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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Tätä kirjoittaessa on enää muutama päivä siihen, kun isän-
maamme juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään. Iän karttu-
essa kokemuksella on tapana kasvaa samoin kuin myös 
osaamisen ja velvollisuuden lisääntyä. Siksi on mielestäni 
merkillistä, että kuluneen sadan vuoden aikana on päässyt 
unohtumaan tuhansien vuosien aikana kokemuksien kaut-
ta kerääntynyt oppi puurakentamisen taidoista.

Nykyään Itävalta on kärjessä puurakentamisen osaa-
misessa, erityisesti kun on kyse julkisista ja suurista ra-
kennuksista, kuten kerrostaloista ja virastotaloista. Äsket-
täin valmistui Euroopan suurin puurakennus Hampuriin: 
370 opiskelija-asuntoa käsittävä, kuusikerroksinen mas-
siivipuuelementtitalo. Ja taloon käytetyt puuelementit oli 
valmistettu, missäs muualla kuin Itävallassa. Yhtiö on ai-
emmin rakentanut isoja puurakennuksia Saksassa, muun 
muassa massiivipuisen hotellin ja suuren pakolaiskeskuk-
sen Hannoveriin. Paras tieto-taito puurakentamisessa Eu-
roopassa on Itävallassa ja sinne suomalaisetkin rakentajat 
menevät oppia hakemaan.

Liian monissa julkisissa rakennuksissa on nykyään on-
gelmia sisäilman suhteen. Melkein päivittäin voi eri medi-
oissa lukea kouluista, päiväkodeista, virastotaloista jne., 
joissa käyttäjät eivät ole tyytyväisiä sisäilman laatuun. Jo-
tain tarttis tehdä! Meidän on päästävä kiinni ongelman 
ytimeen ja homeesta on päästävä eroon!

Ratkaisuna tähän puurakentaminen on varteenotettava 
vaihtoehto. Dokumentoitua tutkimustietoa on siitä, että ra-
kentaminen puusta antaa terveellisen oleskelu- ja asumis-
ympäristön. Se on kustannustehokasta, paloturvallista ja 
kestävää. Vähähiilisen, uusiutuvaa materiaalia käyttävän 
puurakentamisen avulla saavutetaan samanaikaisesti myös 
mittavia hyötyjä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja 
energiatehokkuudessa. Varsinkin kuntien ja julkisen sekto-
rin tulee olla markkinoiden veturina. Mitä enemmän kun-
nat rakentavat asuntoja, toimitiloja, päiväkoteja ja kouluja, 
sitä enemmän se luo kysyntää myös yksityisen sektorin ra-

kentamisen puolella. Hallituksemme on valinnut biotalou-
den yhdeksi kärkihankkeekseen ja se sisältää myös puusta 
rakentamisen. Uusi hankintalaki, maankäyttö- ja rakennus-
laki sekä kaavoitus ovat antaneet kunnille strategiset työka-
lut ohjata kehityssuuntaa ja sitä kautta olla ekologisen ra-
kentamisen edelläkävijöinä. Hallituksen toimina on myös 
puurakentamisen esteiden vähentäminen säädöksiä uudis-
tamalla, professuurin perustaminen ja puurakentamisen 
hankeohjelmapäällikön toimen toteuttaminen ja rahoitta-
minen. Samaan aikaan kuluttajien keskuudessa ekologisten 
arvojen kasvu on saanut myös investoijat kiinnostumaan 
vihreän puurakentamisen mahdollisuuksista.

Puurakentamisen kasvun hyödyt leviävät kuten ympy-
rät vedessä. Hyödyt kohdistuvat niin metsänomistajiin ja 
puuteollisuuteen kuin rakentamiseen ja sitä tukeviin palve-
luntuottajiin. Tutkimusten mukaan yksi puurakentamiseen 
sijoitettu euro tuottaa jopa kaksi euroa muualla aluetalou-
dessa. Kun me kerran Suomessa tuotamme laadukasta raa-
ka-ainetta ja teollisuus jalostaa siitä taitavasti laatutuottei-
ta, joita sitten viedään muun muassa Itävaltaan, mikseivät 
ne sovi rakentamiseen myös täällä kotikentällä? Puuraken-
taminen täällä kotimaassa tarvitsee kipeästi osaajia suun-
nittelusta rakentamiseen ja asentamiseen.

Yhtenä puurakentamisen esteenä voi olla se monien 
mielikuva, että puurakentaminen kuuluu vapaa-ajan asun-
tojen rakentamiseen. Mutta moderni teollinen puuraken-
taminen on kilpailukykyistä, se täyttää lämmöneristys- ja 
palomääräykset, se soveltuu arkkitehtonisesti erittäin hy-
vin kulttuuriympäristöömme eikä sen huolto ja ylläpito 
tuo ylimääräisiä kuluja.

Joten kunnioittakaamme sata-vuotista isänmaatam-
me kantamalla kortemme kekoon edistämällä puuraken-
tamista. Levittäkäämme viestiä kaikkialla, missä meillä on 
vaikutusmahdollisuuksia ja tätä kautta edesauttakaamme 
omaa ja tulevien sukupolvien oleskelua terveissä, terveelli-
semmissä ja miellyttävämmissä ympäristöissä.

100-vuotias suomi 
tarvitsee terveitä 

rakennuksia!

100-vuotias suomi 
tarvitsee terveitä 

rakennuksia!

3



Vuosi 2017 oli korjuuolosuhteiltaan 
harvinaisen huono vuosi. Talvi oli lyhyt 
ja käytännössä routaa ei ollut lainkaan. 
Kevät oli sateinen ja kylmä, samoin 
kesä. Syksy oli ajoittain hyvin märkä ja 
lokakuussa mitattiin monin paikoin yli 
200 mm sademääriä. Tästä huolimatta 
pystyttiin reviirin korjuutoiminta pitä-
mään käynnissä ja puumäärien pitäisi 
olla melko normaalit. 

Kuusitukin kysyntä oli koko vuoden 
erityisen hyvä ja Kiina muodosti olen-
naisen osan sahatavaramarkkinasta. 
Merkittävällä mäntymarkkinalla Poh-
jois-Afrikassa oli huomattavia maksu-

vaikeuksia ja rajoitteita, mikä vaikutti 
hillitsevästi mäntysahatavaran markki-
noihin. Kuitupuun kysyntä oli vuoden 
aikana heikonlaista johtuen suures-
ta ylitarjonnasta Itämeren ympäristös-
sä. Koivukuidun näkymät olivat kurjat 
vuoden alussa.

Vuoden loppua kohden kuusitu-
kin tarve kasvoi edelleen, ja kun puu-
kaupan rajoitteita mm. Algeriaan pu-
rettiin, paranivat myös mäntytukin 
tulevaisuudennäkymät. Itämeren ympä-
ristössä vallinnut kuitupuun ylitarjonta 
hävisi lähes kokonaan syksyn alussa ja 
nousevat selluloosan hinnat niin havu- 

kuin lehtisellulla vaikuttivat myöntei-
sesti kuitupuun markkinanäkymiin.

Metsä Groupin uusi kuitutehdas 
Äänekoskella on käynnistynyt odotet-
tua paremmin ja myös muut metsäyh-
tiöt ovat kasvattaneet kapasiteettiaan 
useilla kuitutehtaillaan. Tämän seu-
rauksena kuitupuun kysyntä todennä-
köisesti kasvaa vuoden 2018 aikana. 
Toivottavaa on, että kasvanut kuitu-
puun tarve myös nostaa kuitupuun 
hintoja. Ruotsissa on ollut sama suun-
taus näkyvissä jo aikaisemmin ja siellä 
kuitupuun hinnat ovat jo nousseet.

Kevään osalta reviiri pyrkii kuten 
tähänkin asti löytämään markkinoi-
ta reviirin jäsenten puille. Reviirin ta-
voite puukaupassa on sama kuin jä-
senten, eli hyvä puutavaran kysyntä, 
korkeat puun hinnat ja hyväksyttävät 
laatuvaatimukset. Jos nämä vaatimuk-
set eivät täyty kotimaassa reviirillä on, 
kuten tiedetään, valmiudet viedä puuta 
ulkomaille.

Talouskasvua tapahtuu 
laajalla rintamalla

Poliittisen epävarmuuden pienenty-
minen on sysännyt maailmantalou-
den kasvuun. Pellervon taloustutkimus 
PTT:n ennusteen mukaan Suomen ta-
louskasvu jatkuu suotuisana ja kasvu 
on 2,6 prosenttia vuonna 2018. Kas-
vussa ovat niin vienti, kulutus kuin 
investoinnitkin. Suomen talouskasvu 
perustuu pitkälti kustannuskilpailuky-
vyn parantumiseen ja maailmantalo-
uden vetoapuun. Suomen vienti kas-
vaa vuonna 2018 PTT:n mukaan 6,5 
prosenttia, eli hieman vuotta 2017 hi-
taammin. Syynä viennin kasvuvauh-
din tasaantumiseen, myös monien puu-
pohjaisten tuotteiden osalta, on euron 
kurssin selvä vahvistuminen. Palk-
kakustannusten kasvu on Suomessa 
vuonna 2018 edelleen kilpailijamai-
tamme hitaampaa, mikä tukee viennin 

markkinanäkYmät 2018
Teksti: Magnus Wiksten
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kehitystä. Talouskasvun seurauksena 
korkojen ennakoidaan nousevan vuo-
den 2018 aikana, mutta historiallisesti 
tarkasteltuna korkotaso säilyy alhaise-
na. Öljyn hintaan PTT ei ennusta suu-
ria muutoksia. 

Puupohjaisten tuotteiden 
viennissä jatkuu hyvä vire

Suomessa valmistettujen puutuottei-
den, sahatavaran ja vanerin, koko-
naiskysyntä kasvaa PTT:n ennusteen 
mukaan vuonna 2018. Sekä vienti-
markkinoilla että kotimaassa puutuot-
teiden käyttö lisääntyy. PTT ennustaa 
sahatavaran tuotannon ja viennin kas-
vavan 3-5 prosenttia, sekä keskimää-
räisen vientihinnan vahvistuvan 1-3 
prosenttia. Vanerin tuotanto ja vienti-
määrä kasvavat PTT:n arvion mukaan 
samaa tahtia sahatavaran kanssa, mut-
ta vanerin keskimääräisen vientihinnan 
sen sijaan arvioidaan lievästi laskevan. 

Paperin tuotannossa ja viennissä 
jatkuu vuonna 2018 aikaisempien vuo-
sien tahti. Painopapereiden kulutus jat-
kaa vähenemistään. PTT ennustaa pa-
perin tuotannon ja viennin Suomessa 
supistuvan edelleen kolmisen prosent-
tia. Paperin keskimääräisen vientihin-
nan PTT arvioi ensi vuonna laskevan 
prosentin. 

Kartongin ja sellun markkinanäky-
mä jatkuu sen sijaan hyvänä. Vuonna 
2018 kartongin tuotanto- ja vientimää-
rät nousevat edelleen ja PTT ennustaa 
molempiin 2-3 prosentin kasvua vuo-
desta 2017. Kartongin keskimääräisen 
vientihinnan PTT arvioi myös edelleen 
vahvistuvan. Uusien investointien myö-
tä sellun vienti Suomesta kasvaa rajus-
ti vuonna 2018. Havusellun tarjonnan 
kasvu kuitenkin sysää PTT:n arvion 
mukaan sellun keskimääräisen vienti-
hinnan vajaan kymmenyksen laskuun 
ensi vuonna. Metsäteollisuuden kan-
nattavuus säilyy kokonaisuutena hyvä-
nä.

Kotimaista puuta käyte-
tään vuonna 2018 enem-
män kuin koskaan

Metsäteollisuuden ensi vuoden tuo-
tantonäkymät nostavat PTT:n arvion 
mukaan puun käyttöä 4–6 prosenttia 
vuodesta 2017. Kokonaiskäyttö ylit-
tää tällöin reilusti 70 miljoonaa kuu-
tiometriä. Puun käytön lisäys perus-
tuu kotimaiseen puuhun. Tuontipuun 
osuuden kokonaiskäyttömäärästä PTT 
ennakoi edelleen supistuvan. Metsä-
hakkeen käytön PTT ennustaa säilyvän 
samana kuin vuonna 2017.

Kotimaan markkinahakkuut jat-

kavat PTT:n mukaan nousuaan 2–4 
prosentilla vuonna 2018. Vilkkaat 
hakkuut ja käynnistyneet investoin-
nit lisäävät myös yksityismetsien puu-
kauppaa. Vuonna 2018 puukauppaa 
käydään PTT:n arvion perusteella 2–4 
prosenttia vuotta 2017 enemmän. 

PTT ennustaa, että tasainen puun 
hintakehitys jatkuu. Puun tarjonta kas-
vaa kysynnän kasvun tahdissa. Vuonna 
2018 mäntytukin vuotuisen keskihin-
nan nousu on 1–4 prosenttia ja kuu-
situkin 1–3 prosenttia. Mäntykuiden 
vuotuisen keskimääräisen hinnan nou-
su on 2–4 prosenttia vuoden 2017 kes-
kihinnasta, ja kuusikuidun vastaavasti 
1-3 prosenttia. 

Yksityismetsien bruttokantoraha-
tulojen PTT arvioi kasvavan nousevien 
puunhintojen ja hakkuumäärien myötä 
3-5 prosenttia vuonna 2018. Metsän-
hoidon kustannusten kasvaessa mal-
tillisesti hehtaarikohtainen nettotulos 
nousee kantorahatulojen kasvun tah-
dissa.

Me reviirillä odotamme vilkasta 
puukauppavuotta 2018. Meillä on ta-
voitteenamme pitää yhteyttä kaikkiin 
jäseniimme. Jos emme ole olleet yhte-
ydessä sinuun vähään aikaan ja sinus-
ta tuntuu siltä, että metsäkäynti olisi 
ajankohtainen, ota toki yhteyttä revii-
rin alueneuvojaasi pikimmiten.
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tosta Tammisaaressa Kesäkuussa 2017, 
on kotoisin Loviisan Hommansbystä 
jossa hän myös asuu tällä hetkellä.

Opiskeluajan harjoittelukaudet hän 
suoritti Reviirin Loviisan tiimin alueel-
la, joten hän tuntee jo ennestään osan 
metsänomistajista.

Vapaa-aikanaan Patrik pelaa jää-
kiekkomaalivahtina LJK:ssa. Hän pi-
tää kaikenlaisesta liikunnasta mutta 
soittaa myös kitaraa. Kiinnostuksen-
sa metsään hän on saanut seurattuaan 
setäänsä metsätöihin jo lapsena. Van-
hemmatkin ovat metsänomistajia, jo-
ten metsänhoito on tullut tutuksi myös 
sieltä. Patrik on nykyään ottanut hoi-
taakseen kotimetsät.

Patrik ja Robert ovat työskennelleet 

Robert Andersson, joka on keväästä 
2014 asti toiminut alueneuvojana län-
tisessä Loviisassa, on palkattu Reviirin 
uudeksi myyntipäälliköksi. Hän aloit-
taa uudessa tehtävässään täysipäiväi-
sesti vuodenvaihteessa.

Robert valmistui metsätalousinsi-
nööriksi Novia-ammattikorkeakou-
lusta Tammisaaresta vuonna 2008. 
Valmistuttuaan hän oli muutaman kuu-
kauden UPM:n leivissä ennen siirtymis-
tään Ruotsiin jatkamaan opiskelujaan 
SLU:ssa (Sveriges Lantbruksuniversi-
tet). Siellä hän suoritti metsätalouden 
Master-tutkinnon vuonna 2011.

Työura UPM:n leivissä jatkui Poh-
joismaiden hankintaesimiehenä. Täs-
sä tehtävässä hän toimi noin vuoden, 
jonka jälkeen työtehtävät muuttuivat; 
Ensin hän teki ns. Business to Business 
puutavaranvaihtoja suurten metsäyhti-
öiden kesken Suomessa. Sen jälkeen hän 
vastasi puuntarjonnasta ”koko Pohjois-
Euroopassa”, eli UPM:n maailmas-
sa Baltian maat, Venäjä ja Suomi. Työ-
tehtävät kehittyivät ja lopulta Robert 

vastasi myös eri paperitehtaiden, saho-
jen ja lämpölaitosten kysynnästä koko 
Pohjois-Euroopassa. Tehtäviin kuului 
noin 20 milj. m3 kysynnän ja tarjon-
nan koordinointi sopivaan hintaan. Tä-
män lisäksi tehtiin pitkäaikaisia puun-
tarve-ennusteita, jopa viideksi vuodeksi 
eteenpäin. Robert oli myös mukana te-
kemässä UPM:n kannattavuuslaskel-
mia tulevia investointeja varten.

-Aikaisempi työkokemukseni on 
opettanut minut näkemään ja arvioi-
maan suuria kokonaisuuksia. Esimer-
kiksi myrsky Euroopassa, USA:n sank-
tio tai jonkun maan valuuttakriisin 
vaikutus Suomen puunkysyntään kuu-
luvat osaamisalueisiini, sanoo Robert.

Myyntipäällikkönä Robert keskit-
tyy mm. Reviirin näkyvyyteen - ei ai-
noastaan Reviirin jäsenten vaaan myös 
muiden metsänomistajien keskuudessa. 
Hän on paikalla erilaisissa metsään liit-
tyvissä tilaisuuksissa ja teemailloissa, 
kuten esim. vuosittaisissa valtuuston 
keskusteluilloissa. Reviiri ottaa lähiai-
koina käyttöön uudet kotisivut, joiden 

yhdessä syksyn, jotta siirtymä olisi su-
juvampi.

- Minulla on paljon opittavaa, mon-
ta uutta metsänomistajaa johon tutus-
tua, mutta juuri se tekee tämän työn 
mielenkiintoiseksi, Patrik sanoo.

- Toivon saavani yhteyden niin mo-
neen metsänomistajaan kuin mahdol-
lista ja että lähdettäisiin yhdessä tarkis-
tamaan metsätiloja!  Olkaa mielellään 
yhteydessä minuun koskien metsänhoi-
toa tai hakkuita tai ihan muuten vaan 
jos on jotakin mietittävää, sanoo Pat-
rik.

Patrikin tavoittaa puhelimitse nu-
merosta 050-4097077 tai sähköpostit-
se patrik.lindroos(at)revir.org

uusi alueneuvoja länsi-loviisassa
Teksti: Ulrika Wahlberg

robert andersson uusi mYYntipäällikkö
Teksti: Ulrika Wahlberg

ylläpidosta Robert vastaa.
Tärkeä osa työstä on Reviirin palve-

lutarjonnan koordinointi ja ohjaus rai-
vauksista, istutuksista ja puunhakkuis-
ta lähtien. Hänen on myös mahdollista 
tarjota tukea ja apua suurille metsän-
omistajille budjettien laatimisessa.

Työtehtävät varmasti muotoutuvat 
ja muuttuvat ajan ja uusien haasteiden 
myötä. Reviirin ATK-järjestelmä on 
mm. uusiutumassa, ja sen myötä tarvi-
taan käyttäjille tukihenkilö.

Robertin työpisteet sijaitsevat sekä 
Loviisassa että Porvoossa.

Hänet tavoittaa puhelimitse nume-
rosta 040 720 88 43

tai sähköpostitse: robert.
andersson(at)revir.org

Patrik Lindroos on 1.9.2017 alkaen 
Alueneuvojana Robert Anderssonin ai-
kaisemmin hoitamalla Länsi-Loviisa 
alueella (vanha Pernajan alue ). Vuo-
denvaihteeseen asti Robert on mukana 
Patrikin tukena jonka jälkeen hän hoi-
taa aluetta omatoimisesti.

Patrik, joka on valmistunut Metsä-
talousinsinööriksi Novian metsäopis-
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Keväällä Bengt täytti 65 vuotta ja en-
simmäiset eläkepäivät hän vietti juhan-
nuksen jälkeen. ”Nyt on aikaa istahtaa 
ratin taakse ja lähteä kiireettömälle lo-
malle tien päälle. Vaimoni kanssa kier-
rämme Suomen maakunnat omassa 
matkailuautossa”, kertoo Bengt. Aina 
ei ole ollut aikaa nauttia tien pääl-
lä. ”Ajoin jakeluautoa 80-luvulla Hel-
singissä, välillä siirsin kontteja. Siihen 
aikaan autoissa ei ollut GPS-laittei-
ta vaan kaikki paikat piti löytää pa-
perikartan avulla. Autot piti lastata ja 
purkaa itse ja aina oli kiirettä. Jossain 
vaiheessa rupesin miettimään, että vie-
läkö ehtisi vaihtaa alaa. Aloitin metsu-

Jotta rannikkoseudun metsänomistajien 
edunvalvonta olisi entistä tehokaampaa, 
Stefan Borgman siirtyy osa-aikaises-
ti SLC:n (Svenska lantbruksproducen-
ternas centralförbund) palvelukseen. 
Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että 
hänen työaikansa 1.1.2018 alkaen ja-
kautuu 60-40 Reviirin ja SLC:n välillä. 
Maanantaisin ja perjantaisin hän työs-
kentelee SLC:n kansliassa Helsingissä 
ja muut arkipäivät Reviirin konttorilla, 
joko Espoossa tai Porvoossa.

Osa Stefanin Reviirillä tekemistä 
työtehtävistä siirtyy Robert Andersso-
nille, joka on reviirin uusi myyntipääl-
likkö 1.9.2017 lähtien. Stefanin pöy-
dälle jää kuitenkin jatkossakin reviirin 
tiedottaminen ajankohtaisista metsä-
asioista. Hän jatkaa myös sertifioinnin, 
laatujärjestelmän, reviirin lehden sekä 
reklamaatioiden hoitamista. Reviirin 
ATK-ja viestintälaitteiston ylläpito jää 
myös Stefanin hoidettavaksi.

Edunvalvonta SLC:n osalta sisältää 
esim. erilaisten lausuntojen kirjoittamis-
ta lakiesityksistä ja säädöksistä maa- ja 
metsätalousministeriölle, eduskunnan 
maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä 
eduskunnan maatalousjaostolle.

Lisäksi työnkuvaan kuuluu sertifi-
ointi, jonka ohessa Stefan tarjoaa tukea 
ja apua rannikon metsänhoitoyhdis-
tyksille varsinkin sertifiointitarkistus-
ten yhteydessä. Stefan toimii myös Ser-
tifiointitoimikunnan puheenjohtajana.

Hän antaa myös asiantuntijalau-
suntoja eri lehtijuttujen yhteydessä, 
mm. Landsbygdens Folk -lehteen.

Stefanilla on monta luottamustehtä-
vää. Hän on johtoryhmän puheenjohta-
jana projekteissa ”Fiksusti saaristopuu-
ta”, ”Metsätalous ja kaavoitus” sekä 
johtoryhmän jäsenenä projektissa ”Bio-
terminaalit Uudellamaalla”; ajankohtai-
sia projekteja, joissa Reviiri on mukana.

Muut luottamustehtävät ovat mm.  
Eteläisen alueen metsäsertifiointitoimi-
kunnan puheenjohtaja, SLC:n metsä-
valiokunnan sihteeri, MTK:n metsä - 

sertifiointitiimin jäsen ja Metsänhoi-
toyhdistysten puukauppa- ja hakkuu-
työryhmän jäsen. Tämän lisäksi hän on 
Meto - Metsäalan asiantuntijat ry:n hal-
lituksen jäsen, LUVA-luonnonvarat hal-
lituksen jäsen, Metsänhoitoyhdistysten 
neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä 
Uudenmaan, Turunmaan ja Ahvenan-
maan metsäurheilupiirin puheenjohtaja. 

Kaikkien näiden luottamustehtävi-
en sekä muiden tehtävien hoitaminen ei 
tuota Stefanille ongelmia. Hänen ainai-
sella iloisella ja positiivisella  asenteel-
la hän hoitaa tehtävän kuin tehtävän  – 
vaatimuksista riippumatta!

-Urheilijataustalla ja horoskooppi-
merkkinä neitsyt hoidan asiat asenteel-
la ”kaikki tai ei mitään”. En halua luo-
vuttaa puoliksi tehtyjä töitä, vaan jos 
otan asioita hoitaakseni, teen sen täy-
sillä – määrätietoisesti ja joskus jopa 
vähän itsepäisesti, Stefan sanoo hy-
myillen!

Stefan on puhelimitse tavoitettavis-
sa numerossa 040 1588815 tai sähkö-
postitse: stefan.borgman(at)revir.org

stefan borgman jakaa tYöaikansa  
reviirin ja slC:n välillä

Teksti: Ulrika Wahlberg

rina reviirillä 80- luvun lopulla” muis-
taa Bengt, kun hommat meni metsään. 
”Olen kotoisin Porvoon maalaiskun-
nan Vessööstä ja olen pienestä pitäen 
aina liikkunut luonnossa. Välillä met-
surin työ on raskasta mutta vapaus teh-
dä työt omaan tahtiin oli parasta ver-
rattuna edelliseen työhön. Alkuaikoina 
tein hakkutyötä talvisin, istutushom-
mat keväällä ja taimikonhoitoa kesäi-
sin. Viimeiset vuodet käytin enemmän 
raivaussahaa kuin moottorisahaa, hak-
kuukoneet tekevät tänä päivänä mel-
kein kaikki hakkuut metsässä. Sään ta-
kia on harvemmin joutunut jäämään 
kotiin. Tämän päivän vaatteissa voi hy-

vin tehdä töitä ulkona ympäri vuoden. 
Joskus on ollut paukkupakkasia tai sa-
tanut niin paljon, ettei ole kannattanut 
lähteä ulos. Pahin oli runsaslumiset tal-
vet muutama vuosi sitten.  Silloin meil-
lä oli lomautusuhka päällä sään takia. 
Muuten työtä on ollut tarjolla ihan riit-
tävästi enkä ole katunut, että vaihdoin 
ratin moottorisahaan”, iloitsee Bengt.

bengt karlsson vaihtoi  
moottorisahan rattiin

Teksti: Torolf Finnbäck
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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 2018

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!

8



t ä r k e ä ä !
ILMOITA MUUTOKSISTA!

Metsänhoitoyhdistys pitää yllä jäsen- ja asiakasrekisteriä. Ensi toukokuussa voimaan astuva EU-tietosuoja-
asetus tuo uusia vaateita rekisterinpidosta ja rekisteriselosteista. Jotta saisimme palveltua teitä ja pystymme 
vastaamaan asetuksen vaateisiin, pyydämme teitä ilmoittamaan mahdolliset omistuksen, nimen, osoitteen tai 
muiden yhteystietojen muutokset meille.

Muutoksista voi ilmoittaa puhelimitse ( 019 580993 ), sähköpostitse ( borga@revir.org ) tai Metsäreviirin  
kotisivulla, www.revir.org 

Perinteinen posti onnistuu myös maksutta osoitteeseen ( HUOM! EI POSTIMERKKIÄ! ):

Eteläinen metsäreviiri ry, Tunnus 5011881, 00003 VASTAUSLÄHETYS

eteläisellä alueella taimikonhoidossa kuromista
Eteläisellä PEFC-alueella tarkastettiin syksyn auditoinneissa kymmeniä yrityksiä, yrittäjiä ja metsäkohteita. Arvioin-
neissa löytyi puutteita PEFC metsäsertifioinnin toteutustapojen noudattamisessa, sillä alueelta löytyi yrittäjiä, jot-
ka eivät olleet sitoutuneet noudattamaan sertifioinnin vaatimuksia. Yrittäjien on sitouduttava PEFC-sertifiointiin, 
kun he työskentelevät sertifioiduissa metsissä. 

Taimikonhoitoa tehtiin vain 35 prosenttia tavoitteesta. Vuonna 2016 taimikonhoidon KEMERA-tukien kanssa oli 
haasteita, mikä osaltaan vaikutti toteutuneisiin taimikonhoitoihin. Taimikonhoidon tilastoinnissa on myös puuttei-
ta, sillä metsänomistajien itse tekemät taimikonhoidot eivät ole tilastoissa mukana. 

ELY-keskuksen lausunnossa tuli ilmi PEFC-sertifioinnin vastaisia tapauksia suojelualueisiin ja uhanalaisiin lajeihin 
liittyen. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta kävi tapaukset läpi kokouksessaan, jossa kuultiin, että tapaukset on 
jo selvitetty ja korjaavat toimenpiteet tehty.

Huomio vesistöihin
Suomen metsäkeskuksen tekemässä luontolaadun arvioinnissa oli tarkastettu hakkuukohde, jossa suojakaista ei 
ollut PEFC-vaatimusten mukainen. Toimijoiden ja metsäkeskuksen tarkastuksissa oli kuitenkin yhteensä 45 koh-
detta, joilla suojakaistat olivat kunnossa. 

Yhdellä tarkastetulla kunnostusojituskohteella oli puutteita vesiensuojelutoimenpiteissä. Tarpeelliset vesiensuoje-
lutoimenpiteet kunnostusojitus- ja ojitusmätästyskohteilla on syytä kerrata.

Yhtenäiset käytännöt puunkorjuutyömaiden työturvallisuuteen
Kasvinsuojelututkinto on ollut lakivaatimuksena jo muutaman vuoden. Vaatimus koskee kaikkia kasvinsuojeluai-
neiden ammattikäyttäjiä, joten hakkuukoneen kuljettajien on suoritettava tutkinto. 

Ulkoinen arvioija totesi maastokäynneillä, että ensiapuvalmiuksia ei ole kattavasti varmistettu. Koneenkuljettajilla 
tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus, ja puunkorjuutyömaiden työturvallisuuskäytännöt tulee vielä kerrata.

Teksti ja kuva: Aija Tapio, KMY
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Maanmuokkaus

Maanmuokkauksen tarkoituksena on 
parantaa uudistamistulosta. Maan-
muokkauksessa maan pintaa käsitel-
lään joko äestämällä, laikuttamalla tai 
mätästämällä. Joskus voi olla tarpeen 
lisäksi kaivaa pieniä ojanpätkiä liiko-
jen vesien johtamiseksi pois uudistus-
alalta. Kun taimen istuttaa muokat-
tuun maahan, se saa vähän etumatkaa 
heinää vastaan. Muokattu maa lämpe-
nee keväällä nopeammin, on huokoi-
sempi ja vesitaloudeltaan ja ravinteiden 
saannin kannalta muokkaamatonta 
maata parempaa. Näin taimi saa hyvät 
olosuhteet aloittaa kasvu. Muokkaus 
myös helpottaa istutustyötä, kun istu-
tuskohdat ovat valmiina sekä vähentää 
heinäntorjunnan tarvetta ensimmäise-
nä kesänä. Luontaisessa uudistamises-
sa siemenet itävät ja lähtevät paremmin 
kasvuun päästessään muokkauksella 
paljastettuun kivennäismaahan kuin 
jos ne jäisivät sammalten ja muun kas-
villisuuden päälle. Tämän voi huomata 
siinä, että usein ajourille syntyy hyvin 
luontaista taimiainesta.

Äestys tehdään metsä-äkeellä, lai-
kutus ja mätästys kaivinkoneella. Kai-
vinkoneella muokattaessa voidaan 
muokkausmenetelmää helposti vaih-
taa uudistusalan eri osissa maaperän 
mukaan. Karkeammilla mailla laikute-

ajankohtaista: 
maanmuokkaus ja taimien tilaus
Teksti ja kuvat: Ulla Inkeroinen

taan, hienojakoisemmilla, rehevämmil-
lä ja kosteammilla mailla mätästetään. 
Aikaa muokkaukseen kuluu noin päivä 
hehtaaria kohden.

Syksy on paras aika maanmuok-
kaukselle silloin kun ollaan aikeissa is-
tuttaa seuraavana keväänä tai kun uu-
distetaan mäntyä luontaisesti. Silloin 
mättäät ehtivät asettua talven ajan ja 
keväällä päästään istuttamaan tuorei-
siin mättäisiin ja samoin männyn sie-
menet varisevat tuoreeseen muokkaus-
jälkeen. Jos muokkaus jää syksyllä 
tekemättä, sen ehtii vielä keväälläkin 
ennen istutustöihin ryhtymistä. Osaan 
maanmuokkauskoneista voi yhdistää 
männyn kylvön, tällöin paras aika on 
varhain keväällä tai syksyllä juuri en-
nen talven tuloa. Koivun luontaises-
sa uudistamisessa paras muokkausaika 
on heinäkuussa juuri ennen kuin koi-
vun siemenet varisevat.

Tilaa nyt ensi  
kevään taimet 

Reviiri tilaa metsäpuiden taimet taimi-
tarhoilta. Taimitilaus lähetetään taimi-
tarhalle tammikuun alkupuolella, joten 
nyt on maanomistajien hyvä aika vara-
ta taimensa reviirin alueneuvojalta. Vii-
me vuosina erityisesti kuusen taimista 
on ollut jopa pulaa ja myöhään ke-
väällä asiaan herännyt maanomistaja 

on saattanut jäädä ilman taimia. Tilaa-
malla taimet ajoissa viimeistään tam-
mikuun alussa voi varmistaa, että saa 
haluamansa taimet.
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Kiira-myrsky 12.8. näytti meille jälleen 
luonnon voiman. Myrsky eteni suora-
viivaisesti pääkaupunkiseudulta koil-
liseen ja kosketti siten reviirin aluetta 
Helsingin itäpuolella. Sipoossa suurim-
mat vahingot kärsivät Nikkilä, Savijär-
vi, Broböle ja Hindsby. Porvoossa Ant-
tila, Vanhamoisio, Kerkkoo ja Sikilä. 
Myrskylässä Pakila, Hyövinkylä, Jaak-
kola ja Kreivilä. Lapinjärvellä iskun ot-
tivat vastaan Porlammi ja Kimonkylä. 
Tuho käsitti reviirin alueella n. 15 000 
– 20 000 m3 puuta. Konekapasiteet-
tia siirrettiin välittömästi korjaamaan 
myrskytuhoja ja reviirilehden ilmesty-
essä on suurin osa tuhopuista hoidettu.

Kiira-myrskyn pääväylä oli 50 – 
500 m leveä. Myrsky teki lisäksi lyhyi-
tä muutaman sadan metrin pituisia si-

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

vukäytäviä, hyppyjä maastoesteiden 
yli sekä laskuvirtauksen tavoin pieniä 
laikkuja pääväylän ulkopuolelle. Näis-
tä johtuen kaikkia vahinkoja ei vielä 
varmuudella ole huomattu. Käy siksi 
katsomassa ja tarkastamassa metsäsi! 
Tee se mielellään yhdessä reviirin alue-
neuvojasi kanssa, niin voitte samalla 
katsoa ja keskustella muista metsäisis-
tä asioista.

Hyönteistuhojen riski ajoittuu 
myrskytuhoalueella ensi kevääseen. On 
siis vielä hyvin aikaa siivota myrskyn 
jäljet, mutta on hyvin tärkeää, että se 
tulee tehtyä. Meillä on vielä tuoreessa 
muistissa vuosien 2008 – 2014 kirjan-
painajaepidemia, ja mitään vastaavaa 
emme tahdo uudelleen.

kiira-mYrskY
Teksti ja kuvat: Rune Grönberg
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Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (74 osanottajaa)

Nimi Seura Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Sjöblom Stig-Göran Tammisaari IV 55 107 162

2. Eliasson Tage Tammisaari I 56 103 159

3. Nynäs Ingemar Pohjanmaa 2 57 99 156

4. Forsström Andre Pohjanmaa 1 54 101 155

5. Selén Stefan Sipoo I 58 97 155

6. Smeds Anders Loviisa I 65 90 155

7. Käldström Rune Pohjanmaa 1 66 87 153

8. Himberg Hans Tammisaari 2 62 86 148

9. Österlund Klas Tammisaari I 57 90 147

10. Sandström Tore Pohjanmaa I 58 89 147

11. Mårtenson Kim Loviisa III 59 88 147

12. Levonius Kaj Kirkkonummi I 54 92 146

13. Nylund Tom Loviisa III 51 93 144

14. Björklöf Ole Tammisaari I 61 82 143

15. Lindholm Jörgen Tammisaari V 50 91 141

Paras arvioija: Stig-Göran Sjöblom

Paras leimaaja: Rune Käldström

metsätaitokilpailu metsänomistajille
hansas, sipoo  12.10.2017

Joukkuekilpailu, metsänomistajat ( 26 joukkuetta )

Seura & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Eteläinen metsäreviiri/Tammisaari IV 431

Sjöblom Stig-Göran 55 107 162

Wasström Niklas 51 87 138

Simberg Peter 58 73 131

2. Eteläinen metsäreviiri/Tammisaari I 431

Österlund Klas 57 90 147

Björklöf Ole 61 82 143

Björklöf Jan 59 82 141

3. Pohjanmaa II 428

Nynäs Ingemar 57 99 156

Käldström Rune 66 87 153

Ravald Per-Håkan 60 59 119

Yleinen sarja

1 Aapo Hietalahti Mhy Keskipohja 164 p

38 Tom Nylund Svf Skogsreviret 149 p

162 Gösta Nylund Svf Skogsreviret 128 p

176 Kim Mårtensson Svf Skogsreviret 127 p

225 Bengt Lindfors Svf Skogsreviret 99 p

sm-metsätaito  
metsänomistajille  

16.9.2017 mäntsälässä
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Stig-Göran Sjöblom, Peter Simberg, Niklas WasströmStig-Göran Sjöblom

Kuvat: Leena Levänen ja Veronica Lindén
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metsätalous ja kaavoitus 
kohtaavat uudellamaalla

Teksti ja kuvat: Mika Salmi, Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskuksessa on 
käynnissä Metsätalous ja kaavoi-
tus – hanke. Hankkeen tavoittee-
na on lisätä yhteisymmärrystä ja 
yhteistyötä maankäytön suunnit-
telijoiden ja metsäsektorin välillä 
Uudellamaalla.

Uudenmaan maapinta-alasta on 62 % 
(568 000 ha) metsätalousmaata, jos-
ta 87,6 % on puuntuotannossa. Met-
sätalous työllistää Uudellamaalla noin 
5000 henkilöä ja metsät ovat monen-
laisen käyttöpaineen alla.

On erittäin tärkeää, että maankäy-
tön suunnittelussa huomioidaan met-
sätalouden tarpeet ja kuntien tavoitteet 
metsien monikäytölle kuten virkistys-
käytölle ja metsästykselle.  Myös luon-
non monimuotoisuus on turvattava. 
Samalla on varmistettava metsänomis-
tajien mahdollisuudet käyttää metsiään 

monipuolisesti omien tavoitteidensa 
mukaisesti.  Metsälain ja kaavoituksen 
rajapintojen selkeyttäminen vähentää 
kuntien hallinnollista taakkaa ja sääs-
tää kaavoituksen kustannuksia. Lisäksi 
kunnat voivat vahvistaa metsiin perus-
tuvia elinkeinoja.

Keväällä käynnistyneen hank-
keen tavoitteena on lisätä maankäytön 
suunnittelijoiden, kuntien, metsätalo-
uden toimijoiden ja metsänomistaji-
en yhteistyötä järjestämällä tapaamisia 
kaavoituksen kanssa työskentelevien 
sidosryhmien ja metsäsektorin toimi-
joiden välillä ja osallistumalla kuntien 
yleiskaavaprosesseihin mahdollisuuksi-
en mukaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 1§ 
säädetään, että lain tavoitteena on jär-
jestää alueiden käyttö ja rakentaminen 
niin, että siinä luodaan edellytykset hy-
välle elinympäristölle sekä edistetään 

ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalises-
ti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Lain tavoitteena on myös turvata jo-
kaisen osallistumismahdollisuus asioi-
den valmisteluun, suunnittelun laatu ja 
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 
monipuolisuus sekä avoin tiedottami-
nen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Kaavoituksen kulkuun voi osallis-
tua erivaiheissa kaavan voimaantuloon 
asti. Kaavoitustyö tehdään vuorovai-
kutuksessa osallisten kanssa. Proses-
sissa kuullaan usein niin maanomista-
jia, kuin kunnan asukkaita. Osallisten 
kirjo on laaja, esimerkiksi Sipoon Poh-
jois-Paippisten osayleiskaavan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
lueteltuna yli 20 osallista sisältäen mm. 
kunnan asukkaat, maanomistajat, alu-
eella toimivat yhdistykset ja järjestöt, 
naapurikunnat, lukuisia viranomaisia 
ym. Eri osapuolia on paljon ja myös 
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näkemykset maankäytöstä vaihtelevat 
eri tahojen välillä. 

Eri tahojen intressit ovat joskus ris-
tiriidassa keskenään. Erilaiset tavoit-
teet maan- ja metsien käytölle on hyö-
dyllistä tuoda esille ja niistä on hyvä 
käydä keskustelua. Yleisen keskustelun 
lisääminen on tärkeää ja hanke toimii 
hyvin keskustelun avaajana. Kaavapro-
sessi voi joskus olla jo liian myöhäinen 
vaihe käydä tätä vuoropuhelua, tote-
aa Sipoon yleiskaavapäällikkö ja hank-
keen ohjausryhmän jäsen Kaisa Jama

Suomen metsäkeskuksen tavoittee-
na on jatkossa olla aktiivisemmin osal-
lisena kaavoituksessa ja lisätä yhteis-
työtä.

Jatkossa toivomme, että jokainen 
kunta kutsuu metsäkeskuksen mukaan 
yleiskaavojen viranomaisneuvottelui-
hin, jotta keskusteluyhteys löydetään 
mahdollisimman aikaisin ja metsäkes-
kus nähdään aktiivisena osallisena, 
kertoo hankkeen projektipäällikkö 
Mika Salmi Suomen metsäkeskuksesta.

Hanke järjestää koulutuksia, joissa 
jaetaan tietoa metsätalouden ja kaavoi-
tuksen toimintatavoista, suosituksista 
ja lainsäädännöstä Uudenmaan alueen 
metsänomistajille, metsäammattilai-
sille, kuntien ja konsultointiyritysten 
työntekijöille ja lautakuntien jäsenille.

Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja 
saanut positiivisen vastaanoton Uuden-
maan kuntien maankäytön suunnitteli-
joilta. Myös maanomistajat ja metsän-
hoitoyhdistykset ovat nähneet hankeen 
merkittävänä sillanrakentajana maan-
käytön suunnittelijoiden ja metsäsek-

torin välillä. Kevään ja kesän aikana 
on tavattu kuntien kaavoittajia ja käy-
ty läpi Uudenmaan kuntien kaavoitus-
tilannetta, Mika Salmi kertoo

Viranomaisten yhteistyö kaavojen 
valmistelussa on tärkeää ja jatkossa 
pyrimme aktiivisemmin osallistumaan 
kuntien kaavoitukseen ja toivomme 
kunnilta vuoropuhelua erilaisten nä-
kemysten yhteensovittamiseen. Myös 
maankäyttö- ja rakennuslain muutos 
maisematyöluvan osalta on aiheuttanut 
keskustelua. Tämä tuo jatkossa helpo-
tusta metsänkäsittelyyn yleiskaavojen 
M -alkuisilla eli metsätalousvaltaisilla 
alueilla. Tulevissa yleiskaavoissa ei voi-
da vaatia metsänkäsittelyä rajoittavaa 
maisematyölupaa näillä alueilla, Mika 
Salmi jatkaa.

Metsänomistajien koulutustilaisuu-
det järjestetään eri puolilla Uuttamaa-
ta ja ensimmäinen tilaisuus oli Vihdissä 
29.11.2017. Tammikuussa on metsän-
omistajatilaisuus Tuusulassa ja vuoden 
2018 aikana koulutuksia on tarkoitus 
järjestää Espoossa, Hyvinkäällä, Kar-
jaalla, Kirkkonummella, Lapinjärvellä, 
Lohjalla, Porvoossa ja Sipoossa.

Syyskuussa 2017 järjestettiin en-
simmäinen seminaari kuntien kaavoit-
tajille ja päätöksentekijöille sekä kaa-
voituksen konsulteille. Tilaisuudessa 
käytiin läpi kaavoituksen taloudellisia 
metsätalousvaikutuksia ja vaikutuksia 
metsien käyttöön kaavoitetuilla alu-
eilla. Koulutuksen materiaalit löytyvät 
verkosta metsäkeskuksen verkkosivuil-
ta. Keväällä 2018 järjestetään vastaava 
koulutustapahtuma ruotsinkielellä.

Metsäammattilaisille hanke järjes-
tää koulutusta tammikuussa ja hel-
mikuussa. Tammikuun lopulla jär-
jestetään suomenkielinen tapahtuma 
Hyvinkäällä. Helmikuussa Suomen 
metsäkeskuksen järjestämän Skogs-
brukets vinterdagar tapahtuman yhte-
ydessä koulutetaan metsäammattilaisia 
ruotsinkielellä.

Hanke on kaksikielinen ja koulu-
tuksista järjestetään erilliset tilaisuudet 
suomen ja ruotsin kielellä.

Metsätalous ja kaavoitus – hanketta 
rahoittaa Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahasto. Hankkeen 
hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa 
Suomen metsäkeskus.

Lisätietoja:
Mika Salmi
Metsätalous ja kaavoitus 
projektipäällikkö 
Suomen metsäkeskus
puh. 050 449 4804
mika.salmi(at)metsakeskus.fi

Hankkeen ohjausryhmässä toimii:
Metsäasiantuntija Borgman Stefan, 
SLC Nyland (puheenjohtaja)
Metsäasiantuntija Islander Anu, 
Metsäteollisuus ry
Metsätalousinsinööri Jansson 
Carl-Johan, Raasepori
Yleiskaavapäällikkö Jama Kaisa, 
Sipoo
Toiminnanjohtaja Korpi Kari, 
MHY-Länsi Uusimaa
Hankepäätösten asiantuntija Mäkinen 
Juha, ELY-keskus
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