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Riskit edellä mainitussa investoinnissa on tarkoitus 
jakaa juuri biotuotetehtaan tarjoamilla mahdolli-
suuksilla. Mitä nämä biomateriaalit ovat, jää tulevai-
suudessa nähtäväksi. Joka tapauksessa potentiaalit 
ovat suuret, ja osaamiseen ja kehitykseen panostami-
sen tulee jatkua. Suomi ei kykene kilpailemaan ma-
talapalkkamaiden kanssa ja silloin kilpailukykymme 
tulee rakentua muun muassa osaamiseen ja toimi-
vaan logistiikkaan, eritoten tietysti puuraaka-aineen 
saatavuuteen.

Meille reviirin alueen metsänomistajille inves-
tointisuunnitelma keskisuomeen Äänekoskelle voi 
tuntua kaukaiselta raaka-aineen kysyntää ajatellen. 
Jättitehdas lisäisi kuitenkin kuitupuun käyttöä neljä 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Metsänomistajien 
odotukset pieniläpimittaisen kuitupuun kysynnän li-
säämiselle ovat olleet korkealla ja toivon mukaan sel-
lutehtaan toteutuminen lähtisi tässä veturiksi. Tämä 
hyödyttäisi varsinkin nuorten metsien hoitoa. Suun-
nitelmien toteutuessa ne vaikuttaisivat todennäköi-
sesti puuvirtoihin positiivisesti myös täällä rannik-
koseudulla. Omalla reviirin alueellamme kun ei ole 
jalostusteollisuutta, niin kaikki uudet perustamis-
suunnitelmat ovat positiivisia, koska niillä on kehä-
vaikutuksia alueellemme.

Nyt kaikkien osapuolten, joita suunnitelmat kos-
kevat, tulee nähdä metsä puilta ja edesauttaa vaikut-
tamalla positiivisesti hankkeitten toteutukseen. Mei-
dän metsänomistajien osuus on tietysti pitkälti antaa 
teollisuudelle signaali, että puunhankinta on tur-
vattu. Jotta teollisuus pitkällä tähtäyksellä saa kor-
keatasoista raaka-ainetta, jolla se voi takoa tulosta, 
vaaditaan kannattavaa metsänomistusta, joka tätä 
raaka-ainetta kasvattaa. Eli vastakohtaa teollisuuden 
ja metsänomistajien eduissa ei ole. Metsänomistaja-
na ja Reviirin jäsenenä voit luottaa ammattimieheesi, 
hänellä on ajantasainen tieto puumarkkinatilantees-
ta ja luotettava osaaminen metsänhoitotarpeista. Ole 
siksi yhteydessä alueesi metsäneuvojaan, he toimivat 
Reviirin jäsenten eduksi ja hyväksi!

Jo runsaan vuosikymmenen ajan metsäteollisuuden 
uutiset ovat pääosin olleet negatiivisia. Tiedotus on 
koostunut uudelleenjärjestelyistä, yt-neuvotteluista 
ja tehtaitten sulkemisesta huonon kannattavuuden 
seurauksena ja muuttuvista kuluttajakäytöksistä joh-
tuen. On ollut vaikeaa havaita optimismia jalostuste-
ollisuuden tulevaisuuden näkymissä.

Nyt ainakin kaksi integroiduista metsäyhtiöistä 
on ilmoittanut merkittävistä investointisuunnitelmis-
ta ja investointihalukkuudesta. Metsä Groupin Ääne-
koskelle suunnittelema sellutehdas, jonka investoin-
tilaskelmat nousevat huimiin 1,1 miljardiin euroon, 
olisi kaikkien aikojen mittavin investointi maamme 
historiassa. Johtavat ekonomistit ovat jo verranneet 
investoinnin vaikutuksia Nokian nousuun 1990-lu-
vun laman aikana.

On miellyttävää huomata, että metsien tulevai-
suuden potentiaali havaitaan konkreettisesti. Metsä 
puuvaroineen on ollut merkittävässä roolissa kan-
sallisen hyvinvointimme kehityksessä, puuhiilen val-
mistuksesta ja tervan keittämisestä korkeatasoisen 
päällystetyn paperin valmistukseen. Kaikella on kui-
tenkin aikansa; nyt metsäteollisuus vaikuttaa ole-
van voimakkaassa rakennemuutosvaiheessa. Suunni-
teltu tehdas Äänekoskella valmistaisi myös erilaisia 
biomateriaaleja metsäraaka-aineesta, mikä voidaan 
nähdä merkittävänä panostuksena bioteollisuuteen, 
joka tähän mennessä ei kuitenkaan oikein ole saanut 
läpimurtoaan. Jos bioteollisuus nyt saisi läpimurton-
sa, merkitsisi se hyviä uutisia, ei pelkästään metsän-
omistajille vaan koko kansantaloudelle. Metsäteolli-
suuden osuus Suomen vientituloista on edelleen 20 
prosenttia ja näin ollen se on erittäin merkittävä teki-
jä maamme kauppataseessa.

Metsäteollisuudessa on aina osattu laskea. Nyt 
kuultujen kokoluokkien investointien laskelmia on 
tehty pidemmän aikaa ja harkitusti. Ennen investoin-
neista tiedottamista on laskelmia kannattavuudesta 
ja sidotun pääoman tuotosta varmasti tehty tarkas-
ti ja niistä on saatu positiivisia lukuja. Suuret inves-
toinnit merkitsevät kuitenkin aina myös isoja riskejä. 
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Yleiskatsaus
Teksti: Magnus Wiksten

Suomessa toimivan metsäteollisuuden 
markkinatilanne oli yleistaloustilan-
teeseen suhteutettuna kokonaisuutena 
kohtalainen vuonna 2013. Metsäteol-
lisuustuotteiden kysynnän kasvu jat-
kui kuitenkin vaimeana erityisesti Eu-
roopassa vaatimattoman talouskasvun 
vuoksi. Tämä heijastui eritoten paino- 
ja kirjoituspaperin kysyntään sekä hin-
takehitykseen. 

Paperin keskimääräinen vientihin-
ta kokonaisuutena laski kaksi prosent-
tia, mutta kartongin vientihinta nousi 
arviolta prosentin edellisvuodesta. Sel-
lun keskimääräinen vientihinta nousi 
pari prosenttia. Sahatavaran keskimää-
räinen vientihinta nousi kolme prosent-
tia ja vientimäärä kasvoi kymmenyksel-
lä vuodesta 2012. Vanerin vientimäärä 
kasvoi nelisen prosenttia, mutta vienti-
hinta säilyi suunnilleen vuoden 2012 ta-
solla. Metsäteollisuuden kannattavuus 
säilyi sellun ja kartongin osalta hyvänä, 

sahateollisuuden kannattavuus oli koh-
talainen, mutta paino- ja kirjoituspape-
riteollisuuden heikko. 

Metsäteollisuuden tuotanto vuon-
na 2013 Suomessa kasvoi kokonaisuu-
tena noin kuusi prosenttia. Paperia ja 
kartonkia tuotettiin arviolta 10,6 mil-
joonaa tonnia, mikä oli suunnilleen 
yhtä paljon kuin vuonna 2012. Sellua 
tuotettiin puolestaan kolme prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna eli noin 
7,0 miljoonaa tonnia. Sahatavaran tuo-
tanto kasvoi seitsemän prosenttia ja oli 
10,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 
2013. Vaneria tuotettiin kolme prosent-
tia enemmän kuin vuonna 2012.  

Metsänhoito

Metsänviljelyala oli suunnilleen sa-
mansuuruinen kuin edellisenä vuon-
na ja reviiri välitti noin 1,28 milj. tain-
ta. Maanmuokkausala kasvoi hieman 
vuoden 2012 tasosta ja maanmuokka-
usta toteutettiin yhteensä 929 hehtaa-
ria. Taimikonhoidon pinta-ala pysyi sa-
malla tasolla kuin viime vuonna ja ylsi 
1 300 hehtaariin. Nuoren metsän kun-
nostuksen pinta-ala kasvoi 445 hehtaa-
riin. Nuoren metsän hoitoa toteutettiin 
kaikkiaan 1 745 hehtaaria, mikä vastasi 
asetettua tavoitetta. 

Puukauppa

Vuoden aikana puun kysyntä oli hyvä. 
Metsäteollisuuden tuotannon kasvu li-
säsi puun käyttöä vuonna 2013 noin 
kuusi prosenttia. Puukauppa kävi vilk-
kaasti ja poikkeuksellisen tasaisesti 
koko maassa. Syksyn 2013 aikana rie-
huneiden useiden myrskyjen vaikutuk-
set puumarkkinoille olivat hyvin paikal-
lisia.

Puukauppa reviirin toimialueel-
la oli hyvin vilkasta vuoden 2013 ai-
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kana. Reviirijäsenten puun välitys on-
nistui hyvin, vaikka puumäärät olivat 
huomattavasti suunniteltua suurem-
mat. Kevättalven korjuuolosuhteet oli-
vat erinomaiset aina huhtikuulle asti ja 
talvikausi kesti kokonaisen kuukauden 
pidempään kuin yleensä.  Hyvät kor-
juukelit jatkuivat kesällä ja syksyllä. 
Marras- ja joulukuussa sademäärät oli-
vat suuret ja korjuukelit huonontuivat. 
Kaiken kaikkiaan vuoden 2013 korjuu-
kelit olivat parhaimpia mitä on ollut 
moneen vuoteen. 

Reviirin välittämän puun koko-
naismäärä vuonna 2013 oli 759 179 
m3. Toimintasuunnitelman tavoite oli 
650 000 m3, eli reviiri välitti huomat-
tavasti enemmän puuta kuin mitä oli 
suunniteltu. Parantuneen puun kysyn-
nän johdosta reviirin keskihinnat nou-
sivat kaikkien puutavaralajien osalta. 
Vuonna 2013 keskimääräinen nimelli-
nen kantohintataso Suomessa oli kolme 
prosenttia korkeampi kuin vuotta aiem-
min.

Koulutus ja tiedotus

Jäsenille järjestettiin 3.10. kaksi met-
sätaitokilpailua, toinen Loviisassa ja 
toinen Kirkkonummella. Reviirin toi-
mihenkilöt pitivät esitelmiä erilaisil-
la kursseilla ja tuottajajärjestöjen ti-
laisuuksissa. Porvoossa, Loviisassa ja 
Raaseporissa järjestettiin syksyn aika-
na raivauskursseja kiinnostuneille met-
sänomistajille. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä noin 30 metsänomistajaa. Re-
viirin lehti ilmestyi kaksi kertaa. Tiedo-
tusta täydennettiin lehtijutuilla päivä- ja 
ammattilehdissä.

Vuoden aikana reviirin henkilökun-
ta osallistui useisiin kursseihin ja kou-
lutustilaisuuksiin. Toimihenkilöillä oli 
mahdollisuus osallistua perinteisiin Tal-
vimetsäpäiviin Espoossa. Kesällä henki-
lökunta ja hallitus vierailivat Ruotsissa 
Elmia Wood -messuilla.

