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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Asia, joka meille metsätalouden parissa toimiville on tut-
tua, on nyt myös eri tieteellisin tutkimuksin vahvistettu 
- metsäympäristössä liikkuminen ja oleskelu sekä vahvis-
taa hyvän olon tunnetta että vaikuttaa positiivisesti ter-
veyteemme. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 
terveys ei rajoitu pelkästään tilaan, jossa sairaus ja heik-
kous eivät ole läsnä, vaan terveys on tila, jossa vallitsee 
täydellinen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvä olo. 
Monet terveysteoriat ja esimerkit viittaavat siihen, että 
terveydessä on kyse positiivisten terveysresurssien vahvis-
tamisesta, siitä kuinka hyvä terveys saavutetaan ja säily-
tetään ymmärtämällä omien asioitten yhteydet. Voi olla 
kyse elinajan terveysresurssien keräämisestä: leikkimises-
tä, opettelusta, kanssaihmisten hoitamisesta tai johonkin 
uskomisesta. Mikä on kaiken tämän yhteys metsätalou-
teemme?

Tutkimuksissa viitataan usein ihmisten haluun olla 
metsässä ja maastossa vapaa-ajallaan. Tutkimus toteaa 
ulkona olemisen terveellisyyden, eritoten metsässä liik-
kumisen. Se on hyväksi kehomme fysiikalle mutta myös-
kin aisteillemme. Jo viidentoista minuutin metsässä oles-
kelun jälkeen sydämen lyöntitiheys laskee ja keho vaipuu 
niin kutsuttuun ”rest and digest” -tilaan, joka on stres-
siin altistumisen ”fight or flight” -tilan vastakohta. Kun 
tunnemme olomme täysin rauhallisiksi ja turvallisiksi, 
kehomme voi omistautua pitkäjänteisiin investointeihin, 
jotka johtavat positiivisiin terveysvaikutuksiin – vastus-
tuskyvyn uudelleenrakentamiseen, parantamiseen ja vah-
vistamiseen. Sisäinen rauhallisuuden tunne vahvistuu, voi 
jopa kuulla omat ajatuksensa ja aistituntemukset vahvis-
tuvat. Tämän kautta vastustuskykymme nousee ja näin 
ollen riski sairastua niin kutsuttuihin elintasosairauksiin 
kuten tyypin 2 diabetekseen, masennukseen tai sydän- ja 
verisuonitauteihin pienenee. Metsässä liikkuminen myö-
tävaikuttaa kokonaisvaltaisen tunteen saamiseen, tuntee 
kuuluvansa omaan kehoonsa, perheeseensä, seuraansa ja 
suurempaan kokonaisuuteen.

Kun vaellamme metsässä, monia asioita tapahtuu sisäl-
lämme. Tietysti erilaisia erilaisilla ihmisillä, mutta yhteis-

Sinun ja metSäSi terveyS
tä kaikille on kuitenkin, että niin tapahtuu luonnollisessa 
ympäristössä, johon olemme mieltyneet jo aikaisemmin, 
usein jo lapsuudessamme. Monet toiminnot ja sisäinen 
elämä heräävät henkiin, hyvän olon ja vapauden tunne 
vahvistuvat ja tämä helpottaa kanssakäymistä muiden ih-
misten ja ympäristön, tässä tapauksessa metsän kanssa.

Metsä ja luonto voivat vaihtelevine muotoineen ja kie-
murtelevine vapaine linjoineen toimia sekä parantavana 
että voimaa ja energiaa antavana lähteenä, jonka kiehto-
vuus ja lumous herkistävät miltei jokaisen. Joillekin jo vi-
heriöitten ja puitten katsominen ikkunasta riittää posi-
tiivisen tunteen saamiseksi. Jo aikaisemmat sukupolvet 
rakennuttivat erilaisia viheriöitä kuten puistoja ja puu-
tarhoja, todennäköisesti kokeakseen erilaisia esteettisiä, 
taide-, kulttuuri- tai kauneuselämyksiä ja tätä kautta te-
hostaakseen hyvän olon tunnettaan. Todennäköisesti he 
olivat tietämättömiä tämän antamista positiivisista ter-
veydellisistä vaikutuksista.

Siksi haluankin kannustaa metsänomistajia metsässään 
liikkumiseen. En pelkästään kaikkien positiivisten terveys-
vaikutusten johdosta, johon tässä aikaisemmin olen viitan-
nut. Myös metsän hyvinvointi edistyy isännän tai emän-
nän terveystarkastuksen johdosta. Kevät on tähän mitä 
otollisin ajankohta - päivät ja illat ovat pitkiä ja valoisia, 
metsän elämä herää talvihorroksestaan, muuttolinnut 
palaavat pesimisalueilleen ja nisäkkäät valmistautu-
vat lisääntymään. Näkyvyys puustoisessa metsässä on 
erinomainen ennen lehtien tuloa. Keväällä olosuhteet 
muun muassa myrskytuhojen, taimikoitten, vesakon raiva-
ustarpeen ym. tarkastukseen ovat parhaimmillaan. Velvol-
lisuutemme metsänomistajina ei rajoitu pelkästään oman 
terveytemme tarkistamiseen vaan myös metsälömme vaatii 
terveystarkastuksia voidakseen hyvin ja voidaksemme eh-
käistä terveysriskejä, jotka voivat kohdistua joko omaan 
tai naapurin metsikköön. Jos tunnet seuran tarvetta metsä-
käynneilläsi, ota yhteyttä aluevastaavaasi reviirillä, hän on 
metsäsi asiantuntija, myös metsän hyvinvoinnin suhteen! 
Yhdistä omat terveyttä edistävät elämyksesi metsällisiin! 
Todellinen ”win-win”-tilanne!

Sinun ja metSäSi terveyS
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Metsäteollisuus

Talouskasvu Suomessa oli vuonna 2016 
edelleen vaatimatonta. Talousnäkymiä 
heikensi poliittinen epävarmuus monis-
sa Euroopan maissa ja jopa Euroopan 
ulkopuolella. Heikompi euro suhteessa 
dollarin kurssiin vahvisti suomalaisen 
vientiteollisuuden hintakilpailukykyä 
ja alhainen korkotaso edisti sekä yksi-
tyiskulutusta että investointeja. 

Suomalaisen metsäteollisuuden 
markkinatilanne oli edelleen suotui-
sampi kuin yleinen taloudellinen ke-
hitys. Metsäteollisuustuotteiden osuus 
Suomen vientituloista vahvistui. Koti-
maisen puun käyttöä kasvattavien suo-
malaisten investointien ympärillä val-
litsi hyvin positiivinen ilmapiiri.

Metsäteollisuuden tuotanto kas-
voi Suomessa vuonna 2016. Kartongin 
tuotanto kasvoi uusien investointien 
seurauksena yhdeksän prosenttiyksik-
köä verrattuna edellisvuoteen. Sellun 
tuotanto kasvoi viisi prosenttiyksikköä 
verrattuna edellisvuoteen ja kohosi 7,5 
miljoonaan tonniin. Selluteollisuuden 
kapasiteetti hyödynnettiin käytännössä 
täysin. Sahatavaroiden tuotanto kasvoi 
seitsemän prosenttiyksikköä ja kohosi 
11,4 miljoonaan kuutiometriin vuon-
na 2016.

Vuonna 2016 Suomesta vietiin sa-
hatavaraa enemmän kuin koskaan, eli 
noin 9 miljoonaa kuutiometriä. Kiinan 
osuus sahatavaran viennistä kasvoi 
edelleen. Suomalaisen sellu- ja paperi-
teollisuuden kannattavuus oli kokonai-
suudessaan hyvä, mutta puutuotteiden 
kannattavuus oli tuntuvasti huonompi. 

Vapaaehtoinen jäsenyys

Jäsenyys reviirissä muuttui täysin va-
paaehtoiseksi 1.1.2015 alkaen. Jälkeen-
päin katsoen etukäteen tehdyt arviot 

jäsenliittymistä pitivät paikkansa mel-
ko hyvin. Jäsenmäärä oli vuoden 2015 
lopussa 75 % vuoden 2014 jäsenmää-
rästä. Vuoden 2016 lopussa vastaava 
luku oli 72 %. On todennäköistä, että 
jäsenmäärä vielä laskee hieman. Sii-
tä huolimatta reviirin työmääriin ei ole 
ollut vaikutusta. Vuoden 2016 aikana 
on ilahduttavaa kyllä myös uusia jä-
seniä liittynyt reviiriin. Reviirin tavoi-
te on sama kuin jäsenten ja reviiri ajaa 
vain metsänomistajien etuja. Lisäänty-
nyt edunvalvonta yhteistyössä SLC:n ja 
MTK:n kanssa on hyvä esimerkki, kuin-
ka jäsenten ääntä viedään eteenpäin.

Metsänhoito

Metsänviljelyala oli vähän pienem-
pi kuin edellisvuotena ja reviiri välit-
ti vajaat 1,35 miljoonaa tainta. Maan-
muokkausala pieneni hieman vuonna 
2016 ja muokkausta tehtiin yhteensä 
1063 hehtaarilla. Taimikonhoitoa ja 
nuoren metsän kunnostusta tehtiin yh-
teensä 1400 hehtaarilla, mikä oli yhtä 
paljon kuin vuonna 2015.

Puukauppa

Puukauppa oli reviirin alueella vuonna 
2016 selvästi vilkkaampaa kuin vuonna 
2015. Korjuuolosuhteet olivat vaihtele-
vat ja haastavat talvella 2016. Lännes-
sä routa katosi melko nopeasti kun taas 
idässä routa pysyi maassa maaliskuul-
le. Alkuvuoden reviirin korjuukalusto 
toimi täydellä teholla ja muutamia lisä 
hakkuuketjuja otettiin käyttöön, jot-
ta kaikki talvileimikot saataisiin hakat-
tua. Valitettavasti hyvä keli päättyi mel-
ko nopeasti ja osa hakkuista jouduttiin 
jättämään seuraavaan talveen. Kesä oli 
verrattain sateinen ja syksy poikkeuk-
sellisen kuiva aina lokakuun loppuun 
asti. Marras- ja joulukuussa keli oli 

vaihteleva, mutta puunkorjuuta voitiin 
pitää käynnissä lähes tauotta.

Reviiri välitti vuonna 2016 puuta, 
käsittäen sekä pyöreän puun että 
hakkeen, yhteensä 745 305 m3. 
Toimintasuunnitelman mukainen 
tavoite oli 710 000 m3. Reviiri välitti 
siten puuta reilut 35 000 m3 enemmän 
kuin mitä oli suunniteltu. Kuusitukin 
keskihinta nousi vuoden aikana aavis-
tuksen, kun taas mäntytukin hinta laski 
reilut 2 €/m3. Pääoman puute pääasi-
allisilla mäntysahatavaran markkinoilla 
eli Pohjois-Afrikassa, erityisesti Egyptis-
sä johti ylitarjontaan. Koko vuoden val-
litsi Itämeren alueella kuitupuun ylitar-
jonta. Kuitupuun keskihinnat laskivat 
0,50 – 1,30 €/m3. Energiapuun kysyn-
tä oli normaalia vähäisempää johtuen 
suhteellisen lämpimästä säästä. Ener-
giapuun hinta laski kauttaaltaan, mut-
ta reviirin hinta pysyi melko vakaana.

Koulutus ja tiedotus

Reviirin toimihenkilöt olivat vuoden 
aikana mukana erilaisilla ajankohtais-
ta tietoa jakavilla kursseilla ja tapaa-
misilla. Maaliskuussa reviiri osallistui 
metsänomistajille järjestettyyn yhtei-
seen tilaisuuteen Suomen luontokeskus 
Haltiassa. Toukokuussa reviiri oli mu-
kana suosituilla Raaseporin Expo -mes-
suilla Karjaalla. Kesäkuussa reviiri jär-
jesti maastoretkeilyn Sipoossa Suomen 
Berliinin suurlähetystölle, saksalaisille 
sanomalehtitoimittajille sekä Suomen 
Metsäyhdistykselle. Metsänomistajille 
järjestettiin lokakuussa metsätaitokil-
pailut Itä-Uudellamaalla. Koko reviirin 
toiminta-alueen yhteiset metsätaitokil-
pailut järjestettiin 20. lokakuuta Gullön 
kartanossa Tammisaaressa. Reviirilehti 
ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. 
Tiedotusta täydennettiin jutuilla jouk-
koviestimissä ja ammattilehdissä. 

vuoSikatSauS 2016
Teksti: Magnus Wiksten
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Vuoden aikana reviirin henkilökun-
ta osallistui useille kursseille ja jatko-
koulutukseen. Ajankohtaista vuonna 
2016 oli kasvinsuojelututkintoa ja sitä 
kautta juurikäävän torjuntaa koske-
va lakimuutos. Henkilökunta osallis-
tui Metsätalouden talvipäiville Espoos-
sa sekä Skogskulturin kesäretkeilylle 
Etelä-Pohjanmaalla.Tulevia haasteita 
varten perustettiin kehitysryhmä, jon-
ka tehtävä on katsoa koko reviirin toi-
mintaa. Saadakseen uusia näkemyk-
siä ja katsantokantoja ryhmä tutustui 
ruotsalaisiin metsänomistajajärjestöi-
hin Södraan ja Mellanskogiin marras-
kuun puolivälissä.

Valtuusto ja  
hallitus 2016

Valtuuston kevätkokous pidettiin 
Överbyssä Espoossa. Hallituksen pu-
heenjohtaja Otto von Frenkell totesi, 
että reviirin jäsenyys SLC:ssä on ollut 
myönteinen asia. SLC:n ja NSP:n kans-
sa yhteistyössä on tehty paljon näkyvää 
työtä. Suuri osa työstä on kuitenkin nä-
kymätöntä, mutta siitä huolimatta sil-
lä on suuri merkitys maanomistajien 
edunvalvonnassa.

Uudenmaanliiton ehdotus 4. vaihe-
maakuntakaavasta on herättänyt voi-
makkaita tunteita monella suunnal-
la. Monessa tapauksessa hämmästelee 
suunnittelevien virkamiesten ajatus-
kulkua koskien sekä ehdotukseen kir-
jattujen merkintöjen laajuutta että vai-
kutusta. Reviiri on ottanut aktiivisesti 
osaa asiaan ja mm. antanut omia lau-
suntoja sekä auttanut muita antamaan 
lausuntoja.

Köydenveto metsätietojen julkisuu-
desta jatkuu. Metsäteollisuus ja vihre-
ät järjestöt tahtovat julkisesti saataville 
kaiken metsätiedon tilatasolla. Tuotta-
ja- ja maanomistajajärjestöt vastustavat 
tätä ja katsovat, että riittäisi, että julkis-
ta olisi aikaisempi alueellinen tieto.

Markus Johansson valittiin koko-
uksen puheenjohtajaksi. Toimintaker-
tomus ja tilinpäätös vuodelle 2015 hy-
väksyttiin ja muut lakisääteiset asiat 
käsiteltiin.

Kokouksen jälkeen esiteltiin yhteen-

veto aikataulusta koskien reviirin tule-
vaa valtuustovaalia. Vaali järjestettiin 
postiäänestyksellä ja äänestysaika oli 
4.11.-25.11.2016.

Syyskokous pidettiin 8.12. Överbys-
sä Espoossa. Kokousta avatessaan hal-
lituksen puheenjohtaja Otto von Fren-
kell totesi, että reviirin valtuustovaalit 
olivat sujuneet hyvin. Oli ollut haasta-
vaa värvätä ehdokkaita, mutta lopul-
ta määrä oli riittävä. Suurin osa ehdok-
kaista oli tavalla tai toisella sidoksissa 
alkutuotantoon. Äänimäärä oli suun-
nilleen sama kuin aiemmin, mutta ää-
nestysprosentti oli suurempi, koska ää-
nioikeutettujen määrä oli vähentynyt. 
Ilahduttavaa on, että meillä on nuoria ja 
aktiivisia jäseniä uudessa valtuustossa.

Edellisten vaalien aikaan Suomen 
metsäteollisuuden näkymät olivat ma-
sentavat. Nyt on tehty uusia investoin-
teja ja useita on vireillä. Kuitupuun ky-
syntä kasvaa, mikä johtaa suurempaan 
tukkipuumäärään. On suuri haaste, 
mitä kaikella lisätukilla tehdään. Mui-
takin haasteita varmasti tulee, mutta sä-
velet metsäteollisuudessa yleisesti otta-
en ovat hyvin myönteisiä tällä hetkellä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Gösta Lundström. Tilintarkasta-
jaksi reviirin tilin ja hallinnon tarkas-
tamiseen vuodelle 2017 valittiin Bengt 
Nyholm, CGR ja varatilintarkastajaksi 
tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Ab. 

Valtuusto vahvisti reviirin jäsenmaksun 
ja toimitusmaksut vuodelle 2017. Mak-
sut pysyivät samoina kuin edellisvuon-
na.

Hallitus piti vuoden aikana yhteen-
sä seitsemän kokousta. Otto von Fren-
kell toimi puheenjohtajana ja Gösta 
Lundström varapuheenjohtajana. 

Talous

Reviirin talous kiristyi, kun reilut 
200 000 euroa vuosittaisia tuloja jäi 
pois, kun metsänhoitomaksu pois-
tui. Tilinpäätös vuodelle 2016 näyt-
tää 59 950 euron alijäämää (+86 844 € 
vuonna 2015). Puunvälityksesta, kor-
juusta sekä metsänhoidosta ja arvioista 
saadut tulot olivat vajaat 50 000 euroa 
suuremmat kuin mitä oli budjetoitu. 
Toteutuneen ja budjetoidun ero joh-
tuu mm. siitä, että välitetty puumäärä 
muodostui suuremmaksi. Vuoden aika-
na reviiri kantoi jäsenmaksuja 510 443 
euroa. Jäsenmaksun kokonaismäärä 
pieneni 30 000 eurolla vuonna 2016. 
Suurin menoerä kulupuolella on hen-
kilöstökustannukset. Kun vertaa koko-
naiskuluja vuoden 2016 ja 2015 välil-
lä, niin kasvua oli lähes 100 000 euroa. 
Palkka- ja ATK-kustannusten osuus on 
yli puolet kasvusta. Reviiri osti vuo-
den aikana kaikki Raseborgs Trä Oy:n 
osakkeet.
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Rolf ”Rolle” Wickströmin vastuualu-
eeseen kuuluvat Pohjois-Sipoon metsät. 
Rolle aloitti reviirillä edeltäjänsä Kurt 
Rosenbergin jäätyä eläkkeelle vuonna 
1985. Ennen sitä Rolle ehti olla opet-
tajana kaksi vuotta Tammisaaren met-
säoppilaitoksella. Runsaan 32 vuoden 
aikana työnantaja on vaihtanut nimeä 
monta kertaa ja alue yltää tänä päivänä 
Pyhtäältä Hankoon. ”Metsänomistajat 
ovat melkein samanlaisia kuin alku-
vuosina, kuolinpesiä on ehkä enem-
män. Kun metsänomistaja vaihtuu 

kuolinpesäksi, niin melkein kaikki toi-
mintaa metsässä pysähtyy, mikä ei ole 
metsänhoidon kannalta järkevää. Met-
säomaisuus pitäisi siirtää nuoremmalle 
sukupolvelle ajoissa, metsänomistajak-
si tuleminen eläkeikäisenä ei enää ole 
paras vaihtoehto. Tonttimaan kova ky-
syntä Sipoossa on varmasti osasyy mik-
si kuolinpesien metsät eivät siirry seu-
raavalle sukupolvelle, jokainen haluaa 
osansa”, tumaa Rolle. Metsäomistaji-
en omatoimisuus on vuosien varrella 
vähentynyt ja tänä päivänä Rolle las-

kee, että ainoastaan 15 – 25 metsän-
omistajaa tekee säännöllisesti hankin-
tahakkuita metsissään. ”Ilokseni moni 
hoitaa istutustyöt itse; vuosittain välit-
tämistäni 80 000 – 100 000 taimesta 
metsäomistajat istuttavat itse noin 50 
000 tainta”, kertoo Rolle.

Jatkuva kasvatus

Rolle on itsekin metsänomistaja, hän 
on vuosien varrella ostanut muutaman 
metsätilan. Pohjois-Paippisissa hän on 
kevättalvella itse hakannut noin puo-
litoista hehtaarin alueen. ”Tämä pals-
ta on ainoastaan muutaman kilometrin 
päästä Järvenpäästä, joten on luonnol-
lista, että täällä on polkuja ja että tääl-
lä liikkuu paljon ihmisiä. Alue, jonka 
hakkasin, on karua kangasmaata, mis-
sä kasvaa 90 -100 vuotiasta mäntyä. 
Jatkuvan kasvatuksen periaatteen mu-
kaan poistin suurimmat ja vanhimmat 
puut ja jätin loput kasvamaan. Vaik-
ka kaadoin melkein sata kiintokuutio-
ta puuta hehtaarilta, niin metsä säilyt-
ti luonteensa koskemattomana. Moni 
ohikulkevaa kauhisteli, kun huomasi, 
että aloitin hakkuutyöt, mutta tulivat 
jälkeenpäin kehumaan, että siitähän 
tuli oikein nätti”, hymyilee Rolle tyy-
tyväisenä.

rolf WickStröm 
hoitaa metSät

Teksti: Torolf Finnbäck
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Uudistustyöt tehtävä 
kunnolla

Metsän uudistaminen on Rollen mie-
lestä tehtävä kunnolla ja huolellises-
ti. ”Huonosti tehty uudistustyö näkyy 
kauan, siinä palaa helposti paljon ra-
haa ja aikaa! Rehevillä mailla on käy-
tettävä maanmuokkausta ja istutusta, 
karummilla mailla muokkausta ja kyl-
vöä tai siemenpuita. Eikä se siihen vie-
lä lopu; heinät ja vesakot on torjutta-
va, ettei taimikkoon satsattu työ mene 
hukkaan! Harvennettu taimikko kas-
vaa ja tuottaa paremmin läpi koko 
kiertoajan”. Nämä ovat Rollen ohjeet 
parempaan tuottoon metsissä.

Leudot talvet

Sipoo on perinteinen maaseutukunta 
metsineen ja peltoineen. ”Usein puut 
ajetaan talvella peltojen yli maantielle 
tai sitten olemme rakentaneet talviteitä 
pelloille. Viime vuosikymmenen leudot 
talvet roudan puutteineen ovat tehneet 
puukorjuun haasteelliseksi”, kertoo 
Rolle. Itse hän on rakentanut metsä-
autoteitä omille metsäpalstoille ja kan-
nustanut metsänomistajiaan tekemään 
samoin omille palstoilleen. Laaja met-
säautotieverkko tasaa puuvirrat met-
sistä tasaisemmin koko vuodelle. ”Nyt 
tehdään valtaosa kaikista hakkuista 
muutamassa kuukaudessa talvella. Sii-
nä menee helposti yöunet, kun kaikki 
puu pitäisi saada mahtumaan annettui-
hin puukiintiöihin ja lämpötila vaihte-
lee plussan ja miinuksen välillä!” Rolle 
huokailee.

Taitavat urakoitsijat

Kahdeksankymmentä luvulla kaikki 
leimikot leimattiin värillä. ”Merkka-
sin jäävät puut ja metsurit hakkasivat 
leimikon. Kun siirryttiin konehakkuu-
seen, urakoitsijat seurasivat merkka-
usta niin orjamaisesti, että puunajosta 
tuli mahdottomuus. Vaikka annoin lu-
van hakkuumiehelle poiketa leimikosta 
ajouraa varten, hän ei itse uskaltanut 
ruveta leimaajaksi. Lopuksi luovuin 
leimaamisesta ja siirsin vastuun moto-

miehelle, tein heille ainoastaan pieniä 
mallileimikoita kuitunauhalla” muis-
taa Rolle motoharvennuksen alkuvai-
hetta. Tänä päivänä urakoitsijat teke-
vät kaikki harvennukset. ”Minulla on 
jonkinlainen visio millaiseen tiheyteen 
metsän haluan ja urakoitsija toteuttaa 
sen. Kun puhutaan jatkuvasta kasva-
tuksesta, niin konemieheltä vaaditaan 
vielä enemmän, jotta lopputulos olisi 
hyvä! Meillä on muutama onnistunut 
jatkuvan kasvatuksen leimikko minun 
alueellani, toivottavasti pysyvät tuules-
sa pystyssä. Monella metsäomistajalla 
on omat visiot millaiselta he haluavat 
metsänsä näyttävän, toisinaan talou-
dellinen tulos tulee vasta toiselle sijalle. 
”Urakoisijat, jotka ovat meille töissä, 
osaavat hoitaa metsiä sekä tulevat hy-
vin toimeen metsänomistajien kanssa, 
suuri kiitos heille siitä! ”sanoo Rolle.

Kaavoitus ja rauhoituksia

Pääkaupunkiseudun läheisyys ja yh-
dyskuntarakentaminen aiheuttavat 
painetta metsien käytölle Sipoossa. 
”Metsänomistajan on jatkuvasti oltava 
valppaana ja seurata mitä on suunnit-
teilla; jos herää vasta suunnittelujunan 
mentyä, voi olla, että metsien käyttö 
hankaloituu. Olen itse metsänomista-
jana aktiivisesti yrittänyt ottaa kantaa 
eri kaavaehdotuksiin ja reviirin toimi-
henkilönä ollut mukana monessa ko-

kouksessa ja laatinut vastinetta mo-
neen ehdotukseen. Olen myös istunut 
monessa neuvottelussa eri ympäristö-
viranomaisten kanssa ja sovitellut pa-
rempia lopputuloksia metsänomistajil-
le”, muistaa Rolle.

Hoitaa metsiä edelleen

Metsä ja luonto on aina ollut lähel-
lä Rollen sydäntä. ”Olen viime vuodet 
miettinyt, miten jatkan tästä eteenpäin 
ja tein päätöksen nyt kevättalvella, että 
jätän paikkani neuvojana reviirillä. 
Huonot talvet ja puukiintiöt ovat vie-
neet yöuneni ja terveyteni, tulen jatkos-
sa panostamaan ainoastaan oman met-
sän hoitamiseen. Olen luvannut, että 
tilapäisesti autan leimikoiden liputta-
misessa ja puunmittauksissa”, kertoo 
Rolle. Hänen viimeinen päivänsä töissä 
on 30. kesäkuuta.    

Niklas Furu hoitaa  
jatkossa Rollen työt

Metsäreviirin neuvoja Etelä-Sipoossa, 
Niklas Furu, hoitaa 1 heinäkuuta al-
kaen koko Sipoon alueen sekä Vantaan 
itäiset osat. Saman alueen työnjohtaja-
na jatkaa Stefan Rosenberg.

Niklas Furun tavoittaa numerosta: 
0400-615224 tai sähköpostilla: 
niklas.furu@revir.org 
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Syksyllä 2016 oli taas aika valita uusi 
valtuusto Eteläiselle metsäreviirille.

Yksi neljästä uudesta jäsenestä on 
Anna Alm Mörbyn kartanolta Pohjan-
pitäjänlahden länsirannalta Raasepo-
rissa.

Tila, jonka isännöinti siirtyi Annal-
le neljä vuotta sitten, on ollut luomu-
tila vuodesta 1995. Luomuviljely on 
Annalle itsestäänselvyys ja tärkeä edel-
lytys sille, että hän ylipäänsä jatkoi su-
kutilan isännöintiä. Tilalla on 25 li-
hanautaa, joita laidunnetaan vapaana 
ja joiden lihatuotanto myydään pää-
osin suoraan kuluttajille tilan omassa 
kaupassa. Kaupassa myydään myös ti-
lan tuottamia viljatuotteita, vihannek-
sia ja juureksia. Tilalla on 80 ha peltoa, 
250 ha kasvavaa metsää ja lisäksi 100 
ha vesialuetta.

Annalla on nuoresta iästään huo-
limatta takanaan pitkä kokemus luot-
tamustehtävista SLC:ssä. Noin vuosi 
sitten hän jätti valtaosan SLC:n luot-
tamustehtävistään ja sen seurauksena 
hän katsoi sopivaksi ilmoittautua Re-
viirin valtuustovaaliehdokkaaksi. Per-
heessä on pitkä perinne Reviirin luot-
tamustehtävistä sekä äidin että isoisän 
osalta. Maatalouskoulu Skuffiksen 
Tammisaaressa käynyt Anna on mie-
lellään tapahtumien keskellä ja haluaa 
koko ajan oppia uutta. Metsän ja met-
sätalouden tarjoamat monet mahdolli-
suudet ja vaihtoehdot kasvattaa met-
sien muita arvoja teollisen tuotannon 
ohella ovat Annalle lähellä sydäntä ole-
via kysymyksiä. Esimerkiksi yksittäis-
ten runkojen myynti suoraan metsästä 
kuluttajalle voisi olla yksi vaihtoehto. 

-Metsää pitää hyödyntää niin hyvin 
kuin mahdollista!

Annalle Reviiri on itsestäänselvyys 
jo sen takia että tilalla on vanha pe-
rinne hyödyntää reviirin palveluja, ja 
myös sen takia että yhteistyö ja luotta-
mus Reviirin toimihenkilöihin on niin 
tärkeä ja toimiva. – Pitkä yhteistyö luo 
metsätalouden kestävyyttä ja tässä Re-
viirin rooli on ratkaiseva!

Annan ensivaikutelma ensimmäisen 
valtuustokokouksen jälkeen oli, että 
Reviiri on ammattitaidolla hoidettu yh-
distys, jolla on selkeä ja yhteinen pää-
määrä toiminnalleen!

anna alm
Teksti: Ulrika Wahlberg

uuSia valtuuStojäSeniä
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Henrik Westerholm valittiin uudestaan 
reviirin valtuustoon muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Hän on kotoisin Gro-
taksen tilalta Inkoosta ja on toiminut 
tilan isäntänä vuodesta 2002. Viljaa ti-
lalla tuotetaan noin sadalla hehtaaril-
la, joista 60 ha on omia peltoja. Tämän 
ohella Henrikillä on tonttihakkuupal-
velu lähialueen tarpeisiin, mikä pitää 
hänet työllistettynä suuren osan talves-
ta. Tonttihakkuiden puita hän pystyy 
osittain hyödyntämään omassa hake-
pannussaan ja osan hän myy eteenpäin. 
Tilalla on myös vanha kenttäsaha, joka 
vielä 10 vuotta sitten oli ahkerassa käy-
tössä. Nykyään sahaus on jäänyt vähiin 
ajanpuutteen takia. – Vähän lautoja ja 
parruja kesämökkiläisten tarpeisiin tu-
lee sahattua joka talvi, Henrik kertoo. 
Grotaksen tila sijaitsee meren äärellä, 
joten pienveneiden säilytys ja laituri-
paikkojen vuokraus ovat myös osa toi-
mintaa.

Tilalla on 120 ha kasvavaa metsää 
ja 25 ha joutomaata. Reviiri on jo Hen-

Teksti: Ulrika Wahlberg

Jussi Pekkinen tuli valituksi Revii-
rin valtuustoon uudeksi jäseneksi vii-
me metsänhoitoyhdistysvaalissa. Jussi 
on koulutukseltaan maisteri Aalto yli-
opistosta Helsingistä. Hän työskenteli 
aluepäällikkönä Nordeassa Helsingis-
sä vuoteen 2013 asti. ”Olin tullut elä-
mässäni vaiheeseen, jossa aloin miettiä, 
miten tahdoin jatkaa, mitä oikeastaan 
tahdoin tehdä tulevaisuudessa. Lope-

tin pankissa ja aloitin metsätalouskurs-
sin Hyriassa Hyvinkäällä. Siellä opin 
metsänhoidon perusteet ja tutustuin 
maatalouselinkeinojen eri muotoihin”, 
Jussi kertoo ammatinvaihdoksestaan. 
Metsä, jota Jussi hallinnoi, on nimel-
tään Råmossa ja se sijaitsee Ilolassa 
Porvoossa. Koko metsäala on 225 ha, 
josta 150 ha on kasvavaa metsämaa-
ta. Omistan metsän kommandiittiyh-

rikin isännöintiä edeltävänä aikana 
hoitanut tilan metsiä, joten oli melko 
luonnollista jatkaa perinnettä, kun ker-
ran palvelu ja yhteys toimihenkilöihin 
toimivat hyvin. – Reviirin käyttämät 
urakoitsijat ovat lähes kaikki tuttuja 
naapurikylistä.  Se luo turvallisuuden 
ja luottamuksen tunteen, koska he ei-
vät voi tehdä” ihan miten vain” omil-
la kotinurkillaan, mitä ehkä vieras ura-
koitsija tekisi. Tilan omissa hakkuissa 

Henrik useimmiten hoitaa puun lähi-
kuljetuksen itse. Välillä hän ajaa myös 
toisten puita, jos tarve vaatii.

-Reviirin toiminta on toimiva kon-
septi! On tärkeää pystyä palvelemaan 
myös pieniä metsänomistajia, koska 
heidän lukumääränsä on reviirin alu-
eella suuri ja nykymuodossaan reviirin 
toiminta pystyy vastaamaan juuri näi-
hin tarpeisiin!

juSSi Pekkinen tahtoo 
kehittää metSään 

liittyviä elinkeinoja
Teksti: Torolf Finnbäck

henrik WeSterholm
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Thomas Malmström Snettansin tilalta 
Pohjois-Espoosta valittiin ensimmäistä 
kertaa reviirin valtuustoon. Perheessä 
on pitkä perinne luottamustehtävistä 
Reviirissä, ja Thomas edustaa jo kol-
matta polvea.

Thomas viljelee viljaa n. 140 pelto-
hehtaarilla, joista noin 50 hehtaaria on 
omia peltoja. Osa pinta-alasta on hei-
näntuotannossa tilalla asuville vuokra-
hevosille. Snettansilla on myös muuta-
ma kana omaan tarpeeseen. 

Noin 300 hehtaarin suuruinen met-
sä on suurelta osin Reviirin hoitama, 
mutta raivuutyöt sekä tuulenkaadot 
Thomas hoitaa itse. –Mennyt talvi oli 
taimikonraivaustyölle suotuisa vähäi-
sen lumimäärän takia.

Pienimuotoiset laikkumätästykset 
sekä ojien perkaukset Thomas hoitaa 
myös itse, koska hänellä on oma kai-
vinkone. Joskus hän tekee pieniä kai-
vuuhommia myös ulkopuolisille.

Thomas on käynyt metsäkoneen-
kuljettajakoulun Vaasassa ja on työ-
harjoitteluaikanaan ollut mm. Reviirin 
urakoitsijalla töissä. Koneenkuljetta-
jan työ ei houkuttanut, joten hän siirtyi 
rakennusalalle, kunnes oli aika siirtyä 
isännäksi Snettansille. Nykyään Tho-
mas viihtyy parhaiten, kun saa tehdä 
töitä omalla kotitilallaan.

Thomas osallistui valtuustovaaliin, 
koska metsänomistajien määrä Espoos-
sa on pieni ja heidän äänensä piti saada 
kuuluviin. Asutus lähenee joka puolel-
ta koko ajan ja asukasmäärä lisääntyy. 
Se asettaa suuria haasteita metsänomis-
tamiselle alueella. – Aluesuunnittelu on 
ajankohtainen asia ja alueen metsäta-
louden jatkaminen vaatii metsänomis-
tajien kuuluvuutta. Tässä Reviirin roo-
li on tärkeä, sanoo Thomas.

Tärkeä asia Reviirin tulevaisuut-
ta ajatellen on pysyä avoimena uusille 
ideoille sekä kehittyminen vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita.

Markkinointi on myös tärkeä asia, 
jota pitää koko ajan kehittää.

-Esimerkkinä Reviiri voisi markki-
noida leveätelaista konetta, jolla saisi 
hakattua vetelät leimikot, joita ei huo-
nojen talviolosuhteiden takia saa nor-
maalikoneilla hakattua. Tällöin sai-
si myös hakkuukautta pidennettyä ja 
uusia alueita saavutettaville. Tällaisia 
erikoispalveluja Reviirin pitäisi pystyä 
tarjoamaan asiakkailleen ensimmäise-
nä alueella.

Reviiri on metsänomistajalle tärkeä 
yhteistyökumppani, ja sitä asemaa pi-
täisi myös tulevaisuudessa vaalia!

thomaS malmStröm
Teksti: Ulrika Wahlberg

tiönä kahden aikuisen lapseni kanssa. 
Minun ajatukseni metsäomaisuudes-
ta on kehittää sitä elinkeinotoiminta-
na, jossa perinteinen puuntuotanto yh-
distyy metsästykseen, riistanhoitoon ja 
erämatkailuun. Pankkivuosieni aikana 
loin laajan yhteysverkoston eri toimi-
joihin ja opin, että pienempien ryhmi-
en viemiselle luontoon on kysyntää. Se 
voi tarkoittaa virkistyspäiviä yrityksen 
omalle henkilökunnalle tai yrityksen 
ulkomaisille vieraille. Olemme raken-
taneet vaellusreittejä ja paikan, jossa 

voi valmistaa ja syödä ruokaa ulkona 
luonnossa. Erämatkailua markkinoi-
daan nimellä Råmossa Lodge ja toi-
minnalla on Visit Finland´s FinRelax 
-sertifikaatti”, Jussi kertoo. Paikalli-
suus on Jussille johtotähtenä palvelui-
den käytössä. ”Olen niin paljon kuin 
mahdollista käyttänyt paikallisia yrit-
täjiä ja tavarantoimittajia, kun olen ra-
kentanut Råmossa Lodgen toimintaa. 
Sama asia metsän kanssa: kuka tietää 
parhaiten, kuinka metsä voi ja kuinka 
sitä pitää hoitaa, ellei paikallinen am-

mattilainen Reviirillä! Hyvä yhteistyö 
ja molemminpuolinen luottamus ovat 
metsän hoitamisessa peruspilari”, sa-
noo Jussi. Sen lisäksi että Jussi on Re-
viirin valtuustossa, hän istuu myös Por-
voon Taidetehdasta hallinnoivan Event 
Factory Oy:n hallituksessa, on Utsjo-
ella sijaitsevan Vallen Lomakylän hal-
lituksen puheenjohtaja sekä Puu Pek-
kinen Ky:n yhtiömies. Jussi on myös 
kirjoittanut kirjan Yksi soutu, yksi elä-
mä, joka ilmestyi vuonna 2016. 
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Projekti Fiksusti saaristopuuta on suun-
nattu metsän- ja kiinteistönomistajille 
saaristo-olosuhteissa. Se on Eteläisen 
metsäreviirin ja Novia-ammattikorkea-
koulun kaksivuotinen ja EU-rahoittei-
nen yhteistyöprojekti.

Eteläinen metsäreviiri harjoittaa 
puunkorjuuta myös saaristossa ja re-
viirillä on mahdollisuus välittää puuta-
varaa suoraan sitä jalostaville ostajille. 
Kauppoja voidaan tehdä niin pienten 
kuin suurten ostajien kanssa.

Saaristossa olevalla suurella puu-
varannolla on monta mielenkiintoista 
elementtiä. Koska hakkuut ovat olleet 
alhaalla niin pitkän aikaa, on muodos-
tunut kiinnostava paletti eri laatuja, 
joita mm. erikoiskäyttäjät, ennen kaik-
kea puusepät ja vastaavat voivat ja-
lostaa. Saaristossa toimii yrittäjiä, jot-
ka suorittavat sekä kiinteistötöitä että 
puunkaatoa ja heille voitaisiin antaa 
useampia tehtäviä. Logistiikkaa pitäi-
si luoda, jotta puutavaran käsittelyä 
voidaan kehittää niin, että puutavaraa 
käyttäisivät useammat ostajat. Mik-
royrityksiin pitäisi myös aktiivisesti pa-
nostaa resursseista ja mahdollisuuksis-
ta tiedottamalla.

Kiinteistönomistajille, jotka omista-

vat 1 – 5 ha metsämaata, on suuri haas-
te, miten bioenergiaa hakkuutähteiden 
muodossa voidaan kerätä talteen talo-
udellisesti kannattavalla tavalla. Hak-
kuutähteitä ei pitäisi jäädä maastoon 
sellaisilla alueilla, joilla se heikentää 
virkistysmahdollisuuksia. Lopputulok-
sen tulisi olla hyvä sekä metsän hoitoa 
että virkistyskäyttöä ajatellen.

Mikä projektin tarkoitus on?
Erityisen tärkeä asia projektissa on 

kustannustehokkaasti löytää ratkaisu-
ja, joiden avulla liikevaihto, työllisty-
minen ja puumäärät saaristossa kasva-
vat ja siten rahat pysyvät kotiseudulla. 
Sen lisäksi pitäisi panostaa mikroyri-
tyksiin, jotka tiedottamisen ja yhteis-
työkumppaneiden avulla voivat saada 
elantonsa saaristossa. Projekti näkyy 
tulevana kesänä erilaisissa kesätapah-
tumissa saaristossa, aina Bromarvista 
Inkooseen. 

Novian ja Metsäreviirin tavoitteena 
on, että puutavaraa, joka soveltuu pie-

nemmän mittakaavan jalostukseen, ku-
ten erikoispuutavaraa käyttävään puu-
sepänteollisuuteen, otetaan enemmän 
talteen saaristossa. On yleisesti tiedet-
ty, että saariston vanhemmissa, hitaas-
tikasvaneissa metsiköissä on metsäpää-
omaa, joka soveltuu arvokkaampaan 
jalostukseen.

Tavoitteena on myös luoda työti-
laisuuksia saaristoon. Tämä on mah-
dollista kasvattamalla tiedotusta myös 
niin, että sosiaalisissa medioissa on 
saatavilla tietoa, jotta palveluiden tar-
vitsijat voivat ottaa suoraan yhteyttä 
alueen toimijoihin koskien metsätöi-
tä, puunkaatoa ja muita vastaavia töi-
tä. Metsäreviiri välittää tietoa työnteki-
jöistä ja heidän yhteystiedoistaan.

Projektilla on vastuullinen henkilö, 
joka työskentelee kokoaikaisesti ken-
tällä. Yhteystiedot ovat

Lennart Biström
puh. 0400 486 347
lennart.bistrom@revir.org

uuSi Projekti länSi-uudellamaalla: 
fikSuSti SaariStoPuuta!

Teksti: Lennart Biström
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Kuutio.fi on nettipalvelu, jota ylläpitä-
vät metsänhoitoyhdistykset ja Suomen 
metsäteollisuus. Palvelun avulla met-
sänhoitoyhdistykset ja metsänomista-
jat voivat markkinoida kaikkia kaupan 
olevia hakkuukohteita. Riippuen siitä, 
mitä metsänomistajan kanssa on sovit-
tu, suunnataan puunostajien tarjoukset 
joko metsänhoitoyhdistykselle tai met-
sänomistajalle itselleen.

Eteläisellä metsäreviirillä ei tällä 
hetkellä ole mitään suunnitelmia al-
kaa käyttää Kuutio.fi:tä. Reviirin toi-
minta-alueella ei ole metsäteollisuuden 
tuotantolaitoksia ja siksi olemme pää-
tyneet ajamaan metsänomistajien etu-
ja aktiivisemmalla tavalla olemalla itse 
mukana luomassa puumarkkinoita. 
Reviiri tarjoaa vuodessa noin 710 000 
m3 puuta eri puunostajille. Kun revii-
ri pyytää tarjouksia näin suurelle puu-
määrälle, on meillä vahvempi neuvot-
teluasema puunostajiin nähden.

Reviirin korjuupalvelu suorittaa 
suurimman osan jäseniensä metsis-
sä tehtävistä hakkuista ja tämä pal-
velumuoto on ollut hyvin arvostettu. 
Kun reviirin puoleen käännytään puu-
kaupan hoitamiseksi, löytyy myös puu-

nostaja, joka on valmis ostamaan puut. 
Kuutio.fi:ssä on ongelmana se, ettei ole 
takeita siitä, että joku ostaa palveluun 
ilmoitetut puut. Puun arvo on tunne-
tusti nolla, jos kukaan ei tahdo ostaa 
sitä.

Reviirin puukauppastrategiana on 
pitkään ollut välittää puuta puutava-
ralajeittain sen sijaan, että tarjottai-
siin leimikko pystykaupalla, kuten on 
tavallista muualla maassa. Reviiri on 
pystynyt tarjoamaan vakaat hinnat 
markkinoiden vaihteluista huolimatta. 
Reviirin välittämä puumäärä on ollut 
hyvin tasainen vuodesta toiseen ja vii-
me vuosien trendinä on ollut puumää-
rän kasvu. 

Reviirin välityssopimus mahdollis-
taa, että yksittäisestä leimikosta voi-
daan eri puutavaralajit lähettää eri os-
tajille. Sahalle, joka esimerkiksi sahaa 
vain kuusta, reviiri toimittaa vain kuu-
situkkia, eli sahan ei tarvitse ottaa vas-
taan muita puutavaralajeja. Ostaja, 
joka saa vain haluamaansa puutavara-
lajia, voi ehkä olla valmis maksamaan 
siitä vähän enemmän.

Reviirin tavoite puumarkkinoilla 
on sama kuin metsänomistajalla: pitää 

yllä jatkuvaa ja tasaista kysyntää puu-
tavaralle ja vielä kilpailukykyiseen hin-
taan. Laatuvaatimusten täytyy myös 
luonnollisesti olla hyväksyttävät. Tämä 
oli myös yksi niistä syistä, joiden vuok-
si yksityinen metsäreviiri perustettiin 
1920- ja 1930-luvuilla.

Eteläinen metsäreviiri välittää Suo-
messa metsänhoitoyhdistyksistä suu-
rimman määrän hankintapuuta ja sillä 
on laajin korjuutoiminta. Puukaupan 
tärkeimmän osapuolet, eli metsän-
omistajat ja puunostajat ovat olleet 
tyytyväisiä reviirin malliin. Reviiri jat-
kaa toiminnassaan työskentelyä pitkä-
aikaisten sopimusten ja vakaan puu-
markkinan puolesta. Kuutio.fi:ssä ei 
voi saavuttaa niitä etuja, jotka seuraa-
vat reviirin puukaupassa. 

kuutio.fi
Teksti: Otto von Frenckell ja Magnus Wiksten
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PEFC-metsäsertifioinnissa vaaditaan, että metsien hoito ja käyttö perustuu  
ajantasaisen metsävaratiedon hyödyntämiseen (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 4). 

Kriteeri 4 edellyttää että kaikilla metsänomistajilla, joilla on metsätalousmaata yli 50  
hehtaaria, on käytössään metsäsuunnitelma tai metsikkökohtaiset metsävaratiedot.

Metsäreviirin metsäsuunnittelu jäsenille
➢ 15 €/ha metsämaata
➢ 0 €/ha kitu- ja joutomaata
➢ Ei perusmaksua
➢ Maksuton mobiili metsäsuunnitelma (Metsäselain)
➢ Maksuton Silvanetti verkkopalvelu

Tilaus
Ota yhteyttä alueneuvojaasi tai suoraan metsäsuunnittelijoihin:

➢ Ulla Inkeroinen  050 537 6598 ulla.inkeroinen@revir.org  (Pyhtää-Sipoo)
➢ Tomas Korkman 0400 825 655 tomas.korkman@revir.org  (Vantaa-Hanko)

Metsäreviiri on osana metsän-
omistajien edunvalvontaa osallis-
tunut ja vaikuttanut toimialueen 
eri kaavahankkeisiin. Tavoitteena 
on ollut kaavoissa metsäalueille 
kohdistuneiden rajoituksien pois-
taminen. Metsäreviiri on antanut 
lausuntonsa seuraaviin kaavoihin:

 KMY MUISTUTTAA -  
PEFC VELVOITTAA

metSäreviirin kaavoituSkatSauS
•	 Osayleiskaava Karjaan läntinen taajama
•	 Osayleiskaava Pellingin saaristo, Porvoo
•	 Osayleiskaava Sisäsaaristo, Inkoo
•	 Osayleiskaava Onaksen saaristo, Porvoo
•	 Osayleiskaava Kuntakeskus, Kirkkonummi
•	 Osayleiskaava Horsbäck-Kärrby, Raasepori
•	 Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
•	 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava
•	 Osayleiskaava Pohjois-Paippinen, Sipoo
•	 Yleiskaava Inkoon manneralue
•	 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue

metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen  
metsävaratiedon hyödyntämiseen
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hemmin raivattiin peltoja ja runsaat 
rantaniityt mahdollistivat karjanhoi-
don. Kun merenkulku kehittyi, muo-
dostui luotsitoiminta tärkeäksi tulon-
lähteeksi saarelaisille. Asukasluku on 
ollut suurimmillaan vuonna 1920, sil-
loin saarella asui 50 henkeä. Myöhem-
min asukasluku väheni sitä mukaa, kun 
väki muutti kaupunkeihin ja alimmil-
laan asukasluku on ollut vuonna 2010, 
jolloin saarella asui vain kaksi henkilöä 
vuoden ympäri. 

Vuonna 2014 muuttivat Gunvor 
ja Edgar Eriksson takaisin Våtskä-
riin. ”Gunvor on syntynyt ja kasvanut 
Våtskärissä ja jäädessämme molemmat 
eläkkeelle ostimme Gunvorin kotitilan 
hänen veljeltään. Talo on rakennettu 
1700-luvun lopulla ja osittain laajen-
nettu myöhemmin. Peruskorjauksen ja 
tarpeellisten uudistusten jälkeen muu-

timme taloon ja asumme nyt ympäri 
vuoden Våtskärissä”, Edgar selventää 
paluumuuttoa. Edgarin ja poika An-
dersin kiinnostus metsätaloutta koh-
taan heräsi, kun he ilmoittautuivat 
Sydvästin metsätalouskurssille, jolla 
Bjarne Andersson toimi kurssinjohta-
jana. ”Ennen kuin muutimme saareen, 
omistimme neljän hehtaarin kokoisen 
metsätilan, ja tahdoin mielelläni oppia 
lisää metsän hoidosta. Kurssilla opim-
me kaikkea työskentelytekniikasta, 
metsänhoidosta ja taloudesta aina riis-
tanhoitoon. Nyt omistamme vaimoni 
kanssa vajaat 40 ha metsää ja muuta-
man hehtaarin peltoa. Parasta kaikes-
sa on, että kiinnostus metsätalouteen 
on tarttunut myös poikaamme Ander-
siin.  Hän omistaa nykyisin Våtskäris-
sä noin 55 hehtaarin metsätilan”, Ed-
gar kertoo. Anders, joka työskentelee 
matkustajalaivan konepäällikkönä, on 
tänä talvena harventanut nuorempaa 
kasvatusmetsää. ”Olen harventanut ja 
ajanut puut metsästä nelipyörällä ja pe-

Pitkin rannikkoa reviirin toiminta-alu-
eella, Pyhtäältä idässä Hankoon län-
nessä, on lukematon määrä suurempia 
ja pienempiä saaria. Monilla saarilla 
kasvaa kitukasvuista metsää ja toiset 
ovat aivan paljaita. Joukkoon mahtuu 
kuitenkin myös saaria, joilla kasvaa 
samanlaista metsää kuin mantereella. 
Yksi näistä saarista on Våtskär Kabbö-
len kaakkoispuolella Loviisassa. Saari 
sijaitsee noin puolen kilometrin pääs-
sä mantereelta ja sen pinta-ala on noin 
500 ha. Vanhojen muinaislöytöjen pe-
rusteella tiedetään, että saari on ol-
lut osittain asuttu jo kauan aikaa sit-
ten ja se on sijainnistaan johtuen ollut 
tärkeä välietappi kauppamatkaajille ja 
armeijalle. Ensimmäiset merkinnät va-
kituisesta asutuksesta löytyvät kirkon-
kirjoista 1500-luvun lopulta. Våtskär 
käsitti alunperin neljä tilaa. Sukupol-
vien aikana tiloista on lohkottu usei-
ta pienempiä maa-alueita ja tontteja. 
Alussa kalastus muodosti pääelinkei-
non ja lisäksi oli hylkeenpyyntiä. Myö-

SaariStohakkuu
Teksti: Torolf Finnbäck
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Johan Engstrom
Toimitusjohtaja
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johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
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Kristian Ginman 
Hankintaesimies 
0400 788 038 

kristian.ginman@nyved.fi

David Lundqvist
Hankintaesimies

040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi

Robert Andersson, Gunvor Eriksson, Edgar Eriksson, Anders Eriksson ja Svante 
Rikberg

rävaunulla. Yhteensä kasaan tuli noin 
80 irtokuutiota puuta, jonka olen loh-
konut polttopuuksi. Aiemmin syksyllä 
raivasin taimikoita. Nyt huhti-touko-
kuussa on tarkoitus, että reviiri har-
ventaa minulle noin viisi hehtaaria. Oi-
keastaan minulla ei ollut suunnitelmia 
hakkauttaa tänä vuonna, mutta kun 
Robert Andersson metsäreviiristä otti 
yhteyttä ja kertoi, että naapuri on hak-
kaamassa metsää ja että minun kannat-
taisi olla mukana nyt, kun hakkuuko-
neet ovat saarella, päätin osallistua”, 
sanoo Anders. 

Robert Andersson metsäreviiril-
lä vastaa metsänomistajakontakteis-
ta entisen Pernajan alueella. ”Saareen 
ei mennä joka vuosi hakkaamaan, jo-
ten siksi on tärkeää yrittää kartoittaa, 
ketkä tahtovat olla mukana. Pienem-
millä tiloilla ei voi hakata joka vuo-
si vaan on järkevää hakata enemmän 
ehkä joka viides vuosi”, Robert miet-
tii. Puutavaraa ajetaan metsästä osit-
tain rantaan välivarastoon, osittain 
suoraan proomuun. Välivarastoa tar-
vitaan, jotta proomu saadaan täytettyä 
nopeasti ja se pääsee lähtemään man-
nerta kohti. Proomuun mahtuu noin 
120-140 m3 puuta, riippuen puutava-
ralajista. Puutavara ajetaan Isnäsin sa-
tamaan, mistä kuorma-autot nostavat 
puut autoihin. Tässä on tärkeää, että 
tiedotus kaikkien asianosaisten yrittä-
jien ja puun vastaanottajien kesken toi-
mii, jotta puutavara liikkuu sujuvasti 
kannolta loppukäyttäjälle. ”Talvi jat-
kui tänä vuonna myöhään ja kesti ai-
kansa ennen kuin sisälahdet olivat niin 
jäättömiä, että moottoriveneellä pää-
si kulkemaan. Hakkuukauden alkaes-
sa olemme keränneet 5000-6000 m3 
eri saarista, joihin menemme hakkaa-
maan”, kertoo Robert kesän saaristo-
hakkuista.

Anders Eriksson, Robert Andersson ja Börje Nyholm
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