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Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet käydä vaali-
uurnilla useaan otteeseen. Maassamme on käyty sekä 
presidentin- että kunnallisvaalit, unohtamatta meitä lä-
heisesti koskevia metsänhoitoyhdistysten valtuustovaa-
leja. Varsinkin näissä viimeksi mainituissa vaaleissa ää-
nestysaktiivisuus jäi alhaisimmaksi nykyisen systeemin 
aikana. Tämä siitä huolimatta, että äänestyskäytäntö 
on tehty erittäin äänestäjäystävälliseksi: äänestyslipuke 
toimitetaan kotiosoitteeseen postin välityksellä ja ää-
nestyskuorenkin voi palauttaa postin toimesta yhdis-
tyksiin. Onkohan vaaliväsymys iskenyt metsänomista-
jiin?
 Valtakunnallisesti äänestysaktiivisuus jäi alhaisem-
maksi kuin viime vaaleissa, jolloin äänioikeuttaan 
käytti 42 % metsänomistajista. Nyt äänestysprosentti 
jäi 34:ään. Eteläisen metsäreviirin äänestysprosentti jäi 
tuostakin hieman alhaisemmaksi, tosin näin on ollut 
joka vaaleissa. Eteläisen metsäreviirin jäsenistä vain 
vajaa kolmannes käytti äänivaltaansa, noin 28 %. Ver-
rattuna neljä vuotta sitten käytyihin vaaleihin, joissa 
äänestysprosentti oli 33 %, äänten määrä väheni mel-
kein neljällä sadalla. Mikähän on tämän passiivisuuden 
syy metsänomistajien ja eritoten Eteläisen metsäreviirin 
jäsenten keskuudessa?
 Metsäsektori kokonaisuudessaan on viime aikoi-
na ollut usein mediassa monien eri aiheiden johdosta. 
Uudistuva lainsäädäntö sekä metsien käytön mahdol-
lisuuksista, että metsänhoitoyhdistysten tulevaisuuden 
toimintaedellytyksistä on ollut ja on edelleen ajankoh-
tainen. Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kaikkien 
metsänomistajien metsänkäyttömahdollisuuksiin. Täs-
täkin johtuen juuri valittu valtuusto saa käsiteltäväk-
seen haastavia asioita, sekä tehtäväkseen tärkeitä ja 
kauaskantoisia strategisia päätöksiä.
 Puukaupan aktiivisuuskin on välähdellyt julkisissa 
keskusteluissa aika ajoin. Ehkä eniten aina jonkun myrs-
kyn koeteltua eri maakuntia: on ollut jos jonkinlaista 
ukkosmyrskyä ja syysmyrskyä viime vuosien aikana. 
Nämä ovat tietysti negatiivisia uutisia, ja kun puute-
ollisuus aika ajoin julkistaa jonkun teollisuuslaitoksen 
sulkemisen, joudutaan herkästi negatiiviseen uutiskier-
toon. Kansantalouden kannalta on tietysti valitettavaa 
kun teollisuuden työpaikkoja katoaa ja paikallisesti se 

