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Viimeisten vuosien aikana olemme kokeneet monia 
esimerkkejä siitä, kuinka tärkeää meille metsänomis-
tajille on, että yhteiskunnassa vaikuttaa luottamus-
henkilöitä ja järjestöjä, jotka vaalivat metsäsektorin 
etuja. Yhteiskuntasuunnittelun prosessit ja muutok-
set vaikuttavat jatkuvasti käytännön metsätalouden 
harjoittamiseen. Kansallisesti meillä on ollut ja on 
parhaillaan ajankohtaisia lakiehdotuksia, jotka jät-
tävät jälkensä siihen, miten meillä on mahdollisuus 
ja miten meidän sallitaan harjoittaa elinkeinoam-
me. Kansainvälisellä tasolla komissio ja Euroopan 
unioni haluavat vahvistaa otettaan jäsenmaittensa 
metsäpolitiikasta. Silloin on tärkeää, että kansalliset 
erityisolosuhteemme tässä metsävaltaisessa maassa 
huomioidaan ja että meidän etujamme valvotaan 
riittävästi.
 Emme myöskään saa unohtaa finanssipoliittisia 
päätöksiä. Joka hallitusohjelmaa tehtäessä ja vuosit-
taisissa budjettineuvotteluissa päätetään kehyksistä, 
jotka olennaisesti vaikuttavat yksityismetsätalouden 
kannattavuuteen. Vähän väliä esille nostettavia ve-
ropoliittisia uhkakuvia ovat ehdotukset kiinteistöve-
rotuksen ulottamisesta metsämaahan ja jonkinlainen 
metsätilamaksu. Joillekin etujärjestöille ehdotukset 
ovat olleet tervetulleita, mutta onneksi enemmän 
metsätalouteen paneutuneet poliitikot ovat ymmär-
täneet tämänkaltaisten ehdotusten kohtuuttomuu-
den. On järjetön ajatus uskoa, että metsänomista-
jille kohdennetuilla lisärasitteilla saataisiin heidät 
olemaan aktiivisempia metsätaloudessaan. Toteutu-
neissa kyselyissä on havaittu aivan päinvastainen re-
aktio. Tämänkaltaisilla päätöksillä ja ratkaisuilla on 
riski johtaa vielä passivoituneempiin metsänomista-
jiin ja siten tärkeitten metsänhoitotöitten tekemättä 
jättämiseen tai ainakin niiden viivästymiseen.
 Metsänomistajat maksavat tuloveroa voimassa 
olevien pääomaveroprosenttien mukaan, 30 tai 32 
prosenttia. Elinkeinona metsätalous on nykysäädös-
ten mukaan kovemmin verotettu kuin monet muut 
elinkeinot ja erot tulevat suuremmiksi, jos hallituk-

sen esitykset yhteisöverotuksen ja tiettyjen osinkotu-
lojen verotuksen keventämisestä menevät läpi. Tosi-
asia nykyäänkin jo on, että keskivertometsätalouden 
harjoittajalla on korkeampi verokanta kuin esimer-
kiksi keskivertopalkansaajalla.
 Tarvittaisiin yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka 
ohjaavat metsätaloutta ja metsänomistajuutta yrit-
täjämäisemmäksi. Tämänkaltaiset ratkaisut johtai-
sivat todennäköisesti aktiivisuuden lisääntymiseen 
ja sitä kautta aktiivisempaan otteeseen metsien hoi-
dossa, mikä jatkovaikutuksena antaisi tasaisempia 
puuvirtoja ja oikeaan aikaan suoritettuja metsänhoi-
totoimenpiteitä. Tästä hyötyisivät kaikki metsäalan 
toimijat, yhteiskuntatalous mukaan lukien.
 Viime budjettiriihessä edunvalvojamme onnistui-
vat taas kerran saamaan torjuntavoiton kiinteistöve-
ron ulottamisesta metsämaahan ja eri metsätalouden 
rahoitussääntöjen leikkaamisesta. Jotta näitä paikal-
lisia, kansallisia ja kansainvälisiä etuja valvotaan 
ilman keskeytyksiä, tarvitaan henkilöverkostoja ja 
järjestöjä, joilla on ja joille annetaan tarvittavat re-
surssit asioitten hoitamiseksi. Viime kädessä päätök-
set koskevat ja vaikuttavat meihin metsänomistajiin 
ja siksi meillä on myös viime käden vastuu ylläpitää 
ja turvata tarvittavat resurssit.
 Riippumatta eri rakenteista ovat metsänomistajan 
edunvalvonnan juuret meissä itsessämme ja yhdessä 
sen järjestön kanssa, joka on meitä konkreettisesti 
lähinnä. Meille metsäreviirin jäsenille reviiri on se 
järjestö, johon me turvaudumme, ja johon me ase-
tamme odotuksemme. Ja reviiri onkin ainoa paikalli-
sesti toimiva järjestö, joka kaikissa tilanteissa ilman 
poliittisia tai muita sidonnaisuuksia toimii metsän-
omistajan parhaaksi ja metsätalouden kannattavuu-
den kohentamiseksi.
 Joten älä koskaan epäröi olemasta yhteydessä 
Sinun luottamushenkilöösi tai metsävastaavaasi re-
viirissä, me olemme Sinun metsätalouden tarpeitasi 
hoitamassa!

Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

YksitYismetsätalouden 
edunvalvontaa

tarvitaan
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Yleiskatsaus
Teksti: Magnus Wiksten

Metsäteollisuuden markkinatilanne oli 
kokonaisuutena vaikea vuonna 2012. 
Metsäteollisuustuotteiden kysyntä oli 
vaimeaa yleisen taloudellisen epävar-
muuden vuoksi. Tämä heijastui erityise-
si vientihintakehitykseen. Paperin keski-
määräinen vientihinta kokonaisuutena 
nousi viisi prosenttia, mutta kartongin 
vientihinta laski prosentin edellisvuo-
desta. Sellun keskimääräinen vientihin-
ta laski kymmenyksen. Vientimäärä sen 
sijaan kasvoi reilulla kymmenyksellä 
vuodesta 2011. Vanerin vientimäärät 
ja -hinnat säilyivät suunnilleen vuoden 
2011 tasolla. Metsäteollisuuden kan-
nattavuus oli sellun ja kartongin osalta 
hyvä. Paino- ja kirjoituspaperiteollisuu-
den sekä sahateollisuuden kannattavuus 
oli heikko.

Metsäteollisuuden tuotanto laski Suo-
messa vuonna 2012 kokonaisuutena 
noin kolme prosenttia. Paperia ja kar-
tonkia tuotettiin 10,7 miljoonaa tonnia, 

mikä oli kuusi prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2011. Sellua tuotettiin 
puolestaan prosentti enemmän kuin 
edellisvuonna eli 6,8 miljoonaa tonnia. 
Sahatavaran tuotanto supistui neljä 
prosenttia ja oli 9,3 miljoonaa kuutio-
metriä vuonna 2012. Vaneria tuotet-
tiin prosentti vähemmän kuin vuonna 
2011.  

Metsänhoito
Metsänviljelyala oli suunnilleen saman-
suuruinen kuin edellisenä vuonna ja re-
viiri välitti noin 1,26 milj. tainta. Maan-
muokkausala kasvoi hieman vuoden 
2011 tasosta ja yhteensä maanmuok-
kausta toteutettiin reilut 900 hehtaaria. 
Reheville kasvupaikoille paremmin sopi-
va ojitus- ja laikkumätästys kasvoi 200 
hehtaarilla. Taimikonhoidon pinta-ala 
kasvoi 275 hehtaarilla verrattuna viime 
vuoteen, mutta samanaikaisesti nuoren 
metsän kunnostuksen pinta-ala väheni. 
Nuoren metsän hoitoa toteutettiin kaik-

kiaan vajaat 1631 
hehtaaria, mikä 
vastasi asetettua ta-
voitetta. 

Puukauppa
Puukauppa revii-
rin toimialueella 
oli suhteellisen vil-
kasta vuoden 2012 
aikana ja jäsenten 
puiden välitys on-
nistui suunnitel-
mien mukaisesti. 
Tapaninpäivänä 
maata ravistellut 
myrsky johti puun 
ylitarjontaan var-
sinkin kuusitukin 
osalta ja hintataso 
aleni monin pai-
koin dramaattises-
ti. Reviirin hinnat 
pysyivät kuitenkin 
asiallisella tasolla, 

koska solmitut sopimukset oli tehty 
ennen myrskyä. Syksyllä puun kysyntä 
oli hyvä. Puumarkkinoilla vallinneen 
epävarmuuden ja Euroopan epävakaan 
talouden johdosta puun hintataso laski 
kuitenkin hieman vuoden 2011 tasosta.
 Reviirin välittämän puun koko-
naismäärä vuonna 2012 oli 684 199 
m3. Toimintasuunnitelman tavoite oli 
650 000 m3 eli reviiri välitti puuta hie-
man suunniteltua enemmän. Kaikkien 
puutavaralajien keskimääräiset hinnat 
olivat alempia kuin vuonna 2011.

Koulutus ja tiedotus
Metsänomistajille järjestettiin 4.10. kak-
si metsätaitokilpailua, toinen Sipoossa 
ja toinen Inkoossa. Reviirin toimihen-
kilöt pitivät esitelmiä erilaisilla kursseil-
la ja tuottajajärjestöjen tilaisuuksissa. 
Raaseporissa järjestettiin 31.10. alueel-
linen metsäenergiapäivä ja 1.11. järjes-
tettiin metsäpäivä Lapinjärvellä. Metsä-
messuilla Helsingin Messukeskuksessa 
9.–11.11. reviiri vastasi metsänhoitoyh-
distysketjun messuosastosta. Reviirin 
lehti ilmestyi kaksi kertaa. Tiedotusta 
täydennettiin lehtijutuilla päivä- ja am-
mattilehdissä.
 Vuoden aikana reviirin henkilökun-
ta osallistui useille kursseille ja koulu-
tustilaisuuksiin. Toimihenkilöillä oli 
mahdollisuus osallistua perinteisiin Tal-
vimetsäpäiviin Espoossa sekä Skogskul-
tur-yhdistyksen kesäretkeilyyn.

Valtuusto ja hallitus 2012
Valtuuston kevätkokous pidettiin 12.4. 
Espoossa, Axxell Överbyn tiloissa. 
Hallituksen puheenjohtaja Otto von 
Frenckell totesi avauksen yhteydessä, 
että joulun pyhien myrsky koetteli Länsi 
Uudenmaan metsiä rajusti. Myrskypuil-
le reviiri onnistui kuitenkin löytämään 
ostajia ja reviirin hintataso on ollut 
hyvinkin kilpailukykyinen. Metsäpoli-
tiikassa on useita avoimia kysymyksiä. 
KEMERA-lain mukaiset varat ovat riit-
tämättömät ja lähivuosien aikana on 
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todennäköistä, että laki metsänhoitoyh-
distyksistä kirjataan uusiksi. On myös 
mahdollista, että laki lakkautetaan ko-
konaan. 
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Robert Haglund. Vuoden 2011 toimin-
takertomus ja tilinpäätös vahvistettiin.  
Vaali- ja äänestysjärjestyksen mukaisesti 
valtuusto valitsi vaalitoimikunnan val-
tuustovaaleihin. Hallituksen esityksestä 
valtuusto nimitti myös vaalien valmiste-
luvaliokunnan. Sääntömääräisten asioi-
den käsittelyn jälkeen Svenska småbruk 
och egna hem Ab:n, toimitusjohtaja 
Håkan Fagerström kertoi Överbyn toi-
minnasta. Ann-Marie Rosenqvist-Berg 
kertoi puolestaan Axxellin Överbyn yk-
sikön koulutusohjelmista.
 Syyskokous pidettiin 27.11. Espoos-
sa Axxell Överbyn tiloissa. Avaukses-
saan hallituksen puheenjohtaja Otto 
von Frenckell totesi, että kilpailukyky 
Suomessa ja Euroopassa yhä huononee. 
Kymmenen vuoden aikana palkkaku-
lut ovat nousseet 40 prosentilla. Ilman 
kannattavaa metsäteollisuutta ei ole 
metsätaloutta ja päinvastoin. Paperite-
ollisuudelle tulevaisuus ei näytä kovin 
valoisalta ja ylituotantoa on vieläkin.
 Uuden lain metsänhoitoyhdistyksis-
tä odotetaan astuvan voimaan vuoden 
2015 alussa. Huomattavin ero vanhaan 
lakiin on luultavasti jäsenyyden ja met-
sänhoitomaksun täysi vapaaehtoisuus. 
Uudessa laissa olisi tärkeä, että nykyis-
ten metsänhoitoyhdistysten olemassa-
olo turvataan, että aikaisempi jäsenyys 
jatkuu automaattisesti, ja että aikaisem-
man toiminnan tuloksena kerättyä va-
rallisuutta ei tarvitse luovuttaa. Ilman 

varoja on mahdotonta pitää toiminta 
käynnissä. 
 Puheenjohtaja lopetti aloituspuheen-
sa kiittämällä istuvaa valtuustoa sen 
omistautumisesta reviirin toimintaan. 
Hän kiitti erityisesti niitä valtuuston jä-
seniä, jotka ovat olleet mukana kauan. 
Vaikka valtuustotehtävä nyt loppuu, 
niin työ kentällä saattaa reviirin sano-
maa eteenpäin jatkuu. Reviirin uudessa 
valtuustossa on yksi kolmasosa uusia 
jäseniä. Uudelle valtuustolle tulee tehtä-
väksi monta suurta päätöstä, ehkä tär-
keimmät koko reviirin historiassa.
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Håkan Fagerström. Hallituksen jäsenik-
si seuraavalle toimikaudelle 2013–2014 
valittiin Otto von Frenckell, Gösta 
Lundström, Henrika Husberg, Peter 
Simberg, Mårten Malmström, Kaj Sjö-
lund ja Christian Hildén. Varajäseniksi 
valittiin Anna Lemström ja Mikael Ny-
gård. Tilintarkastajaksi valittiin Bengt 
Nyholm, KHT ja varatilintarkastajaksi 
tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy. 
Kokouksen jälkeen metsänhoitaja John-
ny Sved Metsätalouden kehittämiskes-
kus Tapiosta piti esitelmän uusista met-
sänhoitosuosituksista.
 Hallitus piti vuoden aikana seitsemän 
kokousta. Otto von Frenckell toimi hal-
lituksen puheenjohtajana ja Henrika 
Husberg varapuheenjohtajana.

Talous
Reviirin taloudellinen tulos oli hyvä. 
Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 
voittoa kertyi 230 592 euroa (81 332 
euroa vuonna 2011). Puunvälityksen, 
korjuun sekä metsänhoidon ja metsän-

arvioinnin tulot olivat vajaat 1,9 milj. 
euroa, mikä oli noin 120 000 euroa 
enemmän kuin mitä talousarviossa oli 
esitetty. Toteutetun ja talousarviossa 
esitetyn tuloksen ero johtuu mm. siitä, 
että välitetty puumäärä todellisuudessa 
oli noin 35 000 m3 suurempi. Reviirin 
vuoden aikana keräämä metsänhoito-
maksu oli 688 161 euroa. Menoja oli 
noin 120 000 euroa vähemmän kuin 
mitä talousarviossa oli esitetty. Mer-
kittävin menoerä muodostuu henkilös-
tökuluista, joiden määrä oli noin 2,24 
milj. euroa.

Toimintaan vaikuttaneet muut 
tapahtumat
Sääolosuhteet oli taas kerran se muuttu-
ja, joka asetti suurimmat haasteet. Vuo-
den 2011 Tapaninpäivän myrsky kaatoi 
puita 150 000 m3:n edestä.  Suurimmat 
tuhot esiintyivät läntisellä Uudellamaal-
la Tenholan ja Bromarvin alueilla. Kor-
juutyöt myrskytuhometsissä jatkuivat 
kesään asti. Syksy ja varsinkin myöhäis-
syksy oli erittäin sateinen ja korjuuolo-
suhteet olivat verrattavissa kelirikkoai-
kaan. Joulukuussa reviirin alueella satoi 
50 senttimetriä lunta ja maa oli sula uu-
teen vuoteen asti. 
 Lokakuussa Verohallinto suoritti 
verotarkastuksen. Tarkastus kosketti 
reviirin tulo- ja arvonlisäverotusta sekä 
ennakonperintää vuosilta 2010 ja 2011. 
Tarkastuksessa ei ilmennyt virheitä ja 
verotuksellisia toimenpiteitä ei ehdotet-
tu. Tarkastuksen tulos vahvistaa, että 
reviirissä tehdyt kannanotot ja päätök-
set ovat hyvällä pohjalla, myös verotuk-
sellisesta näkökulmasta katsoen. 
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Gunilla lönnroth – nYt on vapaa-ajan vuoro

Metsämaksuja Tammisaaren reviiritoi-
mistolla hoitanut Gunilla Lönnroth on 
siirtynyt eläkkeelle maaliskuun lopulla. 
Hänen työtään jatkaa Ulrika ”Titti” 
Wahlberg, jota Gunilla opasti tehtäviin 
helmikuun alusta. Gunilla aloitti uransa 
metsäreviirillä 1. helmikuuta 1978 sil-
loisen Porvoo-Sipoon metsäreviirin toi-
mistolla Porvoossa reviirimetsänhoitaja 
Valter Hortlingin alaisena. Siellä hän 
työskenteli kymmenen vuotta ja kokeili 
sen jälkeen muita töitä, mutta 1. tammi-
kuuta 2001 hän aloitti taas Eteläisellä 
metsäreviirillä Tammisaaren toimistol-

la. Hän on työskennellyt 
monen metsänhoitajan 

alaisena mm. Janne 
Nybom, Tage Fred-
riksson, Mikael 
Aminoff, Ragnar 
Gartz ja nyt vii-
meiseksi Magnus 
Wiksten. Entinen 
alueneuvoja, ny-

kyinen Nyvedin 
toimitusjohtaja Jo-

han Engström hoiti 

myös jonkin aikaa toiminnanjohtajan 
virkaa. 
 Toimistojen työtehtävät ovat tulleet 
selvemmiksi ja ovat nykyään samanlai-
sia kaikilla reviiritoimistoilla. Toimisto-
esimiehen virka on auttanut tässä asi-
assa, ensin sitä hoiti Carita Boström ja 
nykyään Agneta Holmberg. Työtehtä-
vät ovat muuttuneet paljon vuosien saa-
tossa, alussa kirjanpito tehtiin paperilla 
Taylorix–järjestelmän avulla. Nykyään 
lähes kaikki työt tehdään tietokoneel-
la Silvadatan eri kirjanpito-ohjelmien 
avulla.
 Gunilla on aina viihtynyt työssään. 
Päivittäiset puhelut ja metsänomistajien 
vierailut ovat olleet työn parasta puolta. 
Hänen sosiaalinen ja iloinen luonteen-
sa on aina ollut hieno käyntikortti vie-
railijoille. Titti, joka nyt jatkaa hänen 
tehtävissään, saa vastuullisen tehtävän 
jatkaa samalla tavalla. Gunillan mieles-
tä työtehtävien luovuttaminen Titille on 
helppoa, koska hänen metsätalousinsi-
nöörikoulutuksensa ja kokemuksensa 
kenttätyöstä antaa käytännön sormi-
tuntumaa eri yksiköistä kuten kiinto-

m3, irto-m3, hake-m3 ja hehtaari sekä 
metsänomistajien muista mahdollisista 
kysymyksistä.
 Gunilla on aina osallistunut aktii-
visesti metsäalan eri retkille ja aikoo 
myös jatkossa tulla mukaan METO:n 
(Metsäalan asiantuntijat) järjestämille 
jäsenretkille. Hän on kiitollinen siitä, 
että hän on saanut pysyä terveenä. Va-
paa-ajanongelmia ei tule, hän sanoo pil-
ke silmäkulmassa. Steppikenkien raudat 
ruuvataan paikalleen ja jääradalla ajo-
mahdollisuuksia hän myös tutkii. On 
kerrassaan ihanaa, kun saa tehdä mitä 
haluaa!
 Parhaillaan hän myy omakotitaloaan 
Tammisaaressa ja suunnittelee muuttoa 
Porvooseen, missä hänellä on paljon 
sukulaisia ja ystäviä. Porvoossa asuu 
kaksi lasta ja lapsenlapsi ja Tammisaa-
reen jää lapsi ja kaksi lastenlasta. Kans-
saihmisten tukeminen ja auttaminen on 
jatkossakin Gunillalle tärkeää, on aina 
mukavaa auttaa toisia. Sen me toimi-
henkilöt olemme saaneet kokea monta 
kertaa ja toivotamme hänelle mukavia 
eläkepäiviä.

Text: Benjamin Leham

�



ulrika WahlberG jatkaa
reviirin toimistolla tammisaaressa

Teksti: Benjamin Leham

Gunilla Lönnrothin jäädessä eläkkeelle 
Ulrika ”Titti” Wahlberg jatkaa hänen 
työtehtäviään. Titti aloitti jo 1. helmi-
kuuta ja on nyt perehtynyt Gunillan 
kanssa uusiin työtehtäviinsä. Hän on 
koulutukseltaan metsätalousinsinööri, 
joksi hän valmistui vuonna 1992, ja 
hän on aikaisemmin työskennellyt kent-
tätehtävissä sekä Eteläisellä metsäre-
viirillä että entisellä Kirkkonummi-Es-
poo-Helsingin yksityishoitoalueella eri 
työnjohtotehtävissä, ensin harjoittelija-
na ja myöhemmin Christer Lönnqvistin 
työnjohtajana. Hän hoiti kaikkia töitä 
uudistamistöistä päätehakkuuseen sekä 
metsureiden että urakoitsijoiden avulla. 
Näin kentän kaikki käsitteet puutava-
rahintoineen ja määrineen ovat varsin 
tuttuja hänelle, mikä on hyvä asia, kun 
hän nyt hoitaa neuvojien tekemiä lop-
puselvityksiä maksatukseen. Myös neu-
vojien työ helpottuu, kun toimistovir-

man asian saavat myös metsänomistajat 
huomata. Toistaiseksi hän on viihtynyt 
erinomaisesti. Hän työskentelee neljänä 
päivänä viikossa, joten loppuselvityksi-
en maksupäivä on jatkossa torstai, kun 
perjantai on hänen vapaapäivänsä.
 Titti on asunut vuodesta 2005 In-
koossa omakotitalossa perheensä 
kanssa. Aviomiehen lisäksi perheeseen 
kuuluu tytär Ida 14 vuotta ja poika To-
bias 12 vuotta sekä sekarotuinen koira. 
Vapaa-aika kuluu lasten harrastuksien 
lomassa, Ida harrastaa modernia tans-
sia ja Tobias harrastaa laskettelua ja 
osallistuu aktiivisesti VPK-toimintaan.  
Mikäli aikaa jää näistä, Tittin suurin 
intohimonsa on kalastus kaikissa muo-
doissa. Kalastusta hän harrastaa Barö-
sundin saaristossa. Sieltä perhe on myös 
vuokrannut kesämökin, missä he naut-
tivat yhteisestä vapaa-ajasta ja keräävät 
energiaa tuleviin koitoksiin.

kailija tietää, miten kenttä toimii. Titti 
tulee hyvin toimeen kaikkien ihmisten 
kanssa, joten Gunillan saappaisiin hyp-
pääminen onnistuu häneltä helposti. Sa-

Nyved

Ostaa ja myy
tukki-, kuitu- 
ja energiapuuta

Johan Engström
Toimitusjohtaja
0400 304 963

Henrik Holmberg
Hankintaesimies
0400 988 327

Kaj Lindén
Hankintaesimies
0400 304 173
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uusia henkilöitÄ hallitukseen Teksti: Torolf Finnbäck

Syksyllä 2012 pidettiin jo kolmannet 
metsähoitoyhdistysvaalit Eteläisellä 
Metsäreviirillä. Vanha valtuusto va-
litsi kokouksessaan marraskuussa uu-
den hallituksen ja varajäseniä vuosille 
2013–2016. Vanha hallitus sai valtuus-
ton luottamuksen ja sai jatkaa työtään, 
varajäseniksi valittiin Anna Lemstöm 
Suintiosta ja Mikael Nygård Loviisasta. 
Hallitus on jo aikaisemmissa Metsäre-
viirilehdissä esitelty, joten nyt keskity-
tään varajäseniin.

Mikael Nygård valittiin valtuustoon nyt 
toisen kerran, joten hän saa jatkaa vuo-
desta 2008 alkanutta pestiään. Mikael 
on kotoisin Loviisan Mickelspiltomista. 
Seudulla maa- ja metsätalous kuuluu 
vielä suuriin elinkeinoihin. ”Kuulun 
sukupuuttoon kuolevaan sukupolveen, 
niihin jotka vielä viljelevät sulan maan 
aikana peltoja ja tekevät hankintahak-

kuuta talvisin”, nauraa Mikael. Tilaan 
kuuluu noin 80 hehtaaria peltoa ja noin 
110 hehtaaria metsää. ”Pääsääntöisesti 
hoidan kaikki kasvatusmetsät itse. Työs-
kentelin 1990-luvulla itse metsäalalla, 
jolloin olin paikallisen urakoitsijan lei-
vissä. Olen ajanut sekä ajokonetta että 
harvesteria ja nyt minulla on oma pieni 
harvesteri, jolla hoidan harvennusmet-
sät. Välillä ehdin auttaa naapureitakin. 
Uudistushakkuut annan Reviirin hoitaa. 
Metsätalousneuvojani jakaa leimikot 
eri ostajalle riippuen puiden koosta ja 
laadusta. Tämä on minun osaltani toi-
minut hyvin ja on taloudellisesti oikein: 
hoidan kalliimmat työt itse ja annan 
toisten hoitaa halvimmat työt”, selittää 
Mikael. Mikaelin mieltä on askarrutta-
nut, kuka metsiämme tulevaisuudessa 
hoitaa. ”Hankintahakkaajien rivit aina 
vain harvenevat ja metsureitten keski-
ikä rupeaa olemaan jo aika korkea eikä 

ala kiinnosta nuoria. On aika kummal-
lista, jos työt pitää ulkomaalaisilla teet-
tää! Meillä kaikilla metsäsektorilla on 
suuri vastuu siitä, että saadaan nuoria 
kiinnostumaan metsäalasta ja työllistet-
tyä. Moni nuori voisi varmaan pienellä 
opastuksella tehdä istutus- ja raivaus-
työtä omalla kotiseudullaan”, sanoo 
Mikael.
 Metsänhoitoyhdistyksen luottamus-
tehtävien lisäksi Mikael istuu mukana 
Lovisa gymnasiumin johtokunnassa 
sekä Vapaapalokunnan hallituksessa. 
Mikael toimii puheenjohtajana Liljen-
dal lantmannagilletissä sekä Mickels-
piltomin vesiosuuskunnassa. ”Viime 
aikoina olen ollut mukana metsätaito-
kilpailuissa. On mukavaa tavata vanho-
ja tuttavia ja rentoutua syksyn peltotöi-
den jälkeen”, sanoo Mikael. 
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kin, mutta ennätyspaksu lumipeite on 
toistaiseksi siirtänyt töitä tuonnemmak-
si.
 Annan mielestä metsäreviirin rooli 
neuvonta-asioissa on merkittävä var-
sinkin nyt, kun sekä Metsänhoitoyhdis-
tyslakia että Metsälakia ollaan uudis-
tamassa. Metsäreviirin on säilytettävä 
vahvan roolinsa ja asemansa metsän-
omistajien omana järjestönä, kun uudet 
lait astuvat voimaan. Kun muut toimijat 
tahtovat määrätietoisesti ottaa osansa, 
on reviirin pysyttävä kilpailussa muka-
na. Tiedonjakelun metsänomistajille on 
oltava entistä tehokkaampaa, vaikka se 
hoidetaankin hyvin jo nyt. Valtuustojä-
senien tapaamisten reviirin toimihenki-
löiden kanssa on jatkuttava, molemmat 
osapuolet hyötyvät siitä. Valtuuston asi-
antuntemusta on myös hyödynnettävä. 
Metsäreviirin loppuselvitykset tehdyistä 
töistä on myös saatava nopeammiksi. 
Maataloudessa viljan mittaustulos saa-
daan jo samana päivänä tekstiviestinä 
puhelimeen. Siitä mallia kaikille puu-
kaupan osapuolille!

Teksti: Benjamin Leham 

Anna Lemström on kotoisin Karubyn 
kartanosta Siuntiosta. Myös hänet va-
littiin ensimmäistä kertaa metsäreviirin 
valtuustoon vuonna 2008. Nyt hän toi-
mii hallituksen varajäsenenä.

Anna on koulutukseltaan agronomi ja 
viljelee noin 100 hehtaarin kotitilaa 
aviomiehensä Tomin kanssa perinteisillä 
leipäviljoilla ja öljykasveilla. Kasvullista 
metsämaata on noin 100 hehtaaria. Per-
heeseen kuuluvat myös neljä- ja kym-
menvuotiaat pojat. Metsällä on koko 
perheelle suuri merkitys taloudellisten 
arvojen lisäksi myös virkistyskohteena. 
Kartano on ensimmäisiä hakelämmi-
tykseen siirtyneitä tiloja, kun Annan 
isä siirtyi hakelämmitykseen jo vuonna 
1979! Vuositasolla lämpiävät nyt kah-
den omakotitalon lisäksi kartanon tär-
keimmät talousrakennukset noin 250 
hake-m3:n avulla.
 Metsäreviiri hoitaa kaikki suurim-
mat metsätyöt, joitain pieniä töitä suo-
ritetaan itse. Parhaillaan suunnitellaan 
energiapuukorjuuta pellonreunoja pit-
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raivauskampanjan seuranta
Teksti: Torolf Finnbäck

Keväällä 2012 käynnistimme taimikonhoitokam-
panjan. Syksyllä saimme väliraportin kampanjan 
etenemisestä: ajanjaksolle oli myönnetty taimikon-
hoitoon Kemera-tukea selvästi edellisvuosia enem-
män. Vähimmäispinta-ala rahoitushakemukselle 
on yksi hehtaari ja tuki myönnetään metsänomis-
tajalle riippumatta työn tekijästä. Nyt kun meillä 
on tilastot koko vuodelle, voimme olla melko tyy-
tyväisiä tulokseen. Viimeisen kahdeksan vuoden 
tilastot näyttävät tältä:

Kuten tilastoista käy ilmi, on kampan-
javuotena raivattu ennätykselliset 1245 
hehtaaria taimikkoa. Mainittakoon vie-
lä, että näissä luvuissa ovat ainoastaan 
ne taimikot, joille on myönnetty Keme-
ra-tukea.
 Tilastojen ulkopuolelle jäävät kaik-
ki hehtaaria pienemmät taimikot sekä 
kaikki ne metsät, jotka ovat sellaisten 
yhtiöitten ja yhteisöiden omistukses-
sa, joitten päätoimenkuvaan ei kuulu 
metsätalouden harjoittaminen. Samaan 
ryhmään kuuluvat kaikki kuntien ja 
kaupunkien omistamat metsät. Kaiken 
kaikkiaan raivattiin Eteläisen metsäre-

viirin alueella 1620 hehtaaria vuonna 
2012.
 Jos teemme yhteenvedon kampanja-
vuoden tuloksesta voimme todeta, että 
olemme hoitaneet ennätyksellisen pal-
jon taimikoita. Mutta voimmeko olla 
tyytyväisiä tulokseen? Kampanjavuote-
na onnistuimme hoitamaan 164 hehtaa-
ria enemmän taimikoita kuin kahdeksa-
na viime vuotena keskimäärin. Suunta 
on hyvä, mutta olemmeko pysyvästi 
onnistuneet herättämään metsänomis-
tajien kiinnostuksen taimikonhoidon 
tarpeellisuudesta. Mitä tapahtuu ensi 
vuonna, kun meillä ei ole kampanjaa, 

       2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Kemera-rahoitetut taimikot, ha/vuosi   1245   970   995 1052 1124 1058 1233   974

tai jos taimikonhoidon rahoitusehdot 
muuttuvat? Lisäämällä neuvontaa tai-
mikonhoidon tarpeellisuudesta voimme 
saavuttaa tavoitteet jatkossakin. Reviiri 
järjestää syksyn aikana kursseja taimi-
konhoidosta ja raivaussahan käyttämi-
sestä, paikka ja aika ilmoitetaan paikal-
lisissa lehdissä.
Kurssien alustava aikataulu
Siuntio   6.8.2013
Tammisaari  7.8.2013
Porvoo   8.8.2013
Loviisa   9.8.2013
Ilmoittautumiset kaikkiin kursseihin 
viimeistään 10.07.2013.
borga@revir.org tai 019-580 993
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silvanetti ja metsÄsuunnittelu
Eteläisen metsäreviirin alueella on noin 6400 metsänomistajaa. Jokaisella metsänomistajalla on oma käsityksensä siitä, mitä 
hän metsästään haluaa: joku laskee tarkasti saatavat tulot, toinen panostaa enemmän virkistyskäyttöön, ja kolmas näkee 
metsän turvana odottamattomille menoille jne. Neuvojan näkökulmasta metsänomistajan tarve neuvoista ja metsäpalveluista 
vaihtelee. Riippumatta metsänomistajan metsäosaamisesta tehokkain tapa välittää tietoa eteenpäin on henkilökohtainen ta-
paaminen metsänomistajan ja neuvojan välillä, tietysti mieluiten metsässä. Kun perinteinen metsänomistaja miltei poikkeukset-
ta asui tilallaan, saattaa tänä päivänä metsänomistaja asua muualla tai ainakin käydä vakituisesti töissä tilansa ulkopuolella. 
Tilaisuudet henkilökohtaiseen tapaamiseen ovat vähentyneet, mikä on suuri haaste kaikille neuvontaorganisaatioille. 

oivan apuvälineen ylläpitää yhteyttä 
metsätalousneuvojaan. 
 Saadakseen maksimaalisen hyödyn 
SilvaNetistä tulee kuviotietojen olla 
suhteellisen tuoreet. Jos metsäsuunni-
telma on muutaman vuoden vanha ja 
tilalla on ollut toimintaa, niin reviirin 
toimihenkilö voi päivittää suunnitel-
man tiedot. SilvaNetissä kuviotiedot on 
helppo päivittää sitä mukaan, kun työtä 
tehdään metsässä. SilvaNetissä metsän-
omistaja saa hyvän yleiskatsauksen tilan 
hakkuu- ja metsänhoitoehdotuksista. 
Suunnitelman kuviot voidaan helposti 
lajitella kehitysluokan, iän, puulajin tai 
maaston mukaan. Poimimalla kuvio-
kartasta ne kuviot, joita on tarkoitus 
hakata, saa helposti laskelman hak-
kuun kuutiomääristä sekä rahallisesta 

arvosta. Hintatiedot SilvaNetti hakee 
Metlan kyseisen alueen hintatilastoista. 
Laskelmaan voi tietysti lisätä uudistus-
kustannukset uudistushakkuissa. Met-
sänomistaja voi antaa suunnitelmalleen 
henkilökohtaisen sävyn lisäämällä sii-
hen omia valokuvia metsästään. Re-
viirin toimihenkilöllä on sama mah-
dollisuus käyttää valokuvia, mikä voi 
selkiinnyttää ja helpottaa vastavuorois-
ta keskustelua. Suunnitelman eri toi-
minnot on helppo havaita ja ymmärtää. 
Käyttöohjeet on koottu kätevästi yhden 
napin alle. SilvaNettiin pääsee tutustu-
maan kirjautumalla www.silvanetti.fi-
sivuille ja kirjoittamalla käyttäjätunnus 
Metsämaa ja salasana Mustikka. 

Teksti: Torolf Finnbäck

Silvanetti
Silvadata on eri metsänomistajaorga-
nisaatioiden omistama yhtiö, jonka 
päätehtäviin kuuluu erilaisten metsätie-
to-ohjelmien kehittäminen. Yhtiö on ke-
hittänyt digitaalisen metsäsuunnitelman 
nimeltään SilvaNetti, jonka avulla met-
sänomistaja voi helposti kommunikoida 
reviiritoimihenkilönsä kanssa. Metsä-
suunnitelma sijaitsee isolla palvelimella 
ja metsänomistaja tarvitsee tietokoneen 
ja Internet-yhteyden voidakseen käyttää 
SilvaNettiä. Omilla tunnuksillaan met-
sänomistaja pääsee palvelimeen ajasta 
ja paikasta riippumatta. Jos metsätilalla 
on useampi omistaja, jokainen voi lu-
kea metsäsuunnitelman hakkuu- ja hoi-
toehdotukset. Ulkomailla tai kaukana 
metsätilastaan asuville SilvaNetti antaa 

Metsäsuunnittelu reviirin alueella
Metsäsuunnitelma on monelle met-
sänomistajalle välttämätön apuväline. 
Moni on kysellyt, miten metsäsuun-
nittelu jatkossa toteutetaan ja mihin 
hintaan. Eteläinen Metsäreviiri on 
päättänyt tarjota jäsenilleen metsäsuun-
nitelman hintaan 15 € / ha metsämaa 
+ alv. Ne metsänomistajat, jotka päät-
tävät tilata vuoden 2013 aikana uuden 
suunnitelman, saavat suunnitelmansa 
ilmaiseksi liitettyä SilvaNettiin. Ensim-
mäinen vuosi SilvaNetissä on ilmainen, 
jonka jälkeen maksu on 50 € / vuosi + 
40 senttiä / ha /vuosi + alv. Tilauslomak-
keen saat toimihenkilöltäsi tai Reviirin 
kotisivuilta. 

Raivauskampanjan voittajat
Vuosi sitten, kun käynnistimme rai-
vauskampanjan, lupasimme, että kaikki 
metsänomistajat, jotka ovat hoitaneet 
vähintään yhden hehtaarin nuorta met-

sää, ovat mukana arvonnassa, jossa on 
mahdollisuus saada metsäsuunnitel-
mansa päivitettyä SilvaNettiin. Kahdel-
le metsänomistajalle per tiimi tarjottiin 
tämä mahdollisuus. 

Voittajat ovat:
– Team 1 Knaapinen Tommi
 Littman Ann-Cecilia
– Team 2 Nordström Gustav Sigvard
 Ingberg Leena och Mikael
– Team 3 Enberg Georg
 Westman Gunilla
– Team 4 Fastighetssammanslutning
 Priester db
 Vaara Tapani
– Team 5 Stenberg Rolf
 Björkestam Carl-Olof

Reviirin toimihenkilö ottaa yhteyttä 
voittajiin ja sopii tarkemmin suunni-
telman päivittämisestä ja siirtämisestä 
SilvaNettiin.
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YksitYiselle metsÄnomistajalle mYönnettY 
oma FsC sertiFikaatti

Salon ja Raaseporin rajalla sijaitseville 
Kosken kartanon metsille on myönnetty 
FSC sertifiointijärjestelmän mukainen 
oma sertifikaatti. Tila on jo aiemmin 
PEFC ryhmäsertifioinnissa mukana. 
Kyseessä on ensimmäinen suomalainen 
yksityinen metsänomistaja, jolle myön-
netään oma FSC sertifikaatti. Aiemmin 
yksityisille metsänomistajille on tarjottu 
mahdollisuus liittyä FSC ryhmäsertifi-
ointiin eri metsäyhtiöiden kautta.
 Työ Kosken kartanon metsien serti-
fioimiseksi on tehty yhteistyössä karta-
non, DNV (DNV Certification OY/AB) 
ja Mhy Eteläisen metsäreviirin kanssa. 
 Kosken kartano tunnetaan ennestään 
luomu-herefordpihvikarjastaan ja viime 
vuosina tila on tullut tunnetuksi myös 
aktiivisesta luonnonhoito- ja ympäris-
tötyöstään lähinnä maatalousympäris-
töissä.
 ”Metsien sertifioiminen FSC:n mu-
kaan on meille lyhyellä tähtäimellä jopa 
merkittävä taloudellinen uhraus, mutta 
uskon että tämä panostus tulee vielä 
korolla takaisin sekä euroissa mitattuna 
että elämyksinä monimuotoisimmissa 
metsissä”, sanoo tilan isäntä Fredrik 
von Limburg Stirum. ”Maatilan ym-
päristöarvojen kokonaisvaltainen huo-
mioiminen on tärkeä osa meidän tilan 
toimintaa. FSC on vähän niin kuin Luo-
mutuotanto, aivan liikaa byrokratiaa 
joka ärsyttää ja pelottaa suuren osan 
toimijoista pois, mutta luonto kiittää 
yhtä varmasti”, jatkaa von Limburg Sti-
rum.
 DNV (Det Norske Veritas) on kan-

sainvälinen organisaatio, jonka ta-
voitteena on elämän, ympäristön ja 
omaisuuden suojaaminen. DNV:llä on 
globaalisti noin 11 000 työntekijää noin 
100 maassa. DNV Certification Oy/AB 
on DNV:n suomalainen tytäryhtiö ja 
Suomen  johtava sertifiointiorganisaa-
tio.
 DNV:n  pyrkii edistämään vastuullis-
ta ja kestävää toimintaa ja auttaa asi-
akkaitaan kehittämään toimintaansa 
myös entistä kestävämpään suuntaan. 
 FSC-metsäsertifiointi on uusi palvelu 
Suomen DNV:lle. Kosken kartanon FSC 
Metsäsertifiointi oli samalla myös arvi-
ointi, jossa FSC:n organisaatio tarkasti 
DNV:n pätevyyden FSC-metsäsertifi-
oinnin osalta. Tarkastuksen tuloksena 
DNV:n FSC akkreditointi laajennettiin 
kattamaan myös metsäsertifioinnit Suo-
messa
 (FSC COC eli puun alkuperäketjun 
jäljitettävyyden osalta vastaava päte-
vyys on jo aiemmin ollut olemassa).

 ”Haluamme tarjota asiakkaillemme 
luotettavaa palvelua ja tukea heidän 
pyrkimyksiään kestävään toimintaan. 
Tämä oli ensimmäinen DNV:n toteut-
tama FSC metsäsertifiointi Suomessa ja 
uskomme, että niiden määrä tulee kas-
vamaan.  ” toteaa DNV Certification 
Oy:n toimitusjohtaja Juhani Mikkola. 
”Onnittelemme Kosken kartanoa hei-
dän saavuttamastaan sertifikaatista ja 
hyvästä toiminnasta vastuullisen met-
sien hoidon ja käytön saralla”, jatkaa 
Mikkola.
 Metsänhoitoyhdistys Eteläisen met-
säreviirin jäsenmäärä on 6 400 metsän-
omistajaa ja jäsenten metsäpinta-ala on 
244 000 hehtaaria. Eteläisen metsäre-
viirin toiminnan tavoite on jäseniensä 
harjoittaman metsätalouden kannatta-
vuuden edistäminen. Yhdistyksen toi-
minta perustuu alueelliseen osaamiseen 
ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön met-
sänomistajien kanssa. Kaikessa toimin-
nassa tavoitteena on korkealuokkainen 
ammatillinen osaaminen, palvelujen 
korkea laatu ja kustannustehokkuus 
sekä luottamuksellinen suhde metsän-
omistajiin. 
 ”Metsäreviirin jäsenten metsät ovat 
sertifioituja PEFC-järjestelmän mukaan, 
ja nyt meillä on yksi metsänomistaja, 
joka on sen lisäksi saanut FSC-sertifi-
kaatin. Tämä osoittaa, että harjoitamme 
kestävää metsätaloutta niiden tavoittei-
den ja arvojen mukaan, mitä jäsenil-
lämme on”, sanoo kehittämispäällikkö 
Stefan Borgman Eteläisestä metsärevii-
ristä. 

Fredrik Bäcklund ja Fredrik von Limburg Stirum
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paikkatietoikkuna tarjoaa karttatiedot 
kansalaisten kÄYttöön

Internetin valtakausi on tuonut digitaa-
liset kartta-aineistot vauhdilla perinteis-
ten paperikarttojen rinnalle. Maanmit-
tauslaitoksen ylläpitämä Kansalaisen 
karttapaikka on tarjonnut Suomessa jo 
1990-luvulta lähtien maastokartat ja 
ilmakuvat maksutta kansalaisten käyt-
töön netissä. Googlen ja Microsoftin 
karttapalvelut helpottavat maailman-
laajuisesti ihmisten arkea näyttämällä 
mm. yritysten ja julkisen hallinnon toi-
mipisteiden sijainnin, kertomalla reiti-
tyksen eri kulkuvälineillä ja esittämällä 
satelliittikuvina koko maapallon.  Suuri 
osa suomalaisista suunnistaa liikenne-
verkoissa navigaattoreiden ja muiden 
mobiililaitteiden kartta-aineistojen 
avulla.

Karttatiedon aarrearkku
Hyvin laajasta käytöstä huolimatta eri-
laiset taustakartat sekä ilma- ja satelliit-
tikuvat edustavat tietosisällöltään vain 
hyvin ohutta kerrosta kaikesta julkisin 

varoin kerätystä karttatiedosta. Vuosi-
kymmenten ja -satojen saatossa valtio ja 
kunnat ovat keränneet Suomessa eri hal-
linnonaloilla viranomaistehtävässä mit-
tavan varannon paikkatietoja eli tietoa, 
joka sisältää viittauksen koordinaateilla 
esitettyyn sijaintiin tai maantieteelliseen 
alueeseen. Karttaesitys saadaan visuali-
soimalla paikkatiedot värein ja symbo-
lein digitaalisesti tai paperille. On arvi-
oitu, että jopa 80% kaikesta tiedosta on 
luonteeltaan paikkatietoa.

Viranomaisten karttatiedot 
laajaan käyttöön
Eri viranomaisten paikkatietoja on ol-
lut saatavilla digitaalisessa muodossa 
jo 1980-luvulta lähtien, mutta tiedon 
saatavuus ja käyttö on ollut hyvin ra-
joitettua. Pääsyynä ovat olleet aineisto-
jen maksullisuus sekä hyödyntämiseen 
tarvittavat kaupalliset, usein hintavat 
ammattilaiskäyttöön tarkoitetut paik-
katieto-ohjelmistot.
 Vasta 2000-luvulla laajakaistainen 
internet-yhteys sekä nettiselaimessa toi-
mivat karttakäyttöliittymät ovat mul-
listaneet paikkatietojen hyödyntämi-
sen. Keskeisin voima kehittyneemmän 
teknologian ohella on kuitenkin ollut 
pyrkimys tiedon avaamiseksi laajaan 
käyttöön koko yhteiskunnassa. Poliit-
tinen tahtotila on, että verovaroin ke-
rätty tieto, joka ei sisällä yksityisyyden 
suojan piiriin kuuluvia tai muita luot-
tamuksellisia tietoja, on jaettava hel-
posti ymmärrettävässä muodossa niin 
kansalaisten, yritysten kuin ajantasaista 
tietoa janoavien poliittisten päättäjien 
käyttöön. Yhdistelemällä eri lähteistä ja 
teemoista saatavia kartta-aineistoja tie-
tosisältö rikastuu ja ymmärrys kasvaa 
– on aika nähdä metsä puilta!    

Kansallinen karttatietoportaali 
Paikkatietoikkuna
Paikkatietoikkuna on Maanmittauslai-
toksen kehittämä ja ylläpitämä kaikille 
avoin ja maksuton karttaportaalipalve-

lu, jonka ensimmäinen versio avattiin 
käyttöön vuonna 2009. Palvelu löytyy 
osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi, 
ja se on käytettävissä yleisimmillä net-
tiselaimilla, kuten Internet Explorerilla, 
Firefoxilla, Chromella ja Safarilla. Pal-
velussa vierailee päivittäin runsaat tuhat 
käyttäjää. Paikkatietoikkuna pohjautuu 
kokonaisuudessaan avoimen lähdekoo-
din ohjelmistoihin.
 Paikkatietoikkunan suosituin osio 
on Karttaikkuna, joka tarjoaa kart-
takäyttöliittymän yli 300 karttatason 
katselemiseen eri aihepiireistä, kuten 
geologiasta, hydrografiasta, maanpeit-
teestä, liikenneverkoista, rakennuksista, 
kiinteistöistä jne. Paikkatietoikkunaan 
ei kuitenkaan ole tallennettu kopioita 
kartta-aineistoista, vaan kaikki aineis-
tot haetaan karttaliittymään käyttäjän 
selailtavaksi reaaliaikaisesti internetin 
kautta paikkatietoa tuottavilta ja hallin-
noivilta viranomaisilta. Tietoa tarjoaa 
Paikkatietoikkunassa katseltavaksi jo 
kolmisenkymmentä paikkatiedon tuot-
tajaa, kuten Geologian tutkimuskeskus, 
Suomen ympäristökeskus, Metsäntutki-
muslaitos, Liikennevirasto, Maanmit-
tauslaitos, monet kunnat jne., ja määrä 
kasvaa jatkuvasti.

Uusia näkökulmia tietoja 
yhdistelemällä
Paikkatietoikkunan päätehtävä on esi-
tellä tietoverkon kautta maksutta saa-
tavilla olevaa karttatietoa sekä demon-
stroida erityisesti tietojen yhdistelyn 
tuottamia mahdollisuuksia. Käyttäjä 
voi valita eri aihepiireihin liittyviä kart-
tatasoja päällekkäin ”karttapinoon”.  
Säätämällä pinossa olevien tasojen lä-
pinäkyvyyttä ja keskinäistä järjestystä 
voidaan luoda kokonaan uusi ja rik-
kaampi karttanäkymä. Tietoja yhdiste-
lemällä voidaan jopa löytää täysin uusia 
ilmiöitä ja näkökulmia, jotka eivät nou-
se esiin yksittäisiä karttatasoja erikseen 
tarkastelemalla.    
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Maaperästä puustotietoihin
Ylhäällä olevassa kuvassa on Paikkatie-
toikkunassa koottu karttanäkymä Kirk-
konummen alueelta. Kuvassa on asetet-
tu päällekkäin osin läpinäkyvästi mm. 
seuraavia karttatasoja: Maanmittauslai-
toksen korkeusmalli vinovalovarjostee-
na sekä Maastotietokannan vesi- ja pel-
toalueet, Geologian tutkimuskeskuksen 
maaperäkartta, Metsäntutkimuslaitok-
sen monilähteisen valtakunnan metsien 
inventointiaineistosta puuston keskilä-
pimitta vuonna 2009, Suomen ympäris-
tökeskukselta Natura2000-alueet sekä 
Liikenneviraston Tierekisteristä tiestön 
päällystetiedot ja ajoradan leveys. 
 Karttakuvat latautuvat selaimen 
karttaikkunaan ns. karttatiilinä pala 
kerralla tietoverkon kautta samalla kun 
käyttäjä siirtelee karttaa tai muuttaa 
mittakaavaa zoom-työkalulla. Myös 
kuvassa näkyvä karttaselite saadaan 
sellaisenaan netin kautta karttapalojen 
ohessa.
 Kuvan mukainen karttanäkymä on 
vain yksi esimerkki lähes rajattomasta 
määrästä erilaisista karttatasojen yhdis-
telmistä. Puulajikohtaisten inventoin-
titietojen sekä liikenneverkon ja maa-
perätietojen ohella metsänomistajaa 
tai metsän ostoa suunnittelevaa voisi 
kiinnostaa lisäksi mm. ilmakuvien si-

