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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Muutaman negatiivisen vuosikymmenen jälkeen, jolloin 
metsäteollisuuden uutiset ovat painottuneet enimmäk-
seen tehtaitten sulkemiseen ja alas ajamiseen, vaikuttaisi 
siltä, että olemme menossa valoisampaan tulevaisuuteen. 
Metsäteollisuus näkee jälleen alan mahdollisuudet ja uu-
sia investointeja suunnitellaan monissa Suomen isoim-
missa puuteollisuuden yrityksissä.  Metsä Groupin bio-
tuotetehdas Äänekoskelle olisi maamme kautta aikojen 
suurin tehdasinvestointi. Myös UPM:n kaavailema sellu-
tehdas Kuopioon olisi mittava teollisuusinvestointi. Stora 
Enso vastaa maailmanmarkkinoiden kysynnän muutok-
siin investoimalla kartonkiin, kun se muuttaa Varkau-
den tehtaan tuotantosuunnan hienopaperista karton-
kiin. Toisin sanoen metsäteollisuus näkee valon pilkettä 
tunnelissa, kun näinkin leveällä rintamalla suunnitellaan 
sekä uusia tuotantolaitoksia että vanhojen uudistamisia. 
Jos kaikki hankkeet toteutuisivat, kasvaisi kotimaisen 
teollisuuden puun tarve pitkälti yli kymmenellä miljoo-
nalla kuutiolla vuositasolla. Riittäisikö puuta tällaisessa 
tilanteessa kaikille?

Metsäteollisuus ennakoi tulevaa puupulaa, mikäli 
enenevä määrä ainespuuta kulkeutuu muuhun kuin teol-
liseen jalostukseen, esimerkiksi energiantuotantoon. Täl-
lä saattaa olla vaarantava vaikutus investointipäätöksiin. 
Metsänomistajien taholta taas viesti on ollut päinvastai-
nen; puuta kyllä riittää kaikille. Molempien näkökan-
ta on ymmärrettävä ja todennäköisesti myös oikeutettu. 
Vallitsevassa markkinatilanteessa, jossa puusta on ali-
tarjontaa, on markkinatalouden sääntöjen mukaan raa-
ka-aineesta maksettava enemmän, jos kaupoille mielii. 
Tämä nostaisi jalostusteollisuuden kustannuksia ja sitä 
kautta rasittaisi kannattavuutta. Metsänomistajille, jot-
ka nykytilanteessa elävät raaka-ainehinnoilla, jotka joi-
denkin puutavaralajien osalta ovat suhteellisesti 1980-lu-
vun tasolla, tämä tietäisi suotuisaa hintakehitystä.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen 
vuotuinen metsien kasvu on yli 100 milj. m3. Markkina-
hakkuut ovat monta vuotta olleet 55 milj. m3:n tasolla. 
Asiantuntijoiden laskujen mukaan kestävät hakkuumah-
dollisuudet ovat vuositasolla noin 77-80 milj.m3. Eli met-
sissämme on vähintään 20 milj.m3:n vuosittainen varan-
to, joka on vajaakäytössä. Tämän perspektiivin mukaan 
puut ja metsien kasvu riittäisi hyvinkin. Mutta tämänkal-
taisen yksinkertaisen matematiikan pohjalta perustelemi-
nen puolesta tai vastaan on liian kevytkenkäistä. 

Jotta hakkuut vuositasolla voidaan nostaa suunnitel-
tujen hankkeiden vuositarvetta vastaavaksi, vaaditaan 
todellista ponnistusta, monilta tahoilta. Metsänomista-
jat on aktivoitava sekä hakkuisiin että erilaisiin metsien 
hoitotoimenpiteisiin, jotta metsien kasvu ja puuvaran-
not eivät tulevaisuudessa vähenisi. Mutta näihin talkoi-
siin eivät riitä perinteiset puukauppakumppanit, vaan 
odotuksia kohdistuu moniin muihin yhteiskunnallisiin 
sektoreihin. Jotta koko logistiikka kannolta tehtaalle 
toimisi, vaaditaan aktiivisuutta infrastruktuurin eri osa-
alueilla. Tieverkon, sekä alemman että yleisen, on pys-
tyttävä vastaamaan lisääntyviin kuljetuksiin. Myös rau-
tatien on oltava vaihtoehto. Kuitenkin ehkä isoin haaste 
metsälliseen aktiivisuuteen on metsätilojen huonontu-
va rakennekehitys; tilojen keskikoko pienenee ja yhä 
suurempi osa metsistä jää metsätalouden toimien ulko-
puolelle. Noin neljäsosa puuntuotantoon käytettävissä 
olevasta metsäalasta on ollut kirveen koskematta vähin-
tään 30 vuotta. Vaaditaan poliittisia päätöksiä sukupol-
venvaihdosten edistämiseksi ja tilojen pirstoutumisen es-
tämiseksi. Suojelu, kaavoitus ja erilaiset byrokraattiset 
lupakäytännöt syövät käytössä olevaa metsäpinta-alaa, 
vaikka ne eivät saisi estää metsätalouden harjoittamista.

Paikallisesti meillä etelärannikolla on hyvät mahdol-
lisuudet vetää kortemme tulevaisuuden puukekoon. Tut-
kimusten mukaan ainespuun käyttöaste on alueellamme 
koko valtakunnan alhaisin, alle 60 prosenttia kasvus-
ta hyödynnetään. Jos tämänkaltaista kehitystä ei saa-
da katkaistua, se johtaa pidemmällä aikavälillä kasvun 
vähenemiseen. Uudistuskypsiä leimikoita ylisäästellään 
ja metsänhoidollisia kasvatushakkuita lykätään, mikä 
vääjäämättä johtaa negatiiviseen suuntaan sekä metsien 
kasvun kehityksen että tilan kannalta.

Vaikka nyt suunnitteilla olevat hankkeet ovatkin 
maantieteellisesti Reviirin toimialueesta etäällä, posi-
tiiviset vaikutukset heijastuvat tännekin. Kaikista suu-
rin hyöty meille etelärannikolle olisi kuitenkin paikalli-
seen sahalaitokseen investointi, tämä lisäisi tukkipuun 
kysyntää ja käyttöä, vieläpä edullisella kuljetusetäisyy-
dellä vientisatamista. Myötävaikuttakaamme uudistu-
neeseen investointikiinnostukseen hoitamalla hyvin ja 
ylläpitämällä metsiemme kasvukuntoa, siihen valtakir-
joihin perustuva Reviirin korjuupalvelu on kilpailuky-
kyinen vaihtoehto!

Riittääkö puu 
kaikille?
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Suomessa toimivan metsäteollisuuden 
markkinatilanne jatkui Suomen muu-
hun taloustilanteeseen suhteutettuna 
kokonaisuutena kohtalaisena vuoden 
2014 ajan. Rakentaminen oli sekä ko-
timaassa että monilla vientimarkkinoil-
la vaatimatonta ja paino- ja kirjoituspa-
perin kysyntä supistui edelleen. Sellu- ja 
kartonkiteollisuuden markkinatilanne 
säilyi kuitenkin hyvänä. Euron heiken-
tyminen suhteessa dollariin paransi 
hintakilpailukykyä vientimarkkinoil-
la erityisesti vuoden loppupuoliskol-
la. Raakapuun maltillinen hintakehitys 
kotimaassa kilpailijamaihin verrattuna 
paransi Suomessa toimivan metsäteolli-
suuden toimintaedellytyksiä. 

Paperin vientimäärä ja keskimää-
räinen vientihinta laski kaksi prosent-
tia, kartongin vientihinta puolestaan 

Yleiskatsaus
Teksti: Magnus Wiksten

noin prosentin edellisvuodesta. Sellun 
keskimääräinen vientihinta nousi vii-
si prosenttia. Sahatavaran keskimääräi-
nen vientihinta nousi neljä prosenttia ja 
vientimäärä kasvoi viisi prosenttia vuo-
desta 2013. Vanerin vientimäärä kas-
voi kymmenyksellä, vientihinta puo-
lestaan nousi pari prosenttia vuodesta 
2013. Suomessa toimivan massa- ja pa-
periteollisuuden kannattavuus oli ko-
konaisuutena hyvä, puutuoteteollisuu-
den kohtalainen.

Metsäteollisuuden tuotanto vuon-
na 2014 Suomessa kasvoi kokonaisuu-
tena noin prosentin. Paperia ja karton-
kia tuotettiin 10,3 miljoonaa tonnia, 
mikä oli suunnilleen pari prosenttia vä-
hemmän kuin vuonna 2013. Sellua tuo-
tettiin puolestaan saman verran kuin 
edellisvuonna eli 7,1 miljoonaa tonnia. 
Sahatavaran tuotanto kasvoi parisen 
prosenttia ja oli 10,6 miljoonaa kuutio-
metriä vuonna 2014. Vaneria tuotettiin 
kolme prosenttia enemmän kuin vuon-
na 2013.  

Metsänhoito

Metsänviljelyala oli suunnilleen saman-
suuruinen kuin edellisenä vuonna ja re-
viiri välitti noin 1,38 milj. tainta. Maan-
muokkausala kasvoi hieman vuoden 
2013 tasosta ja yhteensä toteutettiin 1 
207 hehtaaria. Taimikonhoidon pin-
ta-ala oli hieman pienempi kuin viime 
vuonna ja ylsi 1 100 hehtaariin. Nuoren 
metsän kunnostuksen pinta-ala oli 337 
hehtaaria. Nuoren metsän hoitoa toteu-
tettiin kaikkiaan noin 1 400 hehtaaria. 

Puukauppa

Metsäteollisuuden tuotannon kehi-
tyksen perusteella puun käyttö kasvoi 
vuonna 2014 yhteensä noin puolella 
miljoonalla kuutiometrillä edellisvuo-
desta noin 65 miljoonaan kuutiomet-

riin. Puukauppa kävi alkuvuonna vilk-
kaasti, selvästi käyttöä enemmän ja 
hiipui ennakoidusti vuoden loppua 
kohden. 

Puukauppa reviirin toimialueella 
oli hyvin vilkasta vuoden 2014 aika-
na. Reviirijäsenten puun välitys onnis-
tui hyvin vaikka puumäärät olivat huo-
mattavasti suunniteltua suuremmat. 
Puukauppaa varjosti jatkuva kysynnän 
puute muutaman puutavaralajin osalta. 
Jo helmikuussa teollisuus ilmoitti, että 
kuusitukin tarve tulee vähentymään 
huomattavasti. Koko vuoden aikana 
kuusitukin kysyntä oli riittämätön koti-
maassa. Vientikauppojen ansiosta revii-
ri onnistui välittämään noin 30 000 m3 
kuusitukkia ulkomaisille puunostajille. 

Korjuuolosuhteet olivat hyvät talvel-
la 2014, mutta talvi oli aivan liian ly-
hyt. Talven tulo kesti kauan ja loppui 
lyhyeen. Kevättalven hyvä korjuukeli 
oli reilun kuukauden lyhempi kuin nor-
maalisti. Kesällä ja syksyllä korjuuke-
lit olivat pääsääntöisesti hyvät. Marras- 
ja joulukuussa sademäärät olivat isot ja 
korjuukelit huonontuivat. Kaiken kaik-
kiaan vuoden 2014 korjuukelit olivat 
melko normaalit. 

Reviirin välittämän puun koko-
naismäärä vuonna 2014 oli 775 226 
m3. Toimintasuunnitelman tavoite oli 
650 000 m3, eli reviiri välitti huomat-
tavasti enemmän puuta kuin oli suunni-
teltu. Kuusi- ja mäntytukin keskihinnat 
olivat hieman korkeammat kuin edeltä-
vänä vuonna. Vastaavasti mänty- ja koi-
vukuidun keskihinnat olivat hieman al-
haisemmat kuin vuonna 2013. Vuonna 
2014 keskimääräinen nimellinen kanto-
hintataso oli prosentin alhaisempi kuin 
vuotta aiemmin.

Koulutus ja tiedotus

Reviirin toimihenkilöt pitivät vuoden 
aikana esitelmiä kursseilla ja erilaisten 
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järjestöjen tilaisuuksissa. Kesäkuussa 
reviiri osallistui teemapäivään aiheista 
maa- ja metsätalous sekä bioenergia In-
koon Västankvarnissa. Syyskuussa re-
viiri osallistui isoon metsänomistajailta-
maan Mäntsälässä, jonne kokoontui yli 
800 metsänomistajaa. Metsänomistajil-
le järjestettiin 9.10. metsätaitokilpailu 
Bosgårdissa Porvoossa. Reviirin lehti il-
mestyi kaksi kertaa. Tiedotusta täyden-
nettiin lehtijutuilla päivä- ja ammatti-
lehdissä.

Vuoden aikana reviirin henkilökun-
ta osallistui useisiin kursseihin ja kou-
lutustilaisuuksiin. Yhteinen teema vuo-
den aikana oli muuttunut metsälaki 
sekä uudet metsänhoitosuositukset. 
Toimihenkilöillä oli mahdollisuus osal-
listua perinteisiin Talvimetsäpäiviin Es-
poossa. Kesällä henkilökunta ja hallitus 
osallistui Skogskulturin järjestämään 
kesäretkeilyyn Ahvenanmaalla.

Valtuusto ja hallitus 2014

Valtuuston kevätkokous pidettiin 9.4. 
Tallinnassa, Virossa. Hallituksen pu-
heenjohtaja Otto von Frenckell tote-
si avauksen yhteydessä, että reviirillä 
on ollut hyvin aktiivinen vuosi taka-
naan. Välitetty puumäärä on ollut en-
nätyksellisen iso ja monia hallinnollisia 
muutoksia on valmisteltu. Metsänhoi-
toyhdistyslain muutokset vaikuttavat 
todennäköisesti reviirin talouteen pie-
nemmän jäsenmaksun muodossa. Re-
viirin mahdollisuuksiin toimia jäsenten-
sä edunvalvojana on ratkaisevaa, että 
jäsenmäärä on mahdollisimman suuri. 
Yhdessä olemme vahvoja. 

Meneillään olevat muutokset yksi-
tyismetsätalouden lainsäädännössä ovat 
luultavasti isoimmat  sitten 1950-lu-
vun. Reviirin säännöt on muutettu vii-
meksi vuonna 2000 fuusion yhteydes-
sä. Silloin tehtiin tarvittavat muutokset, 
mutta nämä olivat pieniä verrattuna nii-
hin, joita hallitus nyt ehdottaa. Sääntö-
työskentelyssä hallitus on lähtenyt siitä, 
että uudet säännöt pitää antaa hieman 
enemmän jouhevuutta operatiiviseen 
toimintaan kuitenkaan vähentämättä 
valtuutettujen vaikutusmahdollisuuk-
sia. Tärkeää on, että säännöt ovat so-

pusoinnussa työrutiinien kanssa ja että 
niitä pystyy noudattamaan myös käy-
tännössä.

Puheenjohtaja päätti puhevuoronsa 
valottamalla Suomen ja Ruotsin välistä 
kilpailutilannetta. PTT:n mukaan Ruot-
si on menestynyt selkeästi Suomea pa-
remmin ja voittanut Suomen melkein 
kaikilta osin. Suomesta on hävinnyt 
tuplasti enemmän työpaikkoja; meillä 
on iso julkinen sektori sekä mahdotto-
man korkeat verot. Taloudellinen kas-
vu Suomessa on heikko, kun Ruotsis-
sa BKT on kasvanut. Tässä tilanteessa 
Suomen valuutta on ainut varsinainen 
kilpailuvaltti. Ajatukset metsän kiinteis-
töverosta huonontaa entisestään metsä-
sektorin kilpailuvoimaa Suomessa. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Kerstin Degerth. Vuoden 2013 toi-
mintakertomus ja tilinpäätös vahvis-
tettiin ja muut sääntömääräiset asiat 
käsiteltiin.  Kevätkokouksen jälkeen pi-
dettiin seminaari, jossa valtuutetut kes-
kustelivat reviirin tulevaisuuden stra-
tegiasta, säännöistä, jäsenmaksusta, 
reviirin näkyvyydestä sekä yksityismet-
sätalouden organisaatiomuutoksesta.

Syyskokous pidettiin 10.12. Espoos-
sa, Axxell Överbyn tiloissa. Avaukses-
saan hallituksen puheenjohtaja Otto 
von Frenckell totesi, että valmistelut 
suurten haasteiden vastaanottamiseksi, 
joita lainsäädännön muutokset aiheut-
tavat metsänhoitoyhdistyksille, ovat ol-
leet ajankohtaisia koko vuoden aikana. 
Reviirin toimintamahdollisuudet tule-
vat muuttumaan hieman, mutta meidän 
pitää suhtautua muutoksiin positiivises-
ti.

Puukauppa on vuoden aikana ol-
lut vilkasta, muttei ongelmatonta. Ly-
hyt talvi yhdistettynä jatkuvaan kuusi-
tukin ylitarjontaan takasi, että haasteita 
on riittänyt. Kiitos reviirin omistautu-
miseen ja haluun palvella jäseniään on 
huomattavia määriä kuusitukkia vuo-
den aikana viety ulkomaille. Vientimah-
dollisuudet eivät yksinomaan ole olleet 
tärkeitä yksityisille metsänomistajille 
joiden puut voitiin sijoittaa vaan tämä 
on mahdollistanut, että puukauppa on 
voitu pitää käynnissä koko ajan ilman 
katkoja. 

Strateginen työ reviirin aseman vah-
vistamiseksi kentällä on onnistunut hy-
vin. Vuoden aikana uusia työntekijöitä 
on palkattu samanaikaisesti kun muu-
taman toimihenkilön työtehtäviä on 
muutettu niin, että ne paremmin vas-
taavat niitä vahvuuksia ja osaamisaluei-
ta jotka kyseiset henkilöt omaavat. On 
erityisen tärkeää, että reviirin henkilö-
kunta on aktiivinen ja ulospäinsuuntau-
tunut. Näin reviirin toiminta voi jatkua 
ja jäseniä kyetään palvelemaan menes-
tyksekkäästi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Anders Winqvist. Tilintarkastajak-
si valittiin Bengt Nyholm, KHT ja va-
ratilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö 
Ernst & Young Oy. Hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin Otto von 
Frenckell, Gösta Lundström, Peter Sim-
berg, Kaj Sjölund, Mikael Nygård, Kim 
Männikkö sekä Stefan Selén. Varajäse-
niksi valittiin Anna Lemström ja Chris-
tian Hildén.

Kokouksen jälkeen Patrik Haglund 
UB Omaisuudenhoito Oy:sta kertoi 
mielenkiintoisista sijoitusvaihtoehdois-
ta.

Hallitus piti vuoden aikana seitse-
män kokousta. Otto von Frenckell toi-
mi hallituksen puheenjohtajana ja Hen-
rika Husberg varapuheenjohtajana.

Talous

Reviirin taloudellinen tulos oli hyvä. 
Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 
voittoa kertyi noin 240 000 euroa 
(232 451 € vuonna 2013). Puunväli-
tyksen, korjuun sekä metsänhoidon ja 
metsänarvioinnin tulot olivat reilut 2 
milj. euroa, mikä oli noin 320 000 eu-
roa 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 690 314 euroa. Merkittävin 
menoerä muodostuu henkilöstökuluis-
ta. Yhteenlaskettuna palkkojen, eläk-
keiden sekä sosiaalikulujen summa oli 
noin 2,7 milj. euroa vuonna 2013.
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Kim Männikkö istuu toista kauttaan re-
viirin valtuustossa ja tammikuusta 2015 
hän on ollut hallituksen jäsen. Kim asuu 
Österbyssä Kirkkonummella. ”Teir-ti-
la on ollut suvun hallussa 1700-luvul-
ta lähtien. Sodan jälkeen Neuvostolii-
tolle vuokratun Porkkalanniemen raja 
meni vain kilometrin päässä tilan pää-
rakennuksesta. Silloin oli lähellä, että 
koko tila olisi evakuoitu, koska se sijaitsi 
niin lähellä rajaa!”, Kim kertoo. Tilaan 
kuuluu noin 95 hehtaaria metsää, josta 
20 hehtaaria on joutomaata, ja noin 50 
hehtaaria peltoa. Kim on koulutuksel-
taan maatalousteknikko ja työskentelee 
myymäläpäällikkönä K-Maataloudessa 
Lohjalla. Kim on mukana oman kuntan-
sa luottamustoimissa. ”Menin mukaan 
kunnallispolitiikkaan, koska minun mie-
lestäni yhdyskuntasuunnittelu alkoi lou-
kata liikaa yksittäisen maanomistajan 
päätäntävaltaa. Kirkkonummi on kas-
vukunta, jonne muuttaa koko ajan uusia 
asukkaita, mikä tarkoittaa monia uusia 

mielipiteitä ja näkemyksiä. Alkoi tuntua, 
että alkuperäisten asukkaiden tehtävä-
nä oli vain ylläpitää kaunista maisemaa 
uusille asukkaille! Käskyjä ja rajoituk-
sia alkoi tulla niin metsätalouteen kuin 
maatalouteenkin, eikä kukaan ollut 
kiinnostunut alkutuotannon kannat-
tavuudesta. Olen jäsenenä kunnanval-
tuustossa ja yhdyskuntatekniikan lauta-
kunnassa, ja yritän sieltä käsin vaikuttaa 
yhdyskuntasuunnitteluun.” Kunnallis-
ten luottamustointen lisäksi Kim istuu 
Uudenmaan ruotsalaisen tuottajaliiton 
hallituksessa ja Ruotsalaisen maatalous-
tuottajien keskusliiton valtuustossa.

”Reviirillä on tärkeä tehtävä yksit-
täisen metsänomistajan edunvalvoja-
na yhdyskuntasuunnittelussa. On koko 
ajan seurattava, mitä eri tasoilla suunni-
tellaan, ja millä saattaa olla vaikutusta 
metsien käyttöön. Vahva metsänomis-
tajajärjestö on tärkeä myös silloin, kun 
neuvotellaan metsäteollisuuden kanssa. 
Länsi-Uudellamaalla metsäteollisuuden 

tehtaita on niukasti, joten on tärkeää, 
että reviiri pystyy neuvottelemaan so-
pimuksia, jotka takaavat menekin met-
sänomistajan kaikille puutavaralajeille. 
Yksi etu on tietenkin se, että reviiri toi-
mii rannikolla, jossa on monia satamia, 
mikä mahdollistaa puutavaran viennin 
ulkomaille silloin, kun kysyntä koti-
maassa on heikko”, sanoo Kim.

”Paikallisesti selkeä etu on aktiivinen 
alueneuvoja, jolla on hyvä yhteysver-
kosto sekä metsänomistajiin että eri yh-
dyskuntavaikuttajiin. Metsäammattilai-
nen, metsuri ja yrittäjä ovat niitä, jotka 
joutuvat valokeilaan, kun metsää haka-
taan. He ovat reviirin kasvot ja vastaa-
vat siitä, että työ tulee tehdyksi hyvin 
ja sen voivat myös muut yhteiskunnan 
jäsenet hyväksyä”, Kim tuumaa. Kysyt-
täessä vapaa-ajan harrastuksista, Kim 
vastaa: ”Vanhalla 1700-luvulta olevalla 
tilalla, jolla on paljon rakennuksia, mi-
nun ei tarvitse miettiä, mitä tekisin va-
paa-ajallani.” 

- Tämän seinämaalauksen tilan 
alueista teki lavastemaalari,  
joka asui tilalla sodan aikana.

kiM MäNNikkö
HallitukSeN uuSi JäSeN

Teksti: Torolf Finnbäck
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Teksti: Torolf Finnbäck

Stefan on istunut reviirin valtuustossa 
vuodesta 2005. Tammikuusta 2015 hän 
on istunut reviirin hallituksessa. Stefan 
asuu kotitilallaan Sipoon Kirkonkyläs-
sä. ”Päätila on nimeltään Rissved, mut-
ta tilayksikkö koostuu useasta pienestä 
tilasta. Yhteensä omistan noin 70 heh-
taaria metsää. Tilan tuotantosuunta on 
vilja ja siemenheinä. Minä teen tiivis-
tä yhteistyötä naapurini kanssa. Jaam-
me konekapasiteetin niin että hän pui ja 
minä kylvän. Metsätöistä hoidan osan 
itse, osan hoitaa reviiri korjuupalvelu-
na”, selostaa Stefan työnjakoa. Stefan 
on käynyt metsätalouden peruskurs-
sin ja yksivuotisen metsurilinjan Tam-
misaaren metsäkoulussa. Tammisaaren 
jälkeen opinnot jatkuivat maatalous-
opistossa Turussa. Vuoteen 2006 asti 
Stefan työskenteli myymäläpäällikkö-
nä Porvoon Agrimarketissa. ”Maanvil-
jelyn ja metsien lisäksi teen vähän polt-
topuukauppaa ja talvisin auraan lumia 
Helsinki-Vantaan lentokentällä. Metsä 
on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen as-
teittain kasvattanut metsäomaisuuttani 
ja muutama vuosi sitten ostin pienem-
män metsäpalstan Mäntyharjulta. Se on 
antanut minulle mahdollisuuden näh-
dä, kuinka siellä paikallinen metsän-
hoitoyhdistys toimii. On ollut mielen-
kiintoista nähdä, miten käytännön työt 
muissa yhdistyksissä hoidetaan. Jotta 
metsänhoitoyhdistyksen toiminta hou-
kuttelisi metsänomistajia, on eri palve-
luiden ja jäsenmaksun oikea hinnoittelu 
tärkeää”, Stefan sanoo. Puun yhteis-
myynti on Stefanin mielestä reviirin toi-
minnassa vahvuus. Tarjoamalla suuria 
puumääriä eri ostajille, reviiri on onnis-
tunut neuvottelemaan paremmat hinnat 
jäsentensä puille, jopa pienemmät erät 
on saatu myytyä järkevällä hinnalla. 
Se, mitä itse arvostan, on henkilökoh-
tainen yhteys omaan metsäammattilai-

StefaN SeléN 
uuSi ReviiRiN HallitukSeSSa

seen. Luulen, että moni metsänomistaja 
pitäisi siitä, että metsäneuvoja säännöl-
lisesti ottaisi yhteyttä ja kertoisi, mitä 
metsässä pitäisi tehdä. Oman metsä-
neuvojan tulisi voida antaa tarjous sii-
tä, mitä eri metsänhoitotyöt maksavat 
tai mitä hakkuusta jää käteen. Kaikki-
han haluavat saada selvän kuvan talou-

dellisesta tuloksesta ennen kuin tekevät 
päätöksen. Hyvä työnjako metsässä on 
se, että metsäammattilaisella on neuvo-
ja ja eri ratkaisuvaihtoehtoja ja metsän-
omistaja päättää, mitä tehdään”, Stefan 
tuumaa. Vapaa-aikaansa Stefan viettää 
mielellään hiihtoladulla tai metsästyk-
sen parissa.

”Tämä koivikko on istutettu vuonna 2000, ja on nyt noin 14 metriä korkea ja 
rinnankorkeusläpimitta on 11 – 13 cm.”
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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

Teksti: Torolf Finnbäck

Svante Rikberg on syksystä asti hoitanut 
puunkorjuuta Loviisan seudulla Robert 
Anderssonin ja Daniel Larsenin alueilla. 
”Työalueeni länsiraja on Sarvisalossa 
entisessä Pernajassa ja itäraja Heinlah-
dessa Pyhtäällä. Tällä hetkellä minulla 
on neljä korjuuketjua ja kolme metsuria 
työssä. Koneiden ja metsureiden siirtä-
misen välissä ehdin auttaa puutavaran-

SvaNte RikbeRg 
uuSi tYöNJOHtaJa lOviiSaN alueella

mittauksessa ja leimikonnauhoittami-
sessa”, Svante selostaa työtehtäviään. 
Svante valmistui metsätalousinsinöörik-
si Novia-ammattikorkeakoulusta Tam-
misaaresta vuonna 2012. Svante oli 
työharjoitteluaikanaan reviirillä ja teki 
mm. puunkorjuun laadun arviointia 
harvennusmetsissä. Myös hänen koulun 
päättötyönsä käsitteli harvennusmetsi-

en puunkorjuun laatua. Ennen reviirille 
tuloaan Svante työskenteli puunhankin-
tayrityksessä Itä-Uudellamaalla. Svante 
asuu Liljendalissa tyttöystävänsä Saran 
kanssa, mutta on varttunut Loviisassa. 
Vapaa-ajan harrastuksena hänellä on 
jalkapallo.
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Kemera-lain uudistuksen tavoitteena oli 
luoda metsätalouden tukijärjestelmäs-
tä kannustavampi ja tehokkaampi sekä 
vähentää byrokratiaa ja ylipäänsä yk-
sinkertaistaa järjestelmää.

Uusi laki vastaa kohtuullisen hyvin 
näihin tavoitteisiin. Miinuspuolelle jää 
se, että uudet EU:n määrittelemät val-
tiontuen suuntaviivat tuovat hieman 
lisäbyrokratiaa, sillä rahoituksen ha-
keminen jälkikäteen ei ole enää tulevai-
suudessa mahdollista. 

Mikä muuttuu?

Taimikon varhaishoito ja nuoren met-
sän hoito muuttuvat kahdeksi erillisek-
si työlajiksi joihin molempiin voi hakea 
tukea. Taimikon varhaishoidon tukea 
myönnetään 0,7 – 3 metrisen taimikon 
hoitoon.

Uudesta laista on jätetty pois vähä-
merkityksellisiä työlajeja kuten pellon-
metsitys, kantojen nosto ja pystykarsin-
ta. Metsän uudistamiseen ei myöskään 
enää saa tukea. Esimerkiksi myrskytu-
hojen varalle onkin hyvä olla vakuutus. 
Myös energiapuun korjuun tuki pois-
tuu, mutta rankojen keräilyä nuoren 
metsän hoitokohteilta tuetaan korote-
tulla hehtaarituella.

Laille on saatava vielä 
EU:n hyväksyntä

Uusi kemera-laki voidaan ottaa käyt-
töön kun sille on saatu Euroopan ko-
mission hyväksyntä. MMM:n ja komis-
sion alustavat neuvottelut järjestelmästä 

käynnistyivät lokakuussa ja ovat eden-
neet yllättävänkin sujuvasti. Parhaillaan 
odotetaan komission vihreää valoa vi-
rallisen hyväksymisprosessin eli notifi-
oinnin käynnistämiselle. Tämän jälkeen 
komissiolla on aikaa kaksi kuukautta 
tehdä päätös tukijärjestelmän hyväksy-
misestä. Vaikuttaa siis mahdolliselta, 
että uusi laki saadaan voimaan ensi 
heinäkuun alusta.