on usein liki katastrofi . Puunkäytön kannalta unohde-
taan kuitenkin usein, että teollisuuden jalostuslaitoksil-
ta löytyy usein tehostusmahdollisuuksia muilla paikka-
kunnilla ja näin ollen yrityksen puuntarve pysyy usein 
muuttumattomana.
 Sopii toivoa, että nämä metsäsektoriin kohdistuneet 
negatiiviset uutiset eivät ole levittäneet yleistä pessi-
mismiä metsänomistajiin. Jos näin on, kaikkien toimi-
joiden on yritettävä kääntää sen suunta. Monet uudet 
innovaatiot ovat ajankohtaisia ja varsinkin puuraken-
taminen on uuden ajan kynnyksellä. Säädöksiä ollaan 
muuttamassa vastaamaan paremmin nykyajan mah-
dollisuuksia ja tämä suosii puun käyttöä rakentamisen 
raaka-aineena. Puu on uusiutuva, erittäin ekologinen, 
kestävä ja taloudellinen raaka-aine.
 Todennäköisesti meillä valituilla luottamushenkilöil-
lä on myös syytä katsoa itseämme peiliin. Olemmeko 
esimerkiksi olleet tarpeeksi aktiivisia levittämään tie-
toa yhdistyksestämme ja sen toiminnasta seutukun-
nissa? Onko olemassa riski, että varsinkin vähemmän 
aktiiviset metsänomistajat, jotka mahdollisesti eivät 
vakituisesti asu metsälöidensä läheisyydessä, eivät ole 
yhteydessä meihin luottamushenkilöihin? Ehkä äänes-
tyslipuke ja sen mukana oleva ehdokasluettelo ovat 
niin vieraita monille, että he yksinkertaisesti eivät us-
kalla antaa ääntään ventovieraalle? Tällaisessa tilan-
teessa voi tuntua turvallisemmalta jättää äänestämättä 
kuin antaa äänensä jollekin, jonka metsänhoidolliset 
tai metsäjärjestölliset arvot eivät varmuudella käy yk-
siin omien kanssa.
 Kysymykset ja syyt ovat tietysti monet, eikä niihin 
löydy yksiselitteistä vastausta. Se tosiasia, että uudet 
valtuuston jäsenet joutunevat haastavien päätöksien 
eteen, on edelleen ajankohtainen. Melkein kolmasosa 
reviirin valtuuston jäsenistä on uusia. Toivotan erityi-
sesti uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan 
haastavaan työskentelyyn, joka muotoilee tavoitteet 
reviirin toiminnalle muuttuvassa ympäristössä. Yksi-
nään yksittäinen metsänomistaja on liian pieni vaikut-
tamaan, mutta yhdessä voimme kehittää reviiriämme 
vieläkin voimakkaammaksi tekijäksi metsäsektorilla 
seudun yksityismetsätalouden hyödyksi.

Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

VAALIEN VUOSI
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Viime vuoden aikana Euroopan talou-
dellinen kriisi on noussut otsikoihin 
melkein päivittäin eri tiedotusvälineissä. 
Asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, 
että talouden toipuminen saattaa kestää 
kauan. Ollaan kuitenkin eri mieltä siitä, 
syveneekö kriisi vielä ennen kuin tilanne 
taas paranee. Taloudelliseen kriisiin ei 
ole olemassa mitään helppoa ratkaisua, 
mutta meidän on toivottava, että ne toi-
menpiteet, joihin ollaan ryhtymässä, ai-
nakin tuovat tilanteeseen parannusta.

Siinä vaiheessa, kun talouskriisi iski täy-
dellä teholla, rakennustoiminta Euroo-
passa alkoi vähentyä silmiinpistävällä 
tavalla. Mitään huomattavaa kasvua 
rakennustoiminnassa ei ole tapahtunut 
Euroopassa kuluvan vuoden kesän tai 
alkusyksyn aikana. Tästä johtuen on 
todennäköistä, että puutavaran kysyntä 
edelleen laantuu loppuvuoden aikana. 

Vilkkain rakennuskausi on ohi ja on 
todennäköistä, ettei puutavarakaupassa 
nähdä ilon aihetta ennen ensi kevättä.

Vahva Ruotsin kruunu 
luo etuja Suomen 
metsäteollisuudelle

Vaikka tilanne maailmanmarkkinoilla 
ei ole puutavaran ja selluloosan kan-
nalta paras mahdollinen, on kuitenkin 
olemassa joitakin myönteisiä asioita. 
Ruotsin kruunu on lähes ennätyskallis 
verrattuna euroon. Suomen metsäteolli-
suudelle tämä luo paremmat edellytyk-
set loppumarkkinoilla. Suomen metsä-
teollisuus on jo aikaisemmin joutunut 
leikkaamaan tuotantoa ja sulkemaan 
tehtaita. Ruotsissa pelätään nyt, että sa-
hateollisuus on ajautumassa syvimpään 
kriisiin 40 vuoteen. 

Puutavaramarkkinoilla 
pieniä valonpilkahduksia

Puukauppa on kokonaisuutena hieman 
laantunut Suomessa syksyn aikana. 
Tämä on luultavasti seuraus siitä, että 
metsäteollisuus osti keväällä suuria 
määriä myrskypuita. Ostettuja määriä 
ei ole pystytty käyttämään toivotulla 
tavalla loppumarkkinoilla vallitsevasta 
hankalasta tilanteesta johtuen.
 Metsäntutkimuslaitoksen tilastojen 
mukaan keskimääräiset puun hinnat 
ovat syksyllä olleet laskusuuntaisia mel-
kein jokaisen puutavaralajin kohdalla. 
Kuusitukkipuun hinta on laskenut eni-
ten. Tämä johtunee siitä, että kysyntä 
Euroopassa on vähentynyt niin ratkai-
sevasti.  Euroopan maat ovat perintei-
sesti olleet suuria kuusen käyttäjiä kun 
taas Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä 
käytetään paljon mäntyä. Mäntysahata-
varan kysyntä on ilahduttavasti hieman 
kasvanut. Edellyttäen, että poliittinen 
tilanne Pohjois-Afrikassa pysyy vakaa-
na, on mahdollista, että kysynnän kas-
vu jatkuu, mikä olisi myönteistä myös 
suomalaiselle metsänomistajalle. 

