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Joskus voi yksinkertainenkin matematiikan tehtä-
vä olla vaikeasti hahmotettavissa. Näin ainakin EU:n 
metsäpolitiikassa ja niin kutsutun hiilinielun laskel-
mien teossa. Mitä enemmän metsä ja puusto kasvavat 
sitä enemmän ne sitovat hiilidioksidia. Kaukonäköisel-
lä metsäpolitiikalla, hyvällä metsänhoidolla ja tehok-
kaasti rakennetulla metsäneuvontajärjestelmällä on 
onnistuttu kasvattamaan metsiemme vuosittaista kas-
vua huimasti 1960-luvusta lähtien. Miksi sitten Suo-
men metsät uhkaavat muodostaa negatiivisen tekijän 
näissä laskelmissa?

EU-komissio jätti viime kesänä ehdotuksensa, mi-
ten maankäyttö ja metsänhoito tulisi integroida EU:n 
yhteiseen ilmastopolitiikkaan. Tavoite ja tarkoitus 
ovat oikeanlaiset, EU haluaa varmistaa, että unionin 
velvoitteet kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämi-
sestä varmistuvat.

Kun ehdotus tuli julkisuuteen, se herätti vilkkaan 
keskustelun Suomessa. Kotimaassamme ollaan miltei 
yksimielisiä siitä, että komissio on täysin väärinkäsit-
tänyt suomalaisen metsäpolitiikan ja näin ollen laskel-
mien lähtöasetelmat ovat meille erittäin epäsuotuisat. 
Ne johtavat aivan väärään suuntaan, eivät kannusta 
kestävän metsänhoidon lisäämiseen vaan päinvastoin 
vaarantavat kasvavan positiivisuuden, jonka suunnitel-
tu kasvava biotalous on luomassa.

Laskelmat eivät ota huomioon Suomen erikoisolo-
suhteita ja viime vuosikymmenien kehitystä. Laskel-
mien perusteet ottavat pelkästään huomioon metsä-
pinta-alan vähennyksen tänä aikana eivätkä ollenkaan 
huomioi niitä positiivisia seurauksia, jotka metsiemme 
kasvun lisäämisellä on samalla ajanjaksolla saavutettu. 
Kerrankin me suomalaiset kuitenkin olemme puhalta-
massa yhteen hiileen. Sekä järjestömme että poliitikot 

tekevät aktiivisesti työtä yhteisellä rintamalla saadak-
seen muutoksen laskelmien perusteisiin. Muuten Suo-
melle uhkaa jäädä Musta Pekka käteen. Näin käydessä 
ehdotus voi pahimmassa tapauksessa uhata suunnitel-
tujen biotaloudellisten tehtaitten rakentamispäätöksiä 
ja näin ollen johtaa kymmenien tuhansien mahdollis-
ten uusien työpaikkojen menetykseen.

Huomattavan torjuntavoiton metsänomistajien or-
ganisaatiot onnistuivat saamaan syksyllä, kun päätös 
metsätietojärjestelmän julkisuudesta tehtiin. Alkupe-
räinen ehdotus, joka sisälsi kaikkien yksityiskiinteistö-
jen kuviokohtaisen puustotiedon olevan täysin julkista 
kenelle tahansa, oli aivan käsittämätön. Kun ehdotuk-
seen vielä sisältyivät pelkästään yksityismetsänomista-
jien tiedot, niin ehdotuksen voi kyllä vahvasti sanoa 
olevan yleisesti hyväksyttävissä olevien oikeusnormien 
vastainen. Lopputulosta voi kutsua kompromissiksi, 
kylläkin sisältäen metsänomistajien vaatimuksen niin 
kutsuttujen Hila-tietojen riittävyydestä, mutta päätös 
vaatii myös metsänomistajilta omaa aktiivisuutta vält-
tääkseen tietojen joutumista metsänomistajan kannalta 
epätoivotuille tahoille.

Lopuksi haluan vielä suunnata isot kiitokset kaikil-
le niille, jotka osallistuivat reviirin valtuuston vaaliin, 
eritoten niille, jotka olivat ehdokkaina, mutta myöskin 
kaikille, jotka käyttivät äänivaltaansa. Samalla lämpi-
mimmät onnitteluni valtuustoon valituille. Niin kuin 
aiemmasta tekstistä huomaa, työsarkaa riittää, ja met-
sänomistajien etujärjestöjen on oltava alati lähtökuo-
pissa puolustamaan elinkeinoamme. Reviirin luotta-
mushenkilöt samoin kuin osaava henkilökuntamme 
tekevät jatkuvasti pitkäjänteistä työtä yhteiseen suun-
taan; metsänomistajien etu ja hyvinvointi johtotähte-
nään!

Metsänhoito ja MateMatiikka,  
ei aina helppo yhtälö
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Mitä puumarkkinoihin tulee, voi vuot-
ta 2016 luonnehtia erikoiseksi vuodek-
si. Kuusitukin kysyntä on ollut suurta 
ja suomalainen sahateollisuus on on-
nistunut myymään sahatavaraa enem-
män kuin kukaan saattoi vuoden alussa 
uskoa. Kotimarkkinoilla ja Euroopan 
markkinoilla kasvu on ollut vähäis-
tä, mutta kysyntä on kasvanut muilla 
markkinoilla, erityisesti Kiinassa ja Ja-
panissa.

Mäntytukin kysyntä on ollut hie-
man tavanomaista vähäisempää. Syynä 
on pääoman puute mäntysahatavaran 
päämarkkina-alueilla eli Pohjois-Afri-
kassa, ennen kaikkea Egyptissä. Poh-
jois-Afrikassa käytetään etupäässä 
huonompilaatuista sahatavaraa. Kun 
huonompien laatujen kysyntä on heik-
koa ja hinta laskee, johtaa se useimmi-
ten jopa siihen, että parempien laatujen 
hinnat laskevat. Niin on käynyt tällä-
kin kertaa. Pohjois-Afrikan tilanteesta 
tekee ongelmallisen se, ettei ylijäämälle 
ole korvaavia markkinoita. Niin kauan 
kuin pääoman puute jatkuu, ei kauppa 
lähde käyntiin, vaikka sahatavaralle on 
suuri tarve.

Kuitupuun markkina on ollut hy-
vin tasainen ja kuitupuusta on edelleen 
ylitarjontaa Itämeren alueella. Syitä on 
monia, mutta etupäässä kyse on siitä, 
että korjuuolosuhteet ovat olleet hyvät 
ja sahat ovat käyneet täydellä teholla, 
ja niin selluloosakuitua on ollut run-
saasti saatavilla. 

Havukuitupuun tarve todennäköi-
sesti kasvaa Suomessa tulevaisuudessa. 
Kuitukapasiteetti lisääntyy, kun Met-
sä Groupin uusi tehdas Äänekoskella 
käynnistyy vuoden 2017 loppupuolel-
la. Kilpailu havukuidusta todennäköi-
sesti koventuu monessa osassa maata, 
kun tehtaita uudistetaan ja tehostetaan. 
Valitettavasti asialla on myös kääntö-
puolensa ja on tuskin poissuljettua, että 
tehottomampia tehtaita suljetaan uusi-
en ja tehokkaiden tieltä. 

Mikäli arvio havukuitupuun tar-
peesta pitää, on siitä luultavasti seu-
rauksena se, että lehtikuidun kysyntä 
laskee. Hintaero pitkäkuituisen havu-
selluloosan ja lyhytkuituisen lehtisel-
luloosan välillä on nyt tässä tilanteessa 

Markkinakatsaus
     
Teksti: Magnus Wiksten
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suuri ja kehitys oletettavasti myös tu-
levaisuudessa käy havukuidun puoleen. 
Pohjoismaissa ovat jotkin tehtaat, jotka 
ennen käyttivät lehtikuitua, siirtyneet 
käyttämään havukuitua. Uusia lyhyt-
kuitutehtaita on rakennettu niin Ete-
lä-Amerikkaan kuin Kiinaankin, eikä 
tämä suunta aivan heti muuttune, vaik-
ka kuinka mieluusti tahtoisikin näh-
dä uusia lehtikuitutehtaita myös koti-
maassamme.

Kevään osalta reviiri pyrkii ku-
ten aiemminkin löytämään menek-
kiä jäsentensä puulle. Reviirin tavoi-
te puukaupassa on sama kuin jäsenten, 
eli hyvä puutavaran kysyntä, korkeat 
puunhinnat ja hyväksyttävät laatuvaa-
timukset. Jos nämä ehdot eivät täyty 
kotimaassa, on reviirillä, kuten tiede-
tään, valmiudet viedä puuta ulkomail-
le.  

Vielä ei tiedetä, miltä puukauppa 
näyttää keväällä. Mikäli kuusitukin 
hyvä kysyntä jatkuu, on varmasti jär-
kevää priorisoida kuusivaltaisia met-
siä päätehakkuissa. Suhdanteet voivat 
muuttua hyvin nopeasti, mutta vielä ei 
ole selviä merkkejä siitä, että mäntytu-
kin kysyntä jälleen kasvaisi.

Kuitupuun hinta on pysynyt va-
kaana ja mitään suurempaa muutos-
ta on tuskin odotettavissa. Ensihar-
vennusmetsät, jotka voi ja on tarpeen 
harventaa, pitää aina pistää etusijalle. 
Talousmetsänhoidossa tavoitteenahan 
on lyhentää kiertoaikaa ja saada pää-
tehakkuussa parempilaatuista puuta. 
Tekemällä ensiharvennuksen hyvissä 
ajoin saa paremman tuoton, kun puus-
ton kasvu lisääntyy. Samaan aikaan 
kasvu keskittyy laadultaan hienoimpiin 
ja arvokkaimpiin runkoihin.

Ensiharvennus tulisi nähdä metsän-
hoitotoimena, koska nettotulo pää-
sääntöisesti jää hyvin alhaiseksi ja jos-
kus jopa negatiiviseksi. Pidemmällä 
aikavälillä toimenpide on kuitenkin 
hyvin tärkeä metsän tulevan kehityk-
sen kannalta. Varhaisia harvennuksia 
ei koskaan pitäisi ajatella tulojen kan-
nalta. Ne kustannukset, joita ensihar-
vennuksesta mahdollisesti aiheutuu, tu-
levat takaisin suurempana tuottona jo 
seuraavassa harvennuksessa, ja ennen 
kaikkea päätehakkuussa.

Reviirillä odotamme vilkasta puu-
kauppavuotta 2017. Meillä on ta-
voitteenamme pitää yhteyttä kaikkien 
jäsentemme kanssa. Jos emme ole otta-
neet yhteyttä vähään aikaan ja sinusta 
tuntuu siltä, että metsäkäynti olisi ajan-
kohtainen, ota yhteyttä omaan metsä-
neuvojaasi pikimmiten.  
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Valtuuston varsinaiset jäsenet

Nimi Ammatti Kotipaikka Ääniä

von Frenckell Otto Agrologi Inkoo 141

Johansson Markus Maatalousyrittäjä Porvoo 103

Alm Anna Maanviljelijä Raasepori 82

Simberg Peter Agrologi Raasepori 78

Haglund Robert Agrologi Porvoo 73

Stjernberg Peter Agrologi Porvoo 69

Selén Stefan Maatalousyrittäjä Sipoo 68

Kronberg Sofia Metsätalousinsinööri Loviisa 66

Widlund Stefan Maanviljelijä Loviisa 65

Lundström Gösta Maatalousyrittäjä Sipoo 65

Nygård Mikael Maatalousyrittäjä Loviisa 63

Grönberg Fredrik Maanviljelijä Siuntio 59

Sjölund Kaj Maanviljelijä Myrskylä 58

Långstedt Nina Agrologi/luomuviljelijä Inkoo 55

Lindholm Thomas Maanviljelijä Raasepori 54

Lindberg Magnus Agrologi/Maanviljelijä Sipoo 48

Männikkö Kim Myymäläpäällikkö/Maanviljelijä Kirkkonummi 47

Silfvast Bengt Maanviljelijä Lapinjärvi 42

Knaapinen Olli Agrologi/Maanviljelijä Raasepori 41

Himberg Henrik Maanviljelijä Raasepori 41

Degerth Kerstin Maatalousyrittäjä Kirkkonummi 38

Tyskas Kim Agrologi Lapinjärvi 38

Anttas Per Maanviljelijä Pyhtää 34

Malmström Thomas Maanviljelijä Espoo 34

Lampinen Ilkka Agrologi/Maanviljelijä Porvoo 32

Winqvist Anders Maanviljelijä Tuusula 32

Westerholm Henrik Maanviljelijä Inkoo 29

Pekkinen Jussi Yrittäjä Porvoo 26

Forsman Kim Agronomi Inkoo 25

Hildén Christian Diplomiekonomi Espoo 24

Valtuuston varajäsenet

Nimi Ammatti Kotipaikka Ääniä

Fredriksson Leif TJ Sipoo 22

Hällfors Christoffer Yhteyspäällikkö/Pol.mag. Helsinki/Lapinjärvi 22

Wasström Niklas Maanviljelijä Inkoo 21

Silén Urban Maatalousyrittäjä Perniö 20

Antman Robert Maanviljelijä Myrskylä 19

Saman verran ääniä saaneiden ehdokkaiden järjestys ratkaistiin arpomalla.

Eteläinen metsäreviiri on valinnut val-
tuuston nelivuotiskaudelle 2017 – 
2020. Äänestysaika oli 4. – 25.11.2016. 
Äänestys suoritettiin postiäänestykse-
nä. Vaalitoimikunnalle 1.12. klo 16.00 
mennessä saapuneet äänestysliput hy-
väksyttiin. Vaalitoimikunnan laskettua 
annetut äänet todettiin äänestäneiden 
lukumääräksi 1747. Äänioikeutettu-
ja oli 4559. Äänestysprosentti oli siten 
38,3, eli suunnilleen 10 % korkeampi 
kuin edellisissä vaaleissa. 

eteläisen MetsäreViirin  
Valtuusto 2017 – 2020

Teksti: Stefan Borgman
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PEFC/02-21-14

PEFC-sertifioitu 

Reviirin metsänomistajat tuottavat

PEFC-sertifioitua puuta,

ekologisesti ja kestävästi

www.pefc.fi

Neljä uutta nimeä 

Reviirin valtuustoon kuuluu 30 varsi-
naista jäsentä ja 5 varajäsentä. Nyt vali-
tuista 4 on uusia. Keski-ikä on 49 vuot-
ta ja valituista varsinaisista jäsenistä 
13 % ovat naisia. Hallitukseen kuuluu 
seitsemän jäsentä (sääntöjen mukaan 6 
– 9). Valtuuston tärkeimpiin tehtäviin 
kuuluvat hallituksen valitseminen sekä 
toimintasuunnitelmien ja tilinpäätösten 
vahvistaminen.

Juridisesti reviiri on lakisääteinen 
metsänhoitoyhdistys, käytännössä met-
sänomistajien yhteenliittymä, joka toi-
mii etelärannikolla Hangosta Pyhtääl-
le. Jäsenten metsäpinta-ala on 166 000 
hehtaaria. Käytännön metsänhoito-
töiden, kuten maanmuokkauksen, is-
tutuksen, taimikon ja nuoren metsän 
hoidon lisäksi metsänomistajat ovat us-
koneet puunvälityksen reviirin hoitoon. 
Metsänomistajat antavat reviirille val-
takirjan, jonka perusteella reviiri välit-
tää puut puunostajille. Eteläinen metsä-
reviiri välittää vuositasolla n. 710 000 
kuutiometriä puuta. 



8

ARVOA METSÄLLESI
Metsäreviiri on metsänomistajan asialla

 Maksuton neuvonta ja maastokäynti kaikille jäsenille
 Metsänhoito
 Puun välitys puutavaralajeittain kilpailukykyisillä hinnoilla 
 Edunvalvontaorganisaatio, joka valvoo jäsentensä etuja kaavoitusasioissa
 Ilmainen PEFC-metsäsertifiointi jäsenille
 Metsäsuunnittelu jäsenille

	 	 •	15	€/ha	metsämaata
	 	 •	0	€/ha	kitu-	ja	joutomaata
	 	 •	Ei	perusmaksua
	 	 •	Maksuton	Silvanetti	verkkopalvelu
	 	 •	Maksuton	mobiili	metsäsuunnitelma

 Tila-arvio
 Kattavat erikoispalvelut
 Metsäreviiri-lehti 2 kertaa vuodessa
	 Landsbygdens	Folkin	metsänomistajanumero	3	kertaa	vuodessa
 Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumero 4 kertaa vuodessa
	 10	%:n	alennus	LähiTapiola	Uudenmaan	metsä-	ja	kotivakuutuksista
	 Oikeutettu	SLC:n	valtakunnallisiin	jäsenetuihin

 Lisää tietoa löydät kotisivuilta www.revir.org ja www.slc.fi

SINULLA ON METSÄ – MEILTÄ SAAT NEUVOT

Reviirin hallituksen esittämä 
jäsenmaksu vuodelle 2017

Metsänomistaja Perusmaksu 25 €
Pinta-ala maksu 3 €/ha
Maksimimaksu  1 000 €

Kannatusjäsenet ja muut jäsenryhmät 25 €

HUOM! Toimitusmaksut ovat jäsenille noin 20 % 
edullisemmat kuin ei-jäsenille. Jos samalla henkilöl-
lä tai samassa perheessä on useita omistuksia niin 
jäsenmaksua voidaan perusmaksun osalta kohtuullis-
taa. Näissä tapauksissa ota yhteys alueneuvojaasi tai 
reviirin lähimpään toimistoon.

Me teeMMe MetsänoMistajan eteen eneMMän
Metsäreviirin jäsenenä saa monipuoliset 
palvelut edullisempaan hintaan ja pääsee 
osalliseksi myös yhteistyökumppaneidem-
me jäseneduista. Jäsenmaksua, joka on vä-
hennyskelpoinen metsäverotuksessa, käy-
tetään mm. jäsenten metsien sertifiointiin, 
joka käytännössä on nykyään puukaupan 
edellytys. Reviirin jäsenten metsät ovat 
sertifioituja PEFC-sertifikaatin mukaan. 
Huomioi että jäsenyyden päätyttyä, myös 
metsäsertifikaatin voimassaolo päättyy.

Tervetuloa hyödyntämään palveluitamme  
ja jäsenetujamme!
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Tulos tämän vuoden sertifiointitarkastuksesta on valmistu-
nut. Eteläisen alueen auditointi tehtiin syksyllä ja tarkastet-
tuun alueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Hä-
me, Pohjanmaa ja Ahvenanmaa sekä Varsinais-Suomesta 
Parainen ja Kemiönsaari. Eteläisellä alueella sertifioinnissa 
on mukana 1,3 milj. ha sertifioitua metsää (sisältäen met-
sä- ja kitumaan) ja 40 000 metsänomistajaa. Tarkastuk-
sessa havaittiin 1 poikkeama koskien PEFC FI 1001:2104 
(Metsäsertifioinnin toteutustavat) ja 7 poikkeamaa koskien 
PEFC FI 1002:2014 (Metsäsertifioinnin kri teerit). 

Metsäreviirin toiminnan tarkastus tehtiin Porvoossa. 
Toimintamme täytti selkeästi kaikki kriteerit, eikä auditoin-
nin yhteydessä havaittu yhtään puutetta.

Poikkeamien yhteenveto:

PEFC FI 1001:2014

 – Katselmusraporttia sertifiointiryhmän toiminnan vaati-
mustenmukaisuudesta ei ole vielä laadittu.

 – Kuvausta ryhmähallinnon menettelytavoista ei ole toimi-
tettu PEFC Suomelle.

PEFC FI 1002:2014

Kriteeri 5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
 – Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoil-

la ei ole kattavasti käytössään laadunseurantaa työn laa-
dun hallintaan metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon 
liittyvissä töissä.

 – Metsänomistajan ja toimijoiden metsäpalvelusopimuk-
sissa ei ole kattavasti edellytetty, että toimijalla on käy-
tössään laadunseuranta työn laadun varmistamiseen.

Kriteeri 7: Energiapuuta korjataan kestävästi
 – Energiapuun korjuun kestävyyttä ei voida arvioida, kos-

ka sekä luonnonhoidon laadun arvioinnin että toimijoi-

den omavalvonnan tulokset ovat tältä osin epäluotetta-
via.

Kriteeri 12: Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turva-
taan
 – Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toi-

mintamallia ei ole otettu kattavasti käyttöön.
Kriteeri 14: Säästö- ja runkolahopuustoa jätetään metsäta-
louden toimenpiteissä
 – Luonnonhoidon laadun arvioinnin perusteella säästöpui-

ta ei ole jätetty riittävästi.
Kriteeri 18: Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusoji-
tus- ja ojitusmätästyskohteilla
 – Riittäviä vesiensuojelutoimenpiteitä ei ole kattavasti to-

teutettu johdettaessa maanmuokkauksessa vesiä laskuo-
jaan.

Kriteeri 21: Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
 – Tiedonkeruun perusteella toimijoilla ei ole kattavasti do-

kumentoitua näyttöä työn toteuttajien riittävän osaami-
sen varmistamisesta.

 – Tiedonkeruun perusteella työnantajilla ei ole kattavasti 
dokumentoitua näyttöä siitä, että ne huolehtivat amma-
tillisen osaamisen ylläpidosta ja tarvittavasta kehittämi-
sestä työsuhteen kestäessä.

Kriteeri 22: Työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja tasa-
arvosta huolehditaan
 – Tiedonkeruun mukaan työkykyä ylläpitävää toimintaa 

ei ole kattavasti järjestetty.
 – Maastohavaintojen perusteella työmaan ensiapuvalmiu-

desta ei ole kattavasti varmistuttu.
 – Maastohavaintojen perusteella työntekijöille ei ole jär-

jestetty työterveyshuoltoa kattavasti.

täMän VuoDen  
sertiFiointitarkastus
Teksti: Stefan Borgman

Niklas Björkell (Konepalvelu Hannus & Nyström), Ove 
Simosas (Metsäreviiri) ja Klaus Yrjönen (Inspecta)

Pekka Huikuri (Metsäreviiri) ja Klaus Yrjönen (Inspecta)

Klaus Yrjönen (Inspecta), Hans Eriksson (Yrittäjä) ja 
Torolf Finnbäck (Metsäreviiri)



1010

Eero Uggelberg, metsäneuvoja Tammisaaren alueella, jää 
eläkkeelle ensi vuonna tammikuun ensimmäisenä päivänä. 
Eero, joka työskenteli aiemmin Tehdaspuulla ja 1.5.1980 
lähtien Fiskarsin metsäosastolla, palkattiin Länsi-Uuden-
maan metsäreviirille 1.8.1988 työnjohtajaksi Tammisaaren 
alueelle ja Ekerön kartanolle. Hän on vaikuttanut samal-
la alueella kaikki vuodet. Eerolla oli alkuun viisi metsuria 
ja puutavara ajettiin tien varteen pääasiassa alueen tilojen 
metsätraktoreilla. Tammisaaren metsien lisäksi Eero hoiti 
myös valtion metsiä Kemiön saarella yhteistyössä paikalli-
sen yhdistyksen kanssa. Seuraavana vuonna tehtiin Ström-
söön saarella Tammisaasen saaristossa suuri hakkuu, jonka 
Eero muistaa olleen aikanaan todella suuri projekti. Met-
sureita ja traktoreita lainattiin naapurialueilta, jotta suuria 
puumääriä saatiin käsiteltyä.

Vuonna 2001 jaettiin alue uudelleen niin, että Eero sai 
alueneuvojan tittelin ja vastuulleen mantereen, ja Lennart 
Biström vuorostaan sai hoitaakseen saariston ja Biopro-
jektin. Henrik Holmberg palkattiin työnjohtajaksi. Vuon-
na 2012 Eeron hoitoon tuli osia Karjaasta ja Pohjasta, kun 
aluerajoja muutettiin henkilöstövaihdosten seurauksena. 
Samana vuonna Johan Fagerström aloitti työnjohtajana, 
kun Henrik Holmberg siirtyi Nyvedin palvelukseen.

Kun reviiriä tietokoneistettiin 2000-luvun alussa ja hen-
kilökunnan tuli oppia käyttämään uusia Silvadata-ohjelmia, 
sai Eero toimia tukihenkilönä työtovereilleen. Hän pystyi 
ottamaan näytön haltuunsa etänä ja auttamaan ongelman 
ratkaisussa. Datanisse-nimeä Eero on saanut kantaa siitä 
lähtien ja hän on pääasiassa hoitanut Tammisaaren toimis-
ton tietokoneongelmat ja -asennukset. Eero myös valittiin 
varhaisessa vaiheessa työsuojeluvaltuutetuksi ja on hoitanut 
niitä tehtäviä kaikki vuodet. 

Työn luonne on muuttunut paljon vuosien aikana. Met-
sänhoito on perinteisesti ollut pitkäjänteistä ja on ajateltu 
monta vuotta eteenpäin, kun on päätetty metsälle tehtävistä 
toimenpiteistä.  Monet tämän päivän nuoret metsänomista-
jat sitä vastoin ajattelevat lyhytjänteisemmin, minkä tähden 
täytyy itse opetella ajattelemaan uudelleen.

Kysymykseen, mikä on ollut parasta reviirillä, Eero vas-
taa empimättä työtoverit. Yhteys työtovereiden välillä on 
ollut hyvin arvokasta, ja sitä osaa Eero jää kaipaamaan eni-
ten.

Eläköitymisen jälkeen Eerolla on monta projektia val-
miiksi saatettavana. Uusi mökki Dragsvikenissä pitää maa-
lata, autotalli ja huussi rakentaa. Lisäksi koko pihamaa täy-
tyy laittaa kuntoon ja siistiä. Maan kallioisuus tuo vähän 
lisähaastetta istutusten ja muotoiluiden valintaan.

– Nurmikkoa ei ainakaan tule! Eero sanoo.
Sitten kun talo ympäristöineen on kunnossa, on Eerolla 

suunnitelmia ulkomaanmatkoista.
Myös kalastusta on luvassa nyt kun hän asuu lähellä me-

renrantaa ja hänellä on pääsy kalavesille.
Pienen metsäalueen hoitoa – vanha pellonmetsitys – Eero 

on säästänyt eläkepäivilleen. Siellä hän aikoo harventaa 
omaan tahtiin ja nauttia rauhasta ja metsätyöstä.

Eeron seuraaja Henrik Holmberg, joka jo entuudestaan 
tuntee alueen ja metsänomistajat, työskentelee marraskuun 
loppupuolen ja koko joulukuun yhdessä Eeron kanssa, jotta 
siirtymä sujuu niin hyvin kuin mahdollista.

eero uggelberg  
jää eläkkeelle

Teksti: Ulrika Wahlberg
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kahden metsästysmäyräkoiransa kans-
sa. Juuri alueen metsien tuntemus teki 
helpoksi valinnan palata reviirin palve-
lukseen. Niihin metsänomistajiin, joita 
hän ei vielä tunne, hän saa piakkoin tu-
tustua ja osan hän ehtii jo tavata lop-
puvuoden aikana työskennellessään yh-
dessä Eeron kanssa.

Viestikapulan ottaminen Eerolta 
tuntuu hyvältä, koska Eero on hoitanut 
aluettaan huolellisesti, Henrik sanoo.

Suurena haasteena tulevassa työs-
sä hän kokee joka tapauksessa sen, että 
huolimatta puutavaran hyvästä mene-
kistä, on etelärannikolla toistuvasti ra-
sitteena roudattomat talvet, joka tekee 
puunkorjuun ja kuljetukset työlääm-
miksi. 

Henrikin tavoittaa numerosta: 
0400-988327 ja sähköpostilla:  
henrik.holmberg@revir.org

Henrik Holmberg pitää vapaata 
1.8.2017 – 30.4.2018 ja hänen sijaise-
naan toimii Eero Uggelberg.

Henrik Holmberg on siirtynyt Eteläi-
sen metsäreviirin palvelukseen ja hä-
nen seuraajansa Kristian Ginman 
aloitti hankintaesimiehenä Nyvedillä 
15.10.2016.

Kristian päätti opintonsa metsäta-
lousinsinöörilinjalla Noviassa Tammi-
saaressa vuonna 2002, jonka jälkeen 
hän sai paikan korjuuesimiehenä Sto-
ra Ensolla Porvoon aluella. Siellä hän 
työskenteli vuoteen 2008 asti, minkä 
jälkeen työpaikaksi vaihtui Stora En-
son Metsäpalvelupiste pääkaupungin 
keskustassa. Siellä hän toimi neuvojana 
ruotsinkielisille kaupunkilaismetsän-
omistajille. Kun perhe muutti Turkuun 
ja työmatkat Turun ja Helsingin välillä 
alkoivat tuntua liian pitkiltä, vaihtuivat 
metsä ja metsäpalvelut Aktian pankki-
palveluihin Kemiönsaarella. Siellä työ-

Henrik Holmberg palkattiin alue-
neuvojaksi Tammisaaren toimistolle 
15.11.2016. Hän korvaa Eero Uggel-
bergin, joka jää eläkkeelle vuoden vaih-
teen jälkeen.

Henrik valmistui metsätalousinsi-
nööriksi Sydväst-ammattikorkeakou-
lusta vuonna 2000. Seuraavana vuonna 
hän sai paikan työnjohtajana Eteläisel-
lä Metsäreviirillä ja hoiti puunkorjuu-
ta Tammisaaressa – alueella, jolla Eero 
Uggelberg ja Lennart Biström toimivat 
alueneuvojina. 

Vuonna 2011 Henrik siirtyi Nyvedin 
palvelukseen ja alkoi hoitaa energiapuun-
korjuuta alueella, joka ulottui Kemiös-
tä Vantaalle. Vuonna 2013 alue jaettiin 
niin, että Henrikille jäi Tammisaaren itä-
puoli ja David Lundqvist otti hoitaakseen 
Hangon, Tenholan ja Kemiön.

Henrik asuu Barösundissa kivenhei-
ton päässä lapsuudenkodistaan. Hän 
on intohimoinen metsästäjä ja kuluttaa 
suuren osan vapaa-ajastaan metsässä 

tehtävät käsittivät kaikkea kassapalve-
luista neuvonta- ja sijoituspalveluihin.

Jonkin aikaa myöhemmin perhe 
muutti Turusta kotitilalle Kemiöön ja 
peltojen ja ennen kaikkea 60 metsä-
hehtaarin hoito siirtyi Kristianille. Ti-
lan toimet sekä kolmilapsinen perhe 
vievät suurimman osan vapaa-ajasta, 
mutta silloin tällöin hänellä on vähän 
aikaa myös metsästykselle ja jalkapal-
lolle ikämies-sarjassa.

Kristian ja Henrik ovat työskennel-
leet yhdessä kuukauden ajan ja pitävät 
varmasti vielä jonkin aikaa paljon yh-
teyttä, kun uudet tietokoneohjelmat ja 
suuri, uusi työalue pitää saada hallin-
taan.

Kristianin tavoittaa puhelinnnume-
rosta 0400-788038 ja sähköpostilla 
kristian.ginman@nyved.fi

henrik holMberg takaisin reViirille
Teksti: Ulrika Wahlberg

kristian ginMan
Teksti: Ulrika Wahlberg



Joukkuekilpailu, metsänomistajat ( 24 joukkuetta )

Seura & Nimi Arviointi Yhteensä

1. Kemiönsaari III 441

Lehtinen Mika 97 153

Lönnroth Niklas 96 153

Lehtinen Seppo 82 135

2. Eteläinen metsäreviiri/Loviisa I 429

Nylund Gösta 101 156

Smeds Anders 89 143

Björkas Bo 71 130

3. Eteläinen metsäreviiri/Porvoo I 424

Wiksten Johan 93 153

Blomqvist Olof 80 136

Andersson Paul 80 135

Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (72 osanottajaa)

Nimi Seura Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Nylund Gösta Loviisa I 55 101 156

2. Selén Stefan Sipoo I 60 96 156

3. Holmberg John Tammisaari VII 54 100 154

4. Lehtinen Mika Kemiönsaari III 56 97 153

5. Lönnroth Niklas Kemiönsaari III 57 96 153

6. Wiksten Johan Porvoo I 60 93 153

7. Seijamaa Reijo 55 97 152

8. Österlund Klas Tammisaari V 57 91 148

9. Wasström Niklas Tammisaari III 58 90 148

10. Enholm Herbert Sipoo II 60 88 148

11. Fabritius Erik Loviisa V 64 84 148

12. Mårtensson Kim Loviisa III 57 88 145

13. Nylund Tom Loviisa III 57 87 144

14. Smeds Anders Loviisa I 54 89 143

15. Knaapinen Olavi Kemiönsaari V 65 78 143

Paras arvioija: Gösta Nylund

Paras leimaaja: Olavi Knaapinen

Metsätaitokilpailu etelärannikon MetsänoMistajille
gullön kartano, raasepori 20.10.2016

12



13

Gösta Nylund, Stefan Selén, John Holmberg



Hallitusohjelman verotusta koskevat 
linjaukset alkavat toteutua nyt myös 
maa- ja metsätalousverotuksen osalta. 
Hallituksen veropolitiikan mukaises-
ti erityisesti metsätilojen sukupolven-
vaihdoksia pyritään helpottamaan, jot-
ta puuta saadaan liikkeelle tukemaan 
metsä- ja biotaloussektoria. 

Tänä syksynä hallitus on antanut 
eduskunnalle esitykset yrittäjävähen-
nyksestä, metsälahjavähennyksestä 
sekä perintö- ja lahjaverotuksen keven-
tämisestä.  Esitysten mukaisten laki-
en on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2017 alusta. 

Yrittäjävähennys 

Hallituksen esityksen mukaan muil-
le yritysmuodoille kuin osakeyhtiöille 
ja osuuskunnille otetaan käyttöön ns. 
yrittäjävähennys. Yrittäjävähennys on 
5 prosentin laskennallinen vähennys, 
joka tehdään verotettavasta nettotulok-
sesta. Maataloudessa ja elinkeinotoi-
minnassa vähennys koskee positiivista 
nettotulosta eli yrittäjävähennys ei voi 
lisätä vahvistettavaa tappiota. Yrittäjä-
vähennyksen tarkoitus on kompensoi-
da muille yritysmuodoille (henkilöyh-
tiöt, yrittäjät) viime vuosien kehitystä, 

jossa osakeyhtiöiden verokanta on las-
kenut nykyiseen 20 prosenttiin. 

Valiokuntakäsittelyssä yrittäjävä-
hennyksestä poistettiin metsätalouden 
erityinen tappioita koskeva 5 prosentin 
leikkuri. Käytännössä metsätaloudessa 
yrittäjävähennys tarkoittaa, että pää-
omatuloverokanta veronmaksutilan-
teessa ikään kuin putoaa 30 prosentis-
ta 28,5 prosenttiin ja yli 30 000 euron 
pääomatulojen osalta 34 prosentis-
ta 32,3 prosenttiin. Samassa yhteydes-
sä valiokunta ehdotti, että yhteismetsi-
en verokanta lasketaan 28 prosentista 
26,5 prosenttiin.

sukupolVenVaihDos
Teksti: Senior Manager Harri Pettersson, Ernst & Young
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Johan Engstrom
Toimitusjohtaja
0400 304 963

johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Hankintaesimies
0400 304 173

kaj.linden@nyved.fi

Kristian Ginman 
Hankintaesimies 
0400 788 038 

kristian.ginman@nyved.fi

David Lundqvist
Hankintaesimies

040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi

Metsälahjavähennys 

Metsälahjavähennys on metsätalouden 
verotettavasta tulosta tehtävä erityinen 
vähennys, joka perustuu aikanaan mak-
setun lahjaveron määrään. Metsälahja-
vähennys koskee vain uusia lahjoituk-
sia ensi vuoden alusta eikä sitä sovelleta 
sellaisen metsätilan lahjoitukseen, jota 
on pidetty sukupolvenvaihdoslahjoi-
tuksena eli jossa metsä on lahjoitettu 
osana maataloutta harjoittavaa maati-
laa. Metsälahjavähennyksen kaava on 
melko monimutkainen: lahjoitettavas-
ta metsätilasta suoritetusta lahjaverosta 
lasketaan suhteellinen osuus, joka vas-
taa lahjoitettavan pinta-alan arvosta-
mislain kuntakohtaista hehtaariarvoa 
yli 30 000 euron ylittävältä osuudelta 
kerrottuna luvulla 2,4. Metsälahjavä-
hennys on käytettävä 15 vuoden aika-
na lahjoituksesta. Lisäksi metsälahja-
vähennys tehdään nettopääomatulosta 
kaikkien muiden vähennysten jälkeen, 
eikä sen perusteella voi muodostua tap-
piota. Ei ole siis selvää, että verovelvolli-
nen pääsee aina hyötymään metsälahja-
vähennyksestään.  Metsälahjavähennys 
on myös henkilökohtainen eikä sitä voi 
luovuttaa eteenpäin.

Metsälahjavähennys on erittäin mo-
nimutkainen säännös, joka voi tuottaa 
yllätyksellisiä lopputuloksia. Jos lahjana 
saatujen metsäkiinteistöjen pinta-alasta 
luovutetaan vähintään 10 prosenttia en-
nen kuin 15 vuotta on kulunut lahjoi-
tuksesta, tehdyt metsälahjavähennyk-
set palautetaan verotettavaan tuloon 20 
prosentilla korotettuna. Sanana metsä-
lahjavähennys on lähellä vanhaa metsä-
vähennystä, mutta kyseessä on luonnol-
lisesti täysin erilainen säännös, jonka 
tärkein ero on se, että metsävähennys-
pohja muodostuu vain vastikkeellises-
sa luovutuksessa. Metsävähennykses-

sä ei ole käytön suhteen aikarajaa ja se 
voidaan vähentää puunmyyntitulois-
ta vaikka lopputuloksena olisikin met-
sätalouden tappio. Vertailtaessa metsä-
vähennystä ja metsälahjavähennystä ei 
voida välttyä johtopäätökseltä, että uu-
den metsälahjavähennyksen merkitys 
verovelvolliselle on huomattavasti pie-
nempi kuin vanhan metsävähennyksen. 
Lisäksi vanha sukupolvenvaihdoshuo-
jennus, jonka saamisen edellytyksenä 
on maatalouden jatkaminen, antaa nor-
maalitilanteissa ylivoimaisesti suurem-
man lahjaverosäästön kuin metsälahja-
vähennys.

Perintö- ja lahja-
verotuksen kevennykset 

Hallitus on ehdottamassa perintö- ja 
lahjaverotuksen kevennyksiä kautta 
linjan. Sukupolvenvaihdosten helpotta-
miseksi verojärjestelmää kehitettäisiin 
lahjoja suosivaksi, jotta sukupolven-
vaihdosjärjestelyt tehtäisiin ajoissa ja 
elävien kesken. Verokantoja lasketaan 
I ja II luokassa mm. siten, että korkein-
ta luokkaa (yli miljoonan euron osalta) 
lahjaverotuksessa lasketaan 20 prosen-
tista 17 prosenttiin. Vastaavasti perin-

töverotuksessa lasketaan verokantoja 
20 prosentista 19 prosenttiin yli mil-
joonan euron perintöjen osalta. Vero-
tettavan lahjan alarajaa eli kokonaan 
verovapaata lahjaa nostetaan 4 000 eu-
rosta 5 000 euroon verotettavan perin-
nön alarajan pysyessä 20 000 eurossa. 
Huomattavaa on, että hallitus suunnit-
teli alun perin suurempien kevennysten 
tekemistä kuin nykymuotoisessa halli-
tuksen esityksessä on.

Hallitus antoi eduskunnalle myös 
esityksen perintö- ja lahjaverolain su-
kupolvenvaihdoshuojennuksen (PerVL 
55 §) laajentamisesta alaikäisille peri-
jöille. Tällä hetkellä sukupolvenvaih-
doshuojennussäännöksen soveltaminen 
edellyttää saajien täysikäisyyttä, kun 
jatkettava yritys on osakeyhtiömuotoi-
nen, koska alaikäinen ei voi toimia osa-
keyhtiön toimitusjohtajana tai hallituk-
sen jäsenenä.

Hallitus veti kuitenkin esityksen-
sä pois 17.11.2016, koska näytti mah-
dolliselta, että esitys käsiteltäisiin myös 
perustuslakivaliokunnassa, jossa ei ole 
aiemmin arvioitu PerVL 55 §:n perus-
tuslainmukaisuutta. Aika näyttää, koh-
distuuko jatkossa sukupolvenvaih-
doshuojennukseen muutospaineita.
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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 Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

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

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

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Stefan Borgman
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040 158 8815

Robert Andersson
revirinstruktör
alueneuvoja
040-720 8843

Daniel Larsén
revirinstruktör
alueneuvoja
040 5096387

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489



Ingå
Inkoo

Sjundeå
Siuntio

Kyrkslätt
Kirkkonummi

 Esbo
    Espoo

Grankulla
Kauniainen

 Team 3

Vanda
Vantaa

Helsingfors
Helsinki

Sibbo
Sipoo

 Team 4

 Borgå
    Porvoo

Mörskom
Myrskylä

Pernå
Pernaja

 Lovisa
    Loviisa

Lappträsk
Lapinjärvi

Liljendal
Strömfors
Ruotsinpyhtää

Pyttis
Pyhtää

 Team 5

Veronica Lindén Anita Ek

 BORGå KONTOR / PORVOON TOIMISTO 

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn Arnold-
Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

Monica Lignell

 EKENÄS KONTOR /  TAMMISAAREN TOIMISTO

Eero Uggelberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 613

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

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

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENÄS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg

 SKOGSBRUKSPLANERING / METSÄSUUNNITTELU 

Tomas Korkman
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598

Henrik Holmberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 988 327