sältämä tieto, suojelualueiden sijainti, 
kaavoitustiedot sekä kiinteistöjaotus.  
 Karttaikkuna tarjoaakin helpon kei-
non tutkia vaikkapa myytäviä kohteita, 
joskin on syytä huomata, että monesti 
tieto ei ole täysin ajantasaista. Hakkui-
ta ja muita toimenpiteitä on voitu tehdä 
viimeisen ilmakuvauksen tai inventoin-
nin jälkeen.

Yksityisyyden suoja säilyy
Yhä useampia julkisin varoin kerättyjä 
paikkatietoaineistoja avataan maksutta 
laajaan julkiseen käyttöön, mutta hen-
kilöiden yksityisyyden suojasta ei tin-
gitä. Paikkatietoikkunassa selailtavissa 
olevat aineistot tai niiden yhdistelmät 
eivät saa loukata henkilön yksityisyyt-
tä tai mahdollistaa yksittäisen henkilön 
tunnistamista. Esimerkiksi kiinteistö-
jaotus ja -tunnukset ovat nähtävillä, 
mutta kiinteistön omistajatietoja ei ole 
mahdollista saada Paikkatietoikkunas-
sa. Laki kiinteistötietojärjestelmästä 
ohjaa omistajatietojen luovuttamista 
tietopalveluna.

Leijukkeet ja työkalupakki 
kartankäyttäjän apuna
Saapuessasi Paikkatietoikkunan Kart-
taikkunaan ensimmäistä kertaa pääset 
halutessasi ensin opastetulle tutustu-

miskierrokselle pikaoppaan avulla. 
Opastuskierroksella käydään läpi tär-
keimmät, seuraavassa luetellut toimin-
nallisuudet.
 Karttaikkunan keskeisimmät toimin-
not on koottu vasemmasta reunasta 
avautuviin leijukkeisiin. 
 Paikkahaulla voit etsiä oikeaa sijain-
tia osoite-, paikannimi- tai kiinteistö-
tunnushaulla. 
 Karttatasot-leijuke listaa kaikki se-
lailtavissa olevat karttatasot aihepiirin 
tai tiedontuottajan mukaan ryhmitelty-
nä. Klikkaamalla esimerkiksi Maanpei-
te-teemaa näet jokaisen teemaan kuu-
luvan karttatason nimen, saatavuuden 
(vihreä tai punainen pallo) sekä linkin 
lisätietoihin (i-nappi). Karttatason voit 
valita näkyville karttaikkunaan klikkaa-
malla nimen edessä olevaa laatikkoa. 
 Valitut tasot -leijukkeessa näet ker-
tasilmäyksellä kaikki päälle kytkemäsi 
karttatasot karttapinossa. Voit säätää 
tasojen läpinäkyvyyttä liukusäätimellä 
ja muuttaa tasojen järjestystä raahaa-
malla niitä hiirellä.
 Karttaselitteillä selviää karttasymbo-
lien merkitys, ja Kartan ohje -osiosta 
löytyy kattava ohjeistus karttaikkunan 
toiminnallisuuksista.  
 Karttaikkunan yleiskäyttöiset työ-
kalut, kuten etäisyyden ja pinta-alan 
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mittaustyökalut, linkkitoiminto kart-
tanäkymän lähettämiseksi esimerkiksi 
sähköpostitse sekä näkymän tulostus 
paperille tai tiedostoon löytyvät leijuk-
keiden alapuolelta.  

Karttatasojen mittakaava ja 
kattavuus vaihtelevat
Kartta-aineistojen mittakaavat poikkea-
vat usein toisistaan, jolloin kaikki kart-
tatasot eivät välttämättä näy samanai-
kaisesti. Jos valitsemasi karttataso ei 
tule näkyville ikkunaan, pääset helposti 
sopivaan mittakaavatasoon Valitut ta-
sot -osiossa. 
 Myös karttatasojen valtakunnallinen 
kattavuus vaihtelee. Esimerkiksi kuvas-
sa esitetty Maaperäkartta (1:20 000 / 
1:50 000) on tarjolla vain eteläisessä 
Suomessa.

Omat paikat käyttöön 
kirjautuneelle käyttäjälle 
Rekisteröitymällä ja kirjautumalla Paik-
katietoikkunaan saat käyttöösi joukon 
lisätoimintoja. Rekisteröityminen on 
maksutonta ja edellyttää vain nimen ja 
sähköpostiosoitteen antamista. Saat sa-
lasanan palveluun sähköpostiviestinä. 
 Kirjautuneena käyttäjänä voit tal-
lentaa koostamasi karttanäkymät työ-
kalupakin kameraikonia klikkaamalla. 
Lisäksi pääset tallentamaan omia paik-
koja pisteinä, reitteinä ja alueina omille 
karttatasoillesi.

Upotettu kartta omille 
verkkosivuille
Voit määritellä karttaikkunoita ja upot-
taa niitä omille verkkosivuillesi Julkai-
se kartta -leijukkeella. Näet heti, mitkä 
karttatasot sinulla on oikeus julkaista. 
Upotettavaan karttaan saat käyttöösi 
mm. osoite- ja paikannimihaun, kartta-
tasovalikon sekä monia edellä lueteltuja 

perustyökaluja.
 Kaikki tallentamasi omat paikat ja 
karttatasot, karttanäkymät sekä jul-
kaisemasi karttaikkunat löytyvät aina 
Omat tiedot -leijukkeesta.

Paikkatietoikkuna kehittyy
Paikkatietoikkunan kehittäminen jat-
kuu kiivaana tulevan vuoden aikana, ja 
uusia toiminnallisuuksia otetaan käyt-
töön  jopa kahden viikon välein. Vuo-
den 2013 loppuun mennessä otetaan 
käyttöön mm. analyysi- ja reititystoi-
mintoja sekä monipuolistetaan kartta-

tietojen visualisointimahdollisuuksia. 
Tärkeällä sijalla on myös käyttötuen 
parantaminen erilaisille mobiililaitteille 
ja kosketusnäytöille. 
 Myös uusia kartta-aineistoja julkais-
taan näkyviin Paikkatietoikkunaan ta-
saisin väliajoin. Uusista aineistoista ja 
toiminnallisuuksista tiedotetaan Paik-
katietoikkunan etusivulla. 

Kirjoittaja Panu Muhli toimii projekti-
päällikkönä ja asiantuntijana Maanmit-
tauslaitoksen Kehittämiskeskuksessa.
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