Tyydyttävä kysyntä 
maailmantalouden 
epävarmuudesta huolimatta

Puukauppa reviirin alueella on ollut 
normaalin vilkas tähän asti. Kevääl-
lä suuri osa reviirin korjuukalustosta 
Läntisellä Uudellamaalla oli työllistetty 
myrskytuhometsissä. Myrskytuhot, niin 
suorat kuin epäsuorat, olivat suuruudel-
taan melkein 150 000 m3 koko reviirin 
alueella. Puunkorjuu myrskytuhomet-
sissä on ollut työlästä ja aikaa vievää. 
Kelirikkoaikana tilanne näytti huoles-
tuttavalta, mutta loppujen lopuksi työ 
onnistui kohtalaisen hyvin. Myrskyn 
jälkeen puun hinta laski huomattavas-
ti niillä alueilla Suomea, joissa myrsky 
teki tuhojaan. Reviirin jäsenille ei myrs-

TALOUDELLINEN KRIISI EUROOPASSA
Teksti: Magnus Wiksten
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kyn takia aiheutunut hinnan alennuksia 
vaan myös myrskypuut pystyttiin välit-
tämään normaaliin hintaan.
 Syksyllä reviirillä on hyvät mahdolli-
suudet välittää kaikki puutavaralajit jä-
sentensä puolesta. Mäntytukin kysyntä 
on tällä hetkellä erittäin hyvä ja kaik-
kien puutavaralajien hinnat ovat ver-
rattain korkeita. Vuoden aikana hinnat 
ovat yleisesti ottaen olleet reviirin alu-
eella vakaita ja syksyn aikana on joit-
tenkin puutavaralajien kohdalla hinta 
jopa noussut. Millä tavalla puun hinta 
kehittyy keväällä, on vielä epävarmaa. 
Metsänomistajat, jotka aikovat tehdä 
hakkuita, tekevät tuskin virhettä, jos he 
ryhtyvät toimeen jo tänä syksynä. Kan-
nattaa pikapuolin ottaa yhteyttä omaan 
reviirineuvojaan.

Uusi metsälaki voimaan 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetta-
ma työryhmä on saanut valmiiksi esi-
tyksen uudeksi metsälaiksi. Työryhmän 
esittämät muutokset metsälakiin ovat 
vapaamielisemmät verrattuna nykyiseen 
lakiin ja tarkoituksena on ottaa entistä 

paremmin huomioon metsänomistajien 
erilaiset tavoitteet. Tärkeitä lähtökohtia 
työryhmälle on ollut parantaa metsäta-
louden kannattavuutta, selkeyttää sää-
döksiä ja tehostaa viranomaistoimintaa. 
Metsälailla turvataan myös tulevaisuu-
dessa metsien kestävään käyttöön pe-
rustuva hyvinvointi ja metsäluonnon 
monimuotoisuus. 
 Metsänomistajille työryhmän esitys 
merkitsee, että moni asia muuttuu. Yksi 
suuri muutos on, että uudistushakkuun 
puuston järeys- ja ikäkriteerit poiste-
taan. Esityksen mukaan metsänomista-
ja päättää jatkossa itse, milloin metsä 
uudistetaan. Puuston keskiläpimitta tai 
ikä ei enää rajoita uudistamisajankoh-
taa. Taloutta ajatellen lienee kuitenkin 
viisainta tähdätä siihen, että metsissä 
kasvatetaan hyvälaatuista tukkipuuta 

myös tulevaisuudessa.
 Esityksessä on ehdotet-
tu, että metsänkäyttöilmoi-
tuksen jättö-aika lyhenne-
tään seitsemään päivään 
nykyisestä neljästätoista 
päivästä. Tämä on selvä 
parannus ja metsänkäyt-
töilmoituksen jättöajan ly-
hentäminen helpottaa mm. 
puunkorjuun suunnittelua.
 Työryhmä esittää vie-
lä, että uudistusalalle on 
jatkossakin saatava aikaan 
kasvatuskelpoinen taimik-
ko. Velvollisuus jättää tai-
mikon perustamisilmoitus 
kuitenkin poistuu ja ai-
karajat kasvatuskelpoisen 
taimikon aikaansaamiseksi 
pitenevät. Etelä-Suomessa 
aikarajat pitenisivät ny-
kyisestä viidestä vuodesta 
seitsemään vuoteen. Kas-
vatuskelpoisen taimikon 

keskipituus on esityksessä määritelty 
0,5 metriin, eli keskipituus lyhenee ny-
kyisestä 1,3 metristä. Tässä on takana 
ajatus, että metsänomistaja voisi hakea 
KEMERA-tukea aikaisemmassa vai-
heessa. Näin saadaan taimikot hoidet-
tua aikaisemmin ja taimikonhoitokus-
tannuksia alennettua. Tosiasiahan on, 
että mitä aikaisemmin taimikonhoito 
toteutetaan, sitä pienemmät ovat kus-
tannukset.
 Esityksessä on yksi ehdotus, joka 
on selvästi muuttamassa metsälakia 
liberaalimpaan suuntaan. On ehdotet-
tu, että poistettaisiin, ainakin osittain, 
säädös, jolla sidotaan metsän uudista-
misessa käytettävät puulajit tiettyihin 
kasvupaikkoihin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että taimikoissa, joissa 
kasvaa sekapuuna vähemmän arvok-
kaita puita kuten esim. hieskoivua (20 
prosenttia) voitaisiin luokitella onnistu-
neiksi taimikoiksi. Siinä vaiheessa, kun 
näitä metsiä aletaan hakata, voi metsän-
omistajalle kuitenkin koitua ikäviä yllä-
tyksiä, jos huomattava osa metsiköstä 
koostu sellaisista puulajeista, joita met-
säteollisuus ei halua käyttää.
 Työryhmän esityksessä on ehdotettu, 
että elinympäristöjen ominaispiirtei-
den määritelmiä tarkennetaan ja että 
elinympäristöjen käsittelystä säädetään 
tarkemmin. Koska moni elinympäristö 
on riippuvainen hoitotoimenpiteistä ja 
varovaisista hakkuista, tämä asia on 
tärkeä. Jos saadaan aikaiseksi selkeitä 
sääntöjä, niin myös metsänomistajien 
oikeusturva paranee.
 Uusi metsälaki astuu suunnitelmien 
mukaan voimaan vuoden 2014 alussa. 
Miltä lopullinen laki näyttää, emme 
vielä tiedä, mutta jos yllämainitut asiat 
ovat mukana, niin voidaan todeta, että 
metsänomistajan kannalta lakiuudistus 
ei ole ainakaan huono asia.
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PUUTAVARANMITTAUSLAKI
JA METSÄTUHOLAKI Teksti: Stefan Borgman

Puutavaramittauslaki
Puutavaranmittauslain kokonaisuudis-
tuksen työryhmätyö valmistuu syksyllä 
2012. Lailla on suuri merkitys kaikille 
puukaupan osapuolille. Parhaina vuo-
sina lain pelisääntöjen puitteissa pyörii 
arviolta 5 mrd. euroa, joten intressi mi-
tata puut oikein on suuri.

Mistä puutavaranmittauslaissa 
säädetään?
Puutavaranmittauslailla säädetään 
jalostamattoman puutavaran mitta-
uksessa käytettävistä menetelmistä ja 
laitteista sekä mittaustulosten luotetta-
vuudesta. 
 Puun myyjän kannalta puutavaran-
mittauslaissa korostuu heikomman osa-
puolen suojan tarve. Koska mittaamisen 
yleensä suorittaa joku muu kuin puun 
myyjä ja myyjän mahdollisuudet var-
mistua mittauksen asianmukaisuudesta 
ovat rajalliset, on pelisäännöt tarpeen 
turvata lailla.

Tärkeimpiä pelisääntöjä ovat:
• selkeästi kuvatut toimijoiden velvol-

lisuudet ja vastuut
• määritellyt mittauksen tarkkuusvaa-

timukset
• vaatimukset mittauksen oikealle to-

teuttamiselle ja dokumentoinnille

Mikä muuttuu 
nykyiseen lakiin 
verrattuna?
Suurin yksittäinen muutos 
on energiapuutavaralajien 
sisällyttäminen lakiin. Ai-
kaisemmin energiapuuta 
on mitattu vapaaehtoiseen 
sopimukseen perustuen. 
Energiapuutavaralajien 
kasvattaessa taloudellista 
merkitystään ne on tar-
peen sisällyttää puutava-
ranmittauslakiin.
 Puutavaranmittauslaki 
käy kokonaisuudessaan 
läpi perusteellisen kas-
vojenkohotuksen. Lakia 

ajanmukaistetaan, sen rakennetta selkiy-
tetään ja mittaustarkkuusvaatimukset 
asetetaan mittausmenetelmien mukai-
sesti. Jatkossa puun myyjä voi tarkistaa 
suoraan puutavaranmittausasetuksesta 
eri mittausmenetelmien suurimmat sal-
litut poikkeamat.

Metsätuholaki
Metsätuholailla pyritään 
estämään hyönteis- ja muut 
metsätuhot
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen 
torjunnasta on turvannut metsiem-

me suhteellisen hyvän vastustuskyvyn 
hyönteistuhoja ja sienitauteja vastaan. 
Luonnonolosuhteet ja metsäpolitiikka 
ovat kuitenkin muuttuneet, joten laki-
kin vaatii uudistamista. Uuden lain nimi 
on Metsätuholaki. Lain tarkoitus on 
turvata metsiemme hyvä terveydentila 
jatkossakin.

Otollisemmat olosuhteet 
hyönteistuhoille
Viimeisen 15 vuoden aikana kesät ovat 
lämmenneet ja esim. energiapuun kor-
juu lisääntynyt. Käytännössä molemmat 
tekijät vaikuttavat samaan suuntaan: 
metsissämme on aikaisempaa enemmän 
hyönteisille ja sienitaudeille sopivaa li-
sääntymismateriaalia ja lämpimät kesät 
helpottavat lisääntymistä. Esimerkiksi 
kuusen kirjanpainajat ovat pystyneet 
otollisissa olosuhteissa Etelä-Suomessa 
lisääntymään kahden sukupolven ver-
ran yhden kesän aikana.
 Metsätuholaki määrittelee toimijoi-
den vastuut ja velvollisuudet sekä va-
hingonkorvauskäytännöt metsätuhojen 
torjunnassa. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että hakattu tai vahingoittunut tuo-
re havupuutavara tulee kuljettaa pois 
määräaikojen puitteissa.
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MIKKO MOISIO SIIRTYY ELÄKKEELLE
OLTUAAN 45 VUOTTA REVIIRILLÄ

Teksti: Torolf Finnbäck

niiden kestävyydessä oli paljon ongel-
mia”, kertoo Mikko. 
 Muutaman vuoden päästä Mikko 
muutti Emäsaloon, missä hän myös tu-
tustui tulevaan vaimoonsa. 
 Työt metsässä vaihtuivat vuodenajan 
mukaan: keväällä istutettiin, kesällä ja 
syksyllä tehtiin taimikonhoitoa ja tal-
vella hakkuutyötä. ”Samat työt teem-
me tänäänkin. Uutena työnä voidaan 
tietenkin pitää ennakkoraivausta ennen 
motohakkuuuta. Erilaiset tonttihakkuut 
työllistävät täällä rannikolla, missä on 
paljon vapaa-ajan tontteja. Pääasia on 
ollut, että töitä on riittänyt. Pari vuotta 
sitten olin kuusi viikkoa kotona lumen 
takia, silloin ei ollut järkevää olla töis-
sä”, sanoo Mikko. 
 Alkuaikoina metsätyön turvavarus-
teet olivat aika alkeelliset tai puuttuivat 
kokonaan. ”Vasta 70-luvulla tulivat en-
simmäiset turvahousut ja kypärät kuu-
losuojineen. Onnekseni en ole koskaan 
pahemmin vahingoittanut itseäni. Ker-
ran nuorena löin kiveen jalkaan, mutta 
selvisin ilman pidempää sairauslomaa. 
Kuusivuotiaana kaadoin kerran poka-
sahallani puun sähkölinjan päälle, mut-
ta muuten olen pärjännyt ilman isom-
paa katastrofi a”, nauraa Mikko.
  Mikko ja Raija, jotka asuvat nyky-
ään Tirmossa, ovat matkustaneet vuo-
sien varrella paljon. