
Etämetsänomistajien Liiton jäsentiedote 4/2020

ETÄMETSÄNOMISTAJAETÄMETSÄNOMISTAJA

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Webinaarien vuosi

 Pääkirjoitus

Keväällä maahamme iski koro-
na-virus pandemia. Tämä aiheutti 
sen, että kaikkiin joukkokokoon-
tumisiin tuli joko ”lakisääteisiä” 
rajoitteita tai eri toimijat pidät-
täytyivät tapahtumien järjestämi-
sestä vapaaehtoisesti. Samat rajoit-
teet koskivat myös retkeilyjä Suo-
messa ja ulkomailla.

Etämetsänomistajien Liiton jä-
senyhdistykset ovat perinteisesti 
järjestäneet vuosittain kymmeniä 

sellaisia tapahtumia, missä ihmiset 
kokoontuvat yhteen. Lähes kaik-
ki tällaiset tapahtumat jäivät tänä 
vuonna järjestämättä.

Metsänomistajien koulutus ja 
neuvonta ei kuitenkaan ole koko-
naisuudessaan loppunut. Perin-
teisten neuvontatapahtumien tilal-
le tulivat webinaarit. Sellaisia we-
binaareja, missä metsänomistajat 
kokoontuvat yhteen ja luennoitsi-
ja on etäyhteydessä, on järjestetty 

aikaisemminkin. Tällaisista webi-
naareista on hyvät kokemukset.

Tänä vuonna webinaarit muut-
tuivat niin, että kaikki halukkaat 
pystyivät seuraaman webinaareja 
kotisohvaltaan. Etämetsänomista-
jien Liitto järjesti muutaman täl-
laisen webinaarin yhdessä yhteis-
työkumppaneidensa kanssa ja li-
säksi Etämetsänomistajien Lii-
ton yhteistyökumppanit järjesti-
vät useita webinaareja itsekseen.

Kokemukset webinaareista ovat 
hyviä ja jatkossa ne ovat varmas-
ti yksi tapa toteuttaa metsänomis-
tajien koulutusta. Toivottavaa kui-
tenkin on, että olot maassamme 
vakiintuvat koronan suhteen ja 
pääsemme jälleen järjestämään pe-
rinteisiä metsänomistajien koulu-
tustapahtumia ja retkeilyitä. Met-
sänomistajille on erittäin tärkeää 
tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia 
ja kokemuksia metsiensä hoidosta.

Hyvä metsäautotie voi nousta arvoon arvaamattomaan etenkin, jos talvet ovat jatkossakin yhtä leutoja kuin nyt. Puun hintaan vaikuttaa merkittävästi se 
miten pitkän matkan puutavaraa joutuu kuljettamaan metsästä ajokoneella. Metsätie lyhentää metsäkuljetusmatkaa.
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Valta vaihtui Hämeenlinnassa

Samuli Notkon työtä Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien puheenjohtajana jatkaa Tuula Löytäne.

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajia 
16 vuotta johtanut Samuli Notko luopuu luot-
tavaisin mielin puheenjohtajuudestaan. Samu-
lin saappaisiin on astunut Leena Helistö. Lee-
na on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa 
muutaman vuoden, joten ymmärrystä yhdis-
tyksen toiminasta on kertynyt.

Leenalla on metsää Anttolassa. Metsäomai-
suudestaan hänellä on hyvä tieto ja käytännön 
työt metsässä ovat myös tuttuja. ”Taimikon-
hoitoa ja ennakkoraivausta olen tehnyt met-
sässäni”, toteaa Leena Helistö. Osaamista met-
sätöihin on kertynyt muun muassa HYRIAN 
järjestämän metsätalousyrittäjän ammattitut-
kinnon suorittamisen kautta, jonka opintojen 
suorittamisen osana oli mm. Metsäalan Luon-
nonhoitokortti. 

Kuten monessa muussakin yhdistystoimin-
nassa, niin myös metsäpuolella haastetta on 
saada uusia jäseniä ja ennen kaikkea nuoria 
metsänomistajia mukaan toimintaan. Tosiasia 
on, että metsänomistajien keski-ikä on yli 60 
vuotta. Tästä syystä on luonnollista, että met-
sätilanomistajayhdistyksen jäsenet eivät ole ai-
van nuoria. Yhtenä ratkaisuna nuorten mu-
kaan saamiseen toimintaa sekä Leena että Sa-
muli pitävät sitä, että vanhemmat ottaisivat 
entistä enemmän jälkikasvuaan mukaan yh-
distyksen tapahtumiin. 

Leena Helistön varsinainen ammatti on 
graafinen suunnittelija ja tutkintonimike ar-
tenomi. Leena on tehnyt työkseen paperituot-
teiden suunnittelua lähemmäs 30vuotta.Täl-
lä hetkellä hän päivittää osaamistaan digime-
dian puolelle TAKK:issa. Tämä antaa hyvät 

valmiudet lisätä yhdistyksen näkyvyyttä mm. 
somessa. Tätä kautta on mahdollista tavoit-
taa uusia metsänomistajaryhmiä kuten muun 
muassa nuoria. Leenalla on tavoitteena tehdä 
Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajille 
uudet kotisivut. ”Saatanpa tehdä näiden ko-
tisivujen teosta opinnäytetyön liittyen TAK-
K:n opiskelujen ammattitutkintoon”, miettii 
Leena Helistö.

”Jätän puheenjohtajan tehtäväni luottavaisin 
ja hyvin mielin”, toteaa Samuli Notko. Toiminta 

Hämeenlinnan Seudun Metsätilanomistajien 
johdossa on ollut mukavaa ja antoisaa. Samaa 
voi sanoa toimimisesta Etämetsänomistajien Lii-
ton hallituksessa. Sillä tavalla toiminta yhdis-
tyksessä on muuttunut, että alkuvuosina bus-
si oli aina täynnä, kun lähdettiin metsäretkel-
le. Tähän on vaikea päästä tänä päivänä. Yhteis-
työtä metsäretkien järjestämisessä on tehty Rii-
himäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomista-
jien kanssa. ”Näin on saatu enemmän metsän-
omistajia mukaan retkelle”, perustelee Samuli.

Teksti ja kuva: RAUNO NUMMINEN

Koronan  
vuosi 2020
Korona leimasi Etämetsänomistajien Liiton jäsen-
yhdistysten koulutustapahtumia vuonna 2020. Joko 
niitä ei pidetty tai jos pidettiin niin ilme oli tämä. Väki 
istuin maskit kasvoillaan harvakseltaan. Kuva Turun 
Seudun Metsänomistajien kuukausittaisesta koulu-
tustapahtumasta. Seisomassa illan esiintyjä toimi-
tusjohtaja Aku Mäkelä Suomen Puukauppa Oy:sitä 
ja aiheena voimakkaasti suosiotaan lisäävä sähköi-
nen puukauppa.
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Rekisteröitymällä KUUTIOON vuoden 2020  
loppuun mennessä voit voittaa mahtavia palkintoja
kuutio.fi ja Etämetsänomistajien Liitto ry järjestävät yhteistyössä kampanjan Etämetsänomistajien Liiton 
jäsenyhdistysten kaikille jäsenille, jotka ovat rekisteröityneet Kuutio.fi puumarkkinapaikkaan.

Euroopansorvarinpensaan puuaines on niin kovaa, että ennen muinoin siitä sorvattiin jopa akseleita ja 
muita lujuutta vaativia osia erilaisiin koneisiin.

Teksti: AKU MÄKELÄ

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Edellisessä Etämetsänomistajassa oli kasvin-
tunnistuskisa. Kisa kiinnosti lehden lukijoi-
ta. Pensaan tunnistus ei mitä ilmeisemmin ol-
lut kovin helppo, koska oikeita vastauksia tuli 
vain kaksi. Sen sijaan muita tunnistustulok-
sia oli useampi kuten mm. lehtokuusama, kor-
pipaatsama, pähkinäpensas ja taikinanmarja.

Eurajoen Kuivalahdella lähellä meren ran-
taa kasvanut pensas on euroopansorvarinpen-
sas. Normaalisti se on pensas, mutta voi kasvaa 
myös pieneksi puuksi. Euroopansorvarinpen-
saan hedelmä on punainen kota (näkyy kuvas-
sa), jonka sisällä ovat oranssit siemenet.

Euroopansorvarinpensas on vaatimaton kas-
vupaikan suhteen, mutta parhaiten se menes-
tyy runsasravinteisessa maaperässä. Se on myös 
tuulen kestävä ja suojaa melulta. Euroopansor-
varinpensas kasvaa sekä puolivarjoisassa että 
aurinkoisessa paikassa.

Euroopansorvarinpensaaan tunnistivat Sauli 
Lehto ja Pasi Raitanen. Onnittelut voittajille!

Molemmille postitetaan Metsäkustannuk-
sen kasvikirjat.

Palkintona eräliivejä ja akkuketjusahoja

Kuutioon joulukuun 2020 loppuun mennessä 
rekisteröityneiden Etämetsänomistajien Liiton 
jäsenten kesken arvotaan etämetsänomistajien 
eräliivejä (arvo noin 67 €).

Lisäksi 31.12.2020 mennessä Kuutiossa tar-
jous- tai yhteydenottopyynnön tehneiden jä-
senten kesken arvotaan 2 kpl Makitan akku-
ketjusahaa (arvo 599 €), sis. kaksi akkua ja la-
turia (voit olla jo aiemmin Kuutioon rekiste-
röitynyt käyttäjä – kaikki Etämetsänomistaji-
en Liiton jäsenyhdistysten jäsenet ovat muka-
na arvonnassa).

Mikä on Kuutio?

Kuutio on maailman ensimmäinen metsän-
omistajalle maksuton, ja kaikille avoin puu-
markkinapaikka netissä. Kuutiossa metsän-
omistaja voi nykyaikaisesti, luotettavasti ja 
turvallisesti kilpailuttaa sekä pysty- että han-
kintakaupat joko asiantuntijan (kuten metsän-
hoitoyhdistys tai metsäpalveluyrittäjä) avusta-
mana tai lähettämällä puukaupan tarjouspyyn-
nön suoraan puunostajille. Kuution avulla ta-
voitat lähes kaikki Suomessa ostavat puunos-
tajat, joko asiantuntijan avulla tai omatoimi-
sesti. Näin poikkeuksellisena korona-aikana 

Kuutio on turvallinen tapa kommunikoida 
metsäammattilaisten kanssa.

Etämetsänomistajien Liitto ry on Kuution 
kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavan Suo-
men Puukauppa Oy:n perustajaosakas.

Kasvikisa
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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

LEHTITYÖRYHMÄ
Jaakko Temmes

ILMOITUSAINEISTO
Muoto PDF
Väri CMYK
Resoluutio 300 dpi
Aineiston toimitus rauno.numminen@etamol.fi
Tekniset asiat posti@savionkirjapaino.fi

TAITTO JA PAINO
Savion Kirjapaino Oy, Kerava
Painos: 4000 kpl.

ILMOITUSKOOT JA HINNAT
Koko mm* (lev. x kork.) Hinta € (alv0%)
1/8 90 x 60 250,00
1/4 90 x 125 400,00
1/2 190 x 125 700,00
1/1 190 x 255 1200,00
* Koko ilman leikkausvaroja

ILMESTYMISAJAT 2021
Etämetsänomistaja ilmestyy 
neljä kertaa vuonna 2021
Lehden ilmestyminen
1/2021  Vko 10
2/2021  Vko 25
3/2021  Vko 38
4/2021  Vko 51

Teksti: OLAVI LYLY

Siitä asti kun metsäteollisuutta on Suomessa 
merkittävästi harjoitettu, ovat metsänomistajat 
toivoneen puumarkkinoille kilpailua ja sen mu-
kana raakapuulle parempaa hintaa. Syynä huo-
noihin hintoihin on ostajan markkinat, minkä 
todistavat aika ajoin paljastuvat ostokartellit.

Metsänomistajat toivoivat Kuopioon suun-
nitellun Finnpulp Oy:n sellutehtaan tuovan 
uutena, merkittävänä toimijana puumark-
kinoille aitoa kilpailua ja parempia hintoja. 
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) oli v. 
2017 myöntänyt laitokselle ympäristöluvan 
ja Vaasan hallinto-oikeus, joka ratkaisee ym-
päristöluvista tehdyt valitukset, oli vahvistanut 
luvan v. 2018. Siitä oli valitettu edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Luvan 
uskottiin kuitenkin pysyvän voimassa, koska 
KHO oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
pitänyt Vaasan hallinto-oikeuden ympäristo-
lupapäätökset voimassa. Nyt KHO kuitenkin 
ratkaisi asian toisin.

KHO:n 19.12.2019 antama kielteinen pää-
tös Finnpulpin ympäristöluvasta koettiin vää-
ränä.  MT uutisoi sitä muun muassa ”omaan 
jalkaan ampumisena”; KHO kumosi yksityis- 
ja kansantaloudellisesti ainoan oikean ratkai-
sun. Katsottiin myös, että KHO:n soveltama 
tiukka suojeludirektiivi voi ajaa tuhansien työ-
paikkojen jättimäiset sellutehdashankkeet vai-
keuksiin: yksikään suunnitteilla oleva ei ehkä 
valmistu (YLE 20.12.2019).

Kun tutustuin KHO:n päätökseen, jossa to-
dettiin, että Kallaveden vedenlaatu olisi uuden 
sellutehtaan päästöjen vaikutuksesta vaarassa 
muuttua hyvästä tyydyttäväksi, pidin mah-
dollisena, että metsätaloudesta syntyvät pääs-
töt kuormittavat Kallavettä siinä määrin, et-
tä syy ympäristöluvan epäämiseen onkin osit-
tain myös meissä metsänomistajissa. Kallavettä 

PKMO ry:n syyskokous
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n syyskokoukseen 25.11.2020 oli kutsuttu alustajaksi korkeimman 
hallinto-oikeuden (KHO) oikeusneuvos Jaakko Autio. Syynä tähän oli KHO:n päätös olla myöntämättä ympäristölupaa 
Finnpulp Oy:n biotuotetehtaalle.

kuormittavat pistekuormittajat kuten Savon 
Sellu, Atrian ja kuopiolaiset, Kuopion kau-
punki. Pistekuormituksen osuus jää kuiten-
kin alle 10 %. Hajakuormitus on ylivoimai-
sesti suurin vedenlaadun alentaja.

Meitä etämetsänomistajia voi lohduttaa, että 
metsätalouden osuus Kallaveden hajakuormituk-
sesta on vähäinen verrattuna muuhun hajakuor-
mitukseen. Sitä tulee Kallaveteen siihen laske-
vien Iisalmen ja Rautavaaran reittien virtaama-
na. Niiden varrella harjoitetaan Suomen voima-
peräisintä karjataloutta. Mutta ilman metsäta-
loudesta aiheutuvaa lisäkuormaa Finnpulp oli-
si saattanut saada ympäristöluvan. Tässä saattoi 
ihan oikeasti tapahtua omaan jalkaan ampumi-
nen. Jatkossa metsänomistajien tulee entistä tar-
kemmin ottaa huomioon vesiensuojelu, koska il-
maston lämpeneminen lisää hajakuormitusta ja 
turvetuotannon hiipuminen kääntää katseet en-
tistä enemmän  metsätalouteen.

Lainsäädännöllä pannaan toimeen EU:n ja 
kansallisia luonnonvarastrategioita. KHO on 
se elin, joka korkeimpana tahona soveltaa mo-
nitasoista lainsäädäntöä puitedirektiiveistä de-
taljiasetuksiin. KHO:n päätöksissä tulee ote-
tuksi huomioon muun muassa metsien tuot-
tamat ekosysteemipalvelut kuten Kallaveden 
vedenlaatu, luonnonvarojen hallinnan legiti-
miteetin näkökulmasta.

Oikeusneuvos Jaakko Aution alustus 
KHO:n viimeaikaisista ratkaisuista otsikolla 
”KHO:n oikeuskäytäntöä - Finnpulpista tuu-
livoimaan” sivusi useita metsänomistusta kos-
kevia oikeustapauksia. Esitys taltioitiin, koska 
tuntuva osa jäsenistämme jäi koronatilanteen 
vuoksi pois syyskokouksesta ja siksi taltiointia 
toivottiin. Esitys on nyt jäsentemme kuulta-
vissa linkistä https://youtu.be/cb68tmBrad0
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Teksti: IRMA WELLING

Kuulumisia MTK:n metsävaltuuskunnan seminaarista 
ja kokouksesta Jyväskylässä 28.–29.10.2020

Matkan varrelta, väliltä Mikkeli-Jyväskylä, löytyi surullisen näköinen visakoivikko, jossa oli runsaasti lumen kaarelle taivuttamia koivuja. Kuva: Irma Welling

Osallistuin Etämetsänomistajien Liiton edus-
tajana sekä seminaariin että kokoukseen. Tilai-
suuksiin osallistui paikan päällä noin 40 hen-
kilöä ja metsänhoitoyhdistysten ja MTK:n vä-
keä etäyhteyksin. Seminaarissa työstettiin osal-
listavalla tavalla MTK:n Metsänomistajat-stra-
tegiaa. Strategiatyötä ohjasi Humap Oy:n toi-
mitusjohtaja ja konsultti Olli-Pekka Juoperi ja 
työssä hyödynnettiin digitaalisia prosessityö-
kaluja. En voi olla ihmettelemättä ja ihaile-
matta sitä, että niin isolla joukolla saatiin ai-
kaiseksi timantiksikin kutsuttu lopputulos, jo-
hon jokainen saattoi osallistua ja josta jäi fii-
lis, että on saanut olla mukana.

Kokouksen aluksi Jyväskylän alueelta kotoi-
sin olevat mepiti Henna Virkkunen ja Mauri 
Pekkarinen loivat katsauksen siitä, mitä EU:s-
sa menossa metsäpuolella. Keväällä EU:n ko-
missio antoi tiedonantona biodiversiteetti/mo-
nimuotoisuusstrategian, jonka tavoitteena on 
pysäyttää monimuotoisuuden köyhtyminen. 
Strategiassa esitetään mm. merkittäviä lisäyk-
siä suojelualueiden pinta-aloihin. Komissio 
esittää suojeltavaksi 30 % maa- ja merialueis-
ta. Samoin turvemaille kohdistetaan merkit-
täviä suojelupaineita. Kaikki vanhat ja kos-
kemattomat metsät tulisivat tiukan suojelun 
piiriin. Samalla toimeenpannaan EU:n vihre-
än kehityksen ohjelma/European Green Deal. 
EU:n parlamentti hyväksyi lokakuussa meppi 
Petri Sarvamaan neuvotteleman metsästrategi-
aa käsittelevän mietinnön. Siinä huomioidaan 

metsien kestävä, monipuolinen (ekologinen, 
taloudellinen, sosiaalinen) käyttö eikä yksin-
omaan suojelutarpeet. Metsien kestävällä hoi-
dolla voidaan auttaa hiilen sitomista ja teh-
dä tuotteita, jotka korvaavat muovia ja muita 
fossiilisia raaka-aineita. Kuulimme myös, että 
LULUCF (Land Use, Land Use Change, Fo-
restry)-säädös tullaan avaamaan. Mauri Pekka-
risella olivat numerot hallussa, kun hän luet-
teli asioihin liittyvät numerot ulkomuistista.
Saimme esittää kysymyksiä mepeille ja itse esi-
tin huolen, joka liittyi metsäpaloissa vapautu-
viin hurjiin päästöihin. Vuonna 2018 metsä-
palojen vapauttamat päästöt olivat samaa suu-
ruusluokkaa kuin koko maailman liikenteen 
hiilidioksidipäästöt.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja MT-
K:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mik-
ko Tiivola toivat esille tarpeen valvoa metsän-
omistajien etua kaavoituksessa ja antoivat tu-
kensa biokaasun uudelle tulemiselle sekä joka-
miehenoikeuksien päivittämiselle. Huoli met-
säteollisuuden rakennemuutoksesta jatkuu, sa-
moin huoli metsätilojen siirtymisestä rahasto-
jen hallintaan. Jo yli 50 % myyntiin tulevista 
metsätiloista on siirtynyt rahastoille. Rahas-
to-omistuksen laajeneminen vaikuttaa myös 
metsänhoitoyhdistyksiin, kun rahastot hank-
kivat metsäpalveluita omilta sopimuskump-
paneiltaan. Rahastojen hallitsemat metsät 
voivat myös jäädä hirvenmetsästyksen ulko-
puolelle korkeiden vuokravaatimuksen takia. 

Juha Marttila nosti esiin myös Maailman il-
matieteen järjestön (WMO) pääsihteerin Pet-
teri Taalaksen näkemykset siitä, että ilmaston-
muutoksen torjunnan keskiössä on eli pihvi on 
fossiilisten polttoaineiden käytön alasajo ener-
gian tuotannossa, teollisuudessa ja liikentees-
sä. Sen sijaan keskiöön on nostettu koko glo-
baalin maailman kannalta vähemmän keskei-
set torjuntakeinot kuten metsät ja ruoka. Met-
sillä on EU-maista vain Suomelle, Ruotsille ja 
Itävallalle suurempi merkitys hiilineutrauliu-
teen pyrittäessä. Yleiskeskustelun kyselyosuu-
della toivoin MTK:n edistävän ns. lisäisen hii-
len kompensointia metsänomistajille. Kuulim-
me, että työ on käynnissä ja tuloksia esitellään 
metsävaltuuskunnalle jo ensi vuonna. 

Metsänhoitoyhdistys Savotta valittiin met-
sänhoitoyhdistysten Vuoden Kympiksi.Valin-
taan vaikutti se, että Savotta on edistänyt met-
sänhoitoyhdistystoimintaa ja kestävää metsä-
taloutta ansiokkaasti kotimaan lisäksi myös ul-
komailla mm. Vietnamissa. Meistä useille on 
tuttu myös Savotta Puoti monine metsäalan 
tuotteineen.

Kokouksessa valittiin uusia jäseniä metsä-
johtokuntaan, keskusliiton valtuuskuntaan ja 
erilaisiin valiokuntiin. Etämetsänomistajien 
Liiton edustajan status on olla asiantuntija il-
man äänioikeutta.

Lemillä 31.10.2020
Irma Welling
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Teksti ja kuvat: METSIEN SUOMI KAMPANJA

Siemenkiekko kehitettiin 
Metsien Suomea varten. Sen voi 

sellaisenaan polkaista maahan.

”Metsien Suomen onnistumiseen on vaikuttanut 
myös se, kuinka hienosti metsäala on ollut mu-
kana somekeskustelussa”, projektipäällikkö Kaa-
rina Aro sanoo.

Suomi sijoittuu kansainvälisissä onnellisuusmit-
tauksissa kerta toisensa jälkeen huipulle mut-
ta miksi? Olisiko kyse metsästä ja suomalaisten 
tutkitusti vahvasta metsäsuhteesta?

 Ajatusta hyödynnettiin Metsien Suomen 
uusimmassa, joillakin televisiokanavilla edel-
leen pyörivässä mainosvideossa. Siinä amerik-
kalainen etsivä sukeltaa kuusikon siimekseen 
ja löytää tyytyväisen kansan: marjanpoimijoi-
ta ja maastopyöräilijöitä, metsureita, metsän-
omistajia ja juoksijoita.

”Uskallan väittää, että meistä jokainen on 
elämässään ulkoillut tai työskennellyt metsäs-
sä. Yhteinen kokemus luo vahvan pohjan mo-
niarvoiselle keskustelulle, jota metsistä käydään. 
Metsien Suomen tehtävä on tarjota tähän kes-
kusteluun faktoja ja uusia näkökulmia”, sanoo 
Kirsi Joensuu, Metsien Suomea vetävän Suo-
men Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja.

Puu on arkea
Metsien Suomi on metsäalan yhteinen vies-
tintähanke. Sen tavoitteena on päivittää mo-
nikanavaisin kampanjoin mielikuvaa metsien 
kestävästä hoidosta ja käytöstä.

”Esimerkiksi taloudellinen ja ekologinen kes-
tävyys asetetaan julkisessa keskustelussa helpos-
ti vastakkain”, Joensuu toteaa. ”Kuitenkin puu 
korvaa fossiilisia raaka-aineita ja suomalainen 
käyttää elämässään ja arjessaan luultavasti pal-
jon enemmän puuta kuin uskoisi. Metsien Suo-
men videoissa puuta on kaikkialla. Komposiit-
tina siitä valmistetaan kosmetiikkapurkkeja ja 
jopa kylpyammeita. Selluloosaa on lääkkeissä 
ja ketsupissa, puukuituja kankaissa.”

Erityisen mielellään Joensuu mainitsee esi-
merkkejä pitkään hiiltä sitovasta puuraken-
tamisesta. Pientaloista yli 90 prosenttia on 
puurakenteisia. Myös yhä useampi päiväkoti, 

Metsien Suomi päivittää mielikuvaa  
metsien kestävästä käytöstä
Metsäala on tuonut metsän näyttävästi olohuoneisiin ja bussipysäkeille. Metsien Suomen televisio- ja    
katumainokset on myös huomattu, ja faktat metsien kestävästä käytöstä ovat tulleet tutummiksi.

koulu ja kerrostalo halutaan rakentaa puusta.

Myönteisyys kasvaa
Metsien Suomen mainos- ja somekampanjat 
alkoivat toukokuussa. Viimeisimmän seuran-
tatutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä 
suomalaisesta tuntee jo hankkeen.

”Kiinnostus hankkeeseen ja sen viestei-
hin on ollut alusta asti suurta”, Metsien Suo-
men projektipäällikkö Kaarina Aro vahvistaa. 
”Metsät ovat meillä hankkeen iskulauseen mu-
kaisesti kaikessa mukana.”

Kyselytutkimuksen mukaan Metsien Suo-
mea pidetään kiinnostavana ja sympaattisena. 
Kuusikymmentä prosenttia oli sitä mieltä, että 
hanke sai heidät suhtautumaan myönteisem-
min metsien käyttöön.

Kampanjoiden yhteenlaskettu kontaktiluku 
televisiossa, radiossa, verkossa ja somessa on ol-
lut huima. Yksistään touko-kesäkuussa viestit 
tavoittivat kohderyhmän yli 74 miljoonaa ker-
taa. Luku kertoo, kuinka monta kertaa koh-
deryhmän jäsenillä, täysi-ikäisillä suomalaisilla 
on ollut mahdollista nähdä kampanjan mainos. 
Käytännössä jokaisella aikuisella suomalaisel-
la oli alkukesästä mahdollisuus nähdä Metsien 
Suomi -mainos noin 15 kertaa. Syksyn kam-
panjalukuja ei vielä ole julkistettu.

Faktoja ja ämpärimatematiikkaa
”Kiinnostavaa on ollut huomata, kuinka myös 
tieto metsäasioista on kasvanut”, Aro sanoo.

Kun lähtötasotutkimuksessa 31,8 prosent-
tia suomalaisista tiesi, kuinka monta puuta 
Suomessa vuosittain istutetaan, äskettäin val-
mistuneessa seurantatutkimuksessa luku oli jo 
36,7 prosenttia.

”Myös esimerkiksi tietoisuus puun käyttämi-
sestä erilaisissa tuotteissa oli kasvanut paljon. 

Puuta voi todella käyttää niin luunmurtumien 
kipsauksessa kuin salaatin pakkausmuovissa, jo-
pa kumisaappaissa”, Aro kertoo.

Somessa, mainosbannereissa ja esimerkik-
si Helsinki-Vantaan lentoaseman mainostau-
luilla esitetyt faktaväitteet perustellaan Metsien 
Suomen verkkosivustolla. Artikkeleista löytyy 
myös faktojen lähteet, kuten sen, miten on las-
kettu Suomen metsissä kasvavan luonnonmar-
joja 100 miljoonaa ämpärillistä vuodessa tai mi-
tä on laskettu mukaan metsän tuottamiin 3,5 
miljardin euron verotuloihin.

Parhaillaan Suomen Metsäyhdistyksen ja As-
te Helsingin suunnittelema verkkosivusto on 
finalistien joukossa ehdolla Suomen parhaim-
maksi sivustoksi. Metsien Suomen logon ja il-
meen on suunnitellut graafikko Jalo Toivio.

Viestintähankkeen jatkoa suunnitellaan par-
haillaan. Varmaa on, että Metsien Suomi nä-
kyy koko ensi vuoden somessa ja esimerkiksi 
Discovery Channellin ja TV5:n televisiokana-
villa. Hankkeen omilta metsiensuomi.fi-verk-
kosivuilta voi lukea uutisia ja faktoja metsis-
tä ja niiden kestävästä hoidosta ja käytöstä.

Supersuosikit: siemenkiekko ja Billebeino -paidat
Metsien Suomi on tarjonnut suomalaisille myös jotakin konkreettista: hanketta varten suunnitellun siemenkiekon, jonka avulla jokainen voi 
kasvattaa itselleen puun ja osallistua siten ilmastotyöhön. Kiekot jaettiin keväällä K-Raudoissa ja Iskuissa ympäri Suomen hetkessä loppuun.
Yhtä kysyttyjä ovat olleet Ville Leinon suunnittelemat Billebeino x Metsien Suomi -T-paidat ja kangaskassit, joita on voinut saada metsäalan 
tapahtumista tai voittaa esimerkiksi arvonnoista Facebookissa ja Instagramissa.
”Metsien Suomen kevättä suunnitellaan parhaillaan. Toivomme, että voimme myös silloin jakaa yhtä haluttuja harvinaisuuksia”, Kirsi Joen-
suu sanoo.
Metsien Suomea ovat rahoittaneet Suomen Metsäsäätiö, MTK, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen 
metsäkeskus ja Puunjalostusinsinöörit. Sitä tukevat monet muut alan organisaatiot. Hanketta vetää Suomen Metsäyhdistys.

Ole mukana ja jaa tarinasi tai kuvasi metsistä, niiden monimuotoisuudesta, innovaatioista, ratkaisuista, kestävästä hyödyntämisestä tai ihan 
vain omista kokemuksistasi. Katso tarkemmin https://metsiensuomi.fi/
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Teksti ja kuvaruutukaappaukset: JAAKKO TEMMES

Metsätieteen päivä 20.10.2020:
Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa

Professori Allan Carroll  British Columbian yliopistosta Kanadasta kertoi Ka-
nadan massiivisista hyönteistuhoista metsissä. Perustekijöitä tuhojen syn-
tymiseen ovat olleet puuston iän nousu (metsäpalojen ehkäisyn seurauk-
sena) ja lämmenneet talvet. Havaintojen mukaan puuston vanheneminen 
johtaa vääjäämättä tuhojen lisääntymiseen.

Tommi Ekholm Ilmatieteen laitokselta on mallintanut sitä, miten hiilen si-
donnasta ja varastoinnista maksettava korvaus vaikuttaisi metsän hoitoon 
ja kiertoaikoihin. Mallissa tekijöinä mukana olivat puuston kasvu, hakkuut, 
tuhot ja puun pitkäaikaisen käytön osuus. Tuloksena saatiin puuston kas-
vatukselle optimaalisia kiertoaikoja, kun sitoutuvalle hiilelle annettiin erilai-
sia hintoja ja kun tuhojen todennäköisyyksiä muutettiin. Kasvu kiertoajoissa 
nykyisillä päästökaupan hiilen hinnoilla ja oletetuilla tuhojen todennäköi-
syyksillä oli noin 10%.

Kehityspäällikkö Heli Viiri UPM:ltä kertoi näkemyksiään siitä, miten metsän-
hoito vaikuttaa metsän tuhoherkkyyteen. Hän myös vertaili jaksollista ja jat-
kuvaa kasvatusta eri tuhoriskien osalta.

Metsätieteen päivä keräsi tänä vuonna noin 400 osallistujaa nyt siis 
poikkeuksellisesti etäyhteyteen verkon ääreen kuulemaan ja vaihta-
maan ajatuksia metsien terveyteen liittyvistä asioista.

Kanadan ja Keski-Euroopan laajat metsätuhot ovat herättäneet huo-
miota Suomessakin. Muutama vuosi sitten kuiva ja lämmin kesä sai 
aikaan kirjanpainajan massaesiintymisiä eri puolilla Suomea. Monet 

Tuholaiset, taudit ja palot lisääntyvät sillä:

• puiden keski-ikä nousee  
(metsäpaloja torjutaan ja hakkuut alle kasvun)

• ilmasto lämpenee
• yksipuolinen puulajikoostumus ja kesäkorjuu
• palokelpoisen puun määrä metsissä lisääntyy

Monimuotoisuus tuo vastustuskykyä.

puilla elävät hyönteiset leviävät kohti pohjoista. Onko kyse tuhoista vai 
metsien luontaisesta dynamiikasta? Ovatko hyönteisten massaesiinty-
mät uusi normaali? Mitkä ovat mahdollisuutemme vaalia metsien ter-
veyttä bioteknologian ja metsänhoidon keinoin? Nämä ovat osa kysy-
myksistä, joita metsien terveys herättää.

Alla muutama poiminta esityksistä. Katso koko ohjelma:
https://metsatiede.org/metsatieteen-paiva-20-10-2020/
https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2020/10/MTP2020-tiivistelm%C3%A4kirja.pdf
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Teksti: JAAKKO TEMMES

Ilmastonmuutos näkyy kaikessa. Sekä muutoksen hi-
dastamisen keinot että muutokseen sopeutumisen 
keinot ovat esillä. Metsänhoidon suositukset eivät tee 
poikkeusta. Myös metsätalouteen tarvitaan ehdotuk-
sia ja vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen seurauksena.
Ei niin, että metsänhoito laitetaan uusiksi - ei se ole 
järkevää eikä se ole tarpeen. Mutta pienilläkin hoi-
don muutoksilla voidaan vaikuttaa niin hiilen sitou-
tumiseen metsässä kuin metsän sopeutumiseen muut-
tuvaan ilmastoon.

Metsänhoidon suositukset on Tapion ylläpitämä ja 
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama suositus-
kokonaisuus. Vuoden 2020 aikana on valmisteltu myös 
ilmastoasioiden huomioimista suosituksissa.

Vaikka työ on kesken, voi jo hyvin poimia muuta-
man esitetyn ehdotuksen ilmastokestävästä metsän-
hoidosta.

Puulajien osalta ei ole luvassa mullistavaa muutos-
ta. Nyrkkisääntö “oikea laji oikeassa paikassa” pätee 
edelleen. Muuttuvan ilmaston osalta riskialttein puu-
laji on kuusi, mänty hyötyy etenkin pohjoisessa ja koi-
vu hyötyy kaikkialla. Suomeksi sanottuna: kuusen is-
tutuksissa pitäisi palata nyrkkisäännön mukaisiin kas-
vupaikkoihin.

Ei siis mullistavaa, vaan pieniä muutoksia ja pai-
notuksia joilla pärjätään. Lisää asiasta, kun suositus-
ten viimeistely etenee. Pysy siis Metsänhoidon suosi-
tusten kanavilla.

Metsänhoidon suositusten johtoryhmässä Etämet-
sänomistajien Liiton edustajana on Jaakko Temmes 
ja ohjausryhmässä on Olavi Lyly Pääkaupunkiseudun 
Metsänomistajista.

Varmista nopea uudistuminen,
pidennä kiertoaikaa,
myöhennä harvennuksia,
edistä lahopuun määrän kasvua,
kevennä maanmuokkausmenetelmiä  
ja valitse metsätuhoriskien kannalta 
parhaat metsänhoitomenetelmät.

Ilmastoviisas 
metsänhoito 
– mitä se on?

Teksti ja kuva: JAAKKO TEMMES

Onko sinulla käytöstä poistuneita peltoja, joilla ei kasva muuta kuin ojanvarsipus-
kia? Tässä voi olla mahdollisuutesi sillä joutomaiden metsitykseen on toteutumas-
sa valtion tuki.  Päätavoite tuella on muuttaa joutomaat puuta kasvavaksi hiilinie-
luksi ja kompensoida maankäytön aiheuttamaa metsäpinta-alan pienenemistä. Esi-
tetty tuki näyttäisi toteutuvan vuoden 2021 alusta. Metsäkeskus hoitaisi tukea ja 
paikallinen ely-keskus tarkistaisi alueen tukikelpoisuuden.

Kiinnostaako? Katso asiasta 4.11. pidetty webinaaritallenne:
https://metsakeskus.adobeconnect.com/p0yij5iuourd/

Metsitystuki ei ole ainoa vaihtoehto sillä joutomaille on syntymässä kysyntää myös 
hiilikompensaatiomarkkinoilla. Tarkkaile siis tilannetta ja punnitse vaihtoehtojasi.

• Määräaikaisen metsitystukilain on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2021 alusta

• Tukea voisi hakea 1.3.2021 alkaen Metsäkeskuksesta
• Ennen tukipäätöksen tekemistä, Metsäkeskus pyytää ELY-

keskuksesta sitovan lausunnon kohteen 
monimuotoisuusarvoista, maisema-arvoista, 
kaavoituksesta, mahdollisesta aiemmasta metsitystuen 
maksusta

• Tuen on tarkoitus jakaantua kiinteään 
kustannuskorvaukseen metsityksen toteuttamiseen ja 
hoitopalkkioon, josta puolet maksettaisiin 2 ja 8 vuotta 
metsityksen toteuttamisesta

Metsitystuki

Metsitystuki tulossa 

Ilmastokestävyys, hillintä
Kasvihuonekaasujen ilmastopäästöjen väheneminen tai niiden kasvun hidastuminen 

Puuston hiilinielu
Maaperän hiilinielu
Puuston hiilivaraston ylläpito
Maaperän hiilivaraston ylläpito
Muut kasvihuonekaasut kuin CO2

Ilmastokestävyys, sopeutuminen
Ilmaston lämpenemisen metsien terveydelle haitallisten seurausvaikutusten ehkäisy 

Puuston sienitaudit
Puuston hyönteistuhoriskit
Puuston nisäkästuhoriskit
Myrskytuhoriski
Kuivuustuhoriski
Metsäpaloriski
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Teksti: IRMA WELLING

Kuvia...

Hyvä käpyvuosi
Sinikka Niemi

Auto jättiläispuun läpi Kalifornian länsirannikolla
Liisa Korpela

Käkkyrämänty ja taustalla Raija Tuuliainen Lemiltä
Pertti Kangaskolkka
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Teksti: KATI KONTINEN JA TARJA OLLAS, TAPIO

UUDESTA METSÄNHOIDON SUOSITUKSET 
– verkkopalvelusta löytyy suositukset aina ajantasaisina
Suomalaisen metsän hoidossa hyödynnetään laajasti metsänhoidon suosituksia. Uuden, maksuttoman tietopalvelun 
kautta suositukset ovat saatavilla aina ajantasaisina. Etämetsänomistajien Liitto ry on aktiivisesti mukana yhteistyössä, 
jossa metsänhoidon suositukset valmistellaan. 

Tietopalvelu www.metsanhoi-
donsuositukset.fi julkaistiin tä-
nä syksynä. Sen myötä suosituk-
set tulivat saataville kaikille help-
pokäyttöisessä muodossa ja aina 
ajantasaisina. Sivustoa on vaiva-
tonta käyttää myös älypuhelimella 
tai tabletilla. 

Yksittäisiä suosituksia, kuten tai-
mikonhoidon työohjeita, voi nyt 
linkittää verkkosivuilta esimerkiksi 
sosiaaliseen mediaan, omille verk-
kosivuille tai sähköpostiin.

Metsäalan tietojärjestelmien 
ja sovellusten kehittäjiä palve-
lee avoin rajapinta, jonka avulla 
suositustietoa voi siirtää suoraan 
omiin järjestelmiin. Sen odote-
taan tehostavan palveluiden yllä-
pitoa ja nopeuttavan uusimpien 
suositusten soveltamista niin met-
sänomistajien kuin metsäammat-
tilaisten keskuudessa.

”Aiemmat suositusjulkaisut 
ovat olleet rakenteeltaan kaikki 
hieman omanlaisiaan. Uusi, yh-
tenäinen tietorakenne helpottaa 
verkkopalvelun käyttöä, tiedon-
siirtoa ja uusien suositusten laati-
mista”, kertoo johtava asiantuntija 
Kati Kontinen Tapiosta.

Verkkopalvelusta löytyvät jo lä-
hes kaikki suomenkieliset suosi-
tukset ja loppuja viedään mah-
dollisimman pian, mm. työopas 
puukauppakohteen laadintaan. 
Ruotsinkielinen palvelu julkais-
taan 2021. Pdf-muotoiset suosi-
tusjulkaisut ovat edelleen saata-
villa Tapio.fi:n aineistopankissa.

Metsä- ja ympäristöalan toimi-
jat mukana palvelun ja suosi-
tusten kehittämisessä
Metsänhoidon suositukset laa-
ditaan laajapohjaisessa metsä- 
ja ympäristöalan tutkijoiden, 

asiantuntijoiden ja tiedon käyt-
täjien yhteistyössä, jota Tapio 
koordinoi. 

Metsänhoidon suositusten kor-
kean tason johtoryhmässä Etä-
metsänomistajien Liittoa edustaa 
Jaakko Temmes. 

Alan toimijat ja metsänomista-
jien edustajat olivat alusta alkaen 
vahvasti mukana myös uuden tie-
topalvelun rakentamisessa. 

Parhaillaan työstettävinä ovat 
suositukset ilmastokestävään 

metsänhoitoon. Niiden toivo-
taan auttavan metsänomistajia 
pohdinnassa, kuinka metsää kan-
nattaa hoitaa nyt, kun luonnon-
olosuhteet ovat muutoksessa. 

Tietopalvelun aktiivinen kehi-
tystyö jatkuu vielä ensi vuoden 
ajan ja sen jälkeen se siirtyy nor-
maaliin ylläpitoon. Palveluun li-
sätään muun muassa apuväli-
neitä suositusten valmistelijoi-
den käyttöön ja sitä kehitetään 
käyttäjäkokemusten perusteella. 

Palautetta palvelusta voi lähettää 
sähköpostitse osoitteeseen mhs-
palaute@tapio.fi.

Metsänhoidon suositukset to-
teuttaa kansallisen metsästrategi-
an tavoitetta vahvistaa metsätalo-
uden kokonaiskestävyyttä. Palve-
lun rahoittaa maa- ja metsätalous-
ministeriö.

Metsänhoidon suositukset 
ovat saatavilla osoitteessa: 
www.metsanhoidonsuositukset.fi
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Teksti: MIKKO LUMPEROINEN, Metsätietotiimin vetäjä Tapiosta

Eurojen ja kuutiometrien lisäk-
si metsänomistajia kiinnostavat 
myös metsän muut arvot. Suurin 
osa metsänomistajista on aidos-
ti monitavoitteisia. Näin on ai-
na ollut ja tulee olemaan tulevai-
suudessakin. Uutta on ehkä se, et-
tä metsätalouden hiilitasetta, hii-
lensidontaa ja luontoarvoja olisi 
nykyaikana syytä pystyä myös to-
dentamaan, ja vertailemaan yhteis-
mitallisesti metsän taloudellisiin ja 
puuntuotannollisiin arvoihin. Tut-
kimusten mukaan metsänomista-
jat haluavat sovittaa näitä osittain 
toistensa kanssa kilpailevia tavoit-
teita yhteen. Yhteensovittaminen 
on kuitenkin ollut tähän asti varsin 
hankalaa, sillä luotettavia laskenta- 
ja suunnittelumalleja ei käytännös-
sä ole ollut olemassa.

Nyt tilanteeseen on kuitenkin 
saatu muutos, sillä Tapio ja Si-
mosol ovat tuoneet markkinoil-
le Etapio-päätöstukisovelluksen. 
Etapio on markkinoiden ensim-
mäinen päätöstukijärjestelmä, jo-
ka ottaa päätösehdotuksissa huo-
mioon sekä metsätalouden talo-
udellisen kannattavuuden, hiili-
taseen ja luontoarvot. Etapio sel-
vittää metsänomistajan tavoitteet, 
tuottaa vaihtoehtoja ja optimoi 
monitavoiteoptimoinnilla met-
sänomistajan tavoitteet parhaiten 
täyttävän metsäsuunnitelman. Eta-
piossa jokaiselle kuviolle esitetään 
metsänomistajan tavoitteisiin par-
haiten vastaavan käsittelyketjun li-
säksi vaihtoehtoisia käsittelyketju-
ja, joiden tuottamat hyödyt met-
sänomistaja näkee helppokäyttöi-
sestä käyttöliittymästä. Näin eri ta-
voitteita painottavia vaihtoehtoja 
voidaan aidosti vertailla.

Vaihtoehtojen vertailua varten 
Etapio-palvelussa kuvataan ha-
vainnollisesti eri vaihtoehtojen 
seuraukset; hakkuutulot, met-
sätalouden hiilitase ja luontoar-
vot uudella luontoarvomallilla. 

Uutta tukea päätöksentekoon  
– Etapio metsänomistajasovellus

Esimerkiksi voimakkaasti hii-
litasetta, eli hiiliviisasta met-
sänhoitoa, painottava metsän-
omistaja näkee valinnan vaiku-
tukset metsätalouden hiilitasee-
seen pitkällä aikavälillä ja toi-
saalta vaikutuksen puunmyynti-
tuloihin. Etapiossa monimutkai-
nen päätöstilanne on pyritty ku-
vaamaan metsänomistajalle mah-
dollisimman havainnollisesti. Tu-
loksia ja päätösehdotuksia havain-
nollistetaan metsänomistajalle 
myös sanallisten kuvausten avul-
la, jotka perustuvat Digitaalisiin 

metsänhoitosuosituksiin ja Eta-
pion sisäiseen älykkyyteen.

Etapio metsänomistajasovel-
lus tulee myyntiin Tapion verk-
kokauppaan vuodenvaihteen jäl-
keen. Myös metsäalan organisaa-
tiot ovat olleet kiinnostuneita ot-
tamaan palvelun käyttöönsä, ja 
tarjoamaan palvelua metsänomis-
tajille. Etapio voi tutustua osoit-
teessa etapio.fi. Nopeimmat kiin-
nostuneet voivat tilata testikäyt-
töoikeuden Tapiosta osoittees-
ta mikko.lumperoinen@tapio.fi 
Tervetuloa tutustumaan!
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Teksti ja kuva: ANNE ANNALA, LUOMUA METSÄLUONNOSTA -HANKE

Onko sinun metsäsi luomusertifioitu?
Elintarviketeollisuuden liikevaihto vuonna 
2018 oli 11,2 miljardia euroa, jossa kasvua 
vuotta aiempaan oli 4 %. Luomuelintarvik-
keita vietiin Suomesta noin 25–30 miljoo-
nalla eurolla vuonna 2018, tästä yhtenä suu-
rimmista tuoteryhmistä oli luonnontuotteet. 
Luomulla ja luonnontuotteilla on todellakin 
bisnespotentiaalia, luomuruoan kulutus kas-
vaa niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti 
noin 10 % vauhdilla. Meillä luontomme puh-
taus on itsestään selvyys, mutta kansainvälisil-
lä markkinoilla luomulla ja luomu luonnon-
tuotteilla on vielä isompi arvo. 

Suomen metsistä 90% kelpaisi luomuke-
ruualueeseen, koska meillä käytetään hyvin 
vähän luomuun kelpaamattomia lannoitteita 
ja muita torjunta-aineita. Suomalainen elintar-
viketeollisuus käyttäisi enemmän metsistäm-
me saatavia raaka-aineita, jos ne olisivat luo-
mua. Esimerkiksi hyvälaatuiselle luomukuu-
senkerkälle on kysyntää elintarviketeollisuu-
dessa, kuusenkerkästä tehdään muun muassa 

erilaisia juomia ja jauheita. 
Yrityspalveluiden asiantuntija Marko Äm-

mälä Suomen metsäkeskukselta sanoo, että 
”suomalaisia luonnontuoteraaka-aineita kan-
nattaa jalostaa lopputuotteiksi nimenomaan 
luomuna, sillä näin lopputuotteelle saadaan 
korkeampi hinta. Suomalaisia puhtaita huip-
pu raaka-aineita ei kannata myydä maailmalle 
bulkkina vaan premiumina. Esimerkkinä kuu-
senkerkkää halutaan koko ajan isompia mää-
riä nimenomaan luomuna”.

Kaikki metsästä saatavat luonnontuotteet 
eivät ole automaattisesti luomua. Luonnon-
tuotteet ovat luomua, kun metsä on luomu-
sertifioitu. ”Luomusertifiointi ei myöskään es-
tä metsänhoitoa, metsänomistaja voi edelleen 
hoitaa metsiään haluamallaan tavalla, vaikka 
ne olisivat luomusertifioitu” kertoo Anne An-
nala Suomen metsäkeskuksesta. 

Luomussa on tiettyjä lannoitteita ja tor-
junta-aineita, joita ei tule käyttää. Esimer-
kiksi urean käyttö juurikääväntorjunnassa on 

luomussa kelpaamaton. Kuviot joissa on käy-
tetty luomuun kelpaamattomia lannoittei-
ta tai torjunta-aineita ovat poissa luomuke-
ruualueesta 3 vuotta, jonka jälkeen ne voidaan 
taas liittää osaksi aluetta. 

Metsänomistajana sinä voit vaikuttaa luo-
mukeruualueiden määrään. Haluatko sinä olla 
mukana? Antamalla metsäsi luomukeruualuee-
seen tuet suomalaista elintarviketeollisuutta. 
Voit liittää metsäsi luomukeruualueeseen Met-
sään.fi-palvelun kautta tai suoraan asioimalla 
paikallisen ELY-keskuksen kanssa. 

Kirjoittaja toimii Luomua metsäluonnos-
ta-hankkeen projektipäällikkönä Suomen 
metsäkeskuksella. Hanketta on toteuttamas-
sa myös Arktiset Aromit ry ja Helsingin yli-
opiston Ruralia-insitutti. Hanketta rahoittaa 
Maa-ja metsätalousministeriö.
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Hyvä metsän harvennus

Teksti: JUKKA SALMIVAARA, MAKITA OY

Näin kairaat turvallisesti akkuporakoneella
Talvi lähestyy. Toivottavasti tänä vuonna saam-
me nauttia lumisista keleistä koko Suomessa. 
Jääpeitteen vahvistuessa alkaa varmasti monien 
veri vetää jäälle talvisen harrastuksen, pilkki-
misen, pariin. 

Akkuporakone, joka on varustettu kone-
käyttöön tarkoitetulla jääkairalla, on pilkki-
essä kätevä kaveri. Oikeat välineet oikein käy-
tettyinä helpottavat pilkkijän urakkaa kalapar-
ven jahtaamisessa ja mahdollistavat rakkaan 
pilkkiharrastuksen kaikille.

Akkuporakonetta ja jääkairaa valittaessa ja 
käytettäessä on hyvä muistaa muutama tär-
keä asia. Ensiksikin on syytä käyttää vain sel-
laista akkuporakonetta, jossa on kyseiseen 

koneeseen tarkoitettu sivukahva. Kairatessa 
molemmat kädet pidetään tukevasti koneen 
kahvoilla. Hyvä ote kahvoista on ns. peukut 
ylös, kaiken varalta. Näin toimien ehkäistään 
tehokkaasti ranne- ja peukalovammoja. 

Yleinen tapa sivukahvatonta konetta käytet-
täessä on tukea yhdistelmää istukasta tai itse 
kairasta. Tämmöinen ”vapaalla” kädellä kai-
rasta tai koneen istukasta kiinni pitäminen on 
ehdottomasti kielletty. Pyörivään osaan tart-
tuva hanska tai hihansuu on pitkä askel kohti 
ensiapua. Jos hanska kiertyy kairan ympärille, 
myös hanskan sisältö kiertyy sinne.

Kairan tulee olla konekäyttöön suunniteltu. 
Tällöin kairan mukana tulee istukka-adapteri, 

joka on suunniteltu juuri kyseiselle kairalle 
ja on täten turvallinen käyttää. Teräpalat on 
suunniteltu korkeammalle kierrosluvulle ja 
niissä on sahalaitaiset terälaput, jotka helpot-
tavat reiän syntyä puhkaisuvaiheessa. Tämä vä-
hentää osaltaan kairaajaan kohdistuvaa rasitus-
ta ja tekee reiän teosta turvallisempaa. Kannat-
taa varmistua myös, että kairassa on asianmu-
kainen avantoon sujahtamisen estävä kaulus.

Tervettä maalaisjärkeä ja asianmukaisia vä-
lineitä käyttämällä pilkkiminen on hauska ja 
hyödyllinen harrastus. Varsinkin jos kalaon-
ni on suotuisa. Mukavaa talvea ja nautinnol-
lisia pilkkikelejä!

Etämetsänomistajien Liitto järjesti yhdessä yhteistyökumppaneidensa Osuuspankin, MetsäGroupin ja Tapion kanssa seminaarin, jonka aiheena oli Met-
sänhoito muuttuvassa ilmastossa ja ensiharvennusten laadukas toteutus. Asiantuntijaluennon piti puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen Tapio Oy:s-
tä. Luennon jälkeen oli paneeli, johon kuuntelijat saivat esittää kysymyksiään. Paneeliin osallistuvat metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi Osuuspankista 
(vasemmalla), puheenjohtaja Rauno Numminen Etämetsänomistajien Liitosta, puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen Tapiosta ja jäsenpalvelujohtaja 
Juho Rantala MetsäGroupista. Etämetsänomistajien Liiton kotisivuilta löydät linkin esitykseen ja sitä kautta voi kuunnella sen.

Webinaarin näet täältä: https://op.videosync.fi/metsanhoito-muuttuvassa-ilmastossa-271020
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Teksti: RAUNO NUMMINEN

Teksti: RAUNO NUMMINEN

Kittilän metsänhoitoyhdistyksen keruupisteessä 
on nyt kuhinaa, sillä parhaimpina päivinä käpyjä 
tuodaan yli 10000 litraa. Ahkera kerääjä voi tie-
nata hyvän tilin verovapaasti.

Erikoistutkija Niko Silvan Luonnonvarakeskuk-
sesta uskoo rahkasammalen tulevaisuuteen kas-
vatusalustana. Myös rahkasammalen viennille on 
hyvät edellytykset.

Männynkäpyjen keruu kiinnostaa lappilaisia

RAHKASAMMAL – soidemme kultaa

Kittilän metsänhoitoyhdistyksen ”käpyjenke-
ruuvastaavalla”, metsäasiantuntija Jarmo No-
posella on sananmukaisesti kädet täynnä käpy-
jä. Lapin männyillä on nyt hyvä siemenvuosi ja 
se pitää hyödyntää. Hyviä siemenvuosia on ni-
mittäin harvakseltaan eli 5-10 vuoden välein. 

Kittilän metsänhoitoyhdistys ei itse osta kä-
pyjä, vaan se toimii Metsähallituksen ostamien 
käpyjen keruupisteenä. ”Parhaimpina päivinä 
käpyjä on tuotu meille jopa kymmenen tuhat-
ta litraa”, laskeskelee Jarmo Noponen. Käpy-
jen kerääjä saa korvausta työstään 1,20 euroa 
litralta, ja nimetön kerääjä kertoo keräävänsä 
päivässä keskimäärin 100 litraa. Käpyjen ke-
ruun kannattavuutta lisää vielä se, että tulo on 
verovapaata. Käpyjen kerääjän on muistettava, 
että keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin eli 
maanomistajalta on saatava lupa käpyjen ke-
räämiseen. Metsähallitus myöntää halukkail-
le käpyjen kerääjille aluelupia. Kukaan ei saa 
yksinoikeutta keruukohteelle. Samalla alueel-
la voi olla siten useampia kerääjiä.

Käpyjä kerätään sekä harvennusmetsistä että 
päätehakkuuleimikoilta. Taimikoista ja nuoris-
ta kasvatusmetsistä kävyt kerätään pystypuis-
ta. Päätehakkuualueille käpyjen keruuseen saa 
mennä vasta kun hakkuu ja puiden ajo tien-
varteen on tehty. Kävyt kerätään heti hakkuun 
jälkeen loka-maaliskuussa. Kerättävien käpy-
jen minimipituus on kolme senttiä.

Vain uusia käpyjä kerätään. Ne ovat kiin-
ni viimeisen vuosikasvaimen tyvessä. Ne ovat 
vihreitä ja kovia ja käpysuomut ovat tiukas-
ti kiinni. Käpyjä ei kerätä latvuksen alaosista 
eikä maasta tai lumen alta. Kävyt pitää kerä-
tä puhtaisiin voimapaperi-, juutti- tai nylon-
verkkosäkkeihin. Muovisäkkeihin käpyjä ei pi-
dä kerätä, koska niissä ne homehtuvat helpos-
ti. Kävynkerääjän on huolellisen keruun ja säi-
lytyksen lisäksi merkittävä tarkkaan ylös ke-
räyspaikka ja maastokorkeustieto, koska niitä 
kysytään ostopisteessä.

Turpeen nosto Suomessa ollaan kieltämässä. 
Tämä on haastava tilanne kasvihuonekasvatta-
jille, sillä kasvuturve on elintärkeä kasvualusta 
muun muassa salaatille, tomaatille ja kurkul-
le. Kasvuturvetta käytetään Suomessa vuodes-
sa noin 200.000 m3:

Rahkasammaleesta voi jo lähitulevaisuu-
dessa tulla kasvuturpeen korvaaja kasvihuo-
neissa. Jo tällä hetkellä sitä nostetaan noin 
30.000m3 vuodessa. Nostoon soveltuva ka-
lusto on jo kehitetty. Rahkasammalta noste-
taan noin 30 senttimetrin syvyydeltä eli huo-
mattavasti vähemmän kuin turvetta, jonka 
nostosyvyys on yleensä 2-3 metriä. Rahka-
sammaleen ominaisuuksia ovat mm. hyvä 
imukyky ja antiseptisuus. Imukyky on tär-
keää, koska rahkasammaleeseen imeytetään 
kasvatettavalle tuotteelle sopivia ravinteita.

Sammalen nosto ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin
Rahkasammal voi tulevaisuudessa olla kysyt-
ty luonnon tuote. On tärkeää tiedostaa se, 

että toisin kuin marjat ja sienet, sammaleen-
otto suolta ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. 
Sen sijaan metsänomistaja voi vuokrata suon-
sa sammaleen nostoon. ”Rahkasammalta on 
mahdollista kerätä sekä etelän että pohjoi-
sen soilta”, toteaa erikoistutkija Niko Silvan 
luonnonvarakeskuksesta. Parhaita ovat puut-
tomat suot, mutta vähäinen puusto ei sam-
maleen nostoa estä. Turpeennostoalueita on 
metsitetty turpeen noston päätyttyä.” Rah-
kasammaleen nostoalueilla metsittäminen ei 
ole kannattavaa ilman lannoitusta, koska tur-
vesoiden ravinnetaso on erittäin heikko”, tie-
tää Niko Silvan.

Rahkasammalsuon vuokraus tai myynti voi 
olla jo lähitulevaisuudessa merkittävä ansain-
tamahdollisuus metsästä. Sen lisäksi, että ko-
timaan kasvitarhat tulevat tarvitsemaan tur-
peen sijaan uuden kasvualustan tuotteilleen, 
niin myös vientiin menneelle turpeelle tar-
vitaan korvaaja. Hollantiin, Ranskaan ja Ita-
liaan viedään tällä hetkellä kasvuturvetta noin 
2 miljoonaa kuutiometriä.



15ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 4/2020

Metsänomistajana sinun on mahdollista yllä-
pitää ja parantaa sosiaaliturvaasi ja eläkettäsi 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisella elä-
kevakuutuksella, eli Myel-vakuutuksella. Kai-
ken pohjana on metsänomistus. Jos metsää 
on hallinnassasi Etelä-Suomessa 50 ha, Kes-
ki-Suomessa 75 ha tai Pohjois-Suomessa 100 
ha, ja työskentelet itse metsässä, on MYEL-va-
kuutus pakollinen. Vakuuttamiseen vaikuttaa 
myös se, kuinka paljon töitä teet itse metsäs-
sä. Tehdessäsi paljon töitä metsässä voit nostaa 
metsätyötuloasi, mikä parantaa myös aikanaan 
eläkettäsi. MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluu 
myös metsätalouden liitännäinen, jos ta muo-
dostuu myös työtuloa. Sitä voi olla esimerkik-
si polttopuiden myynti.

MYEL-eläke tulee muun eläkkeen lisäksi
MYEL-vakuutus on tarkoitettu sekä päätoimi-
selle metsätalousyrittäjälle, että metsänomis-
tajalle, joka on lisäksi muussa ansiotyössä tai 
hänellä on muuta yritystoimintaa. MYEL-työ-
tulosta karttunut eläke maksetaan palkka- ja 
muusta yrittäjätyöstäsi karttuneen eläkkee-
si päälle. MYEL-vakuutuksella turvaat sen, 

Teksti: SATU PUUSTINEN  |  Kuva: MIKKO KÄKELÄ

Metsänomistaja, ota MYEL-vakuutus turvaksesi
että saat aikanaan eläkettä metsässä tehdystä 
työstäsi. Sairastuessasi tai tapaturman sattues-
sa, otetaan MYEL-työtulo huomioon päivära-
hakorvauksessa. MYEL-vakuutus turvaa myös 
siinä tilanteessa, jos sinua kohtaisi pidempiai-
kainen työkyvyttömyys tai tarvitsisit työkykyä-
si helpottavaa kuntoutusta.

MYEL-vakuutus on edullinen eläkevakuu-
tus. Vakuutuksen ollessa pakollinen se sisäl-
tää aina työtapaturma- ja ammattitautivakuu-
tuksen. Lisäksi sinun on mahdollista vakuut-
taa itsesi vapaa-ajan tapaturmien varalta. Me-
lan tarjoama vapaa-ajan vakuutus on edulli-
nen ja kattava. Vakuutusturva on monia muita 
vapaaehtoisia vakuutuksia laajempi. Vakuutus 
kattaa myös ulkomailla sattuvissa tapaturmis-
sa akuutin hoidon. Sekä työ- että vapaa-ajan 
vakuutuksessa tapaturmista aiheutuneet kulut 
korvataan ilman omavastuuta ja kattoa. Kaikki 
vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. 

Mela-turvaa myös perheenjäsenille
Jos metsäpinta-alasi jää alle pakollisen va-
kuuttamisen rajan, voit ottaa MYEL-vakuu-
tuksen vapaaehtoisena tai voit ottaa pelkästään 

työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. 
Myös perheenjäsenesi voivat saada vakuutus-
turvaa Melasta, jos he työskentelevät metsäs-
sä. Perheenjäseniksi luetaan lapset, lapsenlap-
set, vanhemmat ja isovanhemmat aviopuoli-
soineen, sisaret ja heidän lapsensa sekä sedät 
ja tädit. Tarkempaa tietoa perheenjäsenten 
vakuuttamisesta voit kysyä paikalliselta Me-
la-asiamieheltä. 

Ota yhteyttä Mela-asiamieheen
Kun haluat selvittää MYEL-vakuutusvelvol-
lisuutesi tai kaipaat tietoa vapaaehtoisesta va-
kuuttamisesta ja Mela-turvastasi, ota yhteyttä 
paikalliseen Mela-asiamieheen. Hän neuvoo ja 
auttaa vakuutuksen ottamisessa ja muissa Me-
la-turvaan liittyvissä asioissa. Voit myös ot-
taa yhteyttä Melan asiakaspalveluun tai asioi-
da verkossa. Melan nettisivuilla olevalla las-
kurilla voit arvioida työtuloasi ja sen mukais-
ta eläkettäsi ja muun Mela-turvasi tasoa. Las-
kuri antaa suuntaa, mutta työtuloasi voidaan 
tietyin perustein myös korottaa tai laskea.

Mela-asiamiehen yhteystiedot löydät osoitteesta mela.fi. / p. 029 435 2650 / Melan asiakaspalvelu
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Metsänhoidollinen kulotus on metsän uudis-
tamistapa, jolla tavoitellaan hyvää metsän uu-
distamista ja nopeaa kasvuun lähtöä sekä luon-
non monimuotoisuuden turvaamista. Kulot-
taminen parantaa kasvupaikan ravinneoloja. 
Kulotuksen seurauksena syntyy paljon tuh-
kaa ja ravinteita, jotka toimivat lannotteina 
tulevalle kasvulle. Tuhka on emäksistä, jol-
loin maan happamuus vähenee. Musta maa 
imee hyvin lämpöä ja kun kunttakerroskin 
palaa osittain, kivennäismaan lämpötila nou-
see ja lämpöolot kasvulle paranevat. Kulotuk-
sen ansiosta pintakasvillisuuden kilpailu vähe-
nee muutamaksi vuodeksi. Kulotus on metsän 
terveyden kannalta myös hyödyllistä, kun se 
poistaa tuhohyönteisten kuten kuusentähti-
kirjaajan lisääntymismateriaalia. Kulotus edis-
tää luonnon monimuotoisuutta, kun sillä luo-
daan paloista ja lahopuista riippuvaisille hyön-
teisille- ja sienilajeille suotuisia elinympäristö-
jä. Paloriippuvaiset hyönteiset löytävät uudelle 

Teksti & kuvat: IRMA WELLING

Kulotuskohteisiin tutustuminen Iitissä, 
Jaalassa ja Repovedellä
Kulotuskoulu-Taitoa tulenkäyttöön metsässä-hankkeen metsäretkellä tutustuttiin kolmeen metsänhoidolliseen 
kulotukseen ja yhteen enallistamiskulotukseen. Retkellä oppaina toimivat metsänhoidon asiantuntija Pekka Kuitunen ja 
projektipäällikkö Sara Lankinen-Timonen Suomen metsäkeskuksesta.

paloalueelle joko hajuaistin tai infrapuna-ais-
tin avulla. Paloalueilla tavataankin mm. kova-
kuoriaisia, kuplamörsky-sientä ja kulokauni-
ais-perhosia. Kulotuksen jälkeen elpyvät myös 
mm. uhanalaiset huhtakurjenpolvi, kangasaju-
ruoho ja kangasvuokko. Karhutkin tulevat kai-
velemaan palaneista kannoista jääräntoukkia.

Metsäsertifiointijärjestelmät edellyttävät 
myös kulotusta. FSC-metsäsertifioinnissa 
metsänomistajan (>10 000 ha) on ylläpidet-
tävä metsäpaloista riippuvaisen lajiston eli-
nympäristöjä kulotuksilla ja poltoilla. Vuosit-
tain tehtyjen kulotusten pinta-alan on oltava 
vähintään 3 % soveltuvien kohteiden (MT ja 
karummat kasvupaikat) uudistushakkuupin-
ta-alasta 5-vuotiskaudella. PEFC-metsäserti-
fioinnin vaatimus edellyttää vähintään yhtä 
kulotusta vuodessa 200 000 hehtaaria kohti.

Iitin uudistuskulotuskohteen historia
Barbara Huber-Ahosen ja Markus Ahosen 2,7 

hehtaarin tuoreen kankaan kuusikko oli hakat-
tu, kuusen oksat ja latvat oli levitetty tasaises-
ti alueelle ja säästöpuuryhmä oli jätetty. Juu-
rikävän lahottamia kuusia löytyi hakkuussa. 
Samoin kirjanpainaja oli tuhonnut kuusia ja 
alueella oli jo maahan kaatuneita kuusia. Ku-
lotus tehtiin toukokuussa 2020. Tavoitteena 
oli, että tuli polttaisi osan kunttaa. Kulotuk-
sen jälkeen alueelle istutettiin kuusen- ja män-
nyntaimet ilman maan muokkausta. 

Havainnot
Osa kuusen- ja männyntaimista oli kärvähtä-
nyt, kun tummunut maanpinta oli kuivunut 
liikaa. Kevyt maanmuokkaus olisi ollut pai-
kallaan. Toinen taimia tappava tuholainen oli 
tukkimiehentäi. Kuplamörskyä, joka on tyy-
pillinen paloalueen sieni, näkyi alueella vä-
häisessä määrin. Sekin voi vahingoittaa tai-
mia. Juurikääpä leviää myös saastuneista kan-
noista juurien välityksellä taimiin, mutta ei 

Kuplamörsky Iitin kulotuskohteelta.
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niin helposti istutettuihin taimiin kuin alikas-
vostaimiin. Maanomistajan toiveena oli, että 
kulotus hillitsisi myös juurikäävän leviämis-
tä. Säästöpuuhaavan, jota tuli oli vahingoit-
tanut, ympärillä oli jo kasvamassa satamää-
rin haavantaimia.

Jaalan uudistuskulotuskohteiden historia
Jaalan yhteismetsän ensimmäinen 4,7 hehtaa-
rin kohde oli kulotettu 2012 ja tuoreelle kan-
kaalle oli istutettu kuusentaimet mustaan maa-
han ilman maan muokkausta. Alue oli raivattu 
kahteen kertaan. Metsurin Pentti Ahteen ha-
vainto oli, että koivua oli vähemmän raivat-
tavana kuin ilman kulotusta. 

Havainnot
Kulotuksen jäljet olivat hävinneet. Osa kuu-
sentaimista oli kuollut kuivuuteen. Tilalle oli 

kasvanut mäntyä ja koivua ja lopputulos oli 
ihan kohtuullinen sekapuumetsä. 

Jaalan yhteismetsän toinen kohde oli 2002 
kulotettu 4,2 hehtaarin lehtomainen alue. Ku-
lotuksen jälkeen alue oli äestetty ja kuusentai-
met istutettu. Kosteikkokohtaan oli istutettu 
tervaleppää. Varhaisperkaus ja taimikonhoi-
to olivat tehty.

Havainnot
Tervalepät oli niistä tietämätön metsuri rai-
vannut pois. Alueelle oli tullut paljon pak-
suoksaista mäntyä ja metsikkö oli tiheää. 
Edessä on kolmen vuoden sisällä energia-
puukorjuu. 

Repoveden Tihvetniemen ennallistamisku-
lotuskohteen historian esitteli Metsähallituk-
sen erikoissuunnittelija Rauli Perkiö

Metsähallituksen nuoren tuoreen kankaan 

männikön polttoalue oli 7,5 hehtaaria. Run-
koluku oli yli 2000 r/ha ja keskiläpimitta n. 
17 cm. Ennen polttoa tehtiin harvennushak-
kuu ja runkoluvuksi jäi n. 800 r/ha. Poltto 
tehtiin 2013. 

Havainnot
Palojälki vaihteli paljon, osa puustosta oli 
kuollut heti, osa vaurioitunut ja kuollut myö-
hemmin ja osa on jatkanut kasvua, vaikka 
puun tyvi oli mustunut. Mäkien laet ja ylä-
rinteet olivat palaneet voimakkaasti ja puus-
to kuollut kokonaan. Notkelmissa oli lievää 
maapaloa ja männyt olivat säilyneet hengissä. 
Metsään oli muodostunut paljon lahopuuta 
sekä uutta taimikkoa.

Kulotuksen jäljet eivät enää näkyneet Jaalan kohteella. Kokonaan palaneita ja kasvuaan jatkavia mäntyjä Repoveden kohteella.
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Teksti: SIRKKU VANHATALO

Palveluksessanne yli 300 metsäasiantuntijaa
Metsä Groupilla on yli 300 metsäasiantuntijaa, jotka varmistavat toimintamme  paikallisuuden kaikkialla Suomessa. Nämä  
ammattilaiset ovat valmiita kuuntelemaan, mitä metsältäsi odotat ja suunnittelevat kanssasi sen tulevaisuutta pidemmälle katsoen.

Ville Karppisen työmaa alkaa pohjoisen puurajasta ja jatkuu 
linnuntietä noin 250 kilometriä etelään päin.  
Kuva: Tuula Lampela 

Peter Laineen toimialue rajautuu Suomenlah-
teen, ja alueella on noin 9 000 kesämökkiä.  
Kuva: Seppo Samuli

Tapasimme kaksi metsäasiantuntijaa, Suomen 
eteläisimmän ja pohjoisimman. Peter Lai-
neella on pitkä työhistoria, hän aloitti Met-
sä Groupin metsäasiantuntijana 36 vuotta sit-
ten. Hänen nykyinen toimialueensa on Raa-
sepori ja Hankoniemi. Hänen pohjoisimmal-
la kollegallaan Ville Karppisella tulee kohta 
täyteen kaksi vuotta metsäasiantuntijan pes-
tissä Sodankylässä ja Inarissa. 

Miehillä on selkeä, yhteinen näkemys teh-
tävästään. Yhteistyötä asiakkaan kanssa raken-
netaan metsänomistajan tavoitteiden pohjalta. 
Kaikki toimenpide-ehdotukset suunnitellaan 
hänen odotuksiaan kuunnellen ja niihin par-
haiten sopivia ratkaisuja tarjoten.

”Teemme töitä asiakkaan omistamissa met-
sissä, joten hänen tavoitteensa ovat tietenkin 
kaiken perusta, kun mietimme metsänhoitoa 
ja tulevia puukauppoja. Lisäksi on tärkeää kat-
soa myös tulevaisuuteen, eikä ajatella vain tä-
tä päivää”, Karppinen sanoo.

Talvi aiheuttaa haasteita
Peter Laineen toimialue rajoittuu mereen. Hän 
kaipaa talvea, joka nykyään tuntuu puuttuvan 
Etelä Suomesta ja varsinkin rannikkoalueelta 
kokonaan. 

”Täällä ei ole ollut talvea moneen vuoteen, 
ja jokaista puukauppaa tehtäessä pohditaan, 
miten korjuu onnistuu sulan maan aikana. 
Myös alueen metsänomistajat ovat jo alkaneet 

tottua ajatukseen, että kuiva kesä on puunkor-
juulle paljon parempi vaihtoehto kuin märkä 
talvi. Alueellani on noin 9 000 kesämökkiä, 
mikä aiheuttaa metsätalouden harjoittamisel-
le omat haasteensa”, Laine kertoo.

”Lapissa lämpötilat ja lumimäärät ovat vii-
me vuosina vaihdelleet kovasti”, Karppinen 
sanoo. ”Viime talvena lunta tuli sulaan maa-
han niin paljon, että pakkaset eivät enää pys-
tyneet jäädyttämään maapohjia lumipeitteen 
läpi. Joskus taas paksut lumikerrokset haittaa-
vat näkyvyyttä metsässä ja hankaloittavat esi-
merkiksi harvennushakkuun tekemistä. Talvi-
korjuuleimikkoa kannattaakin tarjota hyvissä 
ajoin ennen talven tuloa, jotta voimme suun-
nitella ja ketjuttaa operatiiviset toimet vallit-
sevien kelien ja olosuhteitten mukaan.”

Sähköiset palvelut käytössä
”Täällä pohjoisessa pitkät etäisyydet edellyt-
tävät hyvää työpäivän ajanhallintaa”, Karppi-
nen sanoo. ”Tapaan mielelläni asiakkaani sil-
mäkkäin joko hänen luonaan tai sitten sovim-
me tapaamisen toimistolle, jos metsänomistaja 
on tulossa Sodankylään muillekin asioille. To-
sin tänä vuonna koronapandemia on kevääs-
tä lähtien muuttanut yhteydenpidon tapoja.”

Karppisen asiakkaista monet ovat etämetsän-
omistajia, joiden kanssa asioidaan enimmäk-
seen verkossa. ”Onneksi meillä on tosi hyvät 
sähköiset palvelut, joiden avulla metsien hoi-

taminen ja puukaupat onnistu-
vat helposti, vaikka asiakas asuisi 
toisella puolella maailmaa. Myös 
nuoremmat metsänomistajat 
käyttävät mielellään Metsäverk-
koa asuinpaikasta riippumatta.”

”Villeen verrattuna toimin-
taympäristöni on sikälikin eri-
lainen, että asiakkaani asuvat lä-
histöllä. Minulla on lisäksi lu-
kuisia asiakkaita, joiden metsis-
tä olen saanut pitää huolta pit-
kälti yli 20 vuotta. Tuttujen asi-
akkaiden kanssa asiointi tapah-
tuu nykyään yhä enemmän ver-
kossa”, Laine kertoo.

”Tapaan metsänomistajia jat-
kuvasti kaikenlaisissa muissakin 
yhteyksissä myös vapaa-ajalla, ja 

usein keskustelu siirtyy metsäasioihin. Ja mie-
lellänihän minä kysymyksiin vastaan. Olen jo 
pitkään kutsunut työtäni elämäntavaksi, olen 
töissä kaiken aikaa, eikä minulla ole mitään 
sitä vastaan.” 

”No niinhän se on täällä pohjoisessakin. 
Olen syntyjään sodankyläläinen, ja hyvin no-
peasti pari vuotta sitten minut alettiin tuntea 
Metsäliiton miehenä, mikä on ihan mukavaa”, 
Karppinen naurahtaa. ”Lisäksi minulla on li-
ki kymmenen vuoden kokemus metsäpalvelu-
yrittäjyydestä, joten monen metsänomistajan 
metsätkin ovat tuttuja entuudestaan.” 

Ohjeet 36 vuoden takaa
Laine muistelee ensimmäistä esimiestään, jol-
ta saadut neuvot ovat ohjanneet hänen työtään 
alusta asti. ”Kun olet sopinut tapaamisen, olet 
ajoissa, et 15 minuuttia etuajassa tai myöhäs-
sä. Mitä ikinä sovit, sen hoidat ja jos teet vir-
heen, korjaat sen. Lisäksi olet luotettava kuin 
lääkäri, jos sinulle kerrotaan henkilökohtaisia 
asioita, pidät ne omana tietonasi”, Laine luet-
telee ohjenuoriaan. 

”Eipä nuo periaatteet ole maantieteestä kiin-
ni. Sopivat varmasti meille kaikille metsäasian-
tuntijoille”, Karppinen toteaa.
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Wuudiksen uuden Suomen markkinoilla tarjot-
tavan satelliittiipalvelun partnerina toimii es-
poolainen Satellio Oy, joka on kehittänyt Terra-
monitor-satelliittimonitorointikartat, jotka kat-
tavat koko Suomen alueen ja päivittyvät jatku-
vasti. Satelliittiaineisto perustuu 10 metrin pik-
seliresoluution Sentinel-satelliittikuviin. 

VESA-indeksi karttataso kertoo avoimeen 
metsävaratietoon perustuen T1- ja T2-taimik-
koalueet sekä arvion taimikon rehevöityneisyy-
destä eli hoitotarpeesta. Taimikkojen sijiantitie-
to perustuu Suomen metsäkeskuksen avoimeen 
lähdetietoon.  Taimikkotiedon VESA-indeksi 
on Terramontorin omaan kehitystyöhön perus-
tuva analyysi taimikon hoitotarpeesta.

Wuudis-Terramonitor-palvelua on käytet-
ty viime kesän aikana mm. Pohjois-Karjalan 
metsänhoitoyhdistyksessä. Palvelun esittämiä 
kohteita on maastotarkastettu ja sen perusteel-
la palvelu on koettu riittävän tarkaksi ja käyt-
tökelpoiseksi. Vesakoitumisindeksin käyttö on 
tehostanut metsäasiantuntijoiden taimikon-
hoitopalveluiden markkinointi- ja myyntityö-
tä sekä helpottanut esimiesten valvontatyötä.

Wuudiksen satelliittipalvelu tuo kiireiset 
taimikonhoitokohteet kännykkään
Wuudis tarjoaa nyt myös satelliittimonitorointipalvelut, joilla saadaan helposti tietoon metsän varhaisperkaus- ja 
taimikonhoitokohteet.  Wuudis toimii metsäomaisuuden metsävara- ja operaatiojärjestelmänä tai täydentää käytössä jo 
olevia järjestelmiä. Wuudiksella saadaan myös omavalvonta haltuun ja pidetään metsävaratiedot aina ajantasalla.

Teksti: SEPPO HUURINAINEN, CEO Wuudis Solutions Oy

Vesakoitumisindeksin tuottamisessa hyö-
dynnetään julkisia metsävaratietoja, Senti-
nel-satelliittiaineistoa sekä kasvillisuusin-
deksiä. Wuudis-Terramonitor -palvelu helpot-
taa taimikonhoitokohteiden paikallistamista 
ja mahdollistaa Suomen metsävarastandardin 
mukaisten kuviojoukkojen tuottamisen po-
tentiaalisista hoitokohteista yksinkertaises-
ti kohdetta kartalla napsauttamalla tai piirtä-
mällä kartalle haluttu monikulmiorajaus. Tar-
vittaessa standardin mukaiset kuviotiedot ovat 
myös siirrettävissä mihin tahansa yhteensopi-
vaan järjestelmään.

Wuudis-palvelu sisältää metsätalouden pe-
ruskarttatasot, kiinteistörajat sekä kiinteistö-
tunnukset. Terramonitor tarjoaa vesakoitumi-
sindeksin lisäksi tietoteknisesti tuotetut älyk-
käät Fusion-tasot, ja niitä vastaavat historiata-
sot vaikkapa visuaaliseen muutosmonitoroin-
tiin. Käytössä on myös koko Suomen kattava 
kasvillisuusindeksi sekä aineistojen kuvakoh-
tainen tallennuspäivä.

Satelliittipalveluitamme käyttävien asi-
akkaitten pyynnöstä olemme käynnistäneet 

uuden palvelun rakentamisen ICT4 Forest 
-hankkeen siivittämänä, mikä poistaa turhat 
maastokäynnit ja tuo kustannussäästöjä metsä-
toimijalle, ja näkyy toivon mukaan myös met-
sänomistajalle parempana hintana.

MUISTUTUS JÄSENEDUSTA

Wuudis Jäsenetu 2020 
Etämetsänomistajille
Wuudis Solutions myöntää yhteistyökumppa-
nina Etämetsänomistajille 20 prosentin alen-
nuksen kaikista palveluistaan. Alennuksen saa 
syöttämällä koodin etämetsänomistaja verk-
kokaupassa. Yhden käyttäjän Pro-vuosilisenssi 
on ostettavissa hintaan 66,00 € (ovh. 82,5 €) 
ja Team-vuosilisenssi hintaan 200,00 € (ovh. 
250,00 €), alv. 0.  Pyydä satelliittipalveluista 
erillinen tarjous.

Wuudis-sovellus on ladattavissa tutustumis-
ta varten veloituksetta 7 päivän ajaksi Goo-
glen ja Applen sovelluskaupoista: https://www.
wuudis.com/services/wuudis-pro/

Vasemmalla web-kayttöliittymä ja oikealla samat kartat Wuudis appsissä. Vesakoitumisindeksi kuvaa neliportaisesti punaisesta keltaisen ja sinisen kaut-
ta vihreään T1- ja T2-taimikoiden perkaamistarpeen todennäköisyyttä.



Jalostetuilla siemenillä
LISÄÄ KASVUA • PAREMPAA LAATUA • ENEMMÄN TULOJA

Tapion siemenkeskus palvelee sinua kun tarvitset 
siemeniä metsäkylvöön tai taimitarhalle 

Pyydä tarjous: siemenkeskus@tapio.fi tai p. 0294 32 6000

Kylvä
hyvää!

T U T U S T U : W W W . T A P I O . F I / M E T S A P U I D E N - S I E M E N E T

Suomen 
Metsäsäätiö 
toivottaa 
rauhallista 
joulua!

metsasaatio.fi

KESKITY OLEELLISEEN 
- ANNA MAKITAN KAIRATA!

Reikiä yhdellä akulla jopa yli 70 kpl 40-50 senttiseen jäähän!

KAIRAPAKETTI 
LIGHT UUTUUS!
18V Akkuporakone DDF484STX5
+ Light-kaira
Kevyt Light-kaira 155 mm ja voimakas hiili-
harjaton kone, jossa mukana pitkä apukahva, 
54/30 Nm. Kaira on 25 % kevyempi kuin 
teräskaira ja soveltuu hyvin maks. 
50 senttiselle jäälle.

Mukana yksi 5,0 Ah akku, latauslaite DC18SD 
ja laukku. Latausaika n. 110 min.

KAIRAPAKETTI 
HEAVY DUTY
18V Akkuporakone 
DDF481RTJ + Kaira 
Kaira 155 mm ja erittäin vahva 
hiiliharjaton kone todella raskaaseen 
poraukseen ja ruuvaukseen, 115/60 Nm. 

Soveltuu hyvin maks. 80 cm jäälle. Mukana 
kaksi 5,0 Ah akkua ja latauslaite DC18RC 
sekä naskalit. Makpac laukussa. 
Latausaika n. 45 min.

329,-
alv 24 %

499,-
alv 24 %

Katso lisätiedot ja Makita-jälleenmyyjät www.makita.� 

Katso
video:



PAREMPAA
TUOTTOA
METSÄSTÄ
PAKURIN
VILJELYLLÄ

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

Pakuria käytetään luonnonlääkintään Aasiassa ja Venäjällä. 
Keski-Euroopassa ja Amerikassa pakurilla arvioidaan olevan 
suuri tulevaisuus.

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

Koivikko pakuriviljelmäksi

Valitaan koivikko ja tehdään 
sopimus pakuriymppäyksestä

Suomen Pakuri hoitaa istutuk-
sen koivikkoosi

Seurataan kasvua
(n. kolme vuotta ymppäyksestä)

Kerätään pakuri
(5–6 vuotta istutuksesta)

Jäät odottamaan uutta satoa tai 
hakkaat puut polttopuiksi

Pakuri tuottaa enemmän kuin 
klapikauppa ja nopeammin 
kuin tukkipuu

Metsä Groupin Metsäverkko on uudistunut, ja  
pääset nyt tutustumaan sen uuteen ulkoasuun  
ja monipuolisiin toimintoihin. Metsäverkko on  
asiakkaillemme maksuton verkkopalvelu metsä- 
omaisuuden hallintaan. Saat siitä suurimman  
hyödyn, kun olet omistajajäsenemme. 

Käy kokeilemassa uutta Metsäverkkoa  
www.metsaverkko.fi.

TUTUSTU  
UUDISTUNEESEEN  
METSÄVERKKOON



Metsänomistajalle: 
hakkuukone, ajokone, kombikone 

Kysy lisää!

 www.usewood.fi,  puh 040-1830366
Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Tunnetko metsäsi 
mahdollisuudet?
Minkä arvoinen metsäsi on nyt? Entä miten tuotto kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana? OP Metsä kertoo metsäomaisuutesi arvon ja auttaa sinua tekemään 
varallisuuttasi koskevia päätöksiä.

Kokeile palveluamme osoitteessa op-metsa.fi

Metsätalousalalle 
räätälöityjä opinto- 
ja virkistysmatkoja 
ympäri maailmaa.
Kon-Tiki Tours on yksityinen, suomalainen matkatoimis-
to, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämatkoja eri teemoilla 
ympäri maailmaa. Erikoisosaamistamme ovat suomalais-
ten asiantuntijaoppaiden johdolla toteutetut metsä- ja 
maatalouden erikoismatkat, luonto- ja lintumatkat, 
kulttuuri- ja wellness-matkat, opinto- ja incentive-matkat 
sekä fanimatkat erilaisiin urheilutapahtumiin. Räätälöim-
me toiveidesi mukaisen ryhmämatkan vastuullisesti ja 
luotettavasti. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous omalle porukallesi 
info@kontiki.fi tai www.kontiki.fi

Etämetsänomistajien asialla 
jo yli 20 vuotta

Etämetsänomistajien Liitto – www.etamol.fi



∙ Välitän metsäkiinteistöt, lomarakennukset, eräpaikat sekä 
 tontit satojen kauppojen ja yli 18 vuoden kokemuksella
∙ Kauppakirjojen teot
∙ Lomarakennusten sekä tonttien arvioinnit
∙ Kaupanvahvistukset
∙ Toimialueena koko Lappi, tilat näkyvät osoitteissa: 

www.etuovi.com  ∙  www.ullakakela.fi

METSÄKIINTEISTÖVÄLITYS 
ULLA KÄKELÄ LKV

Puh. 040 735 1360  ∙  ulla@kakela.fi
Kansankatu 3 Lh 5, 96100 Rovaniemi

MERELLÄ SAA NAUTTIA.
#matkustavastuullisesti

Vikingline.fi

Etämetsänomistajien Liitto haluaa kiittää 
Teitä kaikkia menneestä vuodesta. Se oli 

poikkeuksellinen, mutta varmasti saimme 
tilanteeseen nähden kohtuullisen hyvin 

edistetyksi Suomalaisen metsänomistajan 
ja metsätalouden hyvinvointia. 

Tästä on hyvä jatkaa yhdessä ensi vuonna.

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta kaikille

Etämetsänomistajien Liiton hallitus

Arvoisat Arvoisat 
etämetsänomistajat  etämetsänomistajat  

ja yhteistyökumppanitja yhteistyökumppanit



Kaksi tapaa 
käydä puukauppaa 

Kuutiossa

Metsänomistaja

Omatoiminen 
puukauppa

Puukauppa 
valtakirjalla

Kuutioon 31.12.2020 mennessä rekisteröityneiden Etämetsän-
omistajien Liiton jäsenten kesken on tarjolla mahtavia palkintoja! 

Lue lisää: kuutio.fi/etametsanomistaja

KUUTIO® on metsänomistajalle maksuton, kaikille avoin puumarkkinapaikka verkossa.  
Kuutiossa metsänomistaja voi nykyaikaisesti ja luotettavasti kilpailuttaa puukaupat  

joko asiantuntijan, kuten metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.


