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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Jatkuvaa  
edunvalvontaa  

tarvitaan

Olemme taas kuluvan talven aikana saaneet muistu-
tuksen jatkuvan edunvalvonnan tarpeellisuudesta maa- 
ja metsäomaisuuden etujen valvonnassa. Ajankohtaise-
na työn alla on nyt Uudenmaan vaihemaakuntakaava 
4, ja sen ensimmäinen versio on ollut lausuntokierrok-
sella kunnissa ja järjestöissä. Kaavaehdotuksen sisäl-
tö on monessa mielessä metsätalouden harjoittamisen 
kannalta kyseenalainen. Kaava sisältää merkintöjä, joi-
den vaikutukset esimerkiksi metsätalouteen ovat epä-
selviä, mutta myös menetelmät, joilla ne on sisällytet-
ty kaavaan, hämmentävät erityisesti metsänomistajia.

Ehdotukseen on sisälletty merkintä, jonka on tar-
koitus kattaa luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeät alueet, niin kutsuttu luo-merkintä. Se 
kuulostaa ensivaikutelmalta varsin viattomalta ja Uu-
denmaan liiton virkailijatkin antavat ymmärtää, että 
merkinnässä ei ole mitään dramaattista ja se ei vaikuta 
metsätalouden harjoittamiseen kyseisellä alueella. Mer-
kinnän taustalla on uudenlainen selvitysmenetelmä, 
niin kutsuttu zonation-menetelmä. Se on tietokone-
pohjainen analyysimenetelmä, jonka taustana on erit-
täin monimutkainen ja laaja ohjelma. Tietomateriaalia 
syötetään muun muassa eri kenttäanalyyseistä ja ohjel-
ma tekee laskelman merkinnän ehtojen täyttymisestä. 
Jos nämä ehdot täyttyvät niin alue saa suojelumerkin-
nän ilman, että fyysinen inventoija olisi henkilökoh-
taisesti tarkastanut alueen erityisehtojen täyttymisen. 
Tämä on johtanut siihen, että kaavaehdotus sisältää 
noin 20 000 hehtaaria alueita luo-merkinnällä, suuri 
osa jopa tavanomaista talousmetsämaata.

Maanomistajan kannalta ei ole hyväksyttävissä, 
että yhteiskuntasuunnittelussa luodaan suojelumerkin-
töjä yksityisille maille epäselvin perustein. Vaikka vir-
kamiestaholta väitetään, että vaihemaakuntakaavalla 
ei ole sitovia rajoitteita, tiedämme kuitenkin jatkumon. 
Kun kunnat valmistelevat yleiskaavoja katsotaan ja 
viitataan olemassa oleviin muihin kaavoihin ja niiden 

merkintöihin. Sitä kautta merkinnät saavat lainvoiman 
hyväksytyissä yleis- ja osayleiskaavoissa. Esimerkiksi 
edellä kuvatut alueet eivät enää olisi metsälain alaisia 
vaan kaikki normaalit metsänhoitotoimenpiteet edel-
lyttäisivät vähintään kunnallisen viranomaisen luvan, 
jotkut toimenpiteet todennäköisesti maakunta- tai val-
tionvirastojen käsittelyn. Ja millään näillä rajoitteilla 
ei ole toimivaa korvausjärjestelmää, jolla muun muas-
sa yksittäisen maanomistajan taloudelliset tappiot kor-
vattaisiin.

Viranomaisten löytäessä niinkin paljon kuin 20 000 
hehtaaria luonnon monimuotoisuuden kannalta erityi-
sen arvokkaita alueita on jo itsessään todiste siitä, että 
metsänomistajat normaalissa toiminnassaan harjoit-
tavat vastuullista ja luontoarvoja kunnioittavaa hoi-
totyötä. Kun viranomaiset valitsevat työtapoja, jotka 
eivät sisällä vuorovaikutusta ja yhteistyötä maanomis-
tajien kanssa, kasvaa riski, että seuraukset ovat päin-
vastaiset; ankarien rajoitteiden pelossa joku saattaa 
tehdä hätiköityjä toimenpiteitä alueilla, joissa parem-
pia vaihtoehtoja olisi löytynyt toimivalla vuorovaiku-
tuksella viranomaisten ja metsänomistajien välillä.

Metsäreviiri on ollut ja on jatkuvasti aktiivi-
nen eri asioissa, jotka vaikuttavat nyt tai tulevai-
suudessa jäsenten metsätalouden harjoittamisen 
edellytyksiin. Reviirin toimihenkilöt, sekä kenttäväki 
että hallinnollisissa toimissa olevat, tekevät jatkuvaa 
edunvalvontatyötä parantaakseen ja turvatakseen 
juuri Sinun metsätalouden edellytyksiäsi. Juuri näistä-
kin syistä kannattaa olla Metsäreviirin jäsen, kukaan 
muu metsäalan toimija ei tästä kokonaisuudesta väli-
tä. Mutta reviirin työ yksin ei riitä, jokaisen yksittäisen 
metsänomistajan on valvottava etujaan, erityisesti tule-
vana syksynä, kun yksittäisten metsänomistajien aika 
tulee antaa lausuntonsa vaihemaakuntakaavaehdotuk-
sesta siltä osalta kuin se koskee omaa metsäomaisuut-
ta.
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ei ollut sen parempi eikä mahdollisuuk-
sia välittää vientipuuta järkevään hin-
taan ollut. Puumarkkinoiden vaikeasta 
tilanteesta huolimatta pystyttiin kaikki 
reviirin puut välittämään. Lyhyt talvi 
kuitenkin aiheutti sen, että osa talvilei-
mikoista jouduttiin siirtämään tulevai-
suuteen.

Vuonna 2015 reviiri välitti yhteensä 
695 448 m3 puuta, käsittäen sekä pyö-
reän puutavaran että hakkeen. Reviirin 
välittämä puumäärä oli vajaat 15 000 
m3 suunniteltua pienempi. Tukkipuun 
keskihinnat laskivat vuoden aikana  
1 – 2 €/m3 sen seurauksena, että saha-
tavarasta oli ylitarjontaa. Koko vuoden 
ajan vallitsi lisäksi kuitupuun jatkuva 
ylitarjonta Itämeren alueella. Kuitupuun 
keskihinnat laskivat 0,5 – 1,5 €/m3. Sel-
luloosan hinta pysyi suhteellisen korke-
ana, mutta valitettavasti tämä ei heijas-
tunut kuitupuun hintoihin. Energiapuun 
kysyntä oli tavallista vähäisempää, mut-
ta koska reviiri on tehnyt pitkäaikaista 
yhteistyötä usean lämpövoimalan kans-
sa, saatiin energiapuun hinta kuitenkin 
pysymään melko vakaana.

Koulutus ja tiedotus

Reviirin toimihenkilöt olivat vuoden 
aikana järjestämässä useita kursseja ja 
kokouksia ajankohtaisista reviirin asi-
oista. Maaliskuussa pidettiin toimis-
toilla avoimet ovet ja lokakuussa revii-
ri osallistui metsäpäivään Myrskylässä. 
15. lokakuuta järjestettiin Kemiössä 
yhteiset metsätaitokilpailut kaikille re-
viirin alueen metsänomistajille. Reviiri-
lehti ilmestyi vuoden aikana kaksi ker-
taa. Tiedotusta täydennettiin jutuilla 
joukkoviestimissä ja ammattilehdissä.

Valtuusto ja hallitus 
2015

Valtuusto piti lisäkokouksen 6.2.Över-
byssä Espoossa. Hallituksen puheen-

vuosikronikka 2015
Teksti: Magnus Wiksten

jäsenten liittymisestä täsmäsivät melko 
hyvin. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 
reilut 75 % vuoden 2014 jäsenmäärästä. 
Tämä osoittaa, että reviirillä on tärkeä 
osa yksityismetsätaloudessa ja että 
metsänomistajat tahtovat olla reviirin 
jäseniä.

Metsänhoito

Metsänviljelyn pinta-ala oli vähän suu-
rempi kuin edellisenä vuotena, ja re-
viiri välitti reilut 1,41 miljoonaa tain-
ta. Maanmuokkausala kasvoi vuonna 
2015 aavistuksen, yhteensä 1215 heh-
taariin. Taimikonhoidon ja nuoren 
metsän kunnostuksen pinta-ala pysyi 
samalla tasolla kuin aikaisempina vuo-
sina ja taimikoita hoidettiin yhteensä 
noin 1400 ha.

Puukauppa

Puukauppa oli reviirin alueella vuonna 
2015 melko vilkasta. Useiden puutava-
ralajien sijoittamisessa oli vaikeuksia 
johtuen riittämättömästä kysynnästä 
kotimaassa. Itämeren alueella tilanne 

Metsäteollisuus

Talouden kehittyminen Suomessa ja met-
säteollisuudelle keskeisillä vientimarkki-
noilla oli vaatimatonta. Rakentaminen 
ei kasvanut kotimaassa eikä myöskään 
vientimarkkina-alueilla. Paino- ja kirjoi-
tuspapereiden kysyntä väheni. Verrat-
tuna yleiseen taloudelliseen tilanteeseen 
metsäteollisuus selvisi selvästi paremmin. 
Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen 
viennistä kasvoi. Euron heikkeneminen 
dollariin nähden paransi kilpailukykyä 
vientimarkkinoilla. Sitäpaitsi puutavaran 
kysyntää lisäävien investointien vuoksi 
vallalla oli positiivinen henki.

Paperin vienti väheni pari prosent-
tia, mutta keskimääräinen hinta nousi 
pari prosenttia. Kartongin vientihinta 
pysyi vuoden 2014 tasolla, vientimää-
rä sitävastoin kasvoi. Selluloosan vien-
ti oli historiallisessa perspektiivissä 
tarkasteltuna korkealla tasolla. Saha-
tuotteiden vientihinta laski neljällä pro-
sentilla ja vientimäärä nousi neljä pro-
senttia. Kiinan osuus viennistä kasvoi 
huomionarvoisesti. Suomalaisen sellu- 
ja paperiteollisuuden kannattavuus oli 
kokonaisuudessaan hyvä, mekaanisella 
teollisuudella oli vaikeampaa.

Metsäteollisuuden tuotanto Suo-
messa vuonna 2015 laski parilla pro-
sentilla edelliseen vuoteen verrattuna. 
Paperia ja kartionkia tuotettiin juuri-
kin yli 10 miljoonaa tonnia, mikä on 
noin prosentin vähemmän kuin vuon-
na 2014. Sellun tuotanto oli samalla ta-
solla kuin edellisenä vuonna, eli seit-
semän miljoonaa tonnia. Selluloosan 
tuotantokapasiteetti hyödynnettiin täy-
sin. Sahatavaran tuotanto väheni kol-
mella prosentilla ja oli näin ollen 10,6 
miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015.

Vapaaehtoinen jäsenyys

Reviirin jäsenyys muuttui vapaaehtoi-
seksi 1.1.2015. Etukäteen tehdyt arviot 
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johtaja Otto von Frenckell aloitti totea-
malla, että kokous on johdatus uuteen 
aikakauteen. Reviiri on suurten haas-
teiden edessä ja niistä haasteista me sel-
viämme.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Mårten Malmstöm. Valtuus-
ton tärkein päätös koski reviirin uu-
sien sääntöjen hyväksymistä, mikä oli 
välttämätöntä uuden metsänhoitoyh-
distyksiä koskevan lain mukaan. Val-
tuusto vahvisti ja otti käyttöön uudet 
säännöt välittömästi. Patentti- ja rekis-
terihallitus oli tarkastanut ja hyväksy-
nyt reviirin uudet säännöt tammikuun 
puolivälissä. 

Valtuusto valitsi, uusien sääntöjen 
mukaan, uuden hallituksen kaudelle 
2015-2016. Hallituksen jäseniksi va-
littiin Otto von Frenckell, Gösta Lund-
ström, Peter Simberg, Kaj Sjölund, Mi-
kael Nygård, Kim Männikkö ja Stefan 
Selen.

Valtuusto vahvisti reviirin jäsen-
maksuksi vuodelle 2015 maksun, 
joka koostuu perusmaksusta ja heh-
taarikohtaisesta maksusta. Perusmak-
suksi vahvistetiin 25 €/jäsen ja pin-
ta-alamaksuksi 3 €/ha. Jäsenmaksun 
enimmäismääräksi vahvistettiin 1000 
€. Tukijäsenille ja muille jäsenryhmille 
kuten esim. kuolinpesien ja yhteisomis-
teisten metsien osakkaille vahvistetiin 
25 €:n vuotuinen jäsenmaksu.

Kokouksen jälkeen NSP:n toimin-
nanjohtaja Bjarne Westerlund esitti ly-
hyen katsauksen maatalouden uuden 
tukijärjestelmän muutoksista.

Valtuuston kevätkokous pidettiin 
26.3. Överbyssä Espoossa. Otto von 
Frenckell avasi kokouksen hallituk-
sen puheenjohtajan ominaisuudessa ja 
toivotti osallistujat tervetulleiksi. Pu-
heenjohtaja aloitti toteamalla, että lä-
hestyvät eduskuntavaalit ja niiden jäl-
keinen aika vaikuttavat metsätalouteen 
ja maatalouselinkeinoihin monella ta-
paa. Toivomus on, että hallitusohjelma 
huomioi alkutuotannon elinkeinot niin, 
että toiminnan jatkumisen edellytykset 
voidaan taata.

Metsäverotuksesta tulee vaalien jäl-
keen tärkeä kysymys. Metsäteollisuus 
on jo jonkin aikaa lobannut agressii-

visesti sen puolesta, että metsille tu-
lisi uusi kiinteistöveroa muistuttava 
vero. Syy tähän on se, että metsäteol-
lisuus tahtoo varmistua siitä, että sillä 
on myös tulevaisuudessa halpaa raaka-
ainetta saatavilla. Metsäteollisuuden 
menestys ja kilpailukyky ovat luon-
nollisesti tärkeitä koko yhteiskunnal-
le, mutta laskelmat eivät voi perustua 
ajatukseen, joka lähtee siitä, että met-
sänomistajien on pakko hakata metsää 
voidakseen maksaa veronsa.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Mårten Malmström. Toimintaker-
tomus ja tilinpäätös vuodelle 2014 vah-
vistettiin ja muut sääntöjen mukaiset 
asiat käsiteltiin.

Kokouksen jälkeen kansanedustaja 
Thomas Blomqvist piti esityksen otsi-
kolla Lailla maata rakennetaan. Esitys 
oli poliittinen katselmus niistä päätök-
sistä, joita eduskunta on tehnyt erilai-
sista metsää koskevista laeista.

Syyskokous pidettiin 10.12. Över-
byssä Espoossa. Kokousta avatessaan 
totesi hallituksen puheenjohtaja Otto 
von Frenckell, että liittyneiden jäsen-
ten määrä kasvoi odotettua suurem-
maksi ja että reviirin toiminta voi jat-
kua suunnilleen aiempaan tapaan. Nyt 
on erityisen tärkeää, että reviiri pys-
tyy antamaan asiakkailleen toivottua 
palvelua. Jatkuva puutavaravirta on 
perusedellytys koko metsäiselle toi-
minnalle. Tämän reviiri on hoitanut 
sekä metsänomistajia että puunostajia 
miellyttävällä tavalla.

Puheenjohtaja päätti alustuksensa 
toteamalla, että puumarkkina on nyt 
pyörteinen ja epävarma. Jos vain voim-
me katsoa vähän kauemmas tulevai-
suuteen niin kaikki näyttää huomatta-

vasti valoisammalta. Uudet investoinnit 
selluloosateollisuuteen, paremmat suh-
danteet sahatavarapuolella ja energia-
puun suurempi kysyntä tulevat todeksi 
muutaman vuoden kuluessa.

Kokuksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Otto von Frenckell. Tilintarkasta-
jaksi reviirin tilien ja hallinnon tarkas-
tukseen vuodelle 2016 valittiin Bengt 
Nyholm, KHT ja varatilintarkastajaksi 
tilintarkastusseura Ernst & Young Oy.   
Valtuusto vahvisti reviirin jäsenmak-
sun ja toimitusmaksut vuodelle 2016. 
Maksut pysyivät samoina kuin edellise-
nä vuotena.

Talous

Reviirin talouden odotettiin joutuvan 
tiukille johtuen hankalasta puumark-
kinatilanteesta ja siitä, että lakisäätei-
nen metsänhoitomaksu poistui. Tulot 
puunvälityksestä, puunkorjuusta sekä 
metsänhoidosta ja arvioinneista nou-
sivat 1,9 miljoonaan euroon, mikä oli 
vajaat 10 000 euroa budjetoitua vä-
hemmän. Vuodelta 2015 reviiri kerä-
si 542 652 euroa jäsenmaksuja, mikä 
tarkoittaa tulopuolella vähennystä 
noin 150 000 euroa verrattuna aiem-
piin metsänhoitomaksuihin. Reviirin 
kokonaiskustannukset vuodelle 2015 
vähenivät 148 000 eurolla verrattu-
na vuoteen 2014. Tilinpäätös vuodelle 
2015 näyttää 86 844 euron ylijäämää 
(242 685 euroa vuonna 2014).

Sen jälkeen kun uusi laki metsän-
hoitoyhdistyksistä astui voimaan, revii-
rille tuli jälleen mahdolliseksi omistaa 
puukauppayhtiö. Reviiri osti vuoden 
aikana takaisin kaikki Metsäreviiri Ny-
ved Oy:n osakkeet.
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Aatos jäi eläkkeelle kevättalvella yli 
50 -vuotisen työuran jälkeen ja totut-
telee vähitellen eläkeläisenä olemiseen. 
”Puuhommia olen tehnyt edelleen. Pa-
riin otteeseen olen ollut auttamassa poi-
kaani puiden kaadossa, olivat niin han-
kalassa paikassa talon vieressä ja ensi 
talven polttopuutkin on jo tehtynä”, 
Aatos kertoo. Aatos aloitti isänsä kans-
sa metsätyöt jo neljätoistavuotiaana. 
”Moottorisahaa käytettiin lähinnä pui-
den kaatamiseen ja pätkimiseen, oksat 
karsittiin kirveellä. Sahat eivät silloin 
olleet niin luotettavia kuin nykyään ja 
teräketju meni helposti poikki”, muis-

aatos sorvali  
Jäi eläkkeelle

Teksti: Torolf Finnbäck

Karl ”Kalle” Andersson on syntynyt ja 
kasvanut Byön saarella Pernajan saa-
ristossa. Pääasiassa elätimme itsem-
me kalastuksella ja metsätöillä saarilla. 
”14-vuotiaana olin isän mukana met-
sätöissä Herrskärissä. Puutavara ajet-
tiin hevosella. Asepalveluksen jälkeen 
olin 11 vuotta valtiollisella puhelinlai-
toksella Telellä. 1985 aloitin metsuri-
na metsäreviirillä Porvoossa”, Kalle 
kertoo siitä, kuinka on tullut metsä-
alalle. ”Ensimmäiset vuodet tein met-
sähakkuita talvella ja kalastin kesällä. 
Myöhemmin kalastamisen kannatta-
vuus heikkeni ja siirryin kokoaikaisesti 
metsätöihin. Se oli alkuun vaikeaa, sillä 
joka kevät, kun kuulin lokkien kirku-
nan, kaipasin merelle”, muistaa Kalle. 
”Paljon on vuosien saatossa muuttu-

kalle andersson  
kaipaa merille

Teksti: Torolf Finnbäck

telee Aatos. ”Sahat ovat tänä päivänä 
parempia, niillä työt sujuvat, jos pitää 
terän kunnossa. Silloin alkuvuosina ei 
metsureilla ollut mitään suojavarustei-
ta, onneksi ei ole sattunut mitään suu-
rempia tapaturmia. Sään mukaan kun 
pukeutuu niin pärjää. Kuulonsuojaimia 
käytin jo varhain”, kertoo Aatos. Hän 
toivoo metsänomistajien pitävän pa-
remmin huolta taimikoistaan. ”On su-
rullista nähdä, kun istutettu kuusi- tai 
mäntytaimikko menee piloille, kun ve-
sakko ottaa vallan. Aikaisella vesakon-
torjunnalla säästää pitkän pennin ja saa 
metsät kuntoon!”

nut. Tänä päivänä käytämme enemmän 
raivaussahaa kuin moottorisahaa. On 
enemmän pohjaraivuuta ja taimikon-
hoitoa, moottorisahaa käytetään ylis-
puuhakkuissa ja erikoishakkuissa. Työ-
varusteet ovat parantuneet; sahat ovat 
toimintavarmempia, kevyempiä ja ku-
luttavat vähemmän polttoainetta. Kun 
isä osti ensimmäisen moottorisahan, 
se painoin 12 kiloa ja siinä oli erillinen 
vaihdelaatikko, joka veti sahaketjua. 
Lisävarusteilla sen sattoin muokata rai-
vaussahaksi”, Kalle muistelee. Eläkeiän 
aika taitaa olla silloin, kun on alkanut 
harventaa itseistuttamiaan taimikoita! 
Nyt on enemmän aikaa kalastukselle ja 
oman metsän hoitamiselle”, Kalle pal-
jastaa eläkeajan suunnitelmiaan.
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Veijo tuli 70-luvun alussa Kilpilahteen 
töihin. Keväällä 73 jalostamolla oli lak-
ko ja appiukko pyysi Veijoa mukaan re-
viirille istutushommin työnselkkauksen 
ajaksi. Lakon jälkeen Veijo oli jalosta-
molla töissä enää pari viikkoa jonka 
jälkeen hän tuli reviirille töihin vaki-
tuisesti. ”Olen ollut reviirillä töissä yli 
43 vuotta metsurina. Hommia on aina 
riittänyt ja kaikkien kanssa olen aina 
tullut toimeen”, kertoo Veijo työuras-
taan. Metsätöissä Veijo oli jo 12-vuo-
tiaana isänsä kanssa. ”Viisitoistavuoti-

veiJo korkalainen  
Jää eläkkeelle

Teksti: Torolf Finnbäck

aana olin isän kanssa Enson savotalla 
hevosmiehenä. Isä loukkasi kylkilui-
taan ja joutui sairaslomalle, minkä jäl-
keen ajoin palstan yksin valmiiksi. Ar-
meijan jälkeen ajoin tukkiautoa”, Veijo 
muistelee. 

”Eläkeläisenä on tarkoitus tutus-
tua kotimaahan asuntovaunun kanssa 
ja ehkä auttaa sukulaisia metsätöissä 
kotiseudulla Nurmeksella”, paljastaa 
Veijo tulevaisuuden suunnitelmistaan. 
Veijo täyttää 67 vuotta syksyllä ja jää 
eläkkeelle kesäkuun alussa.  

Metsänomistaja, asetu ehdolle!
Tule mukaan etulinjaan päättämään mm. palvelu-
valikoimastamme ja hinnoittelusta yhdessä 
muiden metsänomistajien kanssa. Asetu ehdolle 
heti tai viimeistään 14.10.2016 mennessä.

Lisätietoa metsänhoitoyhdistyksistä sekä vaaleista osoitteesta www.mhy.� .

VALTUUSTO
VAALIT

4.–25.11.2016

Metsänhoitoyhdistysten

ASETU EHDOLLE!

Metsänomistajat

Metsänomistaja, asetu ehdolle!
Tule mukaan etulinjaan päättämään mm. palvelu-
valikoimastamme ja hinnoittelusta yhdessä 
muiden metsänomistajien kanssa. Asetu ehdolle 
heti tai viimeistään 14.10.2016 mennessä.

Lisätietoa metsänhoitoyhdistyksistä sekä vaaleista osoitteesta www.mhy.� .

VALTUUSTO
VAALIT

4.–25.11.2016

Metsänhoitoyhdistysten

ASETU EHDOLLE!

Metsänomistajat
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kännykkämetsäsuunnitelma 
metsäselain

 
Metsäselaimen ominaisuuksia:

•	 Metsäsuunnitelman kuviokartta ja tarkat tiedot
•	 Esim. hakkuu- ja hoitotoimenpiteet teemakarttoina
•	 Tarkimmat ja laadukkaimmat maastokartta- ja ilmakuvakartat kiin-

teistörajoineen koko Suomen alueelta
•	 Tuki ohjelman käytölle ilman verkkoyhteyttä (offline-tila)
•	 Oman sijainnin näyttö (satelliitti- ja verkkopaikannus)
•	 Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti
 
Löydät sovelluksen Android-, iOS- tai Windows Phone-laitteesi, la-
tauskaupoista Google Play, App Store tai Windows Store hakusanalla 
Metsäselain. 

Metsäreviiriltä saatavalla henkilökohtaisella aktivointikoodilla saat la-
dattua metsäsuunnitelmasi Metsäselaimeen. Aktivointikoodi syötetään 
kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran.

Voit myös tutustua mobiiliin metsäsuunnitelmaan heti kokeilemalla 
Metsäselaimesta löytyvää demometsäsuunnitelmaa.

Mobiilimetsäsuunnitelma vaatii Metsäreviirin järjestelmässä olevan 
ajantasaisen metsäsuunnitelman. Ellei tietoja ole, saat palvelun käyt-
töösi kätevimmin tilaamalla reviiriltä uuden metsäsuunnitelman tai 
päivityksen vanhaan metsäsuunnitelmaan. Myös muiden toimijoiden 
metsäsuunnitelmat voidaan metsänomistajan suostumuksella siirtää 
reviirin järjestelmään.

Lisätietoja:
ulrika.wahlberg@revir.org 044-7140986 (Tiimi 1, 2, 3)
tomas.korkman@revir.org 0400-825655 (Tiimi 1, 2, 3)
ulla.inkeroinen@revir.org 050-5376598 (Tiimi 4, 5)
stefan.borgman@revir.org 040-1588815
    

Metsäselain on Metsäreviirin maksuton jäsenetu
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muutoksia kemera-tukiJärJestelmään 
Ja metsätuhoJen torJunnasta  

annettuun lakiin
UUDEN KEMERA-LAIN TUET JA VAATIMUKSET 

Työlaji Tuki €/ha Minimi-
pinta-ala

Minimi 
kuvio

Poistuma  
minimi  
runkoja/ha

Jäävä runko-
luku maks. 
kpl/ha

Taimikon  
pituus työn 
jälkeen

Puuston maks. 
läpimitta ennen 
ja jälkeen

Pienpuun  
kertymä minimi

Taimikon varhaishoito 160 1 ha 0,5 ha 3000 5000 0,7-3 metriä

Nuoren metsän hoito 230 2 ha 0,5 ha 1500* 3000 yli 3 metriä alle 16 cm

Nuoren metsän hoito ja 
pienpuun korjuu

430 2 ha 0,5 ha 1500* 3000 yli 3 metriä alle 16 cm 35 m³

* poistettujen runkojen minimikantoläpimitta vähintään 3 cm

Juurikäävän torjunta

Vanhassa Kemera-laissa juurikäävän 
torjumisesta maksettiin metsänomis-
tajille korvaus. Uudessa Kemera- lais-
sa korvausta ei enää makseta. Juuri-
käävän torjuminen hakkuissa muuttui 
kuitenkin nyt metsätuhojen torjun-
taa koskevan lain mukaan pakollisek-
si riskialueen metsän hakkaajalle. Kaik-
ki havupuut, joiden kantoläpimitta on 
yli kymmen senttimetriä, tulee 1.5. – 

30.11. välisenä aikana käsitellä tor-
junta-aineella. Jos uudistushakkuussa 
uudistaa vanhan havupuumetsän leh-
tipuumetsäksi niin kantoja ei tarvitse 
käsitellä. Kantojen nostamista tai uu-
distusalan kulottamista ei lasketa juu-
rikäävän torjumiseksi. Reviirin halli-
tus on päättänyt, että metsänomistajat 
reviirin alueella maksavat koneellises-
sa hakkuussa 70 € / ha juurikäävän 
torjunnasta. Hintaan sisältyy korvaus 
torjunta-aineesta ja sen levittämisestä. 

Hakkuuselvityksessä juurikäävän tor-
juntatyö näkyy kustannuspuolella eril-
lisenä rivinä.



aasianrunko-
Jäärä

Aasianrunkojäärä on tuhohyönteinen, 
joka on alunperin kotoisin Aasiasta. 
Runkojäärän toukat elävät lehtipuis-
sa ja lopulta tappavat ne. Se katsotaan 
maailmanlaajuisesti hyvin tuhoisaksi.

Aasianrunkojääränaaras munii 
puuhun aivan kuoren alle, josta toukka 
sitten kaivautuu syvemmälle puuhun 
ja luo käytäväverkoston talven aikana. 
Näitä käytäviä voi olla rungon lisäksi 
myös oksissa. Kevään aikana toukka 
on kehittynyt aikuiseksi, jolloin se tu-
lee ulos puusta ja lentää edelleen lisään-
tymään. Hyönteisen ulostulokolot ovat 
noin sentin halkaisijaltaan. Puu voi 
olla hyönteisten vallassa useita vuosia 
ennen kuin sen kunnossa alkaa näkyä 
heikkenemisen merkkejä ja se saattaa 
kuollakin vasta 10 vuoden kuluttua. 
Runkojäärä on aikuisena 2,3, - 3,5 cm 
pitkä. Se on väriltään kiiltävän musta ja 
valkopilkkuinen.

Nyt tätä hyönteistä on tavattu myös 
Suomessa. On voitu vahvistaa, että se 
on levinnyt tänne Kiinasta puisen pak-

kausmateriaalin mukana. Vuoden 2015 
aikana havaittiin ainakin kaksi kertaa 
eläviä toukkia pakkausmateriaalissa.

Lokakuussa 2015 löydettiin en-
simmäiset saastuneet puut Vantaalta, 

yhteensä löydettiin 12 koivua, joihin 
hyönteiset olivat iskeytyneet. Evira on 
rajannut noin 10 hehtaarin alueen, jol-
ta on kaadettu kaikki saastuneet puut 
sekä riskipuut. Alueelta on haketettu 

tuhohyönteisiä
Teksti: Daniel Larsén
Kuva: Ville Welling
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Kirjanpainajan iskeytymiselle alttiit alueet 
21.4.2016 Lähde: Suomen metsäkeskus

	  

	  

	  

Kirjanpainajan	  iskeytymiselle	  alttiit	  alueet	  
21.4.2016	  Lähde:	  Suomen	  metsäkeskus	  

arviolta noin 1000 m3 haketta. Evira 
on lisäksi rajannut suojavyöhykkeen, 
joka ulottuu 2 km päähän saastuneista 
puista ja on pinta-alaltaan noin 15 ne-
liökilometriä. Tällä alueella Evira val-
voo vuoteen 2020 asti, ilmaantuuko 
uusia toukkia ja jos ilmaantuu, aluetta 
laajennetaan.

Saastunut alue on suurimmaksi 
osaksi teollisuus- ja asuinaluetta, mut-

Viime kesä toi tulleessaan matalia lämpötiloja ja run-
saita sateita. Se oli epäsuotuisaa kirjanpainajalle ja tu-
hot ovat pysyneet aisoissa. Hyönteisansaseurannat ovat 
osoittaneet, että Itä-Uudellamaalla on edelleen tavallis-
ta suurempi populaatio ja Länsi-Uudellamaalla popu-
laatio on pienentynyt. Tyypillinen ilmiö viime kesinä on 
ollut viivästynyt ja pidentynyt parveilu. Syksy 2015 oli 
lämmin ja silloin kirjanpainajat ovat voineet iskeytyä 
puihin. On tavallista että kuuset pysyvät vihreinä tal-
ven ajan, mutta kuivuvat ja alkavat pudottaa neulasi-
aan hyönteisten vaivaamissa metsiköissä kevättalvella. 
Ei pidä ajatella ettei tuhoja olisi, vaikka säät ovat olleet 
metsänomistajan puolella. Käynti riskimetsiköihin nyt 
kevään ja alkukesän aikana kannattaa siis tehdä ja jos 
näkee tuhoja, ottaa yhteyttä metsäneuvojaansa.

kirJanpainaJa

ta myös yksityismetsää. Reviirin hen-
kilökunta oli mukana mm. Eviran ja 
metsäteollisuuden kanssa kokoukses-
sa, jossa käsiteltiin aasianrunkojäärään 
suhtautumista. Suurin rajoitus, jonka 
hyönteinen aiheuttaa, on se, ettei lehti-
puutavaraa saa kuljettaa pois rajatulta 
alueelta ellei sitä ole haketettu tai kuo-
rittu. Tämä ei koske prosessoitua puu-
tavaraa kuten sahatavaraa.

On äärimmäisen tärkeää, ettei hyön-
teinen saa jalansijaa Suomessa ja pääse 
leviämään. Tästä aiheutuisi suuria me-
netyksiä metsätaloudelle. Esimerkiksi 
Pohjois-Amerikassa tuhohyönteinen on 
saanut jalansijan ja suorat taloudelliset 
menetykset ovat vuosittain kymmeniä 
miljoonia dollareita.
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Nykyään metsänuudistamisessa 
käytetään periaatteessa vain kah-
ta eri maanmuokkausmenetel-
mää, äestystä ja mätästystä. Jäl-
kimmäistä voidaan tehdä joko 
jatkuvatoimisella, vedettävällä 
maanmuokkauskoneella tai kai-
vinkoneella.

Bracke M25.a on mätästyslaite, jol-
la voidaan myös laikuttaa koneellista 
kylvöä varten. M25.a asennetaan ve-
tokoneneeseen esim. kuormatraktorin 
perään. Yhdistelmä on nopea ja kus-
tannustehokas verrattuna kaivinkone-
työskentelyyn. Maaston laadusta riip-
puen mätästysnopeus voi olla jopa 1,5 
ha tunnissa. Lisäksi Bracke M25.a voi-
daan varustaa Bracke S35 -kylvölait-
teella. Tällöin saadaan hoidettua koko 
metsänuudistaminen samalla kertaa.

M25.a Rakenne

Bracke M25.a on varustettu nivelletyil-
lä aisoilla, jolloin M25.a väistää kiviä, 
kantoja ja muita esteitä, muokkauslaa-

dun pysyessä hyvänä. Jotta M25.a voi-
daan mukauttaa eri maaperäolosuh-
teisiin, se toimitetaan joko kolme- tai 
nelisakaraisilla mätäspyörillä. Kolmisa-
karainen mätäspyörä sopii parhaiten 
paksuhumuksisille maille kun taas neli-
sakarainen sopii silloin, kun humusker-
ros on ohut tai kun halutaan useampia 
istutuskohtia. Kolmisakaraisella mä-
täspyörällä on hieman helpompi saa-
da tuntuma koneen säätöihin, mikä on 
hyvä, jos kuljettaja on tottumaton tai 
jos istutuskohtien määrä tahdotaan pi-
tää vähän alhaisempana.

Kaikki Bracke Forest mätästäjien 
mätäspyörät ovat nykyään varustettu 
helposti vaihdettavilla muokkauslevyil-
lä. Vanhassa mallissa oli kaksi tai kolme 
pientä hammasta joka kärjessä. Muok-
kauslevyn etu on se, että mätästäjän 
on helpompi muodostaa hyvä mätäs. 
Muokkauslevyn muotoilu tekee sen, 
että terä säilyttää terävyytensä kun se 
kuluu. Mättäiden laatu pysyy optimaa-
lisena koko muokkauslevyn eliniän.

Bracke S35.a -kylvölaite kylvää yh-
den siemenen kerrallaan, jolloin sieme-

net ovat jonossa kylvöä varten tehdys-
sä laikussa. Näin vältetään liian suuri 
siemenmenekki ja raivauskustannuk-
set ovat pienemmät. S35 voidaan liittää 
kaikkiin Bracke Forest –maanmuok-
kauslaitteisiin. S35.a synkronisoidaan 
mätästäjän kanssa siten, että S35.a kyl-
vää vain muokattuun maahan. S35-
kylvölaite synkronoidaan peruskoneen 
ajonopeuteen ja S35-kylvölaite sääde-
tään annostelemaan 4 – 40 siementä 
metrille.

Koneen ohjaus

Sekä Bracke M25.a:ta että Bracke 
S35.a:ta ohjataan vetokoneen hytistä. 
Ohjausjärjestelmästä kuljettaja saa tie-
toa tehtyjen mättäiden määrästä, ajo-
matkasta, työajasta, kylvettyjen sie-
menten määrästä, kylvömatkasta jne. 
Kuljettaja ohjaa mätästäjää 8 valitulla 
ohjelmalla, joita voi vaihtaa ajon aikana 
olosuhteiden muutosten mukaan. S35.a 
kylvölaite on synkronisoitu M25.a mä-
tästäjän  kanssa ja se yhdistää kylvön 
maanmuokkaajan toimintaan.

Bracke M25.a
– kaksirivinen Mätästäjä

Teksti: Uittokalusto  Kuva: Patrik Lindroos

Sekä alueen metsänomistajat 
että yrittäjä Göran Strömberg 
ovat olleet tyytyväisiä Bracke 
M25.a mätästäjään.
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metsätalous Ja riistanhoito
Metsien talouskäyttö vaikuttaa monel-
la tavalla riistan elinympäristöön. Met-
sänhoidon pitää turvata riistalle riittä-
vä suoja ja ruoka. Talvi on useimmille 
lajeille vaikein aika, koska silloin on 
riittävän energiapitoista ruokaa vai-
kea löytää. Samalla kun meidän pitäi-
si parantaa riistan elinolosuhteita niin 
riistan aiheuttamien vahinkojen talous-
metsissä pitäisi pysyä siedettävällä ta-
solla. Metsästystä harrastavan met-
sänomistajan on helpompi hyväksyä 
riistan aiheuttamia vahinkoja kuin ei 
metsästystä harrastavan. Tehokasta 
metsätaloutta ja riistanhoitoa voidaan 
sovittaa yhteen, hirvieläinten vahingot 
taimikoissa pitää minimoida ja pien-
riistan ja metsäkanalintujen elinympä-
ristöjä pitää säästää ja parantaa.

Hirvieläimet

Tehokas metsänhoito uudistushakkuil-
laan tuottaa runsaasti hirvelle, met-
säkauriille sekä valkohäntä- ja kuusi-

peuralle kelpaavaa ruokaa. Vahinkoa 
syntyy helposti kasvatettavalle taimi-
kolle. Paras keino vahinkojen välttämi-
seksi on tiivis yhteistyö metsästäjien ja 
metsänomistajien välillä, jotta sorkka-
eläinkanta pysyisi siedettävällä tasol-
la. Paikalliset metsästäjät tietävät kan-
nan suuruuden ja riistanhoitoyhdistys 
myöntää riittävät kaatoluvat alueelle. 
Metsänomistajan tehtäväksi jää taimi-
kon kasvattaminen niin, että taimikon 
korkeus yltää hirviriskirajan yläpuo-
lelle eli 5-6 metriin, niin nopeasti kuin 
on mahdollista. Se tapahtuu parhai-
ten torjumalla heinät ja kasvua hidas-
tavat vesakot taimien vielä ollessa pie-
niä. Itse olen saavuttanut hyviä tuloksia 
torjumalla vesakot männyntaimikois-
ta kunnes taimet ovat yltäneet hirvel-
tä turvalliseen korkeuteen. On turhaa 
houkutella hirviä mäntytaimikkoon 
tarjoamalle niille mehukkaita lehtipui-
ta. Olen harventanut männyt vasta kun 
taimikko on kasvanut riittävän kor-
keaksi.

Ravinnoksi kelpaavaa vesakkoa 
voidaan jättää sellaisille paikoille, jotka 
sijaitsevat kaukana herkistä taimikois-
ta. Varttuneemmat kuusikot, kuusival-
taiset taimikot, joutomaat, voimajohto-
jen aukeat ja metsäteiden varret sopivat 
edellä mainittuun tarkoitukseen. Sork-
kaeläinten suosiossa ovat koivu, haapa, 
raita sekä paju. Katkaisemalla lehtipuut 
säännöllisesti saadaan uutta ravinnoksi 
kelpaavaa kasvua.

Edellä mainituilla menetelmillä voi-
daan vahinkojen riskiä vähentää, mut-
ta ei kokonaan välttää. Luontaises-
ti perustetut mäntytaimikot pärjäävät 
istutettuja taimikoita paremmin. Koi-
vun uudistaminen edes luontaisesti ei 
pelasta sitä hirven syönniltä. Ylisuu-
ri metsäkauriskanta voi aiheuttaa pal-
jon vahinkoa nuorissa mänty- ja kuusi- 
istutuksissa. Ongelma-alueilla kannat-
taa rakentaa ampumatorneja uudistus-
alojen viereen ja parin - kolmen vuoden 
ajan ampua puuntaimiin erikoistuneet 
metsäkauriit.
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Metsäkanat 

Metsäkanojen metsästys on reviirin 
alueella vähäistä. Niiden olemassaolo 
antaa osviittaa metsien monimuotoi-
suudesta; jos metsäkanoja löytyy pal-
jon niin voi olettaa, että muutkin lajit 
viihtyvät ja löytävät elintilaa metsis-
sämme. Riistaeläimistämme kanalin-
nut vaativat elinympäristöltään eni-
ten viihtyäkseen; riittävää suojaa ei ole 
koskaan liikaa. Ruuan riittävyys ei ole 
kesäkuukausina ongelma, mutta hyvi-
en talvehtimispaikkojen riittävyys on 
ongelma. Tämän lisäksi metsolle kel-
paavia soidinpaikkoja on vähän. Män-
tytaimikoissa ja –harvennusmetsissä pi-
täisi muistaa metsäkanalintujen tarve 
suojasta ja jättää pienempiä kuusiryh-
miä, jotta kanalinnut pääsisivät piiloon 
esimerkiksi kanahaukalta. Sama pätee 
myös metsäjänikseen. Hakkuiden en-
nakkoraivauksissa on tärkeätä jättää 
pystyyn kaikki sellainen aliskasvilli-
suus, joka ei haittaa hakkuuta. Samal-
la säästää sekä polttoainekuluja että ai-
kaa.

Leppä ei ole hirvieläinten suosiossa, 
mutta se on elintärkeä pyyn ruokava-
liossa. Lepän silmut ja norkot pitävät 
pyyn hengissä talven yli. Vararavinnok-
si kelpaa koivu. Kuusen taimikonhoi-
dossa tulisi jättää kymmenkunta leppää 
hehtaarilla, mieluiten 5-10 puun ryh-
missä. Näin syntyy pyylle sopiva seka-
metsä, jossa kuusi antaa suojaa ja lep-
pä ravintoa. 

Koivun silmut ja norkot ovat talvel-
la tärkeä ravinnonlähde teerelle. Jättä-
mällä vähintään 3-5 koivua uudistus-
aloille turvaa teeren mahdollisuudet 
selvitä talvesta. Puut tulee jättää kes-
kelle uudistusaukkoa eikä niiden lähei-
syydessä saisi olla isoja kuusia tai kuu-
simetsää. Metsänreunaan pitää olla 
matkaa vähintään 30-40 m, jotta teeret 
ehtivät reagoida mahdollisiin petolintu-
hyökkäyksiin. 

Metson pääravintoa talvisaikaan 
ovat männyn neulaset. Metso etsii ruo-
kapuukseen männyn, jonka neulasis-
sa on paljon ravintoa. Metson suosi-
ma mänty on helppo huomata, sillä sen 
neulasmassa on todella paljon pienem-

pi metson syönnin jäljiltä ja puun alta 
löytyy paljon metson ulosteita. Ruuan 
löytäminen talvisaikaan ei ole metsolle 
ongelma. Ruokapuuksi kelpaavat vart-
tuneemmat männyt sekä harvennusiäs-
sä olevat männyt, pääasia on, että puun 
oksat kannattavat isokokoista lintua. 
Täysikasvuinen metso painaa n. 4,5-
5 kiloa. Haapa on tärkeä puu monil-
le metsän eliöille. Metso syö mielellään 
haavan lehtiä syksyllä ennen talven tu-
loa. Näin se valmistautuu yksipuoli-
sempaan mäntydieettiin. 

Metson soidinpaikat pitää pääsään-
töisesti suojella, mutta niitä voidaan 
kyllä kevyesti väljentää, jos vaarana on, 
että ne kasvavat umpeen. Silloin voi-
daan koko alue harventaa tai jos vaara-
na on, että muutos olisi liian suuri, voi-
daan harvennus tehdä vaiheittain niin, 
että hakataan esimerkiksi joka toinen 
ajourien välinen alue. Muutaman vuo-
den päästä harvennetaan loput. Lähi-
alueet harvennetaan normaalisti, jotta 
soidinalue voi laajentua tai kokonaan 
siirtyä uuteen paikkaan, jos nykyiselle 
tapahtuu jotakin.  

Käytännön opit

Kataja on riistahoidollisesti arvokas 
puu. Sen oksat kelpaavat hirvielämille 
ja marjat ovat lintujen suosiossa, eteen-
kin teeri syö mielellään katajanmarjoja. 
Matalakasvuisena kataja antaa hyvin 
suojaa sekä pienriistalle että metsäka-
nalinnuille. Itse pyrin säästämään kaik-
ki katajat, kun raivaan taimikkoja tai 

harvennan. Raidat säästän hirvielämil-
le ja myöskin sen takia, että se ensim-
mäisenä kukkii keväällä ja on sen takia 
tärkeä monelle hyönteiselle. Mustikka 
tarjoaa syötävää sekä hirvieläimille että 
metsäkanalinnuille. Metso pesii lähel-
lä alueita, joilta löytyy runsaasti mus-
tikkaa; varvikko tarjoaa hyvän suojan 
poikueelle sekä paljon ruokaa. Poika-
set elävät kaksi ensimmäistä viikkoaan 
hyönteisten toukilla, jotka kasvavat 
mustikanlehdillä. Aikuisille linnuil-
le mustikanlehdet ovat tärkeä ravin-
nonlähde. Mustikka viihtyy hoidetussa 
metsässä, puusto ei saa olla liian tiheää 
tai liian harvaa. Koko maassa on mus-
tikkavarvikon peite vähentynyt metsis-
sämme, vuonna 1950 metsien maapoh-
jasta 18 % oli mustikan peitossa kun 
vuonna 2000 vastaava prosentti oli 8 
%! Syyksi arvellaan liian harvaksi ha-
kattuja metsiä sekä typen lisääntynyttä 
laskeumaa. 

Reuna-alueet kosteikkoihin, pel-
toihin, kallioille ja eri metsiköiden vä-
lillä ovat tärkeitä elinympäristöjä riis-
talle ja toimivat usein riistaväylinä eri 
alueiden välillä. Metso ja pyy ovat hy-
vin vaativia elinympäristöstään. Niin 
kauan, kun näitä kahta löytyy metsäs-
tä, voimme olla varmoja, että muutkin 
lajit viihtyvät metsissämme. Pienellä 
suunnittelulla pystymme huolehtimaan 
sekä hyvästä riistanhoidosta että kan-
nattavasta metsätaloudesta, ne eivät ole 
ristiriidassa keskenään!       
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revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

 TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

 TEAM 1 SYDSPETSEN / ETELÄKÄRKI

Tom Grönholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 614

 TEAM 3 MELLANNYLAND / KESKI-UUSIMAA

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

Drottninggatan/Kuningattarenkatu 9
07900 LOVISA/LOVIISA
Tel./Puh.  019-509 014
lovisa@revir.org

Inspektorsgränd 3/Pehtorinkuja 3, 02940 ESBO/ESPOO
Tel./Puh. 019-241 5800, esbo@revir.org

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Stefan Borgman
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040 158 8815

Robert Andersson
revirinstruktör
alueneuvoja
040-720 8843

Daniel Larsén
revirinstruktör
alueneuvoja
040 5096387

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489



Ingå
Inkoo

Sjundeå
Siuntio

Kyrkslätt
Kirkkonummi

 Esbo
    Espoo

Grankulla
Kauniainen

 Team 3

Vanda
Vantaa

Helsingfors
Helsinki

Sibbo
Sipoo

 Team 4

 Borgå
    Porvoo

Mörskom
Myrskylä

Pernå
Pernaja

 Lovisa
    Loviisa

Lappträsk
Lapinjärvi

Liljendal
Strömfors
Ruotsinpyhtää

Pyttis
Pyhtää

 Team 5

Veronica Lindén Anita Ek

 BORGå KONTOR / PORVOON TOIMISTO 

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn Arnold-
Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

Monica Lignell

 EKENäS KONTOR /  TAMMISAAREN TOIMISTO

Eero Uggelberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 613

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Mannerheimgatan/Mannerheiminkatu 9-11 A
06100 BORGå/PORVOO
Tel./Puh. 019-580 993
borga@revir.org

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENäS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg

 SKOGSBRUKSPLANERING / METSäSUUNNITTELU 

Tomas Korkman
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598


