kirje. Avoimen kirjeen luovutti ja luovutuspuheen piti Etämetsänomistajien Liiton varapuheenjohtaja Jaakko Temmes.
20-vuotis juhlassa juhlapuheen
piti Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala. Siinä hän totesi,
että Etämetsänomistajien Liitto
on antanut merkittävän panoksen
koko Suomalaisen metsäklusterin
kehittämiseen. Esimerkkeinä tästä

hän mainitsi Liittomme toiminnan
puumarkkinatyöryhmässä ja uuden
metsälain valmistelussa. Juha Ojala

Juhlapuheen piti Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

Suomen Metsäkeskusta tilaisuudessa edusti
Markku Sievänen Turun aluetoimistosta

etämetsänomistaja
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote. Lehti painetaan
kotimaiselle Lumiforte 100g paperille. Tehdään Oulussa
Stora Enson tehtaalla. Paperi on 90% PEFC sertifioitu.
www.etametsanomistaja.fi
www.etamol.fi
päätoimittaja
Rauno Numminen
Puh. 0500 328 333
raunonumminen@hotmail.com

arvioi myös Etämetsänomistajien
Liiton merkityksen suuremmaksi
mitä sen jäsenmäärällä mitattu koko

Metsätalousneuvos –arvonimen avoimen kirjeen
luovutti Jaakko Temmes

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

MetsäGroupin tervehdyksen toi jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen.

Puheenjohtaja Irma Welling toi juhlaan Saimaan
Metsänomistajien tervehdyksen

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

välttämättä edellyttäisi. Sillä, että
Etämetsänomistajien Liitto näkyy
ja osallistuu on vaikutusta tähän.

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

ilmestymisajat 2018
Etämetsänomistaja ilmestyy kaksi
kertaa vuonna 2018
Materiaalin jättö ja
ilmestyminen
1/2018
17.2.
Vko 10
3/2018
31.8.
Vko 37
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Pitkäjänteinen yhteistyö palkitsee

”Kesän lämpösumma jäi liian
pieneksi perunan optimaalisen
kasvun kannalta. Kiireet venyivät
pitkälle syksyyn, ja osalla Kalajoen
tiloista perunaa nostettiin vielä
lokakuun lopulla”, kertoo Hilla
Penttilä, yksi Penttilän perunatilan yrittäjistä.
Penttilä, 24, pyörittää modernia
ja yhdeksän ihmistä ympärivuotisesti työllistävää ruokaperunatilaa
Kalajoen Pitkäsenkylällä yhdessä
Anne-äidin ja kaksoissiskonsa
Helmin kanssa. Perheessä on myös
kaksi nuorempaa sisarusta Kalle,
16, ja Elle, 14.

10 miljoonaa kiloa
perunaa
Penttilän tilalla kasvatetaan vuosittain perunaa 4–5 miljoonaa kiloa.
Lisäksi sopimusviljelijät toimittavat
Penttilöille perunaa varastoitavaksi,
pestäväksi ja pakattavaksi. Kalajokilaakson vanhat merenpohjamaat
soveltuvat perunanviljelyyn erinomaisesti.
”Näin satokauden päättyessä
varastoissamme on noin 10 miljoonaa kiloa perunaa. Vuoden mittaan toimitamme niitä tukkuihin
eri puolelle Suomea. Kaupankäynti
pohjautuu pitkäaikaisiin ja luottamuksellisiin asiakassuhteisiin”, parhaillaan agrologi-opintoja monimuotokoulutuksena suorittava
Penttilä kuvailee.

Metsäliiton jäsen vuodesta 1993
Penttilät liittyivät Metsäliitto
Osuuskunnan jäseniksi vuonna
1993. Tuolloin perheen vuonna
2014 edesmennyt isä Antero Penttilä sopi jäsenyydestä.

Nykyisin perheen noin 150 hehtaarin metsäomaisuuden hoidosta
päävastuun kantaa Hilla Penttilä.
”Minulla on luontaista kiinnostusta
metsäasioihin, joten tämä tuntui
hyvältä ratkaisulta. Ja kuuluuhan
agrologi-opintoihinkin jonkin
verran metsätaloutta.”

Kuvat: Sami Karppinen

Suomen suurimpiin lukeutuva kalajokelainen ruokaperunatila pitää Penttilän
perheen kiireisenä. Metsäomaisuuden hoitosopimus Metsä Groupin kanssa
varmistaa, että tilan metsät hoidetaan mallikkaasti,
vaikka yrittäjät eivät itse
metsään ehtisikään.

Metsistämme huolehditaan hyvin
Yritystoiminta, opiskelu ja harrastukset täyttävät Hilla Penttilän
kalenterin niin tiiviisti, että perhe
luottaa metsäasioissa vahvasti Metsä
Groupin apuun. Yhteyshenkilönä
toimi pitkään metsäasiantuntija Esko Ylikangas, ja nyt reilun
vuoden ajan metsäomaisuudenhoidon asiantuntija Ari Hylkilä.
”Minulle sopii erinomaisesti, että
ammattilaiset pohtivat ja suunnittelevat metsässä tarvittavat toimenpiteet puolestamme. Tekemistä niissä
varmasti riittää”, Penttilä sanoo.
Viime aikoina Penttilöiden
karuista kallioista viljaviin notkanteisiin vaihtelevilla metsämailla
on tehty Metsä Groupin toimesta
niin taimikonhoitotöitä kuin harvennus- ja uudistushakkuitakin.
Hylkilä tekee metsänhoitosopimusasiakkaille vuosittain selkeän
esityksen tulevan vuoden toimenpiteistä tulo- ja menoarvioineen.
”Paitsi että teen esitykset toimenpiteistä, pyrin myös kertomaan kattavasti ehdotusten taustoista. Asiakas on aina se, joka tekee lopulliset päätökset”, Hylkilä painottaa.
”Me olemme olleet yhteistyöhön
tyytyväisiä. Kun viime kesänä kiersimme metsässä Arin kanssa, niin
minulle tuli aidosti sellainen olo,
että metsistämme todella huolehditaan hyvin”, Penttilä sanoo.

Metsäverkko aina taskussa
Penttilöiden tavoitteena on
hoitaa metsäomaisuuttaan siten,
että metsän tuotto säilyy hyvänä
ja tasaisena. Tarvittavat metsänhoitotoimet pyritään rahoittamaan
puukauppatuloilla. Lopulta metsätaloudessa parhaan tuoton takaavat
samat keinot kuin muussakin yritystoiminnassa.

Metsäverkko on erinomainen työkalu Hilla Penttilän ja metsäasiantuntija Ari
Hylkilän välisessä yhteistyössä.

Penttilä ja Hylkilä summaavat,
että suunnitelmallisuus, ennakointi
ja pitkäjänteinen yhteistyö luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa
auttavat pitkälle. Käytännön yhteistyössä erinomaiseksi työkaluksi on
osoittautunut Metsä Groupin Metsäverkko-palvelu.
”Minulla on koirankin kanssa
metsässä liikkuessani Metsäverkko-mobiili auki puhelimessani.
Näin tilat tulevat tutuiksi ja palveluun voi tallentaa metsäkuvioille
myös kuvia ja muistiinpanoja”,
Penttilä sanoo. ”Kun Arikin näkee
samat tiedot, on asioista helppo
vaihtaa ajatuksia.”

Metsätilojen kannattavuus on parantunut
Metsä Groupin kanssa metsäomaisuuden hoitosopimuksen tehneillä metsänomistajilla on keskimäärin viidenneksen korkeampi liiketulos kuin maassa keskimäärin.
Metsätalouden liiketulos kasvoi
viime vuonna koko maassa, koska
puunkäyttö on lisääntynyt.
Metsä Groupin metsänhoitosopimusasiakkaiden metsien liiketulos
oli viime vuonna keskimäärin 141
euroa hehtaarilla, kun keskimääräinen liiketulos yksityismetsissä
oli Luonnonvarakeskuksen (Luke)
mukaan noin 117 euroa.
Metsätilan sijainnilla on suuri
merkitys, sillä Luken laskemassa
liiketuloksessa maakunnittainen
vaihtelu oli suurta, lähtien Lapin
25 eurosta aina Päijät-Hämeen 250
euroon hehtaarilta.
Yksityismetsien liiketulos on
parantunut koko maassa aiempaan

verrattuna, koska puun kysyntä ja
käyttö ovat kasvaneet. Yksityismetsien kantorahatulot olivat Luken
mukaan viime vuonna 1,79 miljardia euroa.

Hoito ja hakkuut
kannattavat
”Metsä Groupin metsänhoitosopimusasiakkaiden paremman
liiketuloksen takana ei ole mitään
sen ihmeellisempää kuin oikea-aikainen, säännöllinen metsänhoito
ja hakkuut laadukkailla menetelmillä ja materiaaleilla”, sanoo jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen.
Hoitosopimusasiakkaille tehdään
joka vuodelle suunnitelma metsähoitotöistä menoineen ja hakkuista
tuloineen. Lisäksi Metsä Group on
sitoutunut ostamaan kaikki metsäsuunnitelman mukaisesti hakattavat puut.

Näillä keinoilla metsä
tuottaa parhaiten
• Oikea-aikaiset hoitotoimenpiteet. Kun viljelytyöt, taimikonhoidot ja harvennukset tehdään ajallaan,
säästyy kustannuksia ja metsän kasvu pysyy hyvänä.
• Rohkea uudistaminen. Kun
vanhassa metsässä kasvu hiipuu, ei uudistushakkuuta ole syytä viivytellä.
• Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Aina ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma Metsäverkossa mahdollistaa töiden
sekä tulojen ja menojen rytmittämisen metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.
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Metsävaltuuskunta antoi suuntaviivoja MTK:n
metsäedunvalvonnalle
MTK:n ylin päättävä metsäpuolen elin - metsävaltuuskunta
- kokoontui varsinaiseen kokoukseensa Espoossa 31.10.2017. Metsävaltuuskunta koostuu metsänhoitoyhdistysten edustajista, muutamasta yhteisöjäsenten edustajista
sekä muutamasta kutsutusta asiantuntijajäsenestä. Minä olin paikalla
etämetsänomistajien edustajana ja
toisena asiantuntijajäsenenä paikalla oli joulupuuseuran edustaja.
Ennen varsinaista kokousta
oli seminaari, jossa annettiin tarkempaa tietoa muutamista ajankohtaisista asioista. Seminaarin
parasta antia oli monipuolinen
kuvaus vaikuttamistyöstä Brysselissä. Esimerkkeinä työstä olivat loppusuoralla oleva LULUCF-prosessi
sekä alussa oleva energiapuun kestävyyskriteerien RED II prosessi.
Vartinaisen kokouksen yleiskeskustelussa oli paljon tuttuja aiheita.
Puun hinta, hirvien määrä, puu-

kauppatavat ja monimuotoisuus
puhuttivat. Monissa puheenvuoroissa pohdittiin mielipidevaikuttamista, jossa todettiin olevan
paljon parantamista. Ongelmallisena asiana tuotiin esiin esimerkiksi se, että metsähallitus ostaa
paikoin hyvinkin aktiivisesti metsätiloja. Veroedusta johtuen metsähallituksen kanssa ei pysty kilpailemaan metsätiloista.
Etämetsänomistajien näkökulmasta toin esiin, että metsänhoi-

toyhdistykset ovat altavastaajia kilpailtaessa kaupunkilaisten metsänomistajien sieluista. Metsänhoitoyhdistysten valtakunnallista
toimintaa tulisi vahvistaa ja yhtenäistää niin jäsenyyden, palveluiden kuin tietojärjestelmienkin
osalta, jotta kilpailu onnistuisi
paremmin.
Ministeri Anne Berner oli tilaisuudessa tentattavana erityisesti
tie- ja tietoverkkoasioissa. Puheessaan hän korosti uusien rahoi-

tusmallien tärkeyttä. Perinteisellä budjettirahoituksella ei pärjätä eikä kurota umpeen ylläpidon
rästejä, vaan tarvitaan monipuolisempia tapoja, joissa ulkopuolisella
rahoituksella on merkittävä rooli.
Hän haastoi myös MTK:ta mukaan
uusien mallien hakemiseen. Yksityisteiden tukien osalta hän muistutti, että maakuntauudistuksen jälkeen harkintavalta ja rahoitus on
maakunnilla, ei valtiolla.

Metsäjohtaja Juha Hakkarainen kertoi metsäpuolen toimintasuunnitelmista ja painopisteistä tulevana vuonna Metsävaltuuskunnan seminaarissa yhteispohjoismainen
2018. Keskellä metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mik- metsäkoordinaatori Meri Siljama kuvasi vaikuttamistyöko Tiirola ja vasemmalla lakimies Anna-Rosa Asikainen. tään Brysselissä.

Puheenjohtaja Tiirola MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa:

Kuitupuun halpuutus uhkaa metsäsektorin tulevaisuutta
Tiirola ehdottaa puumarkkinatilanteen ratkaisuksi kokorunkohinnoittelua ja antaa
metsäyhtiöille sapiskaa valtakirjakauppojen ohituksista.
Puumarkkinoiden perusongelma
on ollut tukin ja kuidun välinen
hintasuhde. - Kotimaisen mäntykuidun hakkuita tehdään ennätyksellisesti, mutta hintakäyrä ei ole
ylöspäin värähtänyt, sanoi Tiirola.
Tilanne näyttää Metsä Groupin,
Stora-Enson ja UPM:n tekemien
kuitupuun käytön lisäysinvestointien jälkeen jatkuvan valitettavasti täysin muuttumattomana.
- Eri puutavaralajeista maksettavat
hinnat eivät perustu niistä valmistettujen tuotteiden kannattavuuteen.

Maksajaksi tässä puumarkkinapolitiikassa joutuvat lyhyellä
aikavälillä yksityiset sahat, pitkällä aikavälillä kärsii koko suomalainen metsäala, ellei harvennuspuulle löydy nykyistä selvästi
enemmän kysyntää. - Toivottavasti
mahdollisimman moni investointihankkeista menee maaliin ja kuitupuulle tulee kokonaan uusia ostajia.
- Vallitsevassa puumarkkinatilanteessa olen vakavasti pohtinut
nykyisen puutavaralajihinnoittelun mielekkyyttä eli runkojen
jakoa tukkiin ja kuituun. Runkohinnoittelusta on jo hyviä kokemuksia, se ainakin yksinkertaistaisi
merkittävästi puukaupan hinnoittelua sekä poistaisi metsänomistajilta puun katkontaan liittyvää
riskiä, totesi Tiirola.

Puumarkkinoiden yleisilmapiiriin Tiirola on kohtalaisen tyytyväinen. Puukauppaa on käyty
hyvällä tahdilla, markkinahakkuut ovat ennätystasolla ja puutuotteiden vienti vetää todella
hyvin. - Tyynen pinnan alla kuitenkin kuohuu, ja puukaupassa
havaituista epäkohdista saan jatkuvasti yhteydenottoja, Tiirola
tunnusti.
Metsänomistajien antamien
valtakirjojen ohittaminen on Tiirolan mukaan edelleen valitettavan yleistä ja nakertaa luottamusta puumarkkinoilla. Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa turvaa, että kaikki yksityiset puun myyjät saavat puukaupoissaan markkinatilanteen
mukaisen hinnan. Puun ostajien

sopimusasiakkailleen tarjoama hintatakuukin perustuu siihen, että
puumarkkinoilla on myös kilpailtuja leimikkoja. - Valtakirjojen
ohittaminen osoittaa puun ostajilta ylimielisyyttä ja on kaikkien
hyvien kauppatapojen vastaista,
Tiirola jyrähtää.
Valtakirjakauppoihin liittyvä
välinpitämättömyys on konkretisoitunut puumarkkinaosapuolten
yhdessä kehittämässä sähköisessä
puukauppapaikka Kuutiossa, joka
otettiin käyttöön keväällä. Kuutiossa tarjouksia jätetään miten ja
mihin sattuu tai sitten ei ollenkaan.
- Kehotan kaikkia puun ostajia tarkistamaan sähköiseen puukauppapaikkaan liittyvät toimintatapansa,
Tiirola sanoi.
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Äänekosken biotuotelaitos

Erinomainen osoitus suomalaisesta osaamisesta
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisteli puheessaan lausetta,
jonka oli taannoin kuullut. Siinä
todettiin, että metsäteollisuuden
lähtölaskenta on alkanut ja se ei
peruunnu edes avustuksia jakamalla. Metsäteollisuus kuitenkin
luotti Suomalaiseen puuhun ja
kehitti toimintaansa. ” Nyt olemme
yhdessä vihkimässä tätä Suomalaisen osaamisen erinomaista lopputulosta ”, totesi Sauli Niinistö.
Tehdas tarjoaa merkittävän määrän
työpaikkoja sekä suoraan tehtaalla
että välillisesti tehtaan porttien
ulkopuolella. Myös metsänomistajien kasvattamalle puulle löytyy
nyt erinomainen käyttökohde.
Maailman ensimmäinen uuden
sukupolven biotuotetehdas valmistui vuonna 1985 toimintansa
aloittaneen tehtaan sijoille täs-

mälleen sovitussa aikataulussa eli
kuluvan vuoden elokuun puolivälissä. Suomen kaikkien aikojen
suurimman investointihankkeen
rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2015 ja investoinnin arvo
oli 1.2 miljardi euroa.
Biotuotetehdas tuottaa sellua
1.3 miljoonaa tonnia vuodessa.
Nimellistuotannon tehdas saavuttaa kesällä 2018. Äänekosken
uutta tehdasta kutsutaan biotuotetehtaaksi, koska se valmistaa sellun
lisäksi paljon muita erilaisia biotuotteita, tuottaa bioenergiaa yli oman
tarpeen eikä käytä fossiilisia polttoaineita. Puuraaka-aine ja tuotannon
sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti.
Äänekosken biotuotetehtaan
” ruokkimiseen ” tarvitaan joka
vuorokausi 240 täysperävaunul-

KEVYT
ja tehokas yleissaha!

A member of the

lista rekkavaunua ja 70 junavaunullista puuta. Vuoden aikana puuta
kuluu noin 6.5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä määrä on
noin 10 prosenttia Suomen koko
vuotuisesta puun käytöstä. Energiaa
tehdas tuottaa 2.4 kertaa enemmän
mitä se itse tarvitsee.
Äänekosken perinteiset tuotteet
ovat sellu, mäntyöljy ja tärpätti sekä
bioenergia eri muodoissa. Uusia
biotuotteita ovat tuotekaasu, rikkihappo, biokaasu, biopelletit ja
biokomposiitit. Kehitysvaiheessa

olevia tuotteita ovat uudet biopolttoaineet, lannoitteet, maanrakennusmateriaalit, uudet biotuotteet ja uudet tekstiilikuidut.
Äänekosken biotuotetehtaan avajaispuheessaan MetsäGroupin pääjohtaja Kari Jordan totesi, että yrityksen kasvun ja menestyksen edellytyksenä on järkevien investointien
teko. Jos ja kun tehtaan toiminta
perustuu puun käyttöön niin puun
käytön tulee olla resurssiviisasta. ”
Näin tapahtuu Äänekosken biotuotetehtaalla ”, totesi Kari Jordan.

Group

PS-352. Helppo ja kevyt käynnistää, terän kiristys sivulta.
Ilmahuuhtelumoottori. 14”/35cm, 1,7kW, 35cm3,
paino vain 4,2 kg.

349,alv 24%

eur
Äänekosken biotuotetehtaan vihki käyttöön tasavallan presidentti Sauli Niinistö ( keskellä ). Avajaispuheen piti MetsäGroupin pääjohtaja Kari Jordan
( vasemmalla ). Tehtaan merkityksestä metsätalouden perustan vahvistajan
esitelmöi Metsäliiton hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta.

Uutuus

Voimakas kolmen kilovatin yleis-/farmarisaha.
PS-550-33. Helppo ja kevyt käynnistää,
terän kiristys sivulta. Ilmahuuhtelumoottori,
pienempi polttoaineen kulutus ja
alhaisemmat päästöt.
13”/33cm, 3,0kW, 55cm3,
paino 5,8 kg.

499,alv 24%

eur

Katso jälleenmyyjät www.makita.fi

MetsäGroupin biotuotetehdas tarvitsee puuta 240 täysperävaunullista rekkakuormaa ja 70 junavaunullista vuorokaudessa.
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Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen

Yhteismetsään liittyminen oli minun juttuni
Jari Piirainen liitti oman Kerimäellä sijaitsevan noin 15 hehtaarin
metsäpalstansa Etelä-Savon Yhteismetsään pari vuotta sitten. Keskeisimpänä syynä yhteismetsään liittymisessä oli se, että oman metsän
hoito neljänsadan kilometrin etäisyyden päästä oli haasteellista. ”Olen
joskus nuorempana tehnyt metsähommia ja kun tiesin mitä metsässä pitäisi tehdä, mutta kun en
saanut niitä tehdyksi, niin valitsin
yhteismetsään liittymisen”, perustelee ratkaisuaan Jari Piirainen. ”Ja
niinhän siinä sitten kävi, että kun
aukaisee suunsa väärässä paikkaa
niin hommia pukkaa eli nyt olen
yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja. Toki tyytyväinen ja innostunut sellainen.” Etelä-Savon
Yhteismetsän hoitoon liittyvät käytännön työt ostetaan Etelä-Savon

metsänhoitoyhdistykseltä.
Etelä-Savon Yhteismetsän pinta-ala on tällä hetkellä noin 500
hehtaaria ja ensi vuoden alussa
pinta-ala kasvaa 650 hehtaariin.
Mukaan otetaan uusia osakkaita sitä
mukaa kun kiinnostusta ilmenee.
Liitettävän tilan arvo määritellään
ja se saa arvonsa mukaisen osuuden
yhteismetsän osuuksia. ”Yhteismetsään liittyminen on tällä hetkellä
helppoa ja siinä mielessä edullistakin, että kaikki liittymiseen
liittyvät toimet tilan arvon määritystä lukuun ottamatta hoidetaan maanmittauslaitoksen toimesta korvauksetta”, muistuttaa
Jari Piirainen. Etelä-Savon Yhteismetsän suurin osakas on tällä hetkellä Juvan kunta, joka oli myös
aktiivinen toimija siinä vaiheessa,
kun yhteismetsää perustettiin. Myös

Suomen Metsäkeskuksen rooli oli
merkittävä yhteismetsän perustamisen alkutaipaleella. Yhteismetsän
hyvänä puolena Jari Piirainen näkee
myös sen, että puun myynnin pääomatuloveroprosentti on pienempi
kuin yksityisessä metsän omistuksessa tapahtuvassa puun myynnissä.
Myös jokavuotinen tulovirta on
merkittävä tekijä.
Vaikka oma metsäni sijaitsi etäällä
asunpaikkakunnaltani Lohjalta,
niin missään vaiheessa en harkinnut
sen myyntiä. Isältä noin viisitoista
vuotta sitten ostettu tila oli minulle
tärkeä. ”Vaikka metsäni nyt kuuluukin Etelä-Savon Yhteismetsään
niin aina minusta kuitenkin tuntuu
siltä, että ajelen oman metsäni läpi,
kun menen mökkimme venerantaan”, tunteilee Jari Piirainen.

Lohjalla asuva Jari Piirainen tuntee
nimeltä Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat yhdistyksen, mutta ei
ole vielä sen jäsen. ”Jäsenyyttä voisi
kyllä harkita, sillä kyllähän yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajan on
hyvä tietää mitä metsäsektorilla tapahtuu, vaikka käytännön työt onkin ulkoistettu”, pohdiskelee Jari
Piirainen.

Jaakko Temmes

Messut – kohtaamisia
Metsämessut järjestettiin marraskuun alussa Helsingin messukeskuksessa. Metsämessujen yhteydessä järjestettiin myös Metsäpäivät, mikä on Suomen metsäyhdistyksen järjestämä iso seminaaritilaisuus.
Metsämessuilla Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO
ry:llä oli osasto, missä myös Etämetsänomistajien Liitto oli esillä.
Messut olivat kolmipäiväiset ja
mukaan järjestelyihin ja esilläoloon
tarvittiin yli kymmenen vapaaehtoisen työpanos sekä toki rahallista
panostusta.
Messuilla esillä olon tarpeellisuudesta käydään aina keskustelua. Messuesiintyminen on iso
ponnistus ja on aiheellista kysyä
onko se vaivan arvoista. Messuilta
löytyy uusia jäseniä paikallisyhdistykseen – kyllä, mutta uusien
jäsenten määrä on aina pieni panostukseen nähden. Onneksi messut
ovat paljon muutakin kuin jäsen-

hankintaa. Messuilla nykyiset
jäsenet tapaavat toisiaan, tapaavat
osatolla olevia yhdistyksen aktiiveja ja messuilla tapaamme myös
muiden yhdistysten jäseniä. Puhumattakaan siitä, mitä muuta messuilta löytää tai tapaa.
Voisiko sanoa, että kaksi kolmasosaa messuamisen vaivasta on
jäsenpalvelua ja yksi kolmasosa
jäsenhankintaa. Jotain kertoo esimerkiksi se, että sekä pääkaupunkiseutulaiset jäsenet että sisaryhdistysten jäsenet arvostavat jäsenetuna
saamiaan messulippuja korkealle.
Metsämessut ja metsäpäivät järjestettiin nykymuodossaan viimeisen kerran. Uutta kokonaisuutta ja toimintatapaa etsitään,
sillä osanotto molempiin on vähentynyt. Aika näyttää, mitä tulee
tilalle ja miten pääkaupunkiseudun
yhdistys ja Liitto ovat siinä mukana.
Sekä uusien että nykyisten jäsenien
kasvokkain kohtaamisia tarvitaan
jatkossakin.

Messuosastolla vieraitten kanssa keskustelemassa Kaija Auterinen (vas.) ja
Pekka Keloneva (oik.).

Uudet teknologiat ovat vauhdilla tulossa myös metsään. Messuilla esiteltiin monenlaisia esimerkkejä siitä, mitä kaikkea virtuaalimaailmat ja dronet
voivat tarjota.
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Hirvikannan säätelyssä kehitystä ja kannan
määrittelyssä kehittämistä
Metsänomistajat ovat jo pitkään
pyrkineet vaikuttamaan siihen,
että hirvikanta pidetään sellaisena, että erilaisille maapohjille
voidaan istuttaa sellaiset taimet,
jotka sinne soveltuvat. Viime vuosina se ei ole onnistunut, koska
monilla alueilla männyn ja koivun
taimet ovat joutuneet hirvien ”turpaan”. Tämä on johtanut siihen,
että kuusta on jouduttu istuttamaan männyn maille.
Tälle vuodelle hirven pyyntilupia myönnettiin 11.5 prosenttia enemmän kuin viime
vuonna. Lapissa lisäys oli jopa 40
prosenttia. Marraskuun loppuun
mennessä hirviä oli kaadettu jo
enemmän kuin viime vuonna
yhteensä. Hirven kaatomäärien
voimakas lisäys perustuu ensisi-

jaisesti siihen, että monen uuden
havainto- ja tietojärjestelmän yhtäaikainen käyttö hirvikantojen
arvioinnissa on aiheuttanut sen,
että kanta-arvioinnit ovat epävarmoja. Tällä perusteella Luonnonvarakeskus ( LUKE ) suositteli Suomen Riistakeskukselle
hirvien kaatomäärien suunnittelemista siltä pohjalta, että kanta
voi olla aiempia vuosia suurempi.
Hirvikannan osalta on huomioitavaa, että jos hirviä alimetsästetään muutama vuosi, niin kannan
vähentäminen metsävahinkojen
kannalta kohtuulliselle tasolle on
iso urakka. On tärkeää muistaa,
että Suomessa hirvet tuottavat jälkeläisiä selvästi enemmän muihin
Pohjoismaihin verrattuna. Tästäkin syystä hirvikannan jatkuva

tarkkailu ja kaatomäärien suhteuttaminen tarkkailun tuloksiin on
erittäin tärkeää. Myös hirvien las-

kentamenetelmiä kannattaa edelleen kehittää.

Sorkkaeläimistä hirvi aiheuttaa isoimmat vahingot männyn ja koivun taimikoissa. Yksi hirvi syö talvikautena jopa 4000 kiloa männyn neulasia. Kuvassa valkohäntäpeura.

Rauno Numminen

Valtio korvaa hirvivahingot
Taimikossa tapahtuneet hirvivahingot korvataan valtion varoista.
Vahinkoilmoitus tehdään omalla
lomakkeellaan Suomen Metsäkeskukselle. Korvattavan vahingon
määrän pitää olla vähintään 170
euroa eli käytännössä hirvien
vahingoittaman taimikon pinta-alan tulee olla vähintään puoli
hehtaaria. Metsäkeskus laskuttaa
vahingon arvioinnista 150e ja
lisäksi seuraavilta 2-5 hehtaarilta
80e/ha. Hirvivahingon arviointimaksu palautetaan metsänomistajalle, jos hirvikorvaus maksetaan.
Kun hirvivahinkojen tarkastaja
tulee metsään, niin hän arvioi onko
taimikossa vahingoittumattomia
tai lievästi vahingoittuneita taimia
vai vahingoittuneita taimia. Korvausta vahingosta maksetaan, jos
taimikosta löytyy vahingoittuneita
taimia. ”Esimerkkinä voisi mainita,
että jos parimetrisestä männyn tai-

mesta on syöty viimeinen latvakasvain ja sen alapuolella oleva latvakiehkura kokonaan, niin taimi katsotaan vahingoittuneeksi”, neuvoo
Olli Routimo. Jos sen sijaan viimeisestä latvakiehkurasta on jäljellä yksikin oksa, niin taimi on lievästi vahingoittunut ja korvausta ei
makseta. Koivun osalta taimi katsotaan vahingoittuneeksi, jos se on
katkaistu sellaisesta kohdasta missä
rungon vahvuus on yli senttiä tai
jos lehvästöstä on syöty vähintään
75 prosenttia.
Hirvivahinkoja arvioitaessa lasketaan vahingot sellaisista puun taimista, jotka taimikon hoidon jälkeen jätettäisiin kasvamaan. Ylitiheässä metsässä voi siis olla paljonkin vahingoittuneita taimia,
mutta jos vahingoittumattomia
taimia on riittävästi, niin korvausta ei makseta.

Hirvien taimikolle aiheuttama
vahinko korvataan niin, että lasketaan vahingoittuneiden taimien
%-osuus kaikista taimista ja lasketaan sen mukainen osuus taimikon
taulukkoarvosta. Jos esimerkiksi
sellaisesta kolme metrisestä taimikosta, missä kasvaa 2000 tainta ja
niistä puolet on vahingoittuneita
, niin korvaus on suuruusluokkaa
750e/ha.
Hirvivahinkojen lisäksi valtion
varoista korvataan valkohäntäpeuran aiheuttamat vahingot.
”Hirvivahinkoarviointikäynnille
lähdettäessä mukaan kutsutaan
aina myös riistanhoitoyhdistyksen
edustaja”, toteaa Olli Routimo.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajan
tehtävänä on osaltaan todeta se,
että vahinko on hirven tai peuran
aiheuttama.

Metsäneuvoja Olli Routimo Suomen Metsäkeskuksesta kehottaa
hakemaan korvausta hirvien taimikolle aiheuttamista vahingoista. Tällä voidaan osaltaan vaikuttaa siihen,
että eri tahoilla on intressi pitää hirvikanta sellaisella tasolla, että hirvien
männyn ja koivun taimikoille aiheuttamat vahingot pysyvät siedettävinä
sekä metsänomistajan että korvauksen maksajan näkökulmasta.
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Napapiirin Metsänomistajat ry toimii
Napapiirin metsänomistajat järjesti Tiedekeskus Pilken upeissa
puitteissa paneeli- ja keskustelutilaisuuden. Myös tilaisuus oli
upea ponnistus vasta aloittaneelta
yhdistykseltä. Ohjelma oli monipuolinen ja tapahtumaan osallistui

kolmisenkymmentä metsänomistajaa. Osa oli yhdistyksen jäseniä
ja osa Rovaniemellä asuvia metsänomistajia. Tapahtuma oli oiva
paikka houkutella yhdistykseen
uusia jäseniä.

Lapin lukuja pähkinänkuoressa:
• Metsä on Lapin suurin elinkeino arvoltaan
1.3 miljardia
• Jos Lapin metsistä hakataan puuta kasvun verran
niin puumäärä lisääntyy 25% vuodessa
• Metsistä kestävästi hakattava puumäärä on
lisääntynyt 100% vuodesta 1990 vuoteen 2050
• Lapin metsien kasvu on lisääntynyt
30% 150 astepäivään 50 vuodessa
• Lappiin on suunnitteilla seuraavat puuta
jalostavat laitokset

Pohjolan Osuuspankki osallistui tapahtuman järjestelyihin. Pankin rahoitus- ja vakuutusneuvoja Kristian Mäkelä esitteli pankin uuden
OP-metsätuotteen, jonka avulla voidaan määritellä tilan arvo kiinteistötunnuksen perusteella. Palveluun
kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Napapiirin metsänomistajien puheenjohtaja Kaisa Post toivotti osallistujat tervetulleiksi tapahtumaan.

-

Kemin biodiesel laiton,
puun käyttö 2.5milj.m3/vuosi

-

Kemijärven sellu-ja biotuotelaitos,
puun käyttö 2.8milj.m3/vuosi

-

Paltamon sellu-ja biotuotelaitos,
puun käyttö 2.5milj.m3/vuosi

-

Haapajärven biotuotelaitos,
puun käyttö 2.0-5.5milj.m3/vuosi

3. Tiedekeskus Pilkkeen ”tupa” oli täynnä, kun Napapiirin metsänomistajat järjesti paneeli- ja keskustelutilaisuuden.
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Havaintometsät –
esimerkki kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
Havaintometsät ovat Suomen
metsäkeskuksen toteuttama sarja,
jossa metsänhoidon eri töitä ja -vaiheita kuvataan lyhyesti ja ytimekkäästi esimerkkien avulla. Kuvauksissa käytetään sekä ääntä, tekstiä,
kuvia että videota. Yhteen havaintometsään tutustuminen vie muutaman minuutin.
Havaintometsiksi on valittu erilaisia kohteita eri puolilta. Mukana
on monipuolisesti töitä maanmuokkauksesta maisemametsänhoitoon. Hoitotyön esittelyn ohella
mukana on myös tieto siitä, kuka
toteutti kyseisen työn.

Havaintometsiin liittyvät videot
löytyvät helposti Youtube-palvelusta hakusanalla ”havaintometsä”.
Kannattaa kuitenkin aloittaa etsiminen metsäkeskuksen verkkosivuilta, jolloin kohteet saa näkyviin Suomen kartalle ja kohteista
saa myöskin muuta lisätietoa mm.
osasta löytyy 360 asteen valokuvia.
Tutustu ihmeessä ja muista
tykätä Youtubessa, jos esimerkki
toimi sinusta hyvin. Voit myös
katsoa yhteenvetokartasta onko
havaintometsiä lähellä omaa metsätilaasi ja ketkä ovat olleet työn
toteuttajina.

https://www.metsakeskus.fi/havaintometsat
Rauno Numminen

Kuolinpesien puun myyntimahdollisuuksia on
tarpeen edistää
Suomessa on noin 45000 kuolinpesää, joiden hallinnassa on noin
10 prosenttia maamme metsäpinta-alasta. Jotta jo nyt toiminnassa
oleville ja suunnitteilla oleville
puunjalostuslaitoksille saadaan
raaka-ainetta, pitää kaikki mahdollisuudet hyödyntää. Se tiedetään, että kuolinpesien puun myynnissä on toivottavaa. Tämä ei välttämättä johdu siitä, etteikö kuolinpesän osakkailla olisi kiinnostusta saada puun myyntituloja.
Kysymys on enemmänkin siitä,
että päätös puun myynnistä voi
olla haasteellista, koska kaikkien
kuolinpesän osakkaiden pitää olla
samaa mieltä asiasta.

Enemmistöpäätös kuolinpesän päätöksentekoon
Yhtenä vaihtoehtona edistää
kuolinpesien toimivuutta on enem-

mistöpäätösten käyttöönotto kuolinpesien metsäomaisuuden hoidossa. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että jos tilalla ei ole metsäsuunnitelmaa, niin enemmistö voi
teettää sellaisen. Enemmistö voi
myös teettää metsäsuunnitelman
mukaisen toimenpiteen. Osakkaiden enemmistön muodostaa se
osakas tai ne osakkaat, jotka olisivat osituksen tai perinnönjaon
jälkeen saamassa arviolta ilmeisesti
yli puolet perittävän omaisuudesta.
Kuolinpesän enemmistöpäätöksen käyttöön liittyen kaikille
osakkaille tulee antaa tieto aiotusta
toimenpiteestä 12 kuukautta ennen
toimenpiteen aloitusta. Mikäli
vähemmistöosakas ei tiedon saatuaan hae pesän selvitystä 2 kuukauden kuluessa, voi enemmistö
käynnistää metsäsuunnitelman
toimeenpanon ja tehdä tarvit-

tavat sopimukset 12 kuukauden
kuluessa. Sopimuksen mukaiset
toimenpiteet tulee saattaa loppuun
5 vuoden kuluessa tai ne raukeavat.

Selvennyslainhuuto
käyttöön
Kuolinpesien omistussuhteista ei
tällä hetkellä ole monessa tapauksessa tietoa. Tämä vaikeuttaa toimenpiteiden tekoa metsässä, koska
esimerkiksi puukauppasopimuksessa pitää olla kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoitus joko
omakätisesti tai valtakirjalla. Jos
kuolinpesille säädettäisiin velvoite teettää selvennyslainhuuto
aina kun osakaskunnassa tapahtuu
muutoksia, niin tämä metsäkiinteistön omistuksen epätietoisuus
poistuisi. Yhteystietojen saatavuuden parantaminen hyödyttäisi
monia toimijoita. Tällä hetkellä

osakkaiden yhteystietojen hankkiminen on metsäalan toimijoille
usein erittäin työlästä tai mahdotonta. Selvennyslainhuuto antaa
todenmukaisen tilanteen sille hetkelle, jolloin selvennyslainhuuto
annetaan. Jos muutoksia tulee, niin
toimenpide tulee toistaa ajantasaisen osakastiedon ylläpitämiseksi.
Kuolinpesien päätöksenteon
parantamisella on todella merkitystä puun markkinoille tulon edistämiseksi, sillä vuosina 2007-2013
puun myyntitulot olivat kuolinpesien omistamissa metsissä 20 prosenttia pienemmät kuin yksityisten
omistamissa metsissä.
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Työvoimapula haittaa metson lentoa

Etämetsänomistajien Liitto on
jäsenenä METSO-seurantaryhmässä. Ryhmän tarkoituksena on
nimensä mukaisesti seura METSO-suojeluohjelman toteutumista.
Ryhmä pyrkii myös vaikuttamaan
suojeluohjelman rahoitukseen.
Myös METSOsta tiedottaminen
kuuluu seurantaryhmään kuuluvien tahojen tehtäväkenttää.

METSO-suojeluohjelman ongelmana ei esimerkiksi tänä vuonna
ole rahojen riittävyys sopivien kohteiden suojeluun. Rahaa on. Rahaa
sen sijaan puuttuu niiltä toimijoilta,
jotka metsänomistajien suojeluun
tarjoamia kohteita tarkastavat.
Isoin ongelma on metsäkeskuksella, jonka resursseja on koko ajan
leikattu. Metsäkeskus tarkastaa ja
hyväksyy ensisijaisesti kestävän metsätalouden rahoituksella rahoitettavia ympäristötukikohteita. ELYkeskus tarkastaa ja hyväksyy ensisijaisesti sellaisia kohteita, jotka
tulevat pysyvän suojelun piiriin,
mutta osin myös METSO-kohteita. ELY-keskuksen kohteiden tarkastukseen saama määräraha riittää

paremmin kuin metsäkeskuksella.
Nopeaa toimintaa metsän saaminen
suojeluun tavalla tai toisella ei kuitenkaan ole. Aina on varauduttava
vähintään kuukausien odotukseen
ennen kuin lainvoimainen päätös
on olemassa ja suojelurahat metsänomistajan tilillä.
Silloin, kun ilman tietoa tai
suostumusta kartoitettiin Natura-alueita, niin ainakin näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu, että
rahaa alueiden kartoittajille tuli
”ovista ja ikkunoista”. On trakikoomista, että nyt jos ja kun metsänomistaja haluaa vapaaehtoisesti
suojella jonkin alueen metsästään,
niin kukaan ei ehdi alueen soveltuvuutta suojeluun tarkastaa!

Sopivissa kohteissa metsänomistajan kannattaa harkita eri asteista
metsän suojelua. Kohteen soveltuvuutta suojeluun voi selvittää paikallisilta metsäkeskuksen tai ELY-keskuksen edustajilta. METSO-seurantaryhmään kuuluvat tahot ovat
myös luvanneet kertoa eri suojelu vaihtoehdoista jäsenistölleen.
Tähän liittyen on toivottavaa, että
Etämetsänomistajien Liiton jäsenyhdistykset pyytävät metsien suojelun asiantuntijan sopivaan koulutustilaisuuteensa. Luennoitsijaa voi
kysyä metsäkeskuksesta, ELY-keskuksesta tai Suomen Ympäristökeskuksesta.

Jaakko Temmes, metsänomistaja, metsäsijoittaja

Metsänomistajan palveluodotukset
Harva meistä metsänomistajista on metsäpalvelujen ostamisen ammattilainen. Useimmat
ostavat palveluja vain harvoin. Niin
harvoin, että ostamisessa on aina
paljon epävarmuutta. Kun ei tarkkaan tiedä, mitä on tilaamassa ja
varsinkin jos ei tunne entuudestaan työn tekijää, mukana mielessä on monenlaisia pelkoja. Ei
metsää pilaamaan halua päästää
ketä tahansa.
Julkisuudesta saa sen käsityksen,
että työn saa se joka tekee edullisimmin tai maksaa puusta eniten.
Höpö höpö sanon minä. Rahalla
on merkityksensä, mutta paljon tärkeämpää on luottamus. Luottamus
siihen että käsitys työstä on yhtenevä ja että tulos vastaa odotuksia.
Hyvin harva palkkaa remonttimieheksi suoraan hakupalveluista
löytämänsä nimen tai firman. Naapureilta ja kavereilta kyselemällä
löytyvät remontin tekijät. Samalla
tavalla metsäpalveluissa viidakko-

rumpu on markkinoinnin tärkein
kanava. Pienille yrityksille vielä
paljon tärkeämpi kuin suurille, jotka
tunnetaan paremmin muutenkin.
Viidakkorumpu ei vain aina toimi
hyvin. Kaupunkilaisella metsänomistajalla ei ole yleensä ympärillään metsänomistajien verkostoa.
Kaupunkilainen voisi verkottua
sujuvasti netissä, mutta metsäpalvelujen tuottajia ei vielä arvioida tai peukuteta nettikanavissa.
Ihmekös kynnys palvelujen tilaamiseen on korkea ja pelko epäonnistumisesta suuri.
Kohtaamispalvelut yhdistettynä
metsänomistajien kokemusten vaihtoon veisivät asioita parempaan
suuntaan. Myös kaikki se tiedon
jako, mikä yhdenmukaistaa metsänomistajien ja palveluntuottajien
käsityksiä palvelun sisällöstä ja hinnasta on tarpeellista. Kun tilaajalla ja
tuottajalla on molemmilla yhtenevä
ymmärrys siitä mitä ollaan tekemässä, on luottamuksen synnylle

hyvät mahdollisuudet.
Monta vuosikymmentä kestänyt
suomalainen valtiojohtoinen metsätalous – tai oikeammin puuntuottaminen – jäykisti ja yksioikoisti
palveluja. Nyt mennään enemmän
markkinaehtoisesti eli monipuolisempaan suuntaan. Pystykauppojen liian hallitseva asema, jäykät
kaksivuotiset hakkuusopimukset,
”pakolliset” ennakkoraivaukset,
yksioikoinen tukki/kuitu -hinnoit-

telu – monet asiat ovat muutoksessa. Niissä aukeaa paljon uusia
mahdollisuuksia palvelujen tuottajille. Ja palvelujen monipuolistumisesta hyötyy myös metsänomistaja.
Kirjoitus pohjautuu esitykseen
Metsäpäivien seminaarissa 9.11.
Seminaari oli hankkeen ”metsäpalveluyrittäjyys kasvuun” järjestämä.
Hankkeessa Etämetsänomistajien
Liitto oli mukana ohjausryhmässä.



Palvelukokemus – miten tulin palvelluksi?
Oliko lasku tai tilitys työn ainoa tulos?
Osasiko työn tekijä ”puhua” - syntyikö ymmärrys?
Raportoitiinko sekä poistuma että jäljelle jäävä?
Sainko antaa palautetta ja sainko nähdä myös muiden
palautteita?

Jaakko Temmes

Löydät seminaarin esitykset kokonaisuudessaan netistä osoitteesta:
https://www.metsakeskus.fi/metsapalveluyrittajyys-kasvuun-seminaarien-materiaalit

9.11.2017
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Lisäeläkettä metsästä?
Metsä tarjoaa hakkuutulojen,
marjojen ja mielenrauhan lisäksi
myös eläkettä. Metsäeläke on saajalle edullinen, sillä valtio rahoittaa
siitä yli puolet, 56 % (MELA
2017). Yrittäjäeläkkeestä valtion
rahoitusosuus on Eläketurvakeskuksen mukaan 7,6 prosenttia
vuonna 2017 ja palkansaajan työeläkkeestä ei mitään. Moni etämetsänomistaja kuuluu niiden puolen
miljoonan suomalaisen joukkoon,
jotka omistavat metsää ja joilla voi
olla oikeus metsäeläkkeeseen.
Metsäeläkettä kertyy sellaisille maatalousyrittäjäeläke- eli
MYEL-vakuutetulle metsänomistajille, jotka eivät harjoita maataloutta. Vapaaehtoisena vakuutuksen saa, kun laskennallinen työtulo on vähintään 1911 euroa vuodessa. Työtuloa kertyy 63,70 euroa
metsähehtaarilta Etelä-Suomessa
ja lisätyötuloa 100 € jokaisesta
metsätyöpäivästä. Pohjois-Suomessa hehtaarikertymä on puolta
pienempi, mutta lisätyötulo sama.
Jo 20 ha metsäpalsta, jota omistaja
hoitaa viikon vuodessa, oikeuttaa
vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Vakuutus on pakollinen,
kun omistaa Etelä-Suomessa 50,
Väli-Suomessa 75 tai Pohjois-Suomessa 100 ha metsää.
Eläkevakuutusmaksu alle 26 783
euron työtulosta on 13 % vuonna
2017. Maksu nousee liukuvasti 24
%:iin työtulon ylittäessä 42 088
€ (www.mela.fi/fi/elakevakuutus).
Lisäeläkettä ajatellen 13 %:n suuruinen verovähennettävä maksu
optimoi hyödyn.
Hyvällä suunnittelulla voi
metsästä saada lisäeläkkeen, joka
korvaa palkansaajalle eläkkeelle jäämisestä aiheutuvan tulojen laskun.
Laskennallinen työtulo on sidottu
indeksiin, mikä nostaa varhaista
eläkekertymää ajan saatossa merkittävästi. Varhain eläkesäästämisen
aloittava voi saada tuhannen euron
eläkelisän kuukaudessa (1000 €/
kk) varsin huokein sijoituksin.

Metsänomistajaksi tullaan noin
50-vuotiaana, usein perimällä.
Omistajaksi kannattaa ryhtyä nuorempana, jotta eläkkeelle jää aikaa
kertyä. Metsätiloihin sovelletaan
saajalle ja luovuttajalle erittäin
edullista sukupolvenvaihdossäädäntöä. Viisas vanhempi siirtääkin
metsänsä nuorimmaiselle heti jäädessään itse eläkkeelle. Tällöin oma
eläke jo juoksee samalla kun lapsosen eläke karttuu. Jos vanhempi
on äiti ja nuorimmainen tytär, maksimoituu eläkkeen hyöty: 65-vuotiaan naisen jäljellä olevan eliniän
odote on noin 23 vuotta ja lähes
6 vuotta pidempi kuin miehen.

Enenevä määrä metsätilojen
omistajanvaihdoksista tehdään
ei-sukulaiskaupalla markkinaehtoisesti. Eläkesäästäjä suosii ostoissaan vähäpuustoisia, huokeita ja
paljon työvirkistystä eli lisätyötuloja tarjoavia tiloja.
Miksi metsänomistajaa halutaan
palkita eläkkeellä? Eikö jo metsän
omistaminen anna tuloa ja turvaa?
Onko yhteisistä varoista maksettava eläke vain saajalleen kannattavana vailla sosiaalista kestävyyttä?

Tässäkö syitä, miksi vain 3100 henkilöä nosti vuonna 2016 metsäeläkettä. Myös tietämättömyys selittää
eläkettä kohtaan tunnettua vähäistä
kiinnostusta. Kun katsoo, että lisätyötulon eteen tehty työ on kohdistunut kansallisomaisuuden hoitoon, on eläke varsin oikeutettu.

Säästöpuiden aktiivinen jättäminen on osa nykypäivän metsätaloutta. Säästöpuuryhmä on suojeltu elin- ja kuolonkaaren loppuun. Puuryhmien aktiivinen jättäminen kartuttaa metsäeläkettä lisätyötulopäivillä.
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METSÄTIETEEN PÄIVÄ 2017 				

Menestystä metsistä
– mahdollisuudet ja rajat
Suomen Metsätieteellisen Seuran
vuosittain järjestämä metsätieteen
päivä keräsi 24.10. Helsingissä Tieteiden talon salit täyteen osallistujia. Päivän teemoina nousivat selvästi esiin metsät ja hiilensidonta
sekä lisääntyvän ja avoimemman
metsävaratiedon kasvava hyödyntäminen.
Päivän yhteydessä esiteltiin
myös uusi kirja Metsäntutkimuslaitoksen eli Metlan historiasta.
Siinä on mukana Metlan koko historia alusta alkaen siihen asti, kun
Metla yhdistettiin osaksi nykyistä
Luonnonvarakeskusta. Jos haluaa
lisätä ymmärrystään metsätalouden ja yhteiskunnan muutoksista
Suomen itsenäisyyden ajalta, niin

historiikki käsittelee hyvin juuri
näitä muutoksia.
Metsätieteen päivän 2017
ohjelman ja esityksien tiivistelmät
löytyvät verkosta hakusanalla ”metsätieteen päivä 2017”. Sieltä löytyy
myös tilaisuuden aamupäiväosuus
videotaltiointina.
Metsätieteen päivä on avoin tilaisuus. Se ei ole vain tieteen tekijöille,
vaan sitä voi suositella myös metsänomistajille, sillä se antaa ymmärrystä meneillään oleviin metsäalan
muutoksiin. Samalla näkee hyvin
mitkä ovat tutkimuksen painopistealueet juuri nyt. Puhumattakaan
siitä, että siellä tapaa uusia mielenkiintoisia ihmisiä. Suosittelen.

Yhteenveto - metsien hiilinielua
•

VAHVISTAA

–
–
–
–

•

Nopea uudistaminen
Lisääntyvä kasvu
Kiertoajan pidentäminen
Myöhennetyt
harvennukset ja
lisääntyvä
luonnonpoistuma
– Suojelualueiden
lisääminen ja
lahopuuvaraston
kasvaminen
– Maaperän (turve)
päästöjen pieneneminen

PIENENTÄÄ

– Pellonraivaus
– Nuorten metsien
osuuden lisääminen
– Hakkuutähteiden ja
kantojen korjuu
– Lehtipuiden osuuden
lisääminen
– Intensiiviset
harvennukset
– Luonnonpoistuman
välttäminen

© Natural Resources Institute Finland

Johtava tutkija Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskuksesta puhui metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa. Tässä hänen tiivis yhteenvetonsa metsänkäsittelyn eri vaikutuksista hiilinieluihin.

Suomen parhaat taimet

PLM4817 ruohonleikkuri

Makitan polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri.
Moottori 140 cm3. Bioleikkaava ja sivulle heittävä,
leikkuuleveys 48cm. Keskitetty leikkuukorkeuden
säätö, 25-70mm. Kuulalaakeroidut pyörät. Paino
24,3kg.

299,-

eur

Katso jälleenmyyjät ja koko valikoima www.makita.fi

www.finforelia.fi

Tarjoamme etämetsänomistajille
laki- ja kiinteistöarviointipalveluita
Palvelemme neuvonnasta oikeudenkäynteihin
•
•
•
•
•
•
•

Metsävarallisuuden asiantuntija

•
•
•

kaavoitus-, rakentamis- ja poikkeamislupa-asiat
yksityistiet, kiinteistötoimitukset
tie- ja lunastustoimitusasiat
ympäristö- ja luonnonsuojeluasiat
metsätilojen, vapaa-ajanasuntojen ja asuntojen arviointi
haitta- ja vahinkoarviointi
yhdyskuntatekninen rakentaminen mm. tuulivoima,
vesi- ja viemärijohdot
metsätilojen erityiskysymykset ja sopimusasiat
perintöoikeus ja sukupolvenvaihdosasiat
yhteismetsään liittyvät asiat

Kokeneet lakimiehemme ja auktorisoidut kiinteistöarvioijat
(AKA) palvelevat teitä maanlaajuisesti.
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Kysy lisää asiantuntijoiltamme!
arviointikeskus.fi

puhelin 020 7411 050

ESPOO

TÄMÄ REKKA KULKEE
METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA
JA BIOPOLTTOAINEELLA

I

SEINÄJOKI

I

OULU

Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaan Suomen nuorille.
Koulukiertue pysähtyy noin 60 paikkakunnalla syksyn 2017 aikana. Suomen Metsäsäätiö
ja Metsämiesten Säätiö ovat hankkeen päärahoittajat. Bioaika-tapahtumakiertueen tuottaa
Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke.
Hyppää kyytiin! bioaika.fi

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

MS_Biorekka_210x148_5mm.indd 1
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Raha kasvaa
suomalaisessa
Metsässä
Metsä Groupin biotuotetehdas on investointi Suomeen ja kasvuun.
Haluamme ostaa tehtaalla jalostettavat puut kotimaasta. Hyvä
työn jälki, monipuoliset palvelut ja jäsenedut ovat vahvuutemme.
Valitse Metsä Group kumppaniksesi puukauppaan ja tule mukaan
rakentamaan kasvua Suomeen. Hae oma metsäasiantuntijasi
www.metsaforest.com ja pyydä tarjous puukaupasta.

PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ
Koivikko pakuriviljelmäksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin
klapikauppa ja nopeammin
kuin tukkipuu
Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä.
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan
suuri tulevaisuus.

METSÄ GROUP. METSÄOMAISUUTESI HOITAJA.

Pakurinviljelyllä saat metsän tuoton uusiin ulottuvuuksiin.
Tarjoamme metsänomistajille avaimet käteen -palvelun
pakurin viljelyyn.

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

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

Metsänomistajan Talouskoulu
Tule kehittymään metsäsi taloustaitajaksi
Keväällä 2018 alkavassa koulutuksessa opastetaan metsänomistajia
liiketaloudelliseen ja kannattavaan metsäomaisuuden hoitoon.
Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus sisältää kahdeksan
moduulia, joista voit valita mieleisesi kokonaisuuden.
Tutustu koulutukseen verkkosivuillamme: www.tuohtametsasta.fi
Koulutuksen ajankohta kevät 2018 – joulukuu 2018
Ilmoittaudu 28.2.2018 mennessä https://www.mhy.fi/paijat-hame/lomake
/ilmoittautuminen-metsanomistajan-talouskouluun
Hinta 40 € /moduuli.
Koulutusmaksun voit vähentää metsäverotuksessa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
TTS Työtehoseura
Arto Kettunen, 0500 454 017 arto.kettunen@tts.fi

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme
Mari Sarvaala, 044 342 0068, mari.sarvaala@mhy.fi

TTS Työtehoseura

Yhteistyössä:

www.tts.fi (09) 2904 1200

JÄSENETUHINTAAN.
Vuonna 2018 voit maksaa Metsälehden jäsenetuhintaisen
tilausmaksun yhdistyksesi jäsenmaksun yhteydessä
huhtikuussa. Yksityiskohtaiset ohjeet tilausmaksusta
tulevat jäsenmaksun laskutuksen mukana. Jäsenhintainen
Metsälehden tilaus alkaa toukokuun alussa. Ennen
tilaustasi voit lukea Metsälehden näköislehteä verkossa
1.1.-30.4.2018 välisen ajan. Lue lisää osoitteessa:

www.edutjasenelle.fi/etamol

Vuoden tilausjakso

90,00
(norm. 138,00)
Etusi 53,00

Lisäetu
Metsäverokirja
arvo 29,00