Valtuusto ja hallitus 2013

Valtuuston kevätkokous pidettiin 12.4. 
Espoossa, Axxell Överbyn tiloissa. 
Hallituksen puheenjohtaja Otto von 

Frenckell totesi avauksen yhteydes-
sä, että uuden metsänhoitoyhdistyslain 
valmistelu on jatkunut suunnitellusti ja 
työryhmän aikataulu näyttää pitävän. 
Eduskunta hyväksynee uuden lain syk-
syn aikana ja laki astuu todennäköisesti 
voimaan 1.1.2015. Näin isoa lakimuu-
tosta ei ole esitetty yksityismetsätalou-
delle sitten 1950-luvun. Valtuuston ku-
luva nelivuotiskausi on ratkaiseva mitä 
tulee reviirin ylläpitämään palvelutar-
jontaan ja resursseihin tulevaisuudes-
sa. Päätökset, jotka tehdään lähivuosi-
na, vaikuttavat todennäköisesti reviirin 
toimintaan vuosikymmeniksi eteenpäin. 
Metsälakia ollaan myös muuttamassa 
ja nykyisten ehdotusten mukaan met-
sänomistajan valintamahdollisuudet 
kasvaisivat. Tätä voidaan pitää positii-
visena asiana. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Robert Haglund. Vuoden 2012 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös vahvis-
tettiin ja muut sääntömääräiset asiat 
käsiteltiin.  Kevätkokouksen yhteydes-
sä MTK:n kehitysjohtaja Markus Las-
sheikki piti luennon valtuustolle ja hal-
litukselle koskien teemaa -asioita joita 
valtuutettujen tulisi tietää. 

Syyskokous pidettiin 10.12. Espoos-
sa, Axxell Överbyn tiloissa. Avaukses-
saan hallituksen puheenjohtaja Otto 
von Frenckell totesi, että vuosi on ollut 
hyvin aktiivinen mitä metsälainsäädän-
töön tulee. Uudistamistyö metsälain, 
metsänhoitoyhdistyslain, metsätalou-
den rahoituslain, pienpuun energiatu-
kilain, metsätuholain ja puutavaran-
mittauslain parissa on jatkunut vuoden 
aikana. Kaikki lait koskevat yksityistä 
metsänomistajaa mitä suurimassa mää-
rin.

Reviirillä on ollut aktiviinen vuo-

si takanaan. Välitetyt puumäärät ovat 
määrältään isot ja puun keskihinta on 
ollut selvästi korkeampi reviirin alueel-
la verrattuna muuhun Suomeen. Revii-
riä tarvitaan myös jatkossa ja reviirin 
koko tekee meistä mielenkiintoisen osa-
puolen puukaupassa. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Kerstin Degerth. Tilintarkastajak-
si valittiin Bengt Nyholm, KHT ja va-
ratilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
Ernst & Young Oy. Kokouksen jälkeen 
toiminnanjohtaja esitteli ehdotuksen 
uudeksi metsänhoitoyhdistyslaiksi. Esi-
tyksen jälkeen valtuusto keskusteli re-
viirin jäsenyydestä ja jäsenmaksun suu-
ruudesta sekä reviirin tulevaisuuden 
tavoitteista ja strategiasta. 

Hallitus piti vuoden aikana 10 ko-
kousta. Otto von Frenckell toimi hal-
lituksen puheenjohtajana ja Henrika 
Husberg varapuheenjohtajana.

Talous

Reviirin taloudellinen tulos oli hyvä. 
Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 
voittoa kertyi 232 451 euroa (230 592 
euroa vuonna 2012). Puunvälityksen, 
korjuun sekä metsänhoidon ja met-
sänarvioinnin tulot olivat reilut 2 milj. 
euroa, mikä oli noin 250 000 euroa 
enemmän kuin mitä talousarviossa oli 
esitetty.  Toteutetun ja talousarviossa 
esitetyn tuloksen ero johtuu mm. siitä, 
että välitetty puumäärä todellisuudessa 
oli noin 100 000 m3 suurempi. Reviirin 
vuoden aikana keräämä metsänhoito-
maksu oli 680 749 euroa. Merkittävin 
menoerä muodostuu henkilöstökuluis-
ta. Yhteenlaskettuna palkkojen, eläk-
keiden sekä sosiaalikulujen summa oli 
noin 2,65 milj. euroa vuonna 2013.
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Hasse Randström palkattiin metsätek-
nikoksi heti asepalveluksen jälkeen 15. 
lokakuuta 1971 Länsi-Uudenmaan yk-
sityiselle metsäreviirille. Kalle Örnmark 
oli silloin yhdistyksen johdossa. Hasse 
aloitti toimimalla sijaisena koko reviirin 
alueella ja auttamalla missä milloinkin 
tarvittiin, Siuntiosta idässä Bromarviin 
lännessä. Vuonna 1973 Hasse Rand-
ström sai vastuulleen Sven Lundellilta 
jääneen alueen, joka käsitti Bromarvin 
ja Tenholan, ja tuota aluetta hän on hoi-
tanut siitä lähtien.

Työtehtävät käsittivät ensimmäi-
set vuodet leimausta, metsänviljelyä ja 
puunmyyntiä. Leimaustyötä kesti koko 
syksyn, kun jokainen poistettava puu 
piti merkitä. Puutavaranmittaus vei 
ajan kevättalvella, kun melkein kaikki 
hakkuut tehtiin talvella, joskus mitat-
tiin useampi päivä saman talon puita. 

Toista on nykyään, kun hakkuut 
ovat käynnissä vuoden ympäri ja kone-
kuskit hoitavat poistettavien puiden va-
linnan ja teollisuus ohjaa puutavaran 
kysyntää.

Työn hyviä puolia ovat olleet se, että 
hän on saanut liikkua päivittäin luon-
nossa, nähdä vuodenaikojen vaihtelun ja 
seurata eläinten elämää. Vaihteleva työ, 
yksikään päivä ei ole samanlainen kuin 
toinen. Hän on saanut tavata ja tutustua 
moniin ihmisiin eri ammattiryhmistä, 
työskennellä mukavien ihmisten kanssa 
yhteen hioutuneessa ammattikunnassa.

Varjopuoleksi Hasse mainitsee vain 
stressin tiettyinä kausina, esimerkiksi 
sen jälkeen, kun matkapuhelimet tuli-
vat, saattoi päiväohjelma muuttua mo-
nen kertaan. Yksi stressaava jakso oli 
Tapaninpäivän-myrskyn jälkeen vuon-
na 2011, jolloin ennätysmäärä puuta 
kaatui nurin Hassen alueella.

Kun hän katsoo taaksepäin 42 vuo-
den mittaista uraansa, valitsisi hän luul-
tavasti saman ammatin, jos hän saisi 
nyt aloittaa alusta.

Hasse muutti Bromarviin, Vättlaxin 
koululle vuonna 1972. Vuonna 1981 
perhe rakensi talon Bromarvin kirkon-
kylään. Nykyään Hasse asuu vaimon-
sa kanssa Enbacka-torpassa, joka aiem-

min oli heidän kesäasuntonsa. Sinne he 
muuttivat vuonna 2010.

Hassen arkipäivä muuttuu alueneuvo-
jasta iloiseksi eläkeläiseksi, jolla on mon-
ta rautaa tulessa. Hän sanoo, että on talo, 
jota täytyy korjata ja maalata, liiteri ja ait-
ta, jotka pitää siivota. Lisäksi on puutar-
han vihannes- ja mansikkamaat sekä va-
delmaviljelykset, jotka vaativat hoitoa, ja 
nurmikko, jota pitää leikata. Sitten hän ai-
koo yrittää kuntoilla aiempaa säännölli-
semmin vaimon ja koirien kanssa ja kalas-
taa lastenlasten kanssa. Syksyllä on aika 
metsästykselle, joka on hänen sydäntään 
lähellä. Sitten poimia myös vähän marjoja 
ja sieniä. Toiveissa on myös tehdä yksi jos 
toinenkin matka jonnekin, joten puutetta 
ohjelmasta ei Hasselle taatusti tule.

Viime viikkoina Hassella on ollut 
mahdollisuus työskennellä seuraajansa 
André Södergårdin kanssa ja tutustua 
häneen. Hassen sanat Andrésta: nuori 
ja energinen alueneuvoja, joka varmasti 
antaa monet hyvät neuvot ja metsäiset 
toimet maanomistajille Tenholan-Bro-
marvin alueella.

hasse RandstRöm
jää eläkkeelle
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Hasse Randström jää eläkkeelle kesä-
kuun viimeisenä päivänä ja Bromarvin 
uudeksi alueneuvojaksi on 1. maalis-
kuuta palkattu André Södergård. An-
dré ja Hasse ovat työskennelleet maalis- 
ja huhtikuun yhdessä ja näin André on 
saanut oppia työhön. Hasse pitää tou-
ko- ja kesäkuun lomaa. 

André on ollut kaksi viime vuotta 
yksityisyrittäjä ja työskennellyt hirsita-
lonrakentamisessa ja metsätöissä. Sitä 
ennen hän työskenteli metsäsuunnitteli-
jana Metsäkeskuksella 1,5 vuoden ajan. 

andRé södeRgåRd, 
uusi alueneuvOja BROmaRvissa

Hän valmistui metsätalousinsinööriksi 
vuonna 2010.

André Södergård on syntynyt ja 
kasvanut Pohjanmaalla. Hän muutti 
Tammisaareen, kun opiskelut alkoivat 
vuonna 2006, ja nyt hän on juurtunut 
Tenholaan, jossa asuu omakotitalossa 
avopuolisonsa Ninnin kanssa. Vapaa-
ajan harrastukset ovat metsästys ja sa-
libandy.

Andrélla on suuret saappaat täy-
tettävänä Hasse Randströmin jälkeen. 
Hasselle ehti kertyä 42 vuoden koke-

mus alueeltaan. André katsoo olevan 
suuri haaste ja kunnia saada ottaa vas-
tuulleen tämä tehtävä. Vie pitkän aikaa 
verkostoitua yhtä kattavasti kuin Hasse 
ja saavuttaa samanlainen paikallistun-
temus. Suurena haasteena on puukaup-
pa sekä tietokoneohjelmien oppiminen. 
Työnjohtajana alueella toimii Mikael 
Byman.

Andrén tavoittaa puhelimella nume-
rosta: 040 4518489 ja sähköpostilla: 
andre.sodergard@revir.org

Johan Engstrom
Toimitusjohtaja
0400 304 963

johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Hankintaesimies
0400 304 173

kaj.linden@nyved.fi

Henrik Holmberg
Hankintaesimies
0400 988 327

henrik.holmberg@nyved.fi

David Lundqvist
Hankintaesimies

040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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Robert Andersson on palkattu reviirille 
uudeksi alueneuvojaksi 1. maaliskuuta 
2014 lähtien. Hän on aiemmin työsken-
nellyt UPM-Kymmenellä 3,5 vuoden 
ajan mm. puunhankintapäällikkönä 
Skandinaaviassa ja viimeksi Pohjois-
Euroopan puunhankinnan keski- ja pit-
känajan suunnittelussa. Hän valmistui 
metsätalousinsinööriksi vuonna 2008 
ja lyhyen UPM:llä työskentelyn jälkeen 
hän jatkoi opintoja SLU:ssa Uumajas-
sa vuodenvaihteessa 2008-2009, ja val-
mistui sieltä vuonna 2011 metsätalou-
den maisteriksi, mikä vastaa Suomessa 
metsänhoitajaa. Harjoittelujaksojensa 
aikana kesinä 2005 ja 2006 hän työs-
kenteli reviirillä ja kesällä 2007 Ruot-
sissa, jossa hän työskenteli Per-myrskyn 
aiheuttamien vahinkojen parissa.

Robert on syntynyt Loviisassa, mut-
ta kasvanut Pernajassa aivan Loviisan 
pohjoispuolella. Nykyään hän asuu Por-
voossa avovaimonsa Jenniferin kanssa. 
Suunnitelmissa on muuttaa lähemmäk-
si Loviisaa lähitulevaisuudessa. Vapaa-
ajallaan Robert liikkuu paljon ulkona, 
sekä hölkkälenkeillä että metsävaelluk-
silla. Syksyisin ja talvisin hän metsästää 
ja Ruotsiin suuntautuvilla metsästys-
matkoilla hän yrittää pitää yllä yhteyk-
siä ruotsalaisiin koulukavereihinsa.

Robertin työalue kattaa Länsi-Lovii-
san, entisen Länsi-Pernajan.

Robert odottaa uuden työn haastei-
ta ja monipuolisia työtehtäviä, sekä alu-
eensa metsänomistajiin tutustumista. 
Suurimmat haasteet ovat reviirin tieto-
koneohjelmien oppiminen sekä pysty-
metsän mittaaminen. Onneksi reviiril-
lä on kokenut ja osaavaa henkilökunta, 
jolta voi tarvittaessa kysyä neuvoa.

Ammatinvalintaansa Robert ei ole 
koskaan katunut ja hän uskoo, että on 
hauskaa työskennellä reviirillä, kun yksi 
päivä harvoin on samanlainen kuin toi-
nen. Työskenneltyään muutaman vuo-
den etupäässä toimistotöissä ja kansain-

ROBeRt andeRssOn, 
uusi alueneuvOja  
länsi-lOviisassa 

välisellä tasolla, Robert odottaa saavansa 
tehdä toiminnallisia töitä paikallisesti, 
minkä hän katsoo sopivan itselleen toi-
mistotöitä paremmin. Robertin tavoittaa 
puhelimitse 040 720 88 43 ja sähköpos-
tilla robert.andersson@revir.org.
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Daniel Larsén on 1. maaliskuuta läh-
tien toiminut alueneuvojana Pyhtään 
ja entisen Ruotsinpyhtään alueel-
la, jolla Ulla Inkeroinen oli aiemmin 
neuvojana. Ulla työskentelee nyt ko-
kopäiväisesti metsäsuunnittelun pa-
rissa. 

Daniel valmistuu kesäkuussa met-
sätalousinsinööriksi Novia-ammat-
tikorkeakoulusta. Hän on aiemmin 
ollut työharjoittelussa Eteläisellä met-
säreviirillä ja Suomen metsäkeskuksel-
la, missä hän mm. inventoi eteläran-
nikolla kuusen kirjanpainajatuhoja. 
Päättötyössäänkin Daniel käsitteli kir-
janpainajaa ja sen aiheuttamia tuhoa 
mm. Eteläisen metsäreviirin alueella.

Danielin kotipaikka on Liljendal, 
missä hän on asunut melkein koko 
ikänsä lukuun ottamatta opiskeluai-
kaa ja aikaa armeijan jälkeen, jolloin 
hän työskenteli mm. rakennustöissä ja 
metallisorvaajana. Tällä hetkellä hän 
asuu Loviisassa kaupungissa. Vapaa-
ajalla Daniel on aktiivinen kotikylän 
nuorisoseurassa ja metsästysseurassa. 
Syksyisin suurin osa hänen ajastaan 
kuluu metsässä, joko työn tai metsäs-
tyksen merkeissä.

Nyt kun Daniel on ollut hetken re-
viirin palveluksessa, hän alkaa hiljal-
leen löytää rutiineja ja tuntea jo vä-
hän aluettaan. Puukauppapuoli on 
työssä haastavinta, erityisesti kun 
alue on hänelle ennestään melko tun-
tematon. Tärkein osa, eli paikallistun-
temus karttuu varmasti monipuolisen 
alueneuvojan työn lomassa. Puukaup-
pa mahdollistaa myös kirjanpainajien 
taltuttamisen ennen kuin tuho pääsee 
leviämään vanhoissa kuusikoissa liian 

daniel laRsén
uusi alueneuvOja PYhtäällä  

ja itä-lOviisassa

pitkälle. Daniel odottaa kiinnostavaa 
tulevaisuutta reviirillä, ja on valmiina 
tapaamaan alueensa maanomistajia. 

Danielin tavoittaa puhelimitse 
040 509 6387 tai sähköpostilla da-
niel.larsen@revir.org
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yksittäisiä runkoja eri paikoissa eikä 
selvää keskittymistä ollut. Kemiönsaa-
rella ei ollut yhtään kirjanpainaja-iskey-
tymää, ei edes tuulenkaadoissa.

Feromonipyydyksiin jäi noin 41000 
yksilöä Sipoossa ja 31000 yksilöä Per-
najassa. Tämä on hyvin suuri saa-
lis, kun ajattelee, että epidemiaraja on 
15000 yksilöä kaudessa. Voi myös tode-
ta, että suurin parveilu tapahtui ennen 
juhannusta ja hiipui sen jälkeen. Joten 
jos aikoo etsiä vahinkoja metsästään, 
kannattaa se tehdä juhannuksen aikoi-
hin.

Metsänomistajana on tärkeintä seu-
rata vanhempia, kuusivaltaisia metsi-
ään. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneita 
puita ei voi erottaa pitkän välimatkan 
päästä, vaan usein on oltava metrin 
päässä rungosta ennen kuin iskeytymi-
sen huomaa. Vihreät kuuset, jotka näyt-
tävät päällepäin terveiltä, saattavat olla 
hyönteisten valtaamia ja kun neulaset 
ruskistuvat ja kaarna alkaa irrota, on jo 
liian myöhäistä.

kiRjanPainajat
Teksti: Daniel Larsén

Kuusen kirjanpainaja (Ips Typo-
graphus) on taloudellisesti merkittävin 
tuhohyönteinen kuusella. Kirjanpaina-
ja vaatii tuoretta kuusipuutavaraa syö-
däkseen ja lisääntyäkseen rungolla kuo-
ren alla nilakerroksessa. Parveiluaika 
on tänä vuonna varhain, mikäli lämmin 
kevätsää jatkuu kuten viime viikkoina. 
Hyönteiset tarvitsevat + 18 – 20 celsius-
asteen ilman lämpötilan tai + 12 celsius-
asteen maan lämpötilan herätäkseen ja 
aloittaakseen parveilun. Kuusen kirjan-
painaja talvehtii maassa ja kevään tul-
len hyökkää lähistöllä olevien sopivien 
kuusten kimppuun. Aikaisen parveilun 
myötä kasvaa todennäköisyys sille, että 
kirjanpainajat ehtivät tehdä kaksi su-
kupolvea kesän aikana, edellyttäen että 
kesästä tulee lämmin. Tarvitaan noin 
2000-5000 yksilöä tappamaan kasva-
va kuusi, määrä riippuu täysin kuusen 
vastustuskyvystä. Auringolle ja tuulelle 
alttiit etelään ja lounaaseen avautuvat 
hakkuualueen reunat ovat riskikohtei-
ta, erityisesti jos niillä on kuivia paikko-
ja, tuulenkaatoja tai lahovikaa.

Hyönteisten iskeytymisen voi tun-
nistaa ruskeasta purusta, jota on pitkin 
runkoa tai alempana tyvellä. Sitä saat-
taa olla vaikea havaita, jos on satanut 
tai tuullut kovaa. Rungolla voi nähdä 
myös sisäänmenoaukkoja, jotka ovat 
noin 1,5 mm läpimitaltaan. Jos sisään-
menoaukkojen kohdalta kuorii kaarnan 
pois, voi nähdä kirjanpainajan käytävä-
verkoston. Kirjanpainaja levit tää myös 
sinistäjäsientä iskeytymisensä seurauk-
sena, joten on tärkeää, että hyönteisten 
hyökättyä puutavara saadaan korjattua 
ajoissa ennen kuin sen arvo alenee lii-
kaa.

Aiheutuneet vahingot ovat lisäänty-
neet Reviirin alueella viime vuosien ai-
kana, erityisesti 4-Tiimin ja 5-Tiimin 
alueilla. Päättötyötäni varten, jonka tein 

Suomen metsäkeskuksen rannikon alue-
yksikölle, inventoin tuhoja kesän 2013 
aikana etelärannikolla Turunmaan ja 
Loviisan välillä. Tuloksista näki selväs-
ti, että suurimmat vahingot olivat Itä-
Uudellamaalla, erityisesti Lapinjärvel-
lä ja Loviisassa. Yhteensä inventoitiin 
1807 runkoa 32:lla 100 x 50 m:n ko-
koisella koealalla. Valittujen koealojen 
tuli olla varttuneempia, kuusivaltaisia 
metsiköitä, jotka avautuivat etelään tai 
lounaaseen, ja jotka olivat enintään 500 
m:n etäisyydellä metsäkuviosta, joka oli 
hakattu hyönteis- tai myrskytuhojen ta-
kia 26.12.2011 jälkeen. Harvennusta ei 
saanut olla tehty kuviolla vuoden 2010 
jälkeen. Kahta feromonipyydystä käy-
tettiin myös seurantaan, yhtä entisessä 
Pernajassa ja yhtä Sipoossa.

Tulokset osoittivat, että yhteensä 5 
%:lla inventoiduista rungoista Itä-Uu-
dellamaalla oli hyöteisiskeytymä, sekä 
tuoreilla tuulenkaadoilla että pystypuil-
la. Länsi-Uudellamaalla 1,5 %:lla run-
goista oli hyönteisiä, tosin nämä olivat 
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Kirjanpainajan torjunta on melko 
rajoittunutta, mutta voi käyttää Ruot-
sissa kehitettyä etsi ja poimi -tapaa. Eli 
etsitään hyönteisten hyökkäyksen koh-
teeksi joutuneet puut, kaadetaan ne ja 
toimitetaan tehtaalle välittömästi. Voi 
myös kuoria rungot tai tuhota ne muu-
ten, pääasia on, että sen tekee oikeaan 
aikaan, eli juuri sen jälkeen kun hyön-
teiset ovat iskeytyneet runkoon. Metsä-
kuviolla, jolla on tuhoja useina vuosina 
peräkkäin, kannattaa tehdä päätehak-
kuu, koska jos kuivia runkoja tulee sa-
man verran kuin mitä metsä kasvaa, 
ei synny arvokasvua. Päätehakkuus-
sa kannattaa jättää korkeita kuusipök-
kelöitä pystyyn, koska kirjanpainajien 
luontaiset viholliset, kuten muurahais-
kuoriainen (Thanasimus Formicarius), 
lisääntyvät niissä. Kuolleet kuuset, jot-
ka ovat enemmän kuin vuoden vanhoja, 
ovat kirjanpainajan kannalta merkityk-
settömiä, koska se vaatii tuoretta nilaa 
lisääntyäkseen. On myös tärkeää muis-
taa, että jos poimii pois kuivat kuuset 
talven aikana, pahimmassa tapauksessa 
suosii kirjanpainajia, kun vie pois nii-
den luontaisten vihollisten ravintoa.

Jos teillä on kysymyksiä kirjan-
painajista tai jos metsässänne on tu-
hoja, ottakaa yhteys alueneuvojaanne, 
niin saatte neuvoja tai tarvittaessa met-
sän hakkuu saadaan hoidettua.

11



Päättötyöni tarkoituksena oli selvittää 
metsänomistajien mielipiteitä metsälain 
kahdesta keskeisestä muutoksesta. Mitä 
mieltä he ovat suuremmasta vapaudes-
ta hoitaa metsää tahtomallaan tavalla, 
ja miltä järjestöltä he tahtovat saada 
apua metsäasioissa? Koska Suomessa ei 
aukotonta hakkuutapaa ole tähän asti 
ollut mahdollista käyttää suuremmas-
sa laajuudessa, valitsin nyt, muuttuneen 
metsälain yhteydessä, tutkivani, onko 
tälle metsänkäsittelytavalle suurempaa 
kiinnostusta, kun sitä nyt voi käyttää 
kaikkialla.

Tutkimus huomioi, kuinka metsän-
omistajat ovat hoitaneet metsiään ai-
kaisemmin ja kuinka metsänkäsitte-
ly muuttuu nyt uuden lain myötä, vai 
muuttuuko se. Ovatko he olleet tai 
ovatko he jatkossa itse aktiivisia met-
sässä ja ovatko he hyödyntäneet mui-
ta metsäresursseja ja metsäpalveluja ja 
kuinka paikallisesti.

32,7 % metsänomistajista katsoi tie-
tävänsä, mitä aukoton hakkuu tarkoit-
taa ja mitä riskejä ja mahdollisuuksia 
siinä on. Suurin osa, 51,9 %, katsoi tie-
tävänsä vain osaksi, mitä aukoton hak-
kuu tarkoittaa. Loput 15,4 % katsoi, 
ettei tiedä mitä aukoton hakkuu tar-
koittaa.

Aukottoman hakkuun harjoittamis-
ta käsittelevää tiedotustilaisuutta koh-

taan oli kiinnostusta. 19,2 % vasta-
si Kyllä ja 50 % vastasi Mahdollisesti/
Ehkä, kun 30,2 % katsoi ettei tiedotus-
tilaisuutta tarvita ollenkaan.

5,8 % oli varmoja, että he muuttavat 
metsänhoitotapaansa johtuen suurem-
masta päätösvallasta ja valinnanmah-
dollisuudesta. 40,4 % mahdollisesti/
ehkä muuttaa metsänhoitotapaansa ja 
52,9 % vastasi, etteivät he muuta met-
sänhoitotapaansa. 1 % ei vastannut.

Kuva 1 osoittaa sen tai ne tavat, joil-
la metsänomistajat mieluiten tahtovat 
uudistaa metsänsä. Istutus ja luontai-
nen uudistaminen ovat ylivoimaisesti 
suosituimmat tavat, kun kylvö ja auko-
ton hakkuu ovat huomattavasti vähem-
män pidettyjä uudistamistapoja.

Tutkimuksen mukaan 24 % met-
sänomistajista omistaa alueita, joilla he 
voisivat ajatella aukotonta hakkuuta. 
25 % uskoo ehkä omistavansa sellaisia 
alueita ja enemmistö 35,6 % katsoo, et-
tei omista sellaisia alueita. 13,5 % ei tie-
dä, ja 1,9 % ei ole ottanut kantaa.

Kuva 2 selittää, kenen metsänomis-
tajat tahtovat hoitavan suunnittelun 
ja hakkuut metsissään ja millä tavoin. 
Suurin luottamus tulee metsänhoitoyh-
distykselle (reviiri), mutta metsänomis-
tajat tahtovat pysyä myös omatoimi-
sina. Paikalliset ja kansalliset yritykset 
ovat molemmat saaneet alhaiset pro-
senttiosuudet.

Kiinnostus aukotonta metsätalout-
ta kohtaan on suurin ikäluokissa 36-45 

metsänOmistajien mieliPiteitä 
uudesta metsälaista

Teksti: Jens Bäckman

Kuva 1. Toivottu uudistamistapa.
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ja 46-55. Nuorimmat, 18-35-vuotiaat, 
sekä vanhimmat, yli 65-vuotiaat, olivat 
vähiten kiinnostuneita käyttämään au-
kotonta hakkuuta metsässään.

53,8 %:n mielestä metsä näyttäisi 
elävämmältä, jos se olisi metsäpeittei-
nen koko ajan, siis niin että siellä oli-
si eri-ikäisiä puita eikä paljaita aukko-
ja. Lisäksi 30,8 % oli sitä mieltä, että 
metsä mahdollisesti/ehkä näyttäisi elä-
vämmältä. Vain 12,5 % oli sitä mieltä, 
että metsä ei näyttäisi elävämmältä, jos 
käytettäisiin aukotonta metsänhoitome-
netelmää. 1 % vastasi, ettei tiedä ja 1,9 
% ei vastannut kysymykseen. Metsän-
omistajat arvelevat myös, että aukoton 
menetelmä kasvattaisi metsien moni-
muotoisuutta, mutta he eivät suhtaudu 
siihen kysymykseen aivan niin myöntei-
sesti kuin metsän ulkönäkökysymyk-
seen. 31,7 % vastasi Kyllä, mutta 45,2 
% kuitenkin vastasi, että Ehkä/Mah-
dollisesti aukotonhakkuu lisäisi moni-
muotoisuutta. 20,2 % katsoo, ettei tapa 
kasvattaisi monimuotoisuutta. 2,9 % ei 
ottanut kantaa.

Tutkimuksessani tuli esiin myös, että 
suomenkielisillä oli myönteisempi asen-
ne aukottomaan hakkuuseen kuin ruot-
sinkielisillä. Suomenkielisistä 39,1 % ja 
ruotsinkielisistä 6 % vastasi tahtovansa 
käyttää aukotonta hakkuumenetelmää. 
Suomenkieliset suhtautuivat myös ylei-
sesti ottaen ruotsinkielisiä positiivisem-
min aukottomaan hakkuuseen. Heidän 
mielestään metsä näyttäisi elävämmältä 
ja biologinen monimuotoisuus lisään-
tyisi aukottoman hakkuutavan myötä.

Kuva 2. Hakkuiden suunnittelu ja toteutus.
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Itämerta ympäröivistä kielistä. Saksan 
kielessä sana kauwese tarkoitti ennen 
vanhaan puusta vedenjuontia varten teh-
tyä astiaa. Liettuan kielestä löytyy sana 
kauszas, joka tarkoitti yhdestä puukap-
paleesta tehtyä juoma-astiaa, jossa oli 
kädensija. Tänä päivänä löytyy kaupan 
hyllyiltä kuksia, jotka on tehty muovis-
ta, kumista tai komposiitista, mutta al-
kuperäinen kuksa on tehty puusta.

Kuksan tekoon sopivin materiaali 
on koivunpahka, vaikka muitakin puu-
lajeja voi käyttää. Pahkat ovat harvinai-
sia, eikä niitä saa irrottaa elävästä puus-
ta ilman lupaa. Pahkakuksa on kestävä, 
koska siinä puun syyt mukailevat asti-
an muotoa, minkä takia astiaan ei syn-
ny halkeamia. Suorasta puusta kuksaa 
valmistaessa tulee valita oksaton puun-
kappale. Kuksa varustetaan usein nah-
kahihnalla, jolla sen voi ripustaa esimer-
kiksi vyöhön. Lisäksi kuksan kahvaan 
voidaan upottaa luulyöte, joka valmis-
tetaan joko luusta tai poron- tai hirven-

kuksa
Teksti: Torolf Finnbäck

Kuksa on juoma-astia, joka valmiste-
taan puusta, mieluiten pahkasta kover-
tamalla. Kuksa on helppokäyttöinen, 
kevyt ja hyvin valmistettuna pitkäikäi-

nen. Kuksia valmistetaan myös pelkiksi 
koriste-esineiksi. Kuksa on muinaisista 
ajoista kuulunut erävaeltajan varustei-
siin. Sana kuksa on luultavasti lainattu 
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sarvesta. Lyötteeseen voidaan kaivertaa 
nimikointi tai muita kuvioita. Suomessa 
toimii 3-4 yritystä, jotka valmistavat pui-
sia kuksia. Yksi niistä löytyy Porvoosta. 
Anders Eklund ryhtyi kuksanvalmista-
jaksi vuonna 1997 reistailevan selän ta-
kia. ”Aikaisemmin minulla oli puutar-
hayritys, mutta jouduin huonon selän 
takia vaihtamaan alaa. Valmistan vuo-
dessa noin 3000 kuksaa, jotka pääsään-
töisesti myydään turisteille ja luonnossa 
liikkuville. Valtaosa myydään Helsingin 
kauppatorilla, joten oletan, että paljon 
menee turistien mukana ulkomaille”, 
kertoo Anders. Andersin tekemät kuksat 
tehdään koivun pahkoista. Pahkat saha-
taan 10 cm paksuiksi levyiksi, joista yk-
sittäiset kuksat sahataan. Kuksanaihi-
oihin jyrsitään syvennys, jonka jälkeen 
aihiot keitetään suolaliuoksessa isos-
sa kattilassa. ”Suolakylvyn jälkeen väri 
muuttuu tummemmaksi. Tämän jälkeen 
aihiot työstetään hiomakoneessa. Kä-
densijaa koristellaan visakoivusta tai po-
ronsarvesta tehdyllä lastalla ja lopullisen 
pintansa kuksa saa parafiinikiillotuk-
sessa”, selittää Anders valmistusproses-
sia. Kuksan käytöön liittyy myös paljon 
perinteitä muun muassa kuksan vihki-
minen eli kuksan huljutus. Huljutus ta-
pahtuu seuraavasti: kupin pohjalle kaa-
detaan tilkka kahvia tai konjakkia niin, 
että kupin pohja reilusti kastuu. Kuppia 
kierretään vastapäivään niin, että nes-
te nousee reunoille saakka läikkymättä 
yli. Kuksa juodaan tyhjäksi. Toimenpi-
de toistetaan myötäpäivään. Kolmannel-
la täytöllä juomaa otetaan haluttu mää-
rä.  Lappilaisen uskomuksen mukaan 
voi myös menettää onnensa, jos kuksan 
pesee; ainoastaan tunturipurossa huuh-
tominen on sallittua. 

Raakamateriaalia kuksiin Anders 
on hankkinut sekä kotimaasta että Ve-
näjältä. ”Idäntuonti on eri syistä aika 
epävarmaa, joten olen yrittänyt hank-
kia tarvitsemani koivupahkat täältä ko-
timaasta. Kierrän pari kertaa vuodessa 
autolla ympäri maan ja kerään sovitut 
pahkat. Ostamieni pahkojen tulee olla 
läpimitaltaan vähintään 30 senttimet-
riä, mitä suurempi sitä parempi! Perä-
vaunussa minulla on yksi pahka, joka 
on läpimitaltaan yli 80 senttimetriä ja 

painaa yli 200 kiloa. Pahkan on oltava 
terve ja kaadettu lokakuun ja maalis-
kuun välisenä aikana. Kesällä kaadetut 
saavat helposti värivikaa. Ylivuotisia 
pahkoja en myöskään voi käyttää. Jos 
sinulla on pahka, jonka haluaisit myy-
dä minulle niin ota yhteyttä minuun en-
nen kuin sahaat sen irti puusta. Lähetä 
yhteystietosi ja vaikkapa kuva pahkas-

ta minulle sähköpostiin niin osaan kyl-
lä kertoa, jos se sopii minulle kuksan-
valmistukseen. Olen maksanut hyvistä 
pahkoista 1 euro per kilo, kuutiometri-
hinnaksi muutettuna se tekee noin 800-
1000 euroa per kuutiometri! ” kertoo 
Anders. Andersin sähköpostiosoite on; 
ae.kuksa@hotmail.com
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revirinstruktör
alueneuvoja
040-7208843

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

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Tomas Korkman
skogsbruks-
planerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

Mannerheimgatan/Mannerheiminkatu 9-11 A
06100 BORGå/PORVOO
Tel./Puh. 019-580 993, Fax/Faksi 019-580 051
borga@revir.org

Drottninggatan/Kuningattarenkatu 9
07900 LOVISA/LOVIISA
Tel./Puh.  019-509 014, Fax/Faksi 019-509 189
lovisa@revir.org

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENÄS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

Fax/Faksi 019-241 5805

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg


