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On etuoikeutettua olla metsänomistaja

 Pääkirjoitus

Olen viime aikoina havahtunut 
ajattelemaan, että on etuoikeutet-
tua olla metsänomistaja. Sekään ei 
haittaa, että on etämetsänomistaja. 
Päinvastoin. Jos ja kun metsät ovat 
jossain muualla kuin siellä missä 
asuu, tulee kuljetuksi eri puolilla 
kaunista Suomen maata ja tutus-
tutuksi erilaisiin ihmisiin.

Monissa kyselyissä on selvitetty 
sitä, mikä metsänomistuksessa 
on tärkeintä. Tärkeintä on met-
sästä saatavien puukauppatulojen 

tuoma taloudellinen turva. Lähes 
yhtä tärkeitä ovat ne virkistysar-
vot, joita metsä ja metsässä liikku-
minen tarjoavat. Suomessa hienoa 
on myös se, että meillä metsän-
omistaja voi itse valita ne tavat, 
joita metsäomaisuutensa hoidossa 
käyttää. Päätöksensä tueksi met-
sänomistaja saa halutessaan kor-
kealaatuista ja pitkäaikaisiin tut-
kimuksiin perustuvaa tietoa.

Meidän etämetsänomistajien 
pitäisi entistä enemmän saada jälki-

kasvumme innostumaan metsäasi-
oista. Etämetsänomistajien Liiton 
jäsenyhdistysten jäsenten tapaa-
misissa nuorten metsäkiinnostuk-
sen lisääminen on kestoaihe. Liitto 
on vahvasti mukana opinnäyte-
työssä, jossa pyritään selvittämään 
sitä, miten nuoret saataisiin entistä 
enemmän kiinnostumaan perheen 
metsäasioiden hoidosta, ja mikä 
ettei myös metsätilanomistajayh-
distysten jäsenyydestä. Tässä asi-
assa meillä nykyisillä jäsenillä on 

tärkeä rooli.
Arvoisat etämetsänomistajat ja 

Etämetsänomistajien Liiton yhteis-
työkumppanit, tämä on kuluvan 
vuoden neljäs ja viimeinen Etä-
metsänomistaja-lehden pääkirjoi-
tus. Tässä yhteydessä haluan kiit-
tää teitä kaikkia hyvin sujuneesta 
vuodesta ja toivottaa Hyvää Jou-
lua ja Uutta Vuotta. Jatketaan ensi 
vuonna yhteisiä ponnistuksia koko 
metsäelinkeinon hyväksi.

Metsästä on moneksi.
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Teksti ja kuva: IRMA WELLING
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Liiton hallituksen puheenjohtaja, metsätalous-
neuvos, Rauno Numminen kertoi puheessaan 
kuinka Suomen metsätilanomistajien liitosta 
tuli Etämetsänomistajien Liitto. Liitto pitää 
yhteyttä jäseniinsä ja sidosryhmiinsä julkaise-
malla 4-kertaa vuodessa Etämetsänomistaja-leh-
teä ja tiedotteita. Metsäretket Hiidenmaalle ja 
Saarenmaalle ovat koonneet lähes 100 osallistu-
jaa. Webinaarit yhteistyökumppaneiden kanssa 
korona-ajan myötä tullutta uutta toimintaa. 
Yhteistyökumppaneita on tällä hetkellä jo noin 
20. Liittoa voidaan pitää kokoaan suurempana 
vaikuttajana, kun Liiton edustaja on kutsuttu 
lukuisiin työryhmiin. Rauno päätti puheensa 
sanontaan ”samassa veneessä ollaan”.

Juhlapuheen piti maa- ja metsätalousminis-
teriön luonnonvaraosaston metsä-ja bioenergia-
yksikön päällikkö, metsäneuvos Erno Järvinen. 
Hän aloitti nykyisen energiakriisin hyvistä puo-
lista eli tuontipuun korvaamisella kotimaisella 
puulla. Nyt tuetaan uusiutuvaa energiaa ja koti-
maisen puun saatavuutta sekä huoltovarmuutta 
ja kartoitetaan tiestön kuntoa. uuteen metsäta-
louden kannustinjärjestelmää, METKaan, on 
lisätty pienpuun keruutuki. Tuulivoiman osuutta 
Tuulivoiman lisääminen ei ole maanomistajan 
kannalta ongelmatonta. Tuulivoiman johtolin-
jojen rakentamisesta seuraa metsäkatoa ja kor-
vausten oikeudenmukaisuus pitää taata. EU:lla 
on menossa metsien käyttöön liittyvä aloitetsu-
nami ja aloitteilta puuttuu keskinäinen koordi-
nointi. Kansallinen tavoitteemme on saada met-
sien kasvu nousuun. Kansallinen metsästrategia, 
jonka visiona on hyvinvointia metsästä ja met-
sille, on nyt kommentointivaiheessa. Jatkossa 
perustetaan metsäbiotalouden tiedekunta.

Kaikki yhteistyökumppanit kiittivät 
hyvästä yhteistyöstä Etämetsänomistajien 
Liittoa ja puheenjohtajaa, metsätalousneu-
vos, Rauno Nummista. Alla on muutamia 
poimintoja kunkin kiitospuheesta.

Asiakkuuspäällikkö Jouni Aila, Suomen 
metsäkeskuksen läntiseltä palvelualueelta ker-

toi ponnisteluista kuinka kasvava suojelupaine 
ja metsien ilmastokestävä käyttö ovat sovitet-
tavissa yhteen. Metsien hyvä hoito on ratkai-
sevassa asemassa siinä. Hän kannusti Liittoa 
ja sen jäsenyhdistyksiä sanomalla ”tehdään 
yhdessä tulevaisuuden metsät”.

Asiakaspalveluyksikön päällikkö Sirkku 
Rekola Melasta muistutti samalla kuinka 
jokaisen on mahdollista käydä keskustelemassa 
Melan asiantuntijan kanssa omasta henkilö-
kohtaisesta tapaturmaturvasta.

Liiketoiminnan johtaja Olli Äijälä Tapio 
Oy.stä kertoi metsänhoidon keskeisen työvä-
lineen ”Metsänhoidon suositusten” uudista-
misesta ja kuinka metsien kasvu on noussut 
keskeiseksi teemaksi. 

Jäsenpalvelujohtaja Hannes Vickholm 
Metsä Groupista kertoi kuinka puunhankin-
nan rinnalle ovat nousseet metsänomistajille 
kattavat palvelut. 

Toimitusjohtaja Aku Mäkelä Suomen Puu-
kauppa Oy:stä kertoi kuinka Liitto on ollut 
mukana digitaalisen puukauppapaikan kehit-
tämisessä alusta alkaen.

Toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu Suomen 
Metsäyhdistys ry:stä kertoi tulevista Metsä-
päivistä ja nuorisobarometrista. Hänestä itses-
täänkin on tulossa metsänomistaja ja liitty-
minen PKMO:n on tulossa ajankohtaiseksi. 

Kehityspäällikkö Veikko Iittainen Metsä-
miesten Säätiöstä kertoi kuinka säätiö jakaa 
vuosittain noin 2 miljoonaan euroa stipendejä 
ja hakemuksia tulee 5 miljoonan edestä. Uusia 
tuettavia hankkeita ovat metsäalan johtamis-
akatemia ja opettaja-akatemia.

Metsälehden päätoimittaja Eliisa Kallionie-
mellä oli mukanaan Rauno Nummisen leh-
tihaastattelu 25 vuoden takaa. Siinä haastat-
telussa Rauno oli tuonut jo esiin EU-asiat ja 
luonnonsuojelupaineet.

Metsäasiantuntija Lauri Lappalainen Lalle-
mand Finland Oy kertoi juurikäävän torjunta-
aineen Rotstopin riittävän, jos urean saatavuu-
dessa esiintyy ongelmia.

Järjestökoordinaattori Suvi Honkavaara 
Metsästäjäliitosta kertoi kuinka yhteistyötä 
metsäalan kanssa on viritelty aihealueen kir-
joituksilla Metsästäjä-lehdessä. 

Metsäneuvos Erno Järvinen piti esitelmän Etämetsänomistajien Liiton tapahtumassa Aulangolla. Tapahtumaan 
osallistuivat lähes kaikki Liiton yhteistyökumppanit.
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Teksti: KRISTA KIMMO

Metsä Groupin omistajajäsenten 
hankintapuulle on kysyntää
Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenet saavat 1.11.2022–31.1.2023  
tekemilleen hankintapuukaupoille tuplabonuksen.

”Puunhankintamme kasvaa investointiemme 
ansiosta ja haluamme ostaa lisääntyvät mää-
rät omistajajäseniltämme. Tuplabonuskam-
panjalla kohdennamme puun hyvää kysyntää 
myös hankintapuuta tekeviin Metsä Groupin 
omistajajäseniin”, Metsä Groupin Suomen-
puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava joh-
taja Jani Riissanen kertoo.

Rauman mäntysaha, joka käyttää 1,5 mil-
joonaa kuutiota mäntytukkia vuodessa, siir-
tyi jatkuvaan kolmen vuoron tuotantoon 
syyskuun lopussa. Kemin biotuotetehdas 
käynnistyy syksyllä 2023 ja se käyttää 7,6 mil-
joonaa kuutiota kuitupuuta vuodessa. Lisäksi 
Metsä Group suunnittelee uuden Kerto LVL 
-tehtaan rakentamista Äänekoskelle.

Tuplabonus on tarjolla kaikille jäsenille, joilla 
on bonusoikeutta ja jotka tekevät Metsä Grou-
pin kanssa hankintapuukaupan 1.11.2022–
31.1.2023. Tuplabonus maksetaan sekä tukki- 
että kuitupuulle. Per kuutio maksettava bonus 
määräytyy neljän edellisen kalenterivuoden 
aikana omistajajäseneltä vastaanotetun puu-
määrän ja sopimustason mukaisesti.

Bonusoikeudelliselle jäsenelle tuplabonus 
tarkoittaa edellä mainituista tekijöistä riip-
puen 0,60–2,80 euron bonusta kuutiometrille.

Hankintapuu kerryttää jäsenetuja
”Olemme jo Suomen suurin hankintapuun 
ostaja ja ostamme hankintapuuta kasvavia 
määriä. Omistajajäsenten hankintapuulle on 
erinomainen kysyntä”, Riissanen sanoo.

”Mitä enemmän omistajajäsen tekee puu-
kauppaa Metsä Groupin kanssa, sitä enemmän 
hän hyötyy jäsenyydestään. Tänä vuonna omis-
tajajäseniltä vastaanottamamme tukki- ja kui-
tupuut – myös hankintapuut – ovat mukana 
jatkossa puukauppaperusteisessa voitonjaossa”, 
Riissanen muistuttaa.

Metsäliitto Osuuskunta on keväästä 2022 
alkaen jakanut puukauppaan perustuvaa yli-
jäämänpalautusta omistajajäsenilleen näiden 
kanssa tehtyjen puukauppojen perusteella. 

Hankintapuulle tuplabonus 1.11.2022–31.1.2023

Tätä ylijäämäpalautusta jaettaessa otetaan huo-
mioon, paljonko omistajajäseneltä on neljän 
edellisen tilikauden aikana otettu vastaan teol-
lista ainespuuta, sekä hankinta- että pystykau-
palla ostettua.

Tänä vuonna omistajajäseneltä vastaanote-
tut teollisen ainespuun kuutiometrit otetaan 
siis huomioon puukauppoihin perustuvassa 
voitonjaossa neljänä seuraavana vuonna. Yli-
jäämäpalautus maksetaan pääosin Metsä1-lisä-
osuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toi-
mitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin 
rahana.  Metsä1-lisäosuuksille maksetaan vuo-
sittain korkoa.*

Energiapuukauppoja ei siis huomioida puu-
kauppaperusteissa voitonjaossa. Energiapuulle 
ei makseta myöskään bonuksia, mutta energia-
puu kerryttää bonusoikeutta eli energiapuu-
kuutiot lasketaan mukaan neljän edellisen vuo-
den puun vastaanottomäärään.

Lisäetuja suurille toimittajille
Osalle omistajajäsenistä hankintapuun teko on 
am mattimaista toimintaa  ja osa metsäelinkei-
noa.

”Meillä on toimintamalli, jolla kannus-
tamme tällaisia jäseniämme. Ammattimai-

sen hankintamyyjän etuihin pääsee käsiksi, 
jos omistajajäsen myy meille hankintapuuta 
vähintään 350 kuutiometriä vuodessa”, Riis-
sanen kertoo.

Ammattimaiset hankintahakkaajat ovat 
jäsenetusopimus- tai metsäomaisuuden hoi-
tosopimusasiakkaita, joten heidän puulleen 
taataan menekki sopimusasiakkaan ehtojen 
mukaisesti. Lisäksi heidän puukauppa-aikansa 
pituus on 12 kuukautta eli kaksinkertainen 
normaaliin puoleen vuoteen verrattuna.

Ammattimaisten hankintahakkaajien kanssa 
tehdään myös kuukausittainen toimitussuun-
nitelma puille. Näin vältetään se, etteivät varas-
tot kasva keväisin tien varressa liian suuriksi.

”Kaikessa hankintapuuasiassa paras kontakti 
on oma paikallinen metsäasiantuntijasi, hän 
osaa neuvoa myös ammattimaisessa toimin-
tamallissa”, Riissanen sanoo.

Lue lisää: metsagroup.com/puunhankinta

* Osuuskorkojen tai muun tuoton määrään vai-
kuttaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Met-
säliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuus-
koroista ja muusta voitonjaosta vuosittain 
hallituksen ehdotuksesta. Aiempi voitonjako ei 
ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta.
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Huimat puun hinnat harhaa
Metsäretkellä Saarenmaalla
Kolmisenkymmentä metsänomistajaa kuu-
desta Etämetsänomistajien Liiton jäsenyh-
distyksestä retkeili Saarenmaalla syyskuun 
lopulla. Samuli Notkon organisoima matka 
sisälsi metsäasioiden lisäksi kulttuuria ja myös 
Neuvostovallan historiaa. 

Koko retken tärkein selvitystä vaatinut asia 
oli ehkä puun hinta Virossa. Suomessa vello-
vien huhujen mukaan Virolainen metsänomis-
taja saa jopa moninkertaista hintaa puustaan 
Suomalaiseen metsänomistajaan verrattuna. 

Totuus on, että ei saa. Kantohinta on samaa 
luokkaa kuin Suomessakin. Näyttääkin siltä, 
että kun puhutaan puun hinnoista, niin sekoi-
tetaan kantohinta, hankintahinta, hinta osta-
jan varastopaikalla ja puun hinta esimerkiksi 
Virosta Suomeen tuotuna. 

Hälyttävää Suomalaisen metsänomistajan 
silmin katsottuna Virossa oli puutavaran mit-
taus. Meille jäi sellainen kuva, että joku epä-
määräinen mittausryhmä arvioi hakattavan 
puun määrän ja sen mukaan maksetaan met-

sänomistajalle puun myyntitulo. Lopullista 
hakatun puun määrään ei selvitetä minkään-
laisilla mittaustodistuksilla niin kuin meillä 
Suomessa. Kun puut on hakattu, niin moto 
sylkäisee mittalistan, mistä näkyy hakattujen 
kiintokuutioiden määrä puutavaralajeittain. 

Olen tähän jutun kylkeen koonnut kuva-
kavalkaadin metsäretkestämme. Ne kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa.

Tuulimyllyt ovat osa Saarenmaan historiaa. Sähköä ne 
eivät tuota toteaa Jaakko Temmes Pääkaupunkiseudun 
Metsänomistajista.

Matkan organisoinnista vastasi Samuli Notko Hameenlinnan Seudun Metsätilanomistajista.

Kiviaidan päällä on kätevä kuivattaa klapeja.

Sikarutto hävitti Saarenmaan villisiat, mutta nyt kanta on 
kasvanut jo metsästettävälle tasolle. Kuvassa Markku 
Arola Satakunnan Metsänomistajista.

Virossa hakataan puuta suunnilleen saman verran mitä 
metsät kasvavat.
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Saarenmaan maatalousmarkkinoilla myytiin 
luonnontuotteita. Pakurivalmisteita oli tarjolla 
useammallakin esittelypisteellä.

Pieksämäen Metsänomistajien puheenjohtajaa 
Jukka Kovasta mietityttää näyttääkö Panka 
Pangan aurinkokello ensinnäkään oikeaa aikaa.

Reon luostarin nunna Theopisti tarjoili 
hunajajuomaa retkeläisille.

Metsäänkin mentiin. Samuli Notko esittelee vuoden 1968 Maire – myrskyn jäljiltä 
syntynyttä männikköä.

Metsäretkeläiset tenttasivat paikallisesta metsäyhdistyksestä eläkkeelle 
jäänyttä metsäinsinööri Leo Filippovia muun muassa puun hinnasta. Koko 
matkan ajan oppaana toimi Katrin.

Meteoriitti syöksyi Saarenmaalle kovalla nopeudella noin 7500 vuotta sitten 
aiheuttaen tämän Kaalin kraatterin.

Kouvolan Seudun Metsätilanomistajien Leo 
Pyöriä kävi ostoksilla Vohman perinteisessä 
kyläkaupassa.

Saarenmaalla ei ole puuta jalostavaa 
teollisuutta lukuun ottamatta energiapuuta. 
Tässä koivukuitua viedään Kuivastun 
satamasta mantereelle. Lauttamatka kestää 
puolisen tuntia.

Saarenmaalta löytyy vielä paljon Venäjän 
vallan aikaisia rakennelmia. Useimmiten ne 
liittyvät tavalla tai toisella saaren asukkaiden 
valvontaan tai sotatoimiin.
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Teksti: EEVARIIKKA RUOPAS  |  Kuvat: TUULA SAINEN KOTIALBUMI

KUUTIO® auttaa uusia etämetsänomistajia puukaupoissa
Tuoreella etämetsänomistajalla Tuula Sainella on viime kuukausina riit-
tänyt opiskeltavaa metsäasioissa. Saine peri keväällä isänsä metsätilan 
Jämsästä Keski-Suomesta, jonne matkaa kotoa Kangasalta kertyy tois-
tasataa kilometriä.

Omat metsät tulevat pikkuhiljaa tutuksi 
Saine käy metsätilallaan useamman kerran vuodessa seuraamassa met-
sänsä tilaa sekä tekemässä pienempiä metsänhoitotöitä. Tuore metsän-
omistaja haluaisi oppia lisää metsänhoidosta ja tehdä tilallaan hoito-
töitä nykyistä enemmän. 

“Kävin heinäämässä taimikoita jo isäni avuksi. Nyt olen tehnyt tai-
mikonhoitoa ja tulevaisuudessa taimien täydennysistutusta, kunhan 
saan puukaupan käyntiin. Olisi mielenkiintoa hoitaa metsää enem-
mänkin itse, mutta tässä iässä on syytä antaa kokeneille korjaajille ja 
koneille mahdollisuus”, Saine kertoo.

Sainelle merkittäviä tekijöitä metsänomistamisessa ovat myös met-
sän luonto- ja virkistysarvot.

“Tärkeää on metsänhoidon lisäksi luonnossa virkistäytyminen. Käy-
dään metsässä marjastamassa ja sienestämässä sekä seurataan mahdol-
lisia tuhojälkiä. Samalla tulee opiskeltua metsänhoitoa, kun tutustuu 
omaan metsäänsä sekä sen kasvuun ja vuodenkiertoon”, Saine sanoo.

Kuutiossa puukaupan tarjouksia on helppo vertailla
Mikäli puunmyynti on ajankohtaista, puukauppa kannattaa kilpailut-
taa, jolloin saa selville aidosti sen hetkisen puun hintatason omalle lei-
mikolleen. Metsänomistaja rekisteröityy Kuutioon pankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella, lataa yhdellä klikkauksella metsävaratietonsa 

metsään.fi:stä, valtuuttaa metsäammattilaisen avukseen puukauppaan 
tai luo tarjouspyynnön itse ja lähettää sen haluamilleen puunostajille. 
Metsänomistaja itse päättää hyväksyykö vai hylkääkö hän saadut tarjo-
ukset. Kaikki vaivatonta ja metsänomistajalle täysin maksutonta.

Saine kuuli puukauppapaikka Kuutiosta ensimmäisen kerran osal-
listuttuaan Etämetsänomistajien Liiton yhteistyössä Kuution ja Met-
sämiesten Säätiön kanssa järjestämään metsäwebinaariin. Webinaarin 
positiivinen anti ja Kuution näppäryys tehdä tarjouspyyntöjä puu-
kaupasta kannusti Sainea samantien rekisteröitymään Kuutioon ja lataa-
maan sinne omat metsävaratiedot.

“Helppo oli käyttää, vaikka en ollut yhtään aiemmin Kuutiota käyttä-
nyt. Sujuvasti sain Kuutioon ladattua myös oman metsäni tiedot”, ker-
too uusi metsänomistaja ensimmäisistä Kuution käyttökokemuksistaan.

Sainen sukujuuret ovat syvällä Jämsän maaperässä, jonka vuoksi on 
tärkeää, että metsää hoidetaan niin, että sen arvo säilyy. “Edesmenneitä 
sukupolvia kunnioittaen ja tulevia jälkipolvia ajatellen tunnen vastuuta 
toimenpiteistä. On hyvä, että puukaupat voi kilpailuttaa, jolloin saa eri-
laisia näkemyksiä ja useampia tarjouksia vertailtaviksi”, miettii Saine.

Saine kokee, että puukauppatarjouksia on aiemmin ollut vaikea saada 
samalle viivalle. Kuutio.fi -palvelun avulla tarjouksia on helpompi vertailla.

Kuutiossa on metsänomistajalla kaksi tapaa tehdä puukaupat – joko 
valtuuttaa metsäammattilaisen avukseen puukauppaan tai luo tarjous-
pyynnön itse ja lähettää sen haluamilleen puunostajille.

“Jos haluaa tehdä tarjouspyynnön itse, niin on hyvä tuntea oma met-
sänsä ja mitä toimenpiteitä siellä haluaa tehtäväksi. Ja ylipäänsä, mitä 
metsästä tavoittelee – kaikki eivät välttämättä halua talousmetsää, koska 
metsällä on muitakin arvoja. Kuution yhteydenottopyynnön kautta 
löytää avukseen paikallisen metsäammattilaisen, jolta saa neuvoja esi-
merkiksi luontoarvojen huomioimiseen”, Saine pohtii.

Mielenkiintoinen webinaari tulossa tammikuussa!
Seuraava webinaari järjestetään 25.1.2023 klo 17.30–19. Webinaarissa 
ovat mukana Etämetsänomistajien Liiton lisäksi KUUTIO® sekä Suo-
men Metsäsäätiö. Webinaarissa kuulet lisää muun muassa puukauppojen 
kilpailutuksesta Kuutio.fi -palvelussa. Webinaariin pyydetään ystävälli-
sesti ilmoittautumaan etukäteen viimeistään tiistaina 24.1.2023 osoit-
teessa: kuutio.fi/etamol-webinaari. Linkin kautta ilmoittautumissivulta 
löydät lisätietoja tapahtumasta. Osallistuminen on Etämetsänomistajien 
Liiton jäsenille ja jäsenyyttä harkitseville maksutonta. Webinaariin osal-
listuneille ja Kuutioon rekisteröityneille on lisäksi luvassa yllätyspalkinto!

Kilpailu Etämetsänomistajien Liiton nykyisille ja uusille jäsenille
Etämetsänomistajien Liitto ry järjestää kilpailun yhteistyössä KUU-
TIO® puukauppapaikan kanssa  –  Tee Kuutio.fi -palvelun kautta puu-
kauppa ja voit voittaa metsäristeilyn! 

Kilpailuun osallistuvat kaikki, jotka ovat kampanja-ajan loppuun 
mennessä Etämetsänomistajan liiton jäsenyhdistysten jäseniä ja ovat 
tehneet Kuution kautta puukaupat joko omatoimisesti tai metsäam-
mattilaisen avulla viimeistään 28.2.2023 mennessä.

Palkintona arvotaan viisi kappaletta Etämetsänomistajien Liiton 
metsäristeilyjä (yhden risteilyn arvo noin 100 €, matkustusaika 21.–
22.3.2023). Lisäksi kahdellekymmenelle ensimmäiselle puukaupan 
tehneille toimitetaan puukuorinen varavirtalaturi. Tarkempaa tietoa 
kilpailusta löydät takakannen kilpailuilmoituksesta.Tuula Sainen metsätila sijaitsee Jämsässä, jossa uusi etämetsänomistaja vierailee 

useamman kerran vuodessa virkistäytymässä ja hoitotoimenpiteitä tekemässä.

Yhteistyökumppanin artikkeli
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Teksti: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry

Näistä asioista puhuttiin MTK:n metsävaltuuskunnan 
80-vuotisjuhlaseminaarissa ja kokouksessa
Osallistuin Hanasaaren seminaariin ja koko-
ukseen Etämetsänomistajien Liiton edusta-
jana.

Seminaarin alkajaisiksi oli paneelikeskus-
telu, jota veti Maaseudun Tulevaisuuden pää-
toimittaja Jouni Kemppainen ja panelistina 
olivat europarlamentikko Nils Torvalds, kan-
sanedustajat Sari Essayah ja Anne Kalmari 
sekä metsäkoordinaattori Maria Pohjola. 
MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola 
pohjusti tulevaa paneelikeskustelua kerto-
malla siitä, kuinka paljon metsään liittyviä 
aloitteita on esillä Brysselissä ja kuinka "metsä 
myrskyää Brysselissä" ja kuinka Brysselissä 
hamutaan valtaa metsäasioissa. Komission 
ennallistamisesitys oli keskustelun keskiössä. 
Hallituksen kannanotto oli liian ympäripyö-
reä. Oli lohdullista kuulla, että suuri valio-
kunta voi vielä antaa valtioneuvoston lausun-
nosta poikkeavan kannanoton. Asetus menee 
EU:ssa parlamenttiin ja nyt on aika vaikut-
taa parlamentin jäseniin. Nils Torvalds arveli, 
ettei asetus mene läpi sellaisenaan. Sari Essa-
yahin mukaan pitää laittaa stoppi "komission 
kähmäiselle käpälälle". Toinen aihe oli puun 
käyttö polttoon. Suurta ihmetystä on herät-
tänyt se, että puu on uusiutuvaan vain tiet-
tyyn rajaan asti ja vain metsäteollisuudessa 
käytettyinä jakeina.

MTK:n toiminnanjohtajan Jyrki Wallinin 
johdolla rakensimme "sanapilviä" metsän-
omistajajärjestön vahvuuksista, heikkouksista 
ja tulevaisuuden uhkatekijöistä. Merkittävim-
miksi uhkaaviksi tekijöiksi nimettiin EU-sää-
tely, ympäristöjärjestöt ja resurssipula sekä se, 
että metsäteollisuus ja luonnonsuojelu ovat 
löytäneet toisensa.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan 
lupasi metsänomistajille koulutusta siitä, 
miten toimia fiksummin puumarkkinoilla. 
Toiseksi hän korosti tutkimuksen merkitystä 
ja omaisuuden suojan tärkeyttä esimerkiksi 
voimalinjojen lunastuskysymyksissä. MTK:n 
strategiassa on maininta siitä, että vaikutetaan 
sähkönsiirtolinjojen lunastusoikeuden rajaa-
miseen vain kantaverkkoa koskevaksi ja maa-
pohjan lunastuskorvausperiaatteen muutta-
miseen maapohjan vuotuiseen tuottokykyyn 
perustuvaksi.

Varsinaisessa kokouksen avasi metsäval-
tuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola 

Paneelikeskustelun vetäjä Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen vasemmalla ja panelistit 
europarlamentikko Nils Torvalds, kansanedustajat Sari Essayah ja Anne Kalmari sekä metsäkoordinaattori  
Maria Pohjola.

kertomalla, että metsiä tarvitaan tulevaisuu-
dessa entistäkin enemmän. Kasvua on mah-
dollista nostaa 150 miljoonaan kuutioon vuo-
dessa. Hän kehotti tarttumaan hoitotöihin 
ja tekemään raivaussahasta "personal trai-
nerin". Luonnonsuojelulain uudistamisen 
yhteydessä (HE 76/2022) ollaan lisäämässä 
"harmaata suojelua" ilman korvauksia siten, 
että valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää uhanalaisiksi uusia luontotyyppejä. Tie-
teellistä metsäpaneelia ollaan perustamassa 
maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen 
toimesta. Metsän myyjä halutaan "kuskin pai-
kalle" ja määrittelemään pohjahinnan myyn-
nissä oleville puilleen.

Kokouksessa palkittiin muun muassa 
Saimaan Metsänomistajien perustajajä-
sen ja ministeri Jari Lepän erityisavustaja 
Annukka Kimmo metsävaltuuskunnan kul-
taisella ansiomitalilla. Lämpimät onnittelut 
Annukalle!

Kokouksessa vieraili myös valtiovarainmi-
nisteri Annika Saarikko ja kertoi, että voima-
linjoihin liittyvää lunastuslakia ei saada edus-
kuntaan tällä vaalikaudella, kun siihen liittyy 
niin paljon intressiristiriitoja.

Itse käytin yleiskeskustelussa  puheenvuo-
ron, jossa toin esille 4 asiaa. Ensimmäiseksi 
huoli siitä, kuinka prosenttisuojelu ja -ennal-
listaminen johtavat valtaviin pinta-aloihin. 
Ne ovat kuin "kärpästen ampumista kaukaa 
haulikolla". Esimerkiksi uhanalaisista eliöistä 
45% asuu lehdoissa. Esitin vaihtoehdoksi täs-
mäsuojelua ja -ennallistamista. Toiseksi esitin, 
että tarvitsemme lisää kasvua, koska jatkossa 
meillä on vähemmän hehtaareita puuntuo-
tannossa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa 
lisääntyvien suojelu- ja ennallistamisvaatimus-
ten vuoksi. Kasvun vauhdittamiseen tarvitaan 
kaikki keinot täysimääräisesti käyttöön. Kol-
manneksi esitin, että voimalinjojen alle jää-
vistä metsistä tarvitaan metsän kasvua kom-
pensoiva vuosikorvaus. Neljänneksi esitin, 
että lisääntyvien hoitorästien, joita on jo yli 
miljoona hehtaaria (taimikonhoito+nuoren 
metsän hoito+ensiharvennus), hoitami-
seksi tarvitaan lisää kannustimia. Kemera-
tuet pitäisi saada täysimääräiseen käyttöön. 
Yhtenä lisäkannustimena voisi olla omatoi-
misille metsänomistajille räätälöity hankin-
tatyön arvon verovähennystä vastaava hoito-
työn arvon verovähennys.
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TERVETULOA  
Webinaariin ke 25.1.2023
Etämetsänomistajien Liitto ry järjestää webinaarin yhteistyössä  
KUUTIO® puukauppapaikan ja Suomen Metsäsäätiön kanssa  
keskiviikkona 25.1.2023 klo 17.30-19.00.

Webinaari on maksuton kaikille Etämetsänomistajien Liiton jäsen- 
yhdistyksen jäsenille ja jäsenyyttä harkitseville metsänomistajille.

AVAUSSANAT 
puheenjohtaja Rauno Numminen, Etämetsänomistajien Liitto ry

METSÄSÄÄTIÖ SUOMEN METSÄELINKEINOA EDISTÄMÄSSÄ 
toimitusjohtaja Matti Mäkelä, Suomen Metsäsäätiö

PUUKAUPPAPAIKKA KUUTIO.fi METSÄNOMISTAJILLE  
toimitusjohtaja Aku Mäkelä, KUUTIO® - Suomen Puukauppa Oy

Etämetsänomistajien Liitto ry

WEBINAARISSA MUKANA

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Webinaariin pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 
tiistaina 24.1.2023 osoitteessa: kuutio.fi/etamol-webinaari.

Linkin kautta ilmoittautumissivulta löydät lisätietoja.

Osallistuminen on Etämetsänomistajien Liiton jäsenille maksutonta.  
Osallistuminen onnistuu vaivattomasti kotoa – tarvitset ainoastaan  
nettiyhteyden ja päätelaitteen, jolla seurata webinaaria.

Kaikille  
webinaariin 

osallistuville sekä 
Kuutioon  

rekisteröityneille 
yllätyslahja!
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Metsän poika tahdon olla
Sankar jylhän kuusiston
Tapiolan vainiolla
Karhun kanssa painii lyön
Ja maailma unholaan jääköön.

Hyvä juhlaväki, arvoisat 
metsätilanomistajat

Tähän Aleksis Kiven Metsämiehen lauluun 
kiteytyy paljon olennaista metsästä. Vaikka 
runo on 156 vuoden takaa, on se helppo sovit-
taa myös nykypäivään.

Ainakin itselleni metsä on paikka, jonne voi 
kantaa mieltä painavat murheet, erilaiset oman 
elämän karhut joiden kanssa painii, ja löytää 
niihin ratkaisuja.

Metsä tuulettaa pään ja auttaa sekä ratkomaan 
huolia että asettamaan niitä mittasuhteisiin. 
Luonnon keskellä muu maailma usein unoh-
tuu – aivan kuten Aleksis Kivi aikanaan runoili.

On tutkittu tosiasia, että metsässä oleilu lie-
vittää nopeasti stressiä. Se laskee verenpainetta 
ja sydämen sykettä sekä vähentää lihasjännitystä.

Metsällä on siis edelleen, kaiken kaupun-
gistumisen keskelläkin, varsin vahva ote 
meistä. Se on ihmiselle luontainen ympä-
ristö, johon olemme vuosituhansien kulu-
essa kasvaneet kiinni.

Varmaankin metsänomistajina teistä jokai-
nen on myös itse kokenut tämän metsän eläh-
dyttävän ja virkistävän vaikutuksen. Tiedätte 
siis hyvin mistä puhun.

Valitettavasti Suomesta löytyy myös niitä, 
jotka ovat jo metsästä vieraantuneet.

Pimeä metsä tuntuu uhkaavalta, metsässä ei 
osata liikkua eikä sitä kunnioiteta.

Metsä saa puheessa negatiivisia sävyjä, ja 
se yhdistetään periferiaan, kehittymättömyy-
teen ja tietämättömyyteen. Lisäksi löytyy niitä, 
jotka haluaisivat museoida metsän ja lopettaa 
metsävarojen hyödyntämisen. Toisaalta löytyy 
niitä, jotka näkevät harvaan asutut ja metsäi-
set maamme seudut lähinnä modernin elämän 
raaka-aineaittana.

Täällä tänään juhliville metsä on tuttu ja 
arvokas asia. Monelle meistä paikalla olijoista 
metsällä on merkitystä niin hyvinvoinnin kuin 
tulojen lähteenä. Omistamme metsää – kuka 
enemmän, kuka vähemmän – ja haluamme 
pitää hyvää huolta omistuksestamme.

Moni meistä antaa paljon arvoa metsän vir-
kistyskäytölle ja tietää, että hyvinvoivassa ja 
monipuolisessa metsässä on kiinnostavampaa 
samoilla kuin yksipuolisella puupellolla.

Harva metsänomistaja on nykypäivänä liik-
keellä riistomentaliteetilla, eikä siihen lainsää-
däntökään anna mahdollisuutta. Jos puut kaataa 
pois, pitää metsän uudistamisestakin huolehtia.

Jos metsästään ei pidä huolta, tulee siitä 
taloudellisia tappioita. Jos metsän monimuo-
toisuuden polkee suohon, saattaa kärsiä tuho-
laisista tai myrskyvahingoista.

Metsien terveyteen ja hyvinvointiin kohdis-
tuu uusia uhkia, jotka metsänomistajien on 
hyvä tiedostaa.

Kun ilmastonmuutos etenee, lisääntyvät 
erilaiset tuhohyönteiset ja kasvitaudit, jotka 
saattavat aiheuttaa laajojakin tuhoja metsille. 
Routajaksojen lyhentyessä myrskytuhojen riski 
kasvaa, ja niistä taas voi seurata erilaisia hyön-
teisten tai sienien aiheuttamia tuhoja.

Metsänomistajan intressissä onkin mitä 
suurimmassa määrin se, että ilmaston läm-
penemistä pystytään hillitsemään. Yhtä lailla 
metsänomistajan intressissä on se, että met-
sänhoidossa otetaan huomioon uudet uhkat 
ja keinovalikoimaa laajennetaan sen mukaan.

Metsänomistajan intressissä on myös se, että 
yhteiskunnassa käydään aktiivista julkista kes-
kustelua metsän roolista ilmastonmuutoksen 
torjunnassa ja ilmaston lämpenemisen vaiku-
tuksesta kansallisomaisuuteemme – ja metsän-
omistajien omaisuuteen.

On erinomaista, että metsänhoitoon on 
nykyisin tarjolla useanlaisia vaihtoehtoja ja 
että niistä käydään keskustelua.

Se antaa meille metsänomistajillekin lisää 
tietoa ja mahdollisuuden toteuttaa metsän-
omistajuuttamme haluamallamme tavalla.

Joku hakee kovempaa tuottoa kuin toinen, 
joku haluaa suojella metsänsä kokonaan. Yksi 
tarvitsee pääomaa johonkin investointiin, toi-
selle riittää pienempi metsätulovirta. Myös 
metsätilat ovat erilaisia ja vaativat erityyppi-
siä toimenpiteitä.

Ikävää sen sijaan on se, että metsästä on tul-
lut kiistakapula jopa siinä määrin, että välillä 
tulee tunne, uskaltaako edes tunnustaa, että 
on metsänomistaja.

Vaikka valtaosa Suomen metsistä on yksi-
tyishenkilöiden omaisuutta, puhutaan siitä 
usein kuin kaikkien suomalaisten yhteisenä 
omaisuutena.

Juhlapuhe Oulun Seudun  
Metsätilanomistajien 30-vuotisjuhlassa.

Tietyllä tavalla metsät ovatkin meidän kaik-
kien yhteisiä hyvinvoinnin ja virkistyksen läh-
teitä, ja jokamiehenoikeudet mahdollistavat 
sen, että kaikilla on pääsy metsään. Tämä on 
erinomainen asia, jota kannattaa arvostaa.

Omistus on silti omistusta ja on ikävää, jos 
tätä omistussuhdetta ei julkisessa keskustelussa 
muisteta tai kunnioiteta.

Metsänomistajat ovat keskeisessä roolissa siinä, 
millä tavoin metsistämme pidetään huolta, miten 
metsävarojamme käytetään ja otetaanko ilmasto-
vaikutukset ja luonnon monimuotoisuus huomi-
oon metsätilojen arjessa ja ratkaisuissa.

Siksi on hyvä, että metsistä, niiden hoidosta 
ja merkityksestä keskustellaan ja saadaan lisää 
tutkittua tietoa. Meistä jokainen tarvitsee sitä 
tehdessään ratkaisuja oman metsänsä suhteen. 
Yhtä ainoaa oikeaa tapaa omistaa metsää ei ole.

Hyvät metsätilanomistajat,
Metsistä on tärkeää käydä julkista keskustelua 
myös siksi, että metsiimme kohdistuu monen-
laisia odotuksia ja paineita liittyen ilmaston-
muutoksen torjuntaan, luontokatoon, ener-
giakriisiin, talouteen ja työllisyyteen. Nämä 
kaikki ovat äärimmäisen tärkeitä näkökulmia, 
joiden yhteensovittaminen on mahdollista, jos 
halua ja valmiutta siihen löytyy.

Kalevassa me haluamme aktiivisesti tuoda 
esiin erilaisia näkökulmia metsiin ja metsäva-
rojen käyttöön. Yhteen juttuun ei näin moni-
tahoisen asian kaikkia puolia koskaan saa 
yhdistettyä, mutta juttujen kokonaisuudesta 
muodostuu kirjo, jonka haluamme pitää tasa-
puolisena, informatiivisena ja moniäänisenä.

Metsällä on Suomessa niin suuri arvo, ettei 
sitä kannata alentaa ideologioiden kiistakapu-
laksi tai loan heiton kentäksi. Otetaan siis osaa 
metsäkeskusteluun, kuunnellaan toista mieltä 
olevia ja annetaan tilaa erilaisille näkemyksille.

Suomi elää edelleen metsästä mitä moninai-
simmin tavoin, ja metsänomistajilla on niistä 
jokaisessa keskeinen rooli, jota kannattaa kan-
taa ylpeydellä.

Näillä mietteillä toivotan teille Oulun seudun 
metsätilanomistajat antoisaa juhlapäivää, paljon 
onnea 30-vuotiaalle yhdistykselle ja jokaiselle 
metsänomistajalle paljon iloa metsästä.

Päätoimittaja Sanna Keskinen, 
Kaleva
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Teksti: MANU PUROLA, toiminnanjohtaja, K-P:n Metsätilanomistajat ry

Mitä on ilmastokestävä suometsänhoito?
Teksti: RAUNO NUMMINEN

Laajamittaisempi soiden ojitus alkoi Suomessa 
1860-luvulla.  Soita on ojitettu kaikkiaan noin 
4.7 miljoonaa hehtaaria ja ojittamattomia soita 
hieman vähemmän eli 4.0 miljoonaa hehtaa-
ria. Soilla kasvaa maamme puustosta noin 25 
prosenttia. Tällä hetkellä kiinnitetään kasvavaa 
huomiota siihen, onko suon ojitus ollut tar-
peellinen ja onko ojitus tehty oikein.  Perus-
ajatuksena on se, että suon pitäisi olla hiilinielu 
eikä hiilidioksidin tuottaja.

Etämetsänomistajien Liiton tuoreena jäsenyhdistyksenä toimiva Keski-
Pohjanmaan Metsätilanomistajat lausui vakavan huolen metsätilan-
omistajien puolesta lausunnolla olleeseen voimajohtolinjan ympäristö-
vaikutusten arviointiin. Olemassa olevien tuulivoimahankkeiden ja jo 
tiedossa olevien uusien tuulivoima-aluesuunnitelmien yhteensovitus on 
täysin epäonnistunut, jos nykyisten kahden voimajohtolinjan rinnalle 
tarvitaan nyt kaksi ja tulevaisuudessa vielä kolmas voimajohtolinja. Eli 
yhteensä jopa viisi vierekkäistä linjaa ja 212 metriä leveät aukot halki 
metsien ja kylien!

Suunniteltu voimajohdon perusrakenne pylväsmallina on osoittau-
tunut virheelliseksi. Keski-Euroopassa on jo pitkään osattu rakentaa 
vain yksi linja-aukko ja johdot pylvääseen moneen eri kerrokseen. 
Väärä pylväsmalli johtaa kestämättömään tilanteeseen metsäalueiden 
menettämisen suhteen. Tuuli- ja aurinkovoimaa varten voimajohtolin-
jat tulee jo lähtökohtaisesti perustaa monikerroksiset johdot mahdol-
listaviin pylväisiin. Olemassa olevia tuulivoima-aihioita on kolmessa 
pohjalaismaakunnassa ja nyt lausunnolla olleen Halsuan kunnan alu-
eella useita, joista metsätilanomistajat ovat jo vuokrasopimuksia alle-
kirjoittaneet ja eri tuuliyhtiöiden kanssa.

– Ei voi olla niin hölmöläisen hommaa, että jokaista eri hanketta ja 
tuulipuistoa varten tarvitaan oma 400 kV johtoaukea. Huonoa suun-
nittelua ei pidä hyväksyä toteutuksen pohjaksi, todetaan K-P:n Met-
sätilanomistajien lausunnossa.

Voimajohtohankkeet ovat myös ristiriidassa olemassa olevien vuok-
rasopimusten suhteen. Vuokrasopimuksissa metsätilanomistajille on 
sopimusperusteisesti luvattu mm. tiealueesta 1 €/m2, muuntajasta tai 
muusta sähkölaitteesta 2 €/m2 ja ilmajohdosta 1,5 €/m2. Ja peltoalu-
eilla on luvattu korjata salaojituksetkin mitkä kaivamisen myötä rik-
koontuva, mutta nyt johtohankkeet aiotaan viedä lunastusmenettelyn 

172,5–212 m leveät linja-aukot jo liikaa!
Keski-Pohjanmaan Metsätilanomistajat lausui YVA:aan
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla uusien 400 kV voimajohtohankkeiden suunnitellut linjaukset kulkevat lukuisten 
metsätilanomistajien maiden kautta. Huono suunnittelu ilmenee siten, että suurjännitelinjoja aiotaan rakentaa jopa neljä-viisi 
vierekkäin. Ja tämä kaikki, jotta tuuli- ja aurinkovoimahakkeiden sähkö saadaan vuoden 2025 jälkeen virtaamaan etelään.

kautta maaliin merkittävästi vuokrasopimuksissa olevia hintoja alem-
paan ns. lunastushintatasoon jopa vain 0,02 €/m2. Ja johtojen alin kor-
keus maanpinnasta on turvaetäisyytenä aivan riittämätön jo nykyajan 
ja erityisesti tulevaisuuden maa- ja metsätalouden korkeille koneille. 
Tuulivoimaa kannatetaan, mutta nämä järkyttävät siirtolinjanäkymät 
eivät ole omiaan tuomaan ja rakentamaan metsätilanomistajien luot-
tamusta hanketoimijoihin ja tuulivoimayhtiöihin päin.

Ilmastokestävässä suometsänhoidossa kiin-
nitetään huomiota suolla kasvavaan puus-
toon. Sitä pitäisi olla riittävästi. Hyvä tapa 
lisätä puuta soilla on lannoitus. Paras lan-
noite on suolla on tuhka.  Soilla jatkuva kas-
vatus on hyvä vaihtoehto. Ojat suolla eivät 
saa olla liian syviä. Ojia ei myöskään kannata 
perata turhaan. 

Syvät ojat kuivattavat suota joskus liiankin 
syvältä. Tämä on hyvä puunkorjuun kannalta, 

sillä kuivalla suolla korjuukoneet pysyvät pin-
nalla. Ilmastokestävän suometsänhoidon kan-
nalta sopiva pohjaveden korkeus on tärkeä. 
Vaikka suon vedenpinta olisi korkeammalla-
kin, veden pintaa voidaan säädellä padoilla.

Ilmastokestävää metsänhoitoa käsiteltiin 
Metsäkeskuksen järjestämällä opintomatkalla 
Itä-Suomeen. Matkanjohtajana toimi projek-
tipäällikkö Teemu Varjonen ja asiantuntijana 
Nina Kokkonen.
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J Ä S E N E T U  2 0 2 3

TOIMI NÄIN

·  Maksa Metsälehden jäsenetuhintainen tilauksesi  
suoraan ETAMOL:in tilille: FI68 5711 1320 1409 54.

·  TÄRKEÄÄ! Laita maksun viestikenttään nimi  
ja postiosoite lehden toimittamista varten.

· Maksettuasi tilauksen, alkaa tilausjaksosi 26.5.2023  
ja tilaus on voimassa 12kk.

Jos sinulla on voimassa Metsälehden tilaus muuten,
kuin Etamolin kautta, ole yhteydessä Metsälehden
asiakaspalveluun. Mikäli Metsälehden vanha tilauksesi
on vielä voimassa uuden alkaessa 26.5.2023, korvaamme
lopun tilauskauden 40,00 € arvoisella lahjakortilla
Metsäkauppaan osoitteessa www.metsakauppa.fi.

· Mikäli et halua tehdä uutta Metsälehden tilausta  
Etämetsänomistajien Liiton jäsenhinnalla, voimassa oleva 
tilauksesi jatkuu olemassa olevien tilausehtojen mukaisesti.

HUOM!
 
Toimi nopeasti, maksa jäsenetuhintainen Metsälehden
tilaus viimeistään 30.4.2023. Näin tilauksesi alkaa
Metsälehden 26.5.2023 ilmestyvästä numerosta.
Seuraava mahdollisuus tilata Metsälehti jäsenetuhintaan
on keväällä 2024.

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä
Metsälehden asiakaspalveluun puhelimitse
09 315 498 40 (klo 9-15) tai sähköpostitse
asiakaspalvelu@metsalehti.fi

Terveisin
Metsälehden asiakaspalvelu

Vuoden 2023 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € 
(norm. 163,00 €, etusi 73 €).

Tilaus sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €).
Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen.

Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu. 

Tervaloiden metsätilalla Kuhmoisissa kokeillaan  
rohkeasti eri tapoja saada metsästä euroja.

Sivut 22–23

YRITYSTÄ  
PITÄÄ OLLA

TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2021  ●  NRO 22   ●  PERUSTETTU VUONNA 1933

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä
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Onnistunut metsäilta Hyvinkäällä
EU:n metsäpolitiikka tapahtuman keskiössä

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätilanomis-
tajat järjesti yhdessä Etämetsänomistajien Lii-
ton kanssa metsäillan Knehtilän luomutilalla 
Hyvinkäällä. Muun muassa Euroopan Unionin 
asiat kiinnostivat metsänomistajia, sillä paikalla 
oli seitsemisenkymmentä kuulijaa.

Petri Sarvamaa kritisoi EU:n toimintaa
Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa totesi esi-
tyksensä alkuun, että kun ihminen jotain omis-
taa, niin hän haluaa hoitaa hyvin omaisuuttaan.  
Tämä koskee myös metsää. EU:ssa tunnetaan 
huonosti, miten metsää Suomessa omistetaan 
ja miten sitä hoidetaan. Vai mitä sanotte tästä?  
EU:ssa on vireillä muun muassa sellainen moni-
torointi asetus, että metsien tila pitäisi arvioida 
kerran viikossa!  Metsän käytön ja teollisuu-
den puun saannin kannalta huolestuttavaa on 

se, että EU:ssa tavoitellaan sellaista tilannetta, 
että tällä vuosikymmenellä metsistä olisi ennal-
listettu 30 prosenttia. Vastaavan luvun pitäisi 
olla vuonna 2040 kuusikymmentä prosenttia 
ja vuonna 2060 sata prosenttia.

Petri Sarvamaa myöntää toimittajataustansa 
vuoksi olevansa sellainen henkilö, joka tut-
kii asioiden taustat eikä kaunistele sitä, miten 
ajattelee asioiden kehittyvän. ”Ei tämä hyvin 
pääty”, hän toteaa EU:n metsäpoliittiseen lin-
jaa viitaten. Tällä hetkelle komissio toimii niin 
kuin maailmassa ei tapahtuisi mitään poikkea-
vaa, vaikka naapurista kuuluu tykkien pauke. 
Sarvamaa veikkaa kuitenkin, että komissio 
joutuu ottamaan lusikan kauniiseen käteensä 
ja muuttamaan politiikkaansa. Tämä koskee 
myös metsien käyttöä mm. energian tuotan-
toon. Sähkön kanssa hän ennustaa oltavan 
lirissä vielä vuosia.

Joku yleisöstä kysyi, miten saadaan Suoma-
laiset mepit puhumaan totta, kun kyseessä on 
esimerkiksi Suomen metsien hoito ja käyttö. 
Tähän Petri Sarvamaa totesi, että ääniä ei voi 
vaientaa. Ainoa vaihtoehto on argumentointi 
tosiasioilla. Mielenkiintoista oli havaita, että 
kun viimeisimmän metsien inventoinnin 
perusteella Suomen metsien kasvu oli hie-
man laskenut, niin siitä nousi kova häly. Sen 
sijaan kymmenien vuosien ajan jatkunut met-
sien kasvun lisääntyminen ei ole aiheuttanut 
juurikaan keskustelua.  Edellä kuvatut havain-
not koskevat erityisesti niitä piirejä, jotka kri-
tisoivat metsien käyttöä.

Suomessa on otettu jo  
ohjaksia omiin käsiin
Sekä Petri Sarvamaa, että MetsäGroupin Loh-
jan piiripäällikkö Tomi Lankinen totesivat, että 
Suomessa on omaehtoisesti otettu käyttöön 
sellaisia toimintamalleja, joiden avulla voi-
daan parantaa muuna muassa luonnon moni-
muotoisuutta. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi 
lehtomaisten metsien käsittely, riistatiheikkö-
jen jättäminen hakkuualoille, tekopökkelöi-
den teko ja vähemmistönä olevien lehtipuiden 
säästäminen hakkuissa. Tällaisia ovat lepät ja 
pihlajat sekä tietysti jalot lehtipuut. Viimeisin 
MetsäGroupin tekemä ”luontopäätös” on jät-
tää läpimitaltaan yli 40 senttimetrin läpimit-
taiset haavat metsään kasvamaan.

Myös metsien sertifiointi on Suomessa kat-
tavaa. Lähes kaikki metsät ovat PEFC-serti-
fioituja ja myös FSC-sertifioitujen metsien 
määrä lisääntyy koko ajan. Nimenomaan 
puun jatkojalosteiden ostajat haluavat, että 
mahdollisimman iso osa heidän ostamistaan 
tuotteista on valmistettu FSC-sertifioitujen 
metsien puista.

EU-metsäillan annin voisi tiivistää niin, 
että tällä hetkellä EU:n metsäpolitiikalla ei 
ole kovin suurta vaikutusta normaaliin met-
sän käyttöön. Isompi vaikutus on ollut vuonna 
2014 uudistetulla metsälailla. Se lisäsi mer-
kittävästi metsänomistajan päätösvaltaa oman 
metsäomaisuutensa hoidossa ja käytössä. Tark-
kana on kuitenkin oltava, sillä EU:ssa on 
meneillään runsaasti Suomenkin metsien käyt-
töön liittyviä aloitteita. Erityisen tärkeää on 
huolehtia siitä, että meillä säilyy oma metsäpo-
litiikka. EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa emme 
voi missään olosuhteissa hyväksyä.

Riihimäen-Hyvinkään Seudun Metsätialnomistajien 
puheenjohtaja Kalevi Pulliainen oli tyytyväinen EU-
metsäillan saamaan suosioon. Knehtilän luomutilan sali 
täyttyi tiedonjanoisista metsänomistajista.

EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa kritisoi sitä valta-
vaa tiedonpuutetta, mitä EU:n eri tasoilla on Suomen 
metsätaloudesta. 



13ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 4/2022

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Turun Seudun Metsänomistajat Satakunnassa

Turun Seudun Metsänomistajat tekivät puheenjohtajansa Heikki Mäkelän johdolla metsäretken Satakuntaan. Retken aikana käytiin 
tutustumassa muun muassa Porissa toimivaan Sampo-Rosenlevin tehtaaseen, missä valmistetaan sekä metsäkoneita että puimureita.

Teksti ja kuva: BJARNE HÄGGMAN, PKMO:n matkanjohtaja

Pääkaupunkiseudun metsänomistajat metsäretkellä Fiskarssin maisemissa
Lauantaina 22. lokakuuta hienossa syyssäässä 
viisitoista yhdistyksen jäsentä lähti päivän kes-
tävälle jäsenretkelle Karjalohjalle ja Fiskarsiin. 

Karjalohjalla tutustuttiin KÄÄPÄ Forest-lii-
ketoimintayksikön metsäpalvelujohtaja Maria 
Suonpään opastuksella metsien monipuoli-
seen hyödyntämiseen, innovatiivisiin sienialan 
sovelluksiin sekä maastossa harvennuskokois-
ten koivikoiden pakuriviljelyyn. Suonpää ker-
toi, että terveysvaikutteinen pakurisieni kasvate-
taan metsien heikkolaatuisissa koivunrungoissa, 
jotka muuten harvennettaisiin kuitupuuna.

Maailman luomukeruualueista 30 prosent-
tia sijaitsee Suomessa ja maamme pinta-alasta 
38 prosenttia on luomukeruualuetta. Suo-
messa kasvavasta luomupakurista ja sienitie-
teellisistä sovelluksista valmistetaan korkea-
laatuisia ravintolisä- ja terveystuotteita, joista 
valtaosa myydään kansainvälisesti.

Metsänomistajalle pakuriviljelmä antaa 
ensimmäisen sadon ja tuoton noin 10 vuotta 
puiden ymppäämisestä ja mahdollinen toinen 

Metsäpalvelujohtaja Maria Suonpää näyttää retkeläisille, 
miten koivuun laitetaan puutappeja, joihin laboratoriossa 
on istutettu pakurikäävän rihmastoa.

sato siitä noin viiden vuoden kuluttua. Samalla 
kasvaa metsien monimuotoisuus ja metsän eli-
öille tärkeän lahopuun määrä metsissä. Paku-
rin viljelyyn soveltuvat koivikot ja sekametsät, 
joissa on halkaisijaltaan vähintään 10 sentti-
metriä paksuja koivua. Kannattavaan teolliseen 
viljelyyn sopivia koivuja tulisi löytyä noin 500 
runkoa hehtaarilla. Jokaiseen koivuun pora-
taan ja lyödään neljä ymppiä. Perustetuista vil-
jelyksistä yhtiö sitoutuu maksamaan tulevasta 
sadosta sovitun hinnan, joka tällä hetkellä on 
35 euroa + alv per kilo. Suomessa luomulaatui-
nen villipakuri on pian kerätty loppuun, minkä 
takia suunnitelmallinen viljely on keskeinen osa 
pakurin saatavuuden varmistamisessa.

Iltapäivällä retki jatkui syysväreissään kyl-
peviin Fiskarsin historiallisiin kulttuurimaise-
miin. Maukkaan lounaan jälkeen paikallinen 
opas, Matti Piirainen, vei meidät opastetulle 
kierrokselle Fiskarsin historiaan ja lyhyelle, 
noin kahden kilometrin pituiselle, puulaji-
polulle. Lopuksi löytyi aikaa lyhyelle hetkelle 

kiertää taitelijoiden ja muotoilijoiden pajoissa 
ja putiikeissa Fiskarsin ruukkikylässä.

Päivän ohjelma oli mielenkiintoinen. Aja-
tukset metsään perustuvan terveystuotealan 
tarjoamista mahdollisuuksista metsänomista-
jille sekä vaikutteet suomalaisen kauniin kult-
tuurimaiseman merkityksistä ja sen puulajeista 
piristivät kotimatkaamme. Saimme tietoa ja 
uusia näkemyksiä monimuotoisen metsäta-
louden mahdollisuuksista niin ihmisten kuin 
ekosysteemien hyvinvoinnin edistämiseen.

Huom!
Edullinen Metsäleh-
den tarjous sivulla 11. 
Muista tarttua tilaisuu-
teen. Säästät vähintään 
kahden vuoden jäsen-
maksun pelkästään tällä 
Metsälehden tilauksella. 
Ja mikä tärkeintä. Pysyt 
selvillä siitä mitä metsä-
sektorilla tapahtuu. Näin 
metsäomaisuutesi on 
hyvissä käsissä ja met-
säsi kasvaa ja tuottaa.

J Ä S E N E T U  2 0 2 3

TOIMI NÄIN

·  Maksa Metsälehden jäsenetuhintainen tilauksesi  
suoraan ETAMOL:in tilille: FI68 5711 1320 1409 54.

·  TÄRKEÄÄ! Laita maksun viestikenttään nimi  
ja postiosoite lehden toimittamista varten.

· Maksettuasi tilauksen, alkaa tilausjaksosi 26.5.2023  
ja tilaus on voimassa 12kk.

Jos sinulla on voimassa Metsälehden tilaus muuten,
kuin Etamolin kautta, ole yhteydessä Metsälehden
asiakaspalveluun. Mikäli Metsälehden vanha tilauksesi
on vielä voimassa uuden alkaessa 26.5.2023, korvaamme
lopun tilauskauden 40,00 € arvoisella lahjakortilla
Metsäkauppaan osoitteessa www.metsakauppa.fi.

· Mikäli et halua tehdä uutta Metsälehden tilausta  
Etämetsänomistajien Liiton jäsenhinnalla, voimassa oleva 
tilauksesi jatkuu olemassa olevien tilausehtojen mukaisesti.

HUOM!
 
Toimi nopeasti, maksa jäsenetuhintainen Metsälehden
tilaus viimeistään 30.4.2023. Näin tilauksesi alkaa
Metsälehden 26.5.2023 ilmestyvästä numerosta.
Seuraava mahdollisuus tilata Metsälehti jäsenetuhintaan
on keväällä 2024.

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä
Metsälehden asiakaspalveluun puhelimitse
09 315 498 40 (klo 9-15) tai sähköpostitse
asiakaspalvelu@metsalehti.fi

Terveisin
Metsälehden asiakaspalvelu

Vuoden 2023 jäsenetuhintainen Metsälehden 12 kk tilausmaksu on 90,00 € 
(norm. 163,00 €, etusi 73 €).

Tilaus sisältää aina kunkin tilauskauden aikana ilmestyvän Metsävero-oppaan (arvo 29,00 €).
Huomioi, että Metsälehden tilaus on vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Hyvä Etämetsänomistajien Liiton jäsen.

Vuonna 2018 alkanut Metsälehden jäsenetu jatkuu. 

Tervaloiden metsätilalla Kuhmoisissa kokeillaan  
rohkeasti eri tapoja saada metsästä euroja.

Sivut 22–23

YRITYSTÄ  
PITÄÄ OLLA

TORSTAINA 2. JOULUKUUTA 2021  ●  NRO 22   ●  PERUSTETTU VUONNA 1933

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä
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Teksti ja kuvat: MAURI INHA

Tampereen Seudun Metsänomistajien  
päiväretki Poriin
Tampereen seudun metsäomistajista 
www.tasemo.fi 48 jäsentä teki opinto-
matkan Poriin ja Luvialle.

Aamulla startattiin 7.15 Tampereen 
keskustasta Atro Vuolteen bussilla kohti 
Poria, jossa kohteen oli Sampo Rosen-
lewin puimuri- ja metsäkonetehdas. 
https://www.sampo-rosenlew.fi/ . Isän-
tinä meillä olivat Kim Döfnäs ja Juhani 
Ala-Myöntäjä. Saimme esittelyssä erin-
omaisen katsauksen puimuri- ja metsä-
konetuotannosta, jota pääsimme myös 
tehdaskierroksella katsomaan.

Lounas nautittiin Mekanissa, jossa 
oli erinomainen lounas, https://www.
mekani.fi/lounas--catering

Seuraavaksi suunnistimme Luvian 
sahalle, jossa meille oli ensimmäisenä 
sahakierros, jossa jakauduimme 3 eri 
ryhmään. Erinomaisesti toteutettu kier-
ros antoi hyvän kuvan sahan tuotannosta 
ja sen vahvuukista. https://luviansaha.fi

Kierroksen jälkeen siirryimme pää-
konttorille jatkamaan vierailua, jossa 
toimitusjohtaja Veli-Matti Puuska kertoi 
lisää sahan vaiheista, arvoista ja tulevai-
suuden näkymistä. Puumarkkinakatsauk-
sen ja puunhankinnasta olivat kertomassa 
puunhankintajohtaja Juho Honkela ja 
hankintaesimies Juho Laurila.

Matkalle Luvialta Poriin saimme bus-
siin mukaan metsätalousneuvos Rauno 
Nummisen, Etämetsänomistajien Lii-
ton hallituksen puheenjohtaja, www.
etamol.fi.

Rauno piti meille mieleenpainuvan 
ja väkikään esitelmän Eu:n metsäpoli-
tiikasta ja Suomen metsätalouden tilan-
teesta sekä katsauksen energiapuumark-
kinoihin.

Päivän kruunasi loistoillallinen Herk-
kujuustolassa Sastamalan Häijäässä, 
https://www.herkkujuustola.fi/

Peter Dörig kertoin värikkäällä tavalla 
tulostaan Suomeen ja aikaisemmasta toi-
minnastaan, sekä kuinka lähti juustoyrit-
täjäksi Häijäälle. Hän kertoi myös tar-
jolla olleiden juustojen ominaisuuksista 
ja taustoja juustojen nimille. Onnistu-
neen matkan jälkeen palasimme Tam-
pereelle klo 20.



15ETÄMETSÄNOMISTAJA Etämetsänomistajien Liiton jäsenlehti 4/2022

Kiviniemen Matista tuli SaiMen jäsen vuonna 2021. Sitä ennen Matti 
on ollut jäsenenä Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:ssä. 
Matin ja vaimon metsiä sijaitsee SaiMe:n alueella Vehkataipaleella.

Matti on varatuomari ja hänellä on Metsälaki Matti Kiviniemi-yri-
tys, joka tarjoaa metsälakiin, metsätalouden ympäristölainsäädäntöön, 
kaavoitukseen, puukauppaan ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin 
sekä yhteismetsiin liittyviä palveluita.

Metsän nälkä iski Mattiin hänen toimiessa lakimiehenä Metsäta-
louden kehittämiskeskus Tapiossa, josta tuli myöhemmin Tapio Oy. 
Nämä Vehkataipaleen metsät on ostettu 30 vuotta sitten. Kolmessa-
kymmenessä vuodessa silloiset taimikot ovat kasvaneet kasvatusmet-
siksi ja uudistamishakkuualueilta löytyy nyt taimikoita.

Matti on monitavoitteinen metsiensä suhteen joskaan taloudellinen 
tulos ei ole se pääasia. Matti itse on tehnyt ja tekee taimikonhoitoa. 
Taimikonhoito on palkitsevaa, kun siinä näkee oman työn vaikutuk-
sen heti. Istutukset ja vaikeiden kohteiden hoitotyöt sekä hakkuut hän 
on teettänyt metsäalan ammattilaisilla. Metsäasiantuntija Urpo Kor-
honen on Matin luottomies Mhy Etelä-Karjalassa.

Nykyiseen metsälakiin Matti oli verrattain tyytyväinen. Lain yhteis-
kunnallisena tavoitteena on ollut metsien hävittämisen ehkäiseminen ja 
siinä on onnistuttu. Metsien uudistamisvelvoite ei ole ongelma, met-
siä uudistetaan hyvin. Puuntuotannon ja ympäristövaikutusten sekä 
virkistyskäytön välillä vallitsee jännite, jota pitää lailla yrittää hallita.

Metsänkasvatus on pitkäjännitteistä toimintaa ja metsätalouden 
veropapereita, joista selviää mm. maanmuokkaustapa ja taimien luku-
määrät, kannattaa säilyttää pidempään kuin verottajan edellyttämät 
6 vuotta.

Matilla oli monenlaisia kuvioita. Oli kallioisia Saimaan rantoja hie-
noilla näköaloilla. Oli siemenpuukuvioita, joiden siemenpuut olivat 
vielä pystyssä 17 vuotta uudistamisen jälkeen. Oli ojitetulle suolle 
perustettuja taimikoita, joissa ojien ylitykset vaikeuttavat hoitotoimen-
piteitä. Oli liiallisen kosteuden vaivaamia kuvioita. Oli koivu-kuusi-
kaksijaksoisia kuvioita, joista mukana ollut jäsenemme Risto Laukas 
muisti sanonnan ”koivu on kuusen äiti”. Oli kuusitaimikko, jota Matti 
kuvasi ”hemmetin heinettyväksi alueeksi”.

Joitakin taimikoita oli pitänyt hoitaa kahteen kertaan ennenkuin 
Matti oli tyytyväinen kasvamaan jääneeseen runkotiheyteen. Koivu-
kuusi-nuoreen metsään Risto ehdotti koivujen harvennusta ja jäävien 
koivujen kasvattamista laatutukeiksi kaksijaksoisena kuusien kanssa. 
Matti mietti siemenpuiden poistoa vielä näinkin myöhään. Riston 
mielestä ne voisi jopa jättää kallioiselle ranta-alueelle. Pohdimme sitä, 
miten heinän kasvua olisi voitu hillitä jo ennen taimikon perustamista. 
Ristolla on ollut hyviä kokemuksia taimitassujen käytöstä. Hän kertoi 
tilanneensa niitä peltojen metsitysvaiheessa 20 000 kappaletta. Aina-
kin taimikepit olisivat auttaneet löytämään kuusen taimet samoin tai-
mien istutus riveihin. Kääntömätästys antaa myös taimille etumatkaa 
kilpailussa heinänkasvun vastaan. Risto oli optimistisin hyvän kuusi-
kon muodostumisesta tälle alueelle.

Matti iloitsi siitä, että hyvä ajotie halkoi koko metsäaluetta ja hel-
potti metsätöiden tekemistä. Vain ojitetun alueen ojien ylitys hanka-
loitti hoitotoimenpiteitä.

Metsäretkellä Kiviniemen Matin  
metsissä Vehkataipaleella

Teksti ja kuvat: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry

Ei ole olemassa vain yhtä tapaa hoitaa metsää ja metsänomistajan on 
hyvä vaihtaa ajatuksiaan ja näkemyksiään metsäammattilaisen kanssa. 
Matti on erilaisia vaihtoehtoja pohdiskeleva metsänomistaja, joka tun-
tee todella hyvin metsänsä ja niiden vaiheet.

Taustalla ”hemmetin heinittynyt” kuusitaimikko.

Matti oikealla ja Risto vasemmalla ison siemenpuumännyn ympärillä.
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Ylämaalla hoidettiin taimikoita 
– esittelyssä R-Forestin Riku Aapro
Saimaan Metsänomistajien jäsen Riku Aapro, 
joka on SaiMen perustajajäsenen Heikki 
Aapron poika, aloitti oman yrityksen tämän 
vuoden huhtikuussa oltuaan yksityisten metsä-
palveluyritysten palveluksessa vuodesta 2006. 
Kipinän metsäalalle Riku sai papaltaan, joka 
oli silloisen Tehdaspuun metsureita. Riku 
omistaa yhteistä metsää äitinsä kanssa Ylä-
maalta ja asuu Pulsassa.

Yrittäjänä Riku tekee raivaus- ja istutus-
töitä sekä ajo- ja aliurakointia ja pihapuun-
kaatojakin silloin tällöin. Työmaat sijoittuvat 
Lappeenrannan,Taipalsaaren, Lemin ja Ylä-
maan alueille. Yrittäjänä on töitä piisannut, 
eikä yhtään sellaista aamua ole ollut, etteikö 
olisi ollut tiedossa metsä, minne mennä. Riku 
tekee töitä kohteesta riippuen joko urakkahin-
nalla tai tuntitaksalla.

Metsänomistajilta saatu ohje on yleensä, 
että tee niin kuin parhaimmaksi näet. Riku 
pitääkin hyvänä sitä, että metsänomistaja 
käy työmaalla, jolloin voidaan hakea yhteistä 
näkemystä työn lopputuloksesta. Käytännön 
ohje taimikon raivauksessa on, että mah-
dut levittämään kädet taimien väliin. Nyt 
Riku raivasi jäsenemme Hannu Turkin tai-
mikkoa. Hannu oli ostanut tämän taimikon 
vuonna 2011, jolloin taimet olivat vielä pie-
niä. Myyjä oli kehunut Hannulle, että vierei-
seltä mäeltä näet koko 63 hehtaarin alueen. 
Vaan eipä enää näkynytkää, taimet olivat kas-
vaneet reilusti yli 3 metrisiksi. Hannu kutsui 
metsää ”pirun pelloksi”, kun kolme eri met-
sästysseuraa kinastelivat siitä, kuka saa Han-
nun metsät metsästysalueekseen.

Hannu ja Riku keskustelivat tapaamisella 
sopivasta taimitiheydestä. Hannu tarkas-
teli Rikun työn jälkeä ja mittaili taimitihe-
yttä tällä luontaisesti kasvuun lähteneellä tai-
mikolla. Hannu oli erittäin tyytyväinen työn 
jälkeen ja taimitiheyteen, joka oli jonkin ver-
ran yli 2 000 tainta hehtaarilla. Hyvä jättää 
tiheämmäksi kuin istutusmännikkö, kun alu-
eella liikkuu hirviä. 

Yhdessä totesimme Hannun kanssa, että 
”työn jälki puhuu” ja se takaa töiden jatkuvuu-
den. Hyvästä työn jäljestä metsänomistaja on 
valmis maksamaankin. Hannu oli myös tyy-
tyväinen töiden ripeää edistymiseen ja siihen, 
että Riku tekee aina mitä lupaa.

Teksti ja kuvat: IRMA WELLING, puheenjohtaja, Saimaan Metsänomistajat ry

Rikun ”työkalupakki”.

Riku ja Hannu keskustelemassa yhteisestä näkemyk-
sestä taimikon hoidossa.

Rikun käyttämät ohjastajan ajolasit, ns. ”verkkosilmät”.

Hannu mittaamassa taimitiheyttä 4 metrin onkivavalla.  
Hehtaarikohtainen taimimäärän saadaan kertomalla 4 
metrin ympyrän sisälle jäävien taimien lukumäärän 200:lla.
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Teksti: HARRI HUUPPONEN, toimitusjohtaja, Metsätilat.fi

Luota metsätilakauppa ammattilaisen käsiin

Yhteistyökumppanin artikkeli

Tuoreen raportin mukaan julkisissa kanavissa 
myytävät metsätilat saavat 23–36 % parem-
man hinnan. Metsätilakauppa kannattakin 
aina luottaa osaavan välittäjän käsiin.

Metsätilat.fi-palvelu syntyi yli 20  vuotta 
sitten maaseutukiinteistöjen välitystarpei-
siin.  Metsänomistajat kokivat, että on tar-
peellista olla  asiantuntemusta haja-asutus-
alueen kiinteistökauppaan. Nyt  metsäalan 
koulutuksen saaneita ja LKV-tutkinnon suo-
rittaneita Metsätilat.fi-välitysammattilaisia on 
yli 80. Toimimme koko Suomessa ja arvopoh-
janamme on tarjota koko valtakunnassa pai-
kallista palvelua, jossa kaupan osapuolten asiat 
hoidetaan alusta loppuun saakka.

Te asiakkaat olette arvostaneet palvelu-
amme. Palvelumme NPS-suositteluindeksi 
on tuoreen otoksen mukaan (kaikki myyjät 
ja ostajat) peräti 80 ja arvosanaksi saimme 
0–10-asteikolla 9,25 (vastauksia 107 kpl). 
Kaikki palaute on meille arvokasta ja roh-
kaisen sitä antamaan sekä minulle että välit-
täjillemme.

Metsätilakaupassa  
kilpailuttaminen kannattaa
Suomen Sijoitusmetsät julkaisi 23.6.2022 
raportin, jonka mukaan julkisissa kanavissa 
myytäviin metsätiloihin hintalisää on saatu 
23–36 % kaikkiin kauppoihin verrattuna. 
Samoja tuloksia on saatu Metsätilat.fi-yhtiöi-
den omassa raportoinnissakin.

Ammattitaitoisen Metsätilat.fi-välittäjän 
käyttäminen kannattaa.

Metsätilakaupassa asia on samoin kuin vaik-
kapa puukaupassa. Emme suosittele etene-
mään yhden tarjouksen turvin, koska selvää 
rahaa on saatavana kilpailuttamalla.

Metsänomistaja on aina käynyt omistaja-
uransa lisäksi läpi raskaan ”luopumisproses-
sin”, minkä vuoksi lopputuloksen tulisi olla 
hänelle mahdollisimman hyvä. Useammasta 
tarjouksesta myyjän on kuitenkin helpompi 
valita sopiva ostaja. Yksittäisen kaupan tarjo-
usten hajonta on suurta.

Tarjousmenettely
Metsätilat.fi käyttää usein aikarajallista tar-
jousmenettelyä, koska se takaa kaikille kiin-
nostuneille ostajille mahdollisuuden harkita 
huolellisesti tarjoustaan omista lähtökohdis-
taan. Tietomäärää puustosta, kasvupaikoista, 
kehitysluokista ja ravinteisuudesta on lisätty 
uuteen palveluumme. Karttapalvelua kehite-
tään, koska se on aivan oleellinen kohteeseen 
tutustumisessa.

Huutokauppaominaisuuttakin on toivottu, 
mutta sen ongelmana on huutokaupan voit-
tajan mahdollinen vetäytyminen kaupasta. 
Alemman hinnan tarjoajillehan jää käsitys, että 
kohde ei osunut kohdalle ja mielenkiinto saa-
tetaan kohdistaa jo muihin kohteisiin. Lisäksi 
on kohteita, joissa huutokauppa ei täytä myy-
jän vaatimuksia kohteen hinnasta. Ominaisuu-
den kehittämistä kuitenkin mietimme vielä.

Verkkopalveluamme kehitetään koko ajan 
niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin 
kaikkia osapuolia.

Metsätilat.fi-välittäjän työ  
vaatii monipuolista osaamista
Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä 
ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää väli-
tystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon 
toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen 
edut (välityslaki).

Metsätilakaupassa on paljon huomioon 
otettavia seikkoja mm. kaikki kaavat, rasi-
tukset, rasitteet (tiet etenkin), sertifiointi, 
metsälaki, luonnonsuojelulaki, maastossa tar-
kastetut metsävaratiedot, elinympäristöt, liit-
tymät, mahdollisten rakennusten asiat, koh-
teen ympäristöasiat (öljysäiliöt, irtaimistot, 
ongelmajätteet jne), kiinteistön aluetta kos-
kevat sopimukset (metsästys, muu vuokraus, 
luomusertifiointi, tuulivoima jne), rakennus-
paikat sekä markkinatilanne. Lisäksi myyjälle 
ja ostajalle koituvien verojen periaatteet on 
hyvä tunnistaa.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos metsätilan 
myynti on nyt tai tulevaisuudessa ajankoh-
taista. Kaikki keskustelu on aina luottamuksel-
lista. Kiitos kaikille Metsätilat.fi-järjestelmästä 
ja toiminnastamme palautetta antaneille.

Karjalasta kajahtaa
Päivää ennen kuin Venäjä aloitti sodan Ukrai-
naa vastaan, uutisoi Karjalan Sanomat Kon-
tupohjan sellu- ja paperi kombinaatin moder-
nisoinnista. Perusteena oli se, että maailmalla 
on kasvava kysyntä kartongille ja väripape-
rille. Karjalan päämies Artur Parfentsikov 
sanoi odottavansa suuria investointeja sellu-ja 
peperikombinaatin modernisointiin ja tuotan-
non monipuolistamiseen. Karjalan hallitus on 

luvannut yrityksen käyttöön laajoja metsäalu-
eita tasavallan pohjoisosista puuraaka-aineen 
saannin varmistamiseksi.

Mutta yhdessä yössä kaikki muuttui. Ukrai-
nan sota alkoi ja myös Kontupohjan tuottei-
den vientimahdollisuudet ulkomaille tyreh-
tyivät. Samalla loppui paperin valkaisemiseen 
tarvittavien kemikaalien vienti Venäjälle. Kon-
tupohjan tehtaan modernisoinnilla piti olla 

myös vaikutusta tehtaan työntekijöiden palk-
koihin ja jopa tehtaalle johtavan tien kuntoon.

Mutta mikä lie tilanne nyt ? Voi olla, että 
tehtaan työntekijät ajavat työpaikalle Ladoil-
laan tekemään työtä pienellä palkalla entistä 
huonompaa tietä ja Venäjän kansa lukee 
muuan muassa Karjalan Sanoma ruskealta 
paperilta. Metsät jatkavat ränsistymistään ja 
valtiolta jäävät puun myyntitulot saamatta.

Teksti: RAUNO NUMMINEN
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Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Etämetsänomistajien Liitto, Metsämies-
ten Säätiö ja Suomen Puukauppa Oy 
järjestivät yhdessä webinaarin marras-
kuun alussa. Webinaari herätti kuulijoi-
den keskuudessa runsaasti kysymyksiä. 
75 vuotta sitten perustettu Metsämies-
ten Säätiö jakaa vuosittain apurahoja 
noin puolitoista miljoonaa euroa. Hake-
muksia tulee vuosittain 4–5 miljoonaa 
euron verran. Jotta Säätiö pystyisi vas-
taamaan yhä useampaan apurahahake-
mukseen myönteisesti, on se kehittänyt 
uusia tapoja varojen hankkintaan. Yksi 
sellainen on metsätilalahjoitus, jonka 
voi tehdä eläessään tai testamentilla. 
Lahjoittaessaan tilansa Metsämiesten 
Säätiölle metsänomistaja voi itse määri-
tellä ne tavat, joiden mukaan hän haluaa 
metsäänsä hoidettavan.

Suomen Puukauppa Oy on kehittänyt 
maailman ensimmäisen sähköisen puu-
kauppapaikan. Siinä metsänomistaja saa 
helposti jätetyksi tarjouspyynnön kai-
kille alueen puun ostajille. Metsänomis-
taja itse päättää kenellehän puunsa myy 
vai myykö kellekään. Sähköisen puu-
kauppapaikan käyttö on metsänomis-
tajalle täysin ilmainen.

Euroopan unionissa valmistellaan ennallista-
misasetusta, jossa tavoitellaan metsissä, vesis-
töissä ja viljelyksessä olevilla turvepelloilla sen 
kaltaista tilannetta, jossa ne olivat 70 vuotta sit-
ten. Hintalappu tälle tavoitteelle on Suomen 
osalta noin miljardi euroa vuodessa. Metsien 
osuus edellä mainitusta summasta on noin 200 
miljoonaa euroa ja soiden 163 miljoonaa euroa. 

Suomessa metsien hoito on maailman parasta 
kaikilla mittareilla mitattuna. Meillä seurataan 
jatkuvasti metsien ja muun luonnon tilaa. Hyvän 
metsänhoidon suosituksia, joissa huomioidaan 
ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kehi-
tys, päivitetään aina tarpeen mukaan. Päivityk-
seen osallistuvat niin metsänomistajat kuin puun 
ostajatkin. Kehitystyöhön ovat tervetulleita myös 
kaikki muut asiasta kiinnostuneet tahot. 

Suomessa puun ostajat ovat merkittävällä 
tavalla jo ottaneet käyttöön monia luonnon 
monimuotoisuutta parantavia toimia. Sellaisia 

ovat muun muassa suojatiheiköt, säästöpuut, 
tekopökkelöt, lahopuiden säästäminen, järei-
den haapojen jättäminen pystyyn, rantojen jät-
täminen hakkuiden ulkopuolelle ja harvinai-
sempien lehtipuiden säästäminen hakkuissa. 
Näillä toimenpiteillä puun ostajat ovat halun-
neet vaikuttaa siihen, että ne tuotteet, joita he 
puusta valmistavat, täyttävät kestävän luon-
nonhoidon kriteerit. METSO-ohjelman puit-
teissa metsänomistajat ovat vapaaehtoisesti 
suojelleet arvokkaita metsäluontokohteita.

Suomessa kaikkien metsänomistajien met-
sät ovat PEFC-sertifioituja. Jo se takaa metsien 
hyvän hoidon ja käsittelyn. Yhä useammat met-
sänomistajat ovat valinneet vaativamman FSC-
sertifioinnin. Siinä muun muassa rajoitetaan 
metsien käsittelyä niin, että 5 prosenttia metsän-
omistajan metsistä pitää olla kokonaan suojeltua 
ja 5 prosenttia pitää olla jatkuvasti peitteellistä. 
Puun ostajatkin ovat olleet aktiivisia FSC-ser-

tifioinnin markkinoinnissa metsänomistajille.
Luonnossa tapahtuu muuntautumista 

muuan muassa eri eläin- ja kasvilajien runsau-
den suhteen. Näin on aina tapahtunut. Suomen 
metsien puumäärä on tuplaantunut 80 vuoden 
takaisesta ajasta. Lapin kunttaiset kuusikot ovat 
muuttuneet vireiksi männiköiksi. Ennen kitu-
kasvuiset suot kasvavat nyt puuta. Neljännes 
Suomen puuvaroista kasvaa nimenomaan soilla.

Suomen luonto osoittaa sen, että me pys-
tymme itse vastaamaan metsiemme hyvästä 
hoidosta. Emme tarvitse emmekä voi hyväk-
syä tänne minkäänlaista EU:n ennallistamis-
ohjelmaa. Jos sellainen pitää tehdä, voimme 
tehdä sen omista lähtökohdistamme. Suomen 
metsäpolitiikka kuuluu suomalaisille.

Rauno Numminen
puheenjohtaja, metsätalousneuvos   

Paljon kysyttävää webinaarissa
Metsämiesten Säätiön kehittämispäällikkö  
Veikko Iittainen kertoi, että:
• Metsämiesten Säätiöllä on tänä vuonna 

75-vuotisjuhlavuosi.
• Se jakaa vuosittain apurahoja  

noin 1.5 miljoonaa euroa.
• Säätiöllä on metsää noin 5000 hehtaaria.
• Jaettavat varat kertyvät lähinnä sijoitustoiminnasta ja 

osin myös lahjoituksista.
• Apurahoja jaetaan ensisijaisesti sellaisiin hankkeisiin, 

jotka edistävät nuorison metsällisen tiedon lisäämistä, 
kehittävät metsäammattilaisten osaamista ja tukevat 
metsiin liittyvää tutkimustoimintaa.

Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja  
Aku Mäkelä kertoi, että:
• Suomen Puukauppa Oy (Kuutio )on perustettu 2018.
• Se on puolueeton paikka käydä nopeaa ja  

edullista sähköistä puukauppaa
• Yli 50 000 metsänomistajaa on tehnyt puukaupan 

Kuution avulla.
• Kuution kautta on myyty puuta noin  

60 miljoonaa kiintokuutiometriä.
• Puukauppatuloja on metsänomistajille kertynyt 

Kuution kautta tehdyistä kaupoista  
1500 miljoonaa euroa.

• Kuution käyttö on metsänomistajille ilmaista.  
Lähes sata prosenttia on ollut tyytyväisiä Kuution 
käyttöön ja aikovat käyttää sitä jatkossakin. 

Etämetsänomistajien Liiton kannanotto
Suomessa vaalitaan hyvää luonnonhoitoa

Veikko Iittainen

Aku Mäkelä
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Metsätutkimus on 
Suomessa erittäin pitkälle 
kehittynyttä toimintaa. 

Teksti ja kuvat: RAUNO NUMMINEN

Siitä hyvänä esimerkkinä on tämä Asikkalan Ränskälänkorven 25 hehtaarin tutkimus- 
ja demonstraatiokenttä. Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteenlaitos ovat mukana vuosina 
2018–2024 toteutettavassa Canemure-hankkeessa, jossa testataan suometsien 
jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen käytäntöja metsäojitetuilta turvemailta tulevin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä hyödyntäen maastoon perustettuja 
demonstraatio- ja tutkimuskenttiä.

Kuvakilpailu 3/2022
Kuvakilpailun oikea vastaus ja voittaja:
Totta se on, kuvassa on mursu
Ajelin heinäkuun puolivälissä Kymenlaaksossa ja kuulin radiosta, että hylje 
on rantautunut Haminaan. Tunnistin paikan ja ajattelin poiketa moikkaa-
massa mursua. Ja siellähän se oli parin paatin välissä seuranaan palokunta, 
poliisi ja kymmeniä mursufaneja. Poliisi ei päästänyt lähelle ”vaarallista” 
eläintä ja minäkin jouduin ottamaan kuvan hollin päästä. Mutta vaikka 
kuvassa näkyy jotenkuten vain mursun pää ja pitkät keltaiset hampaat, niin 
yllättävän moni monisatakiloisen hirmuhampaan tunnisti. Mutta mursun 
sijaan kuvassa oli nähty myös hirvi, hylje, karhu ja peura.

Kiitos kaikille tunnistuskisaan osallistuneille. Oikein vastanneiden jou-
kosta arvottiin voittajaksi Kaisa Kaulio Ruutanasta. Kirjapalkinto on 
hänelle lähetetty.

Rauno Numminen

tapahtumakalenteri -ennakkotietoa yhdistysten tapahtumista

Turun Seudun Metsänomistajat ry

11.1.2023 Raivaus-ja moottorisahan huolto;
Jari Viitasalo ja Jussi  Jalonen opastavat.
- Tilaisuus alkaa kello 18. Paikka Voudinkatu 3, Raisio

6.2.2023 Metsäveroilta
- Tilaisuus alkaa kello 18. Paikka Metsäkeskus, Kuralankatu 2, Turku

Maaliskuu
Kansanedustajaehdokkaiden metsänäkemykset, paneelikeskustelu
- AIka ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

21.–22.3.2023 Metsäristeily Turusta Tukholmaan 
Metsäristeily Turusta Tukholmaan yhdessä Satakunnan Metsänomistajien kanssa.
- Lähtö Viking Gracella Turun Satamasta kello 20.50

12.4.2023 Mitä pitäisi tietää metsätaitokilpailusta?
Kirsi Joukasniemi Metsäkeskuksesta kertoo.
- Tilaisuus alkaa kello 18. Paikka Metsäkeskus.

12.4.2023 Turun Seudun Metsänomistajien kevätkokous
- Kokous samana päivänä pidettävän esitelmän jälkeen ja samassa paikassa.

10.5.2023 Tutustuminen Metsä Groupin Rauman uuteen sahaan.
Isäntänä piiripäällikkö Jari Mäntylä - Lähtö Turusta kello 12 ja paluu kello 17.

Satakunnan Metsänomistajat ry.

7.2.2023 Metsäveroilta. 
Metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula, Metsäkeskus
- Tilaisuus alkaa 17.30. Paikka Länsi-Suomen Osuuspankin kokoustila, Pori

Maaliskuu
Kansanedustajaehdokkaiden metsänäkemykset, paneelikeskustelu
- Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

21.–22.3.2023 Metsäristeily Turusta Tukholmaan 
Metsäristeily Turusta Tukholmaan yhdessä Turun Seudun Metsänomistajien kanssa.
- Lähtö Viking Gracella Turun satamasta kello 20.50.

9.5.2023 Metsäomaisuuden myynti, lahjoittamine ja periminen, Antti Pajula.
- Tilaisuus alkaa kello 17.30. Paikka Länsi-Suomen Osuuspankin tilat Hakkiluodossa.

10.5.2023 Tututustuminen MetsäGroupin Rauman sahaan. 
Isäntänä piiripäällikkö Pertti Myllymäki.
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SPV-ilta Salossa Ilmastokestävä 
metsänhoito

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Etämetsänomistajien Liitto, Osuuspankki ja Metsä Group järjestivät 
webinaarin, missä pääteemana oli ilmastokestävä metsänhoito. Aiheesta 
kertoi MetsäGroupin metsänhoitopäällikkö Tiina Laine. Merkittävää 
ilmastokestävässä metsänhoidossa on se, että sadan vuoden kuluttua 
Suomen ilmasto vastaa Unkarin tämänhetkistä ilmastoa. Koska puiden 
kiertoaika on kymmeniä vuosia, niin ilmaston muutos on otettava huo-
mioon  jo tämän päivän metsänhoidossa.

Kokosin tähän juttuun muutamia Tiina Laineen esityksessä esiin 
nousseita ilmastokestävään metsänhoitoon liittyviä näkemyksiä.
1. Tee taimikonhoitotyöt ajallaan. Näin varmistat  

kasvatettavan puuston elinvoimaisuuden.
2. Tee harvennushakkuut ajallaan.  

Näin varmistat puuston nopean järeytymisen. 
3. Vältä yhden puulajin metsiä. Käytä kuusen ja  

männyn sekaviljelyä. Jätä myös koivuja kasvamaan.
4. Jätä metsään lahopuuta ja tekopökkelöitä.  

Niitä tarvitsevat mm. kirjanpainajia syövät linnut.
5. Pidä turvemaiden vedenpinta oikealla tasolla  

ja suosi soilla peitteellistä metsän kasvatusta.
6. Huolehdi siitä, että uusi metsä  

syntyy mahdollisimman nopeasti. 
7. Käytä maanmuokkauksessa kohteelle sopivaa menetelmää.  

Näin varmistat taimien ripeän kasvun.
8. Tuhkalannoituksella voit lisätä puuston kasvua ja elinvoimaa.
9. Käytä metsänviljelyssä jalostettua siementä ja taimia.  

Näin varmistat metsän parhaan kasvun.
10. Metsitä joutomaat, anna huonokasvuisten soiden ennallistua. 

Voit katsoa koko webinaarin osoitteesta  
https://www.lyyti.in/Etametsanomistajien_webinaari

Metsä Group järjesti sukupolven vaihdosta käsittelevän tilaisuuden 
Salossa. Tilaisuus oli odotettu, koska paikalle oli kerääntynyt noin 
seitsemän kymmentä metsänomistajaa ja useimmat aviopareina.

Sukupolven vaihdoksessa on tärkeää, että sen tekee hyvissä ajoin 
ja ehdottomasti jo eläessään. Silloin voi itse vaikuttaa siihen miten 
asiat menevät.

MetsäGroupilla on muutama sukupolven vaihdokseen perehtynyt 
asiantuntija. Yksi heistä on kuvassa luennoiva metsätalousinsinööri, 
laillistettu kiinteistönvälittäjä ja kaupanvahvistaja Matti Sipilä.

Matti Sipilä

Tiina Laine
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Kansallisessa metsästrategiassa on laajasti käsi-
telty koko metsäsektorin tulevaisuuden näky-
miä ja toimintamalleja yli kymmenen vuo-
den päähän eteenpäin. Niissä näkyy selkeästi 
se, että strategian laadinnassa on ollut edus-
tettuna kattava joukko metsäalan toimijoita. 
Sen jälkeen, kun kansallinen metsästrategia 
on hyväksytty lausuntokierrokselta saadut 
näkemykset huomioiden, tärkeää on sen jal-
kauttaminen käytäntöön ja seuranta. Edellä 
mainittuihin seikkoihin lausunnossa onkin 
kiinnitetty huomiota.

Kansallisessa metsästrategiassa on hyvin 
kuvattu joitakin toimenpiteitä ja niiden vai-
kuttavuutta. Pääosin ne ovat sellaisia, jotka 
ovat jo nyt toimintamalleina metsäsektorilla, 
mutta ne on nyt koottu yhteen ja selkiytetty. 
Etämetsänomistajien Liitto haluaa kiinnittää 
huomiota erityisesti siihen, että metsien kasvua 
edistävissä ja talousmetsien ekokirjon lisäänty-
mistä edistävissä toimenpiteissä sekä metsäalan 
uudistumista edistävissä toimenpiteissä mai-
nitaan metsänomistajien neuvonnan ja vies-
tinnän kehittäminen. Tässä toiminnassa myös 
Etämetsänomistajien Liitto voi ja haluaa olla 
entistä vahvemmin mukana.

Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi
Maa- ja metsätalousministeriö - Kansallinen metsästrategia

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Teksti: RAUNO NUMMINEN, puheenjohtaja, metsätalousneuvos

Kansallisen metsästrategian metsäalan uudis-
tumisen edistämistä koskevassa kohdassa on 
mainittu nuorten metsäneuvosto ja sen toi-
minnan vakiinnuttaminen osaksi kansallista 
metsästrategiaa. Tämä on Etämetsänomista-
jien Liitonkin mielestä erittäin hyvä ja kan-
natettava toimintamalli. Etämetsänomistajien 
Liitto on äskettäin päättänyt osallistua opinnäy-
tetyöhön, jossa käsitellään muun muassa sitä, 
miten nuoret saataisiin entistä enemmän kiin-
nostumaan metsäalasta sekä tulevina metsän-
omistajina että yhteiskunnan vaikuttajina. Tässä 
opinnäytetyössä voisi käsitellä myös sitä, mitä 
mieltä nuoret ovat nuorten metsäneuvostosta.

Kansallisen metsästrategian eri edistämis-
alueita kuvaavassa osiossa on mainittu joitain 
aikaisemmin vähemmälle huomiolle jääneitä 
toimenpiteitä. Tällaisia ovat muuan muassa 
metsätuhojen valmius- ja elpymissuunnitelma, 
olosuhdetietojen saannin edelleen kehittämi-
nen, yrittäjäosaamisen lisääminen, selvennys-
lainhuudon saannin automatisointi ja metsä-
kädenjäljen selvitys. Näitä on hyvä selvittää ja 
ottaa osaksi metsäsektorin toimintaa.

Etämetsänomistajien Liitto haluaa kuiten-
kin kiinnittää erityistä huomiota Kansallisen 

Etämetsänomistajien Liiton ylimääräisessä kokouksessa 
Hämeenlinnan Aulangolla puhetta johti Turun Seudun 
Metsänomistajien puheenjohtaja Heikki Mäkelä.

Etämetsänomistajien Liitolla on meneillään 25. 
toimintavuosi. Tällä hetkellä Liiton jäsenenä on 
18 metsätilanomistaja yhdistystä kattavasti eri 
puolelta Suomea. Liitto toimii jäsenyhdistys-
tensä kattojärjestönä ja se pyrkii tukemaan ja 
edistämään niiden toimintaa. Etämetsänomis-
tajien Liitto pyrkii vaikuttamaa monin eri avoin 
etämetsänomistajien edunvalvontaan.  Vaikut-
tamistapoina ovat osallistuminen metsäasioita 
käsitteleviin työryhmiin, lausuntojen anto ase-
tus- ja lakiluonnoksiin ja tiedottaminen muun 
muassa nyt kädessäsi olevan Etämetsänomistaja-
lehden välityksellä. Lehti julkaistaan neljä kertaa 
vuodessa ja se jaetaan kaikkien jäsenyhdistys-
ten jäsenille ja myös kansanedustajille. Keskei-
nen osa Etämetsänomistajien Liiton toimintaa 
on yhteistyö eri metsäalan toimijoiden kanssa. 
Tällä hetkellä Liitolla on parikymmentä yhteis-
työsopimusta. 

Etämetsänomistajien Liitto pyrkii kehittämään toimintaansa
Etämetsänomistajien Liitolla on ollut tapana 

pitää vuosittain kehittämispäivät, joihin osallis-
tuvat jäsenyhdistysten hallintohenkilöt oman 
valintansa mukaan. Tänä vuonna kehittämispäi-
vien yhteydessä järjestettiin Etämetsänomistajien 
Liiton ylimääräinen kokous. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömuutoksia. Ylimääräinen kokous 
päätti lisätä hallituksen jäsenmäärää. Tällä vai-
kutetaan siihen, että Liiton hallitukseen voi-
daan valita kattavasti edustajia jäsenyhdistyk-
sistä. Jatkossa Liiton kokouksiin voi osallistua 
myös etäyhteydellä. Etämetsänomistajien Lii-
ton jäseniä ovat olleet metsätilanomistaja yhdis-
tykset.  Uudet säännöt mahdollistavat sen, että 
Liitto voi ottaa jäsenikseen myös henkilöjäseniä. 
Koska kaikilla paikkakunnilla ei ole metsätilan-
omistaja yhdistyksiä, niin ylimääräinen yhtiö-
kokous näki tärkeäksi myös sen, että yksityinen 
henkilö voi liittyä Etämetsänomistajien Liittoon.

metsästrategian kohtaan, jossa todetaan met-
sien kasvun hidastuneen. Kyse on monessa 
mielessä erityisen merkittävästä asiasta.  Met-
sien kasvulla ja metsistä korjattavissa olevalla 
puumäärällä on merkitystä puuta jalostavan 
metsäteollisuuden investointipäätöksiin. Met-
sien vähentynyt kasvu antaa mahdollisuuden 
myös niille tahoille, jotka vastustavat hakkuita, 
vaatia hakkuiden vähentämistä. 

Kansallisessa metsästrategiassa olisi hyvä 
kuvata ne syyt, jotka ovat johtaneet metsien 
kasvun vähenemiseen. Syiden lisäksi pitäisi 
esittää ratkaisut näiden syiden poistamiseen 
tai vähintäänkin niiden vaikutusten vähentä-
miseen.  Etämetsänomistajien Liitto on arvi-
oinut, että metsien kasvun vähentyminen voi 
johtua nuorten metsien hoitamattomuudesta, 
vanhojen metsien vähentyneestä kasvusta, 
kunnostusojitusten vähenemisestä ja lisään-
tyneistä hyönteistuhoista.

Myös Etämetsänomistajien Liiton jäsenyh-
distys Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry. 
(PKMO) on ottanut kantaa kansalliseen met-
sästrategiaan.  Etämetsänomistajien Liitto voi 
pääosin yhtyä PKMO:n lausunnossaan esittä-
miin näkemyksiin ja muutosehdotuksiin.
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Juurikäävän vaikutus puukauppatuloihin
Etelä-Suomen kuusikoista jo lähes neljännes on juurikäävän vaurioittamia. Pahimmassa tapauksessa  
lahojen kuusten osuus on kymmeniä prosentteja leimikon runkoluvusta. Juurikääpä lahottaa kuusen tyven  
sydänpuuta jopa 6 metrin korkeudelle, ja sen seurauksena tukin arvo romahtaa jopa kymmenesosaan.

Yhteistyökumppanin artikkeli

Esimerkin yksinkertaistamiseksi oletamme, 
että ainoastaan tukkipuut ovat juurikäävän 
lahottamia. Todellisuudessa todennäköisesti 
myös osa kuitupuusta on lahonnutta eikä siksi 
mahdollisesti kelpaa sellunvalmistukseen vaan 
päätyy energiapuuksi.

Vertailun vuoksi laskemme seuraavassa taulu-
kossa ensin puuston kokonaisarvon 60 prosentin 
tukkiosuudella, mikäli leimikossa ei olisi juuri-
kääpää. Sen arvo alla olevilla kantohinnoilla olisi 
tässä tilanteessa 37 700 euroa, josta tukkipuun 
osuus 31 668 euroa ja kuitupuun 6 032 euroa.

Terve leimikko
Seuraavaksi laskelma vaikutuksesta puunmyyn-
tituloihin tilanteessa, jossa 24 prosenttia tukki-
puun mitat saavuttaneista rungoista on juurikää-
vän lahottamia. Oletamme, että puunkorjuussa 
todetut lahot tukit kelpaavat vielä kuitupuuksi, 
eli hinta laskee 70 eurosta 20 euroon kuutiomet-
riltä. Tukkikertymä ilman juurikäävän vaikutusta 
on 60 %:n tukkiosuudella 452,4 m³. Esimerk-
kitapauksessamme tästä määrästä 24 prosenttia 
eli 108,6 m³ on juurikäävän lahottamaa ja pää-
tyy siis vähintään kuitupuuksi. Kun tukkipuulle 
tulee kuitupuun hintalappu, arvo tälle puumää-
rälle laskee 50 eurolla tai 71 prosentilla kuutiolta. 
Se merkitsee tässä tapauksessa 5 430 euroa pie-
nemmät tulot terveeseen leimikkoon verrattuna.

Juurikäävän vaikutus
• Tukin hakkuukertymän pienentyminen 

aiheuttaa hakkuuarvon laskua 7 602 euroa 
tukin osalta. 

• Tukkikertymä laskee esimerkkitapauksessa 
60 prosentista alle puoleen, 46 prosenttiin.

• Vaikeasti lahovikaiset tyvet päätyvät polt-
topuuksi. Näiden tukkien kohdalla 
arvo laskee kymmenesosaan kuusitukin 
kantohinnasta.

• Juurikäävän lahottamat puut ovat alttiita 
seurannaistuhoille kuten tuulenkaadoille 
ja kaarnakuoriaisten iskeytymisille. Nämä 
syövät puunmyyntitulojasi entisestään.

Ainoa tapa pitää juurikäävän aiheuttamat 
taloudelliset menetykset aisoissa on käsitellä 
kannot torjunta-aineella sulan maan aikai-
sissa hakkuissa. Koska tautia ei voida hävit-

24 % TUKKIPUUN MITAT SAAVUTTANEISTA RUNGOISTA OVAT JUURIKÄÄVÄN LAHOTTAMIA

Esimerkkileimikko:

• AVOHAKKUU 2,6 HEHTAARIA
• 75-VUOTIAS ETELÄSUOMALAINEN, PUHDAS KUUSIKKO
• TILAVUUS 290 M3/HA
• TUKKIPUUN OSUUS 60 %

rotstop.fi

PUUTAVARALAJI HAKKUUKERTYMÄ KANTOHINTA HAKKUUARVO

Kuusitukki 452,4 m3 70 €/m3 31 668 €

Kuusikuitu 301,6 m3 20 €/m3 6 032 €

Yhteensä 754,0 m3  37 700 €

rotstop.fi

tää kokonaan millään toimenpiteillä, on erit-
täin tärkeää suojella terveitä metsiköitä, joissa 
juurikääpää ei vielä esiinny. Hyvin tehty juu-
rikäävän torjunta vaikuttaa metsänkasvatuk-
sen kannattavuuteen useamman sukupolven 
ajan. Hyvällä torjunnalla estetään myös juuri-
käävästä johtuvat seurannaistuhot kuten tuu-
lenkaadot ja hyönteistuhot.

PUUTAVARALAJI HAKKUUKERTYMÄ KANTOHINTA HAKKUUARVO

Kuusitukki 343,8 m3 70 €/m3 24 066 €

Kuusikuitu 410,2 m3 20 €/m3 8 204 €

Yhteensä 754,0 m3 32 270 €

rotstop.fi

Metsäristeily Turusta Tukholmaan 21.–22.3.2023
Etämetsänomistajien Liitto järjestää metsäristeilyn Turusta Tukholmaan 21.–22.3.2023. Viking Grace lähtee merelle 
kello 20.55 ja palaa takaisin 19.50. Liput jaetaan tuntia ennen stamassa. Matkan hinta on ikkunallisessa 2 hengen 
hytissä 110 euroa ja yhden hengen hytissä 140 euroa. Hintaan sisältyy hytti, meriaamiainen, kokouskahvit ja buffet-
päivällinen. Metsäristeilyn maksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen. Metsäristeilyn ohjelma tarkentuu ja 
se lähetetään 31.1.2023 mennessä osallistujille. Nyt jo on sovittu esitykset seuraavista aiheista: puukauppatilanne, 
sähköinen puukauppa, pakuri- ja lakkakäävän kasvatus, juurikäävän torjunta ja Melan tapaturmavakuutus.

Ilmoittaudu heti, sillä matkalle mahtuu mukaan 50 ensin ilmoittautunutta!
TERVETULOA OPPIMAAN METSÄASIOITA HYVÄSSÄ SEURASSA.

Rauno Numminen, rauno.numminen@etamol.fi



KILPAILU  
Etämetsänomistajien Liiton  
nykyisille ja uusille  jäsenille
Etämetsänomistajien Liitto ry järjestää kilpailun yhteistyössä  
KUUTIO® puukauppapaikan kanssa. Tee Kuutio.fi -palvelun kautta  
puukauppa ja voit voittaa metsäristeilyn! 

Palkintona arvotaan viisi (5) kappaletta Etämetsänomistajien  
Liiton metsäristeilyjä (yhden risteilyn arvo noin 100 €,  
matkustusaika 21.-22.3.2023).

Lisäksi kahdellekymmenelle (20) ensimmäiselle puukaupan  
tehneille toimitetaan puukuorinen varavirtalaturi. 

Etämetsänomistajien Liitto ry

PALKINTO

KAMPANJA-AIKA

Kilpailuun osallistuvat kaikki, jotka ovat kampanja-ajan loppuun  
mennessä Etämetsänomistajan liiton jäsenyhdistysten jäseniä ja  
ovat tehneet Kuution kautta puukaupat joko omatoimisesti tai 
metsäammattilaisen avulla viimeistään 28.2.2023 mennessä.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kilpailu päättyy 28.2.2023.  
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.



Etämetsänomistajien Liitto 
ja sen jäsenyhdistykset haluavat kiittää  

Teitä kaikkia hyvin sujuneesta vuodesta 2022  
ja toivottaa Teille hyvää joulua  

ja onnellista uutta vuotta.
Jatketaan yhteistyötä ensi vuonna  

koko metsäelinkeinon hyväksi

HYVÄÄ JOULUA JA  HYVÄÄ JOULUA JA  
ONNELLISTA UUTTA ONNELLISTA UUTTA 

VUOTTA KAIKILLEVUOTTA KAIKILLE
Etämetsänomistajien Liiton hallitus

Arvoisat lukijat  Arvoisat lukijat  
ja yhteistyö kumppanitja yhteistyö kumppanit

Katso valtuutetut jälleenmyyjät www.makita.� 

VARAUDU SÄHKÖKATKOIHIN

Sähkön hinta ja saatavuus on puhuttanut 
syksyn aikana ja mediassa on keskusteltu 
myös mahdollisista sähkökatkoksista. 
Olemme koonneet valmiin paketin, jonka 
avulla sähkökatkoon varautuminen on 
helppoa. 

H
innat vo

im
assa 31.12.2022 saakka.

Sähkön hinta ja saatavuus on puhuttanut 
syksyn aikana ja mediassa on keskusteltu 

Olemme koonneet valmiin paketin, jonka 

355,-
286,29 alv 0 %

Kampanjapaketti DLX2512MX1:
DMR055 Radio ja valaisin yhdistelmä, DML812 LED-Valaisin, 
ADP05 USB Akkuadapteri, DC18RC Pikalatauslaite, 5,0 Ah ja 4,0 Ah 18V akut.

rotstop.fi
uittokalusto.fi

JUURIKÄÄVÄN TARTUNTARISKI ALKAA KEVÄÄLLÄ LÄMPÖTILAN
NOUSTESSA YLI 0°C:EEN JA JATKUU AINA PAKKASTEN 

TULOON ASTI. ROTSTOP ON SAATAVILLA KANTOKÄSITTELYYN
KOKO TÄMÄN AJANJAKSON AJAN.

METSÄNOMISTAJA, VALITSE
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

KANTOKÄSITTELYAINE
PUUKAUPAN YHTEYDESSÄ!

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO
luonnonvara-ala, Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus

Koulutusta  

Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaan 

metsänomistajille!

Metsäalan perustutkinto antaa hyvät valmiudet omien metsien hoitoon ja 
käyttöön sekä metsätöihin yleensä. Yhteistyökumppaneina koulutuksessa ovat metsäalan 
keskeiset organisaatiot. Osallistu koulutuksen teoriaosuuksiin verkossa iltaisin 2-3 kertaa 
kuukaudessa ja käytännön opetukseen paikan päällä Kannuksen opetusmetsissämme, 
1 – 2 päivän intensiivijaksoilla. Pääosan harjoittelusta suoritat ohjatusti omassa metsässäsi.   
Kysy lisää! Tero Takalo p. 044 725 0606, Heikki “Hannes” Ohtamaa p. 040 807 3578. 
 ▸ Koulutus alkaa tammikuussa 2023        
 ▸ Haku koulutukseen 2.1.2023 mennessä.
 ▸ Lisätietoja p. 040 808 5010 | hakijapalvelut@kpedu.fi
 ▸ Hae netissä www.kpedu.fi/metsa

metsänomistajan 
metsäkoulu

Etä-



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

Varmista
tapaturmaturvasi 

ja eläkkeesi
karttuminen!

Mela
mukaan myös
metsätöihin

mela.fi

Hankintapuulle  
bonukset tuplana

Puunkäyttömme kasvaa ja haluamme ostaa lisääntyvät 
määrät omistajajäseniltämme Suomesta. Olemme kiinnos-
tuneita lisäämään yhteistyötä hankintapuuta tekevien 
omistajajäsentemme kanssa.

Maksamme aikavälillä 1.11.2022–31.1.2023 ostamallemme 
hankintapuulle tuplabonuksen. Omistajajäsenenä voit saada 
bonusta jopa 2,80 euroa jokaista myymääsi hankinta- 
puukuutiometriä kohti.* 

Jos puukaupan vastaanotto tapahtuu 15.12.2022  
mennessä, maksetaan sille myös aikaisuuslisä. Pyydä tar-
jous hankintapuukaupasta omalta metsäasiantuntijaltasi  
www.metsagroup.com/metsaasiantuntija. 
*Lue lisää bonusten kertymisestä www.metsagroup.com/bonukset

Kyllä Metsä pitää huolen omistaan.



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

Nyt kesäkuun loppuun asti tarjouksessa 
Nivelpaketti Pro 
(sisältäen Seralginin, ArthroQ:n ja ProQD:n)

Nivelpaketti 
(sisältäen Seralginin ja ArthroQ:n)

• 30 kpl paketti 5,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL30  
(norm. 54,90 € ja 79,90 €) 

• 60 kpl paketti 10,00 € alennuksen alennuskoodilla NIVEL60  
(norm. 99,90 € ja 149,00 €)

PolarShop-verkkokauppaTARJOUS
https://polarshop.net/fi/shop/etametsanomistajien-kauppa/

Varmoin askelin metsä-
tilakaupan maastoissa



Haluatko innostaa metsäalalta
valmistuvaa opiskelijaa
300 euron stipendillä?

Lisätietoja: 
www.mmsaatio.fi/lahjoita

Osaava ihminen
on menestystekijä

Talven lukuvinkit metsänomistajalle     Alennuskoodilla näistä tuotteista –25 % !

Tilaa nyt nämä kirjat 25 % alennuksella metsäkauppa.fi-
verkkokaupasta koodilla ETAMOL22 . Lisää ostoskorissa koodi 

sille osoitettuun paikkaan. Tilaukseen lisätään toimituskulut.  
Etu on voimassa 31.1.2023 saakka.

Metsäkoulu
Jokaisen metsän-
omistajan ja 
metsäopiskelijan 
käytännönläheinen 
perusteos 

Suositushinta 49 €

Uuden metsän-
omistajan kirja
Kattava tietopaketti 
uusille ja tuleville 
metsänomistajille

Suositushinta 29 €

Opas kriisi-
tilanteisiin  
Käytännön vinkkejä 
sisältävä selkeä 
ja helppotajuinen 
kriisivalmiusopas

Suositushinta 30 €

Perusta oma  
arboretum 
Parhaat vinkit 
tuttujen ja harvi-
naisten puulajien 
kasvatukseen 

Suositushinta 32 €

Luontopäivä-
kirja
Finlandia-palkitun 
Anni Kytömäen 
teksti seuraa vuo-
denkiertoa
lähiluonnossa

Suositushinta 24 €

Metsäkauppa.fi

OMAKARTTA
Itse rajaamasi 
vedenkestävä 

tuloste tai 
karttataulu – 

omaan käyttöön 
tai lahjaksi! 

Tutustu ja tilaa: 
Karttakauppa.fi/

omakartta



PARAS HINTA
PUULLESI
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa tehdä 
puukauppaa verkossa. Joko ammattilaisen, kuten
metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.
Kilpailuttamalla saat puullesi parhaan hinnan.

Kuutio on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.