Kemera-rahoitushakemukset käsi-
tellään kesäkuun loppuun asti nykyisen 
kemera-lain nojalla. Hakemukset tu-
lee toimittaa Suomen metsäkeskukseen 
17.4.2015 mennessä, ja niistä annetaan 
päätökset viimeistään 30.6.2015.

EU-vaatimusten mukaisesti uusi ke-
mera-laki edellyttää ennakkohakemusta 
kaikkien työlajien osalta eli ns. jälkira-
hoitteisuus ei enää uuden lain mukaan 
ole mahdollista. Töitä ei myöskään voi 
aloittaa ennen kuin tukihakemus on 
toimitettu metsäkeskukseen. MTK etsii 
yhdessä MMM:n kanssa ratkaisua sii-
hen, miten metsänhoitotöitä ja erityises-
ti nuorten metsien hoitoa uhkaava kat-
kos saataisiin estettyä ensi keväänä.

Kemera-tuettavat työlajit

– Taimikon varhaishoito
– Nuoren metsän hoito
– Terveyslannoitus
– Juurikäävän torjunta
– Suometsän hoito
– Metsätien tekeminen
– Metsäluonnon hoito
– Ympäristötuki

Kemeran tärkeät  
päivämäärät 2015

17.4.2015 Rahoitushakemukset, 
joilla haetaan vanhan Kemera-lain mu-
kaista rahoitusta on toimitettava Met-
säkeskukselle viimeistään 17.4.2015. 
Tämän jälkeen saapuvat hakemukset 
hylätään myöhästyneinä.

5.6.2015 Hakijan on toimitetta-
va puutteellisten hakemusten täydentä-
miseksi pyydetyt selvitykset ja täyden-
nykset Metsäkeskukselle viimeistään 
5.6.2015. Hakija voi täydentää puut-
teellista hakemusta myös omasta aloit-
teestaan.

30.6.2015 Metsäkeskuksen on teh-
tävä vanhaan Kemera-lakiin perus-
tuvat rahoituspäätökset viimeistään 
30.6.2015. 

Tehtyjen rahoituspäätösten perus-
teella voidaan maksaa rahoitusta käyn-
nissä oleville hankkeille vuoden 2019 
loppuun saakka. (Lähde: Metsäkeskus)

uudiStuva keMeRa-laki  
YkSiNkeRtaiStaa MetSätalOudeN  

tukiJäRJeStelMää

Teksti: Lea Jylhä, metsäasiantuntija, MTK
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Jäsenyys metsäreviirissä jatkuu katkeamattomana 
maksamalla jäsenmaksun reviirille. Uusien jäsenten 
hakemus tehdään kirjallisena esim. sähköpostilla. Yh-
teisomistustilojen, yhteisöjen ja yhteisetuuksien koh-
dalla jäsenhakemuksen voi tehdä valtuutettu asiainhoi-
taja. Muussa tapauksessa jäsenhakemuksessa tulee olla 
kaikkien allekirjoitukset. Jäsenyys astuu voimaan, kun 
yhdistyksen hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. 
Jäsenhakemuslomake löytyy reviirin kotisivuilta www.
revir.org.

Jäsenmaksun suuruudesta  
päättäminen

Reviirin valtuusto päättää joka vuosi jäsenmaksun suu-
ruudesta. Jäsenmaksu perustuu perusmaksusta ja pin-
ta-alamaksusta. Reviiri tulee jatkossakin tarjoamaan 
jäsenilleen paikallisia palveluita, jotka edistävät metsä-
talouden kannattavuutta ja metsien kestävää hoitoa ja 
näin ollen jäsenmaksu on suurin piirtein samansuurui-
nen kuin aikaisempi metsänhoitomaksu ja edelleenkin 
vähennyskelpoinen metsäverotuksessa.

Esimerkki:  
Metsänhoitomaksu 50 ha metsää = 23,19 € + 3,20 €/ha =  
183,19 €
Jäsenmaksu 50 ha metsää = 25,00 € + 3,00 €/ha = 
175,00 €

Jäsenmaksun rakenne vaihtelee metsänhoitoyhdistyk-
sittäin, mutta maksun suuruus on yleensä suhteutet-
tu yhdistyksen toimintaan. Niillä joilla on pieni jäsen-
maksu, niillä on yleensä myös pieni henkilökunta ja 
palvelutarjontaa voi rajoittua esimerkiksi taimien väli-
tykseen ja metsänkäyttöilmoituksen tekemiseen.

MetSäReviiRiN JäSeNYYS
Yhteisomistuksien jäsenmaksu

Jäsenmaksu on lähtökohtaisesti metsätilakohtainen ja 
jäsenkortti toimitetaan yhteisomistuksen valtuutetul-
le asianhoitajalle. Muut yhteisomistajajäsenet voidaan 
hyväksyä reviirin jäseniksi. Eli jos osakas haluaa oman 
jäsenkortin ja jäsenedut käyttöönsä, hänen täytyy erik-
seen liittyä reviirin jäseneksi. Yhteisomistaja- ja kanna-
tusjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Reviiristä eroaminen

Reviirin jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota revii-
ristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen halli-
tukselle sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä re-
viirin valtuustokokouksessa. 

Yhteisomistustilan eroamisen voi tehdä valtuutet-
tu asiamies. Muutoin eroamiseen vaaditaan kaikki-
en suostumus. Jäsenen eroaminen astuu voimaan heti, 
mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun 
eroamisvuoden loppuun saakka.

Liittymismaksu
 
Liittymismaksun perimmäinen syy on estää saman 
metsänomistajan toistuva liittyminen ja eroaminen. 
Liittymismaksu on suuruudeltaan kolminkertainen 
verrattuna yksittäisen metsänomistajan jäsenmaksuun. 
Reviirin hallitus päättää tapauskohtaisesti, peritäänkö 
liittymismaksua vai ei. Liittymismaksu ei koske uusia 
jäseniä.

	  

	  

PEFC:n ryhmäsertifiointi 
on maksuton Metsäreviirin 
jäsenille 
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Metsäreviiri tarjoaa jatkossakin parhaimmat ja kat-
tavimmat lähipalvelut metsänomistajille. Vuoden 
vaihteesta lähtien jäsenyys metsäreviirissä on ollut 
vapaaehtoista. Jäsenyys reviirissä jatkuu toki katkea-
mattomana vuoden vaihtuessakin, joten jos olet re-
viirin toimintaan tyytyväinen, sinun ei tarvitse tehdä 
mitään. Metsänhoitomaksu korvataan jäsenmaksulla, 
joka on suurin piirtein samansuuruinen kuin aikaisem-
pi metsänhoitomaksu ja edelleenkin vähennyskelpoi-
nen metsäverotuksessa.

YHteiStYö 
ON MetSäNOMiStaJaN tuRva

Teksti: Stefan Borgman

Maaliskuun alussa metsänomistajat saavat reviiril-
tä postia, joka sisältää jäsenkortin ja jäsenmaksulas-
kun. Vuoden vaihteen jälkeen olet myös Metsäreviirin 
jäsenenä oikeutettu Ruotsinkielisen maataloustuotta-
jain keskusliiton SLC:n jäsenetuihin. Tällöin saat käyt-
töösi SLC:n tarjoamat laajat valtakunnalliset jäsenpal-
velut ja -edut.

Metsänomistaja päättää –  
Metsäreviiri toteuttaa

Reviiri pysyy metsänomistajien omana yhdistyksenä ja 
toimintaa ohjaavat jäsenistöstä valittu valtuusto ja hal-
litus. Reviirillä on nyt velvoite palvella vain omia jäse-
niään parhaalla tavalla kaikissa olosuhteissa.  Mikään 
muu metsäpalveluja tarjoava taho ei aja metsänomista-
jien etuja, olipa kyse metsäverotuksesta, maanomista-
jan oikeusturvasta tai metsäelinkeinon toimintaedelly-
tysten turvaamisesta Suomessa tai EU:ssa.

Reviiriltä metsänomistaja saa apua myös silloin, 
kun kaavoitus uhkaa rajoittaa maankäyttöä, sähkölin-
ja halkoo metsää tai kuntapoliitikot säätävät erilaisia 
vaatimuksia maanomistajille. 

Metsäreviirin hallitus  2015-2016

Otto von Frenckell (puheenjohtaja) Inkoo

Gösta Lundström (varapuheenjohtaja) Sipoo

Kim Männikkö Kirkkonummi

Mikael Nygård Loviisa

Stefan Selén Sipoo

Peter Simberg Raasepori

Kaj Sjölund Myrskylä
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MetSäReviiRi
Metsäreviirin jäsenet voivat, kuten en-
nenkin, käyttää reviirin palveluita sii-
nä määrin ja siinä laajuudessa kuin par-
haaksi katsovat. Muuttuneessa laissa 
metsänhoitoyhdistyksistä reviiri voi nyt 
tarjota kattavat erikoispalvelunsa jäse-
nilleen edullisempaan hintaan kuin ei-
jäsenille. Alla mainitut jäsenedut tarjo-
taan ainoastaan jäsenille.

JäSeNedut
•	 Asiantuntijamme vastaavat jäsenille 

metsänhoitoon ja -käyttöön liittyviin 
kysymyksiin

•	 Maksuton maastokäynti metsäneu-
vojan kanssa

•	 Puukaupan teon yhteydessä tietoa 
hinnoista ja paikkakunnan puu-
markkinatilanteesta

•	 Sähköiset uutiskirjeet
•	 Metsäreviiri-lehti 2 kertaa vuodessa 

ja Maaseudun Tulevaisuuden met-
sänomistajanumero 4 kertaa vuo-
dessa

•	 Jäsenten metsät ovat mukana PEFC-
metsäsertifioinnissa

•	 Kursseja ja koulutusta, maastoret-
kiä, metsämatkoja ja tapahtumia 
sekä metsätaitokilpailuja

•	 Paikallis- ja aluetasolla edunvalvon-
ta: Seuraamme ympäristö- ja kaava-
asioita, joilla voi olla suoraa tai vä-
lillistä vaikutusta metsäsi käyttöön

SlC:N edut
Metsäreviirin jäsenenä olet oikeutettu 
myös Ruotsinkielisen maataloustuot-
tajain keskusliiton SLC:n jäsenetuihin. 
Tietoa niistä löydät sivuilta www.slc.fi.

Arvoa metsällesi
Metsäreviiri on metsänomistajan asialla

 Metsänhoito

 Hakkuupalvelu 

 Puun välitys puutavaralajeittain kilpailukykyisillä hinnoilla 

 Edunvalvontaorganisaatio, joka valvoo jäsentensä  
 etuja kaavoitusasioissa

 Maksuton PEFC-metsäsertifiointi jäsenille

 Metsäsuunnittelu jäsenille

	 	 •	15	€/ha	metsämaa

	 	 •	0	€/ha	kitu-	ja	joutomaa

	 	 •	Ei	perusmaksua

	 	 •	Maksuton	Silvanetti	verkkopalvelu

 Tila-arvio

 Kattavat erikoispalvelut
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Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

              
Euro

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja osoite

Betalarens
namn och

adress

Alle-
kirjoitus

Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

MAKSAJA BETALAREN

Jäsenkortti 2015  

Hyvä metsänomistaja
Tässä kirjeessä tiedotamme metsänhoitoyhdistyksen vuoden 2015 jäsenyydestä. Laki muuttui 1.1.2015, 
siitä huolimatta perusajatuksemme säilyy: Palvelemme alueemme metsänomistajia samalla ammattitaidolla 
kuin ennenkin.
 
Panostamme entistä enemmän jäsenpalveluihin ja -etuihin. Jäsenmaksulla hoidetaan mm. metsänomistajien 
metsien sertifiointi, joka on käytännössä edellytys nykypäivän puukaupalle. Yhdistyksen jäsenetujen lisäksi olet 
oikeutettu SLC:n valtakunnallisiin jäsenetuihin. Lisää tietoa eduista ja yhteistyökumppaneista 
www.mhy.fi/jasenedut.
 
Mikäli tietosi ovat muuttuneet, voit tehdä muutokset netissä www.mhy.fi/osoitteenmuutos.

Osoitelähde: metsänhoitoyhdistyksen rekisteri. Metsänhoitoyhdistyksen uudet rekisteriselosteet ovat nähtävillä toimistoilla.

Voimassa 4/2016

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat.

Me teemme metsänomistajan eteen enemmän.

              
Euro

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksajan
nimi ja osoite

Betalarens
namn och

adress

Alle-
kirjoitus

Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

MAKSAJA BETALAREN

Jäsenkortti 2015  

Hyvä metsänomistaja
Tässä kirjeessä tiedotamme metsänhoitoyhdistyksen vuoden 2015 jäsenyydestä. Laki muuttui 1.1.2015, 
siitä huolimatta perusajatuksemme säilyy: Palvelemme alueemme metsänomistajia samalla ammattitaidolla 
kuin ennenkin.
 
Panostamme entistä enemmän jäsenpalveluihin ja -etuihin. Jäsenmaksulla hoidetaan mm. metsänomistajien 
metsien sertifiointi, joka on käytännössä edellytys nykypäivän puukaupalle. Yhdistyksen jäsenetujen lisäksi olet 
oikeutettu SLC:n valtakunnallisiin jäsenetuihin. Lisää tietoa eduista ja yhteistyökumppaneista 
www.mhy.fi/jasenedut.
 
Mikäli tietosi ovat muuttuneet, voit tehdä muutokset netissä www.mhy.fi/osoitteenmuutos.

Osoitelähde: metsänhoitoyhdistyksen rekisteri. Metsänhoitoyhdistyksen uudet rekisteriselosteet ovat nähtävillä toimistoilla.

Voimassa 4/2016

Lehti Els-Maj Marianne
Sibeliusgatan 2 B 26
00260 HELSINKI
Suomi

0
0

0
0

0
3

Magnus Wiksten, toiminnanjohtaja
Metsänhoitoyhdistys Eteläinen metsäreviiri ry
Mannerheiminkatu 9-11 A, 06100 Porvoo, 019-580 993, borga@revir.org

Metsäreviiri

Lehti Els-Maj Marianne

Nk 1 2NT 2 2NK5 2PC4 2NK9 2NL 2 2NL 4 2NL 5 2NL 7 2NM0 2QQ3 2NM1 2NM3 2NM4 2NM6 2NM7 2NM8 2NM9 2NN0 2NN1 2NN3 2PC7 2NN4 2NP0 2NP1 2NP2 2NQ0 2NQ6 2NR0 2NR2 2NR4 2NR6 2PC8 2NR7 2NK7 2NR1 2NU0 2PA9 2NT 3 2NT 5 2N W7 2NU1 2NU2 2NU3 2NQ1 2NU7 2NV0 2NV1 2NV2 2NV4 2N W8 2NV9 2N W2 2N W3 2NX1 2NX2 2NX3 2NX5 2NY0 2NY1 2PA2 2PA3 2PA4 2PA5 2PA7 2NM2 2QQ5 2NL 0 2NN5 2QQ1 2NP9 2NR9 2NQ2 2NQ5 2NT 7 2NY2 2NL 6 2NN8 2NR5 2NX8 2NX9 2

Jäsennro: 354005773

FI3455440720089319 Andelsbanken/Osuuspankki OKOYFIHH

Metsänhoitoyhdistys Eteläinen metsäreviiri ry

Lehti Els-Maj Marianne
Sibeliusgatan 2 B 26
00260 HELSINKI

Lasku: 563325/02.03.2015 Jäsenmaksu 2015

56 33252

31.3.2015 27,10

354

Marja Metsänomistaja

987654

Reviirin valtuuston vahvistama jäsenmaksu 2015

Metsänomistaja Perusmaksu
Pinta-ala maksu
Maksimimaksu

25 €
3 €/ha
1 000 €

Kannatusjäsenet ja muut jäsenryhmät 25 €

HUOM! Toimitusmaksut ovat jäsenille noin 20 % edullisemmat kuin ei-jäsenille

Jäsenmaksun korjaukset

Aikaisempi metsänhoitomaksu on tänä vuonna korvattu jäsenmaksulla.  
Laskutus tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa metsäreviirin toimesta ja  pohjana 
on verohallituksen tiedot vuodelta 2012. On siis mahdollista että jotkut tiedot 
ovat virheellisiä. Ota yhteys alueneuvojaasi tai reviirin lähimpään toimistoon 
seuraavissa tapauksissa:

➢  Metsäpinta-ala on virheellinen
➢  Omistustiedot ovat virheellisiä
➢  Samalla LY-tunnuksella on tullut useampi lasku
➢  Muuta korjattavaa

Me teeMMe MetSäNOMiStaJaN  
eteeN eNeMMäN

SiNulla ON MetSä – Meiltä Saat NeuvOt
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Metsälakiuudistuksen yhteydessä myös 
metsänhoidon suositukset ovat Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapion joh-
dolla uusiutuneet ajan henkeen sopi-
viksi ja metsänomistajien toivomusten 
mukaisiksi. Uudistamistyöhön osallistui 
monia metsäntutkijoita ja alan johtavia 
asiantuntijoita. Laajapohjaiset johto- ja 
ohjausryhmät, joissa niin metsänomis-
tajat kuin luontojärjestöt, tutkimuslai-
tokset, yliopistot sekä metsä- ja energia-
teollisuus olivat edustettuina, ohjasivat 
suositusten uudistamisyötä. Tuloksena 
syntyi yhteinen näkemys hyvästä ja mo-
nipuolisia mahdollisuuksia tarjoavasta 
metsien hoidosta.

Metsänhoidon suositukset on pää-
töksenteon apuväline metsänomistajil-
le ja käytännönläheinen opas kaikille 
metsäalan toimijoille. Sen tarkoitukse-
na on tarjoilla metsien hoitoon erilai-
sia tapoja, joista jokainen metsänomis-
taja voisi löytää omiin tavoitteisiinsa ja 

HYväN MetSäNHOidON  
SuOSitukSet valMiiNa käYttööN

Metsänomistajille laaja keinovalikoima toteuttaa  
mitä erilaisimpia tavoitteita

tilanteisiinsa sopivimmat. Hyvän met-
sänhoidon suositukset esittelee metsän-
hoidon menetelmiä ja toimenpiteitä. Se 
kuvaa niihin liittyviä vahvuuksia ja ris-
kejä. Nämä tuntien metsänomistaja voi 
tehdä harkittuja päätöksiä metsiensä 
hoidosta ja käytöstä.  

Ilmastonmuutos vaikuttaa 
metsänhoitoon

Suositukset kertovat ilmastomuutok-
sen vaikutuksista puiden kasvuun ja 
miten muutokseen voi metsänhoidolli-
sin toimin varautua. Lämpenevässä il-
mastossa metsiemme kasvun ennus-
tetaan lisääntyvän. Kesäisin voi tulla 
pitkiä poutajaksoja, jolloin varsinkin 
eteläisen Suomen hyvin vettä läpäisevil-
lä mailla kasvavat kuuset alkavat kär-
siä ja altistuvat eri tuholaisille. Kuusta 
olisi vältettävä uudistamasta tällaisille 
kasvupaikoille. Toisaalta kuusen kasvu-

olot voivat selvästi kohentua maan poh-
joisemmilla alueilla kuten Kainuussa. 
Lehtipuiden kilpailuasema vahvistuu 
ja uudistusaloilla havupuut ovat hätää 
kärsimässä. Ajoissa tehty taimikonhoi-
to on tulevina vuosina siis vielä nykyis-
tä tärkeämpää.

Metsänomistajan  
tavoitteet lähtökohtana

Metsät ovat osa omistajansa kokonais-
varallisuutta ja -taloutta. Ne voivat tar-
jota hyviä ratkaisuja yksityistalouden ti-
lanteisiin ja antaa tarvittaessa pelivaraa. 
Päätöksiä tehdessään metsänomistajan 
kannattaa ottaa huomioon taloutensa 
kokonaisuus ja puntaroida, olisiko vii-
sasta siirtää vaikkapa osa puustoon si-
toutuneesta pääomasta muihin sijoitus-
kohteisiin.  Onko edullisempaa ottaa 
raha investointiin metsästä vai pankis-
ta? Voinko toteuttaa haaveeni Ameri-

Teksti: Johnny Sved, Pentti Väisänen
Kirjoittajat toimivat metsänhoidon asiantuntijoina Metsä-
talouden kehittämiskeskus Tapiossa. He ovat Metsänhoi-
don suositukset laatineen projektiryhmän jäseniä.

Ajoissa varhaisperattu kuusentaimikko kasvaa hyvin, on ilo silmälle ja varmistaa uudistamiseen käytetylle investoinnille 
parhaan mahdollisen tuoton.
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kan-matkasta tai mökin remontista nyt 
vai vasta kymmenen vuoden päästä? 
Hakkuupäätöksiin vaikuttavat tällaiset 
käytännön kysymykset.

Valtaosalla metsänomistajista on 
useampia tavoitteita, joita hän voi pai-
nottaa eri tavoin tilan eri kohdissa. Yh-
dessä kolkassa metsänomistaja haluaa 
säilyttää hänelle tärkeän luontokohteen 
ja näin lisätä tilan luontoarvoja, toisaal-
la hän voi kokea maiseman viihtyisänä 
säilymisen tärkeimmäksi metsällisek-
si tavoitteekseen. Muualla hän voi pai-
nottaa puuntuotantoa ja hyvää talou-
dellista tulosta. Metsästystä harrastava 
omistaja oletettavasti haluaa tekemisis-
sään suosia riistan elinympäristöjä. Ta-
voitteiden yhteensovittamiseksi löytyy 
yleensä toimivia ratkaisuja.

Kasvatus tasa- vai  
eri-ikäisrakenteisena? 

Uudistunut metsälaki tarjoaa metsän-
omistajille mahdollisuuden kasvattaa 
metsiään eri-ikäisrakenteisena, jatku-
vasti puustoisena ilman selvää metsän-
uudistamisen vaihetta. Pieni osa met-
sänomistajista on jo pitkään esittänyt 
toivomuksia mahdollisuudesta siirtyä 
tällaiseen metsänkasvatukseen. Suo-
situksissa on vertailtu keskenään eri 
kasvatusmenetelmiä. Käytännön ko-
kemusta eri-ikäisrakenteisten metsi-
en kasvatuksesta on tätä nykyä vie-
lä niukasti. Suosituksissa menetelmää 
on esitetty varovaisuusperiaatetta nou-
dattaen. Luotettavia tuotos- ja talous-
vertailuja menetelmien välillä on hy-
vin hankala tehdä. Eri-ikäisrakenteisen 
metsän kehitystä kuvaavien mallien tes-
taamiseksi ei löydy juuri muuta kuin 
mallien kehittämisessä käytettyjä koe-
aineistoja. Niissä puustojen lähtötilan-
teiden kirjo on kovin laaja. 

Voimme kuitenkin todeta metsää 
omistaville realistisesti, että vain osa 
kasvupaikoista ja nykypuustoista so-
pii eri-ikäisrakenteisten metsien kas-
vattamiselle. Tärkein edellytys on, että 
metsä uudistuu luontaisesti hyvin. Jos 
maapohja ei taimetu helposti, siinä eri-
ikäisenä kasvatettavasta metsästä lop-
puvat ajan oloon hakattavat puut ja 

metsänomistajalta tulot. Lahovikai-
set metsiköt eivät lainkaan sovellu poi-
mintahakattavaksi, koska juurikääpä 
vääjäämättä leviää juuriyhteyksiensä 
kautta hakkuualueen terveisiin puihin. 
Päätehakkuu ja puulajin vaihto viljele-
mällä on lahovikaisissa metsissä toimi-
vin vaihtoehto.

Molemmissa kasvatustavoissa on 
huolehdittava luonnon monimuotoi-
suudelle tärkeistä rakenteista. Poimin-
tahakkuin käsitellyssä metsässä puut 
eivät säilytä kasvuvoimaansa sen van-
hemmiksi kuin perinteisessä tasaikäises-
sä metsässä. Lahopuuta syntyy molem-
milla kasvatustavoilla, kunhan muistaa 
jättää metsiköihin säästöpuuryhmiä.

Metsän uudistamisessa on 
monta vaihetta

Tasaikäisrakenteisen metsän uudista-
minen alkaa päätehakkuulla ja päättyy 
taimikonharvennukseen. Välissä on sar-
ja toimenpiteitä, joista on syytä huoleh-
tia, jos tavoittelee hyvin tuottavia nuo-
ria metsiä. 

Uudistamisen ajankohta on silloin, 
kun metsänomistaja saa metsikön uu-
distamisesta hyötyä enemmän kuin sen 
edelleen kasvattamisesta. Suhteuttamal-
la metsikön vuosittaisen kasvun rahal-
lista arvoa puustoon ja maapohjaan si-
toutuneeseen pääomaan voi metsikön 
korkotuottoa verrata muihin sijoituk-
siin tai lainan hintaan. Suositeltava uu-
distamisajankohta on esitetty puuston 
järeytenä eri puulajeille ja kasvupaikoil-
le 2 – 3 prosentin tuottovaatimuksella. 
Maisemaa ja virkistyskäyttöä voimak-
kaasti painottaessa kiertoaikaa voi huo-
mattavastikin pidentää –  taloudellisen 
tuoton kustannuksella. 

Noin yhden metrin pituusvaiheessa 
tehty varhaisperkaus varmistaa uuden 
puuston hyvän kasvuun lähdön. Myö-
hemmin kasvatustiheyttä ja puulajisuh-
teita säädetään taimikonharvennuksella 
kasvupaikalle ja omistajan tavoitteisiin 
sopiviksi. Oikeaan aikaan tehdyn taimi-
konhoidon kustannukset pysyvät kuris-
sa. Latvat vapaina havupuiden taimet 
kiihdyttävät kasvuaan ja pärjäävät kil-
pailussa myös lehtipuille. Taimikonhoi-

don laiminlyönti tai siinä myöhästymi-
nen ovat rahan tuhlausta, minkä lisäksi 
kasvatettavien puiden heikentyneen 
laadun ja kasvun myötä tulevaisuuden 
puunmyyntitulot vähenevät. Taimikon-
hoidossa oikea-aikaisuus on valttia – se 
on toiminnan laatua ja taloudellisuutta. 

Yläharvennuksella  
enemmän tukkia ja rahaa

Hyvin hoidetuissa havupuuvaltaisissa 
metsiköissä toisen ja kolmannen har-
vennuksen voi toteuttaa yläharven-
nuksena. Yläharvennuksessa puustos-
ta poistetaan pienimpien puiden lisäksi 
osa järeimmistä puista. Hyväkuntoiset 
ja -latvuksiset lisävaltapuut hyötyvät 
harvennuksesta eniten ja tuottavat pää-
tehakkuuseen mennessä hyvälaatuisia 
tukkeja. Sen lisäksi, että yläharvennettu 
metsikkö tuottaa kiertoaikatarkastelus-
sa vuosittain tukkipuuta alaharvennet-
tua metsikköä enemmän, saadaan ylä-
harvennuksesta selvästi enemmän myös 
puunmyyntituloja.  

Luonnonhoitoa metsän-
omistajan mieltymysten 
mukaisesti

Omistaja voi halutessaan tehdä metsä-
luonnon hyväksi huomattavasti enem-
män kuin lainsäädäntö vaatii. Vä-
himmäisvaatimukset ja vapaaehtoiset 
toimenpiteet ovat suositusten tekstissä 
selkeästi erotettu toisistaan. Esimerk-
kinä vapaaehtoisista toimista luon-
nonhoidollisia hakkuita on kuvattu eri 
luontokohteiden arvon lisäämiseksi. 
Hyvän metsänhoidon suosituksista löy-
tyy käytännön neuvoja ja suosituksia 
mitä moninaisimpiin tilanteisiin, kaikil-
le metsänomistajille. Julkaisun mottona 
on ”Tavoitteesi mukainen metsä”. 

Metsänhoidon suositukset löytyvät 
internet-julkaisuna osoitteesta www.
metsanhoitosuositukset.fi. Tuotteen voi 
kätevästi tilata runsaasti havainnollisia 
valokuvia ja piirroksia sisältävänä pai-
nettuna Hyvän metsänhoidon suosituk-
set -kirjana Tapion kaupasta, www.ta-
pio.fi.
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www.revir.org

PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA

e-post fornamn.efternamn@revir.org,  s-posti etunimi.sukunimi@revir.org

 Team 1

 Ekenäs
   Tammisaari

Hangö
Hanko

Pojo 
Pohja

Karis
Karjaa

 Team 2

Ingå
Inkoo

Magnus Wiksten
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

LEDNINGEN - JOHTO

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

 TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

 TEAM 1 SYDSPETSEN / ETELÄKÄRKI

Tom Grönholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 614

 TEAM 3 MELLANNYLAND / KESKI-UUSIMAA

Beata Forslund

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

Anders Gullqvist
arbetsledare
työnjohtaja
040 719 4033

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

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

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

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Stefan Borgman
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040 158 8815

Robert Andersson
revirinstruktör
alueneuvoja
040-720 8843

Daniel Larsén
revirinstruktör
alueneuvoja
040 5096387

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489



Ingå
Inkoo

Sjundeå
Siuntio

Kyrkslätt
Kirkkonummi

 Esbo
    Espoo

Grankulla
Kauniainen

 Team 3

Vanda
Vantaa

Helsingfors
Helsinki

Sibbo
Sipoo

 Team 4

 Borgå
    Porvoo

Mörskom
Myrskylä

Pernå
Pernaja

 Lovisa
    Loviisa

Lappträsk
Lapinjärvi

Liljendal
Strömfors
Ruotsinpyhtää

Pyttis
Pyhtää

 Team 5

Veronica Lindén Anita Ek

 BORGå KONTOR / PORVOON TOIMISTO 

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn Arnold-
Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

Monica Lignell

 EKENÄS KONTOR /  TAMMISAAREN TOIMISTO

Eero Uggelberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 613

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

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

 SKOGSBRUKSPLANERING / METSÄSUUNNITTELU 

Tomas Korkman
skogsbruks-
planerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598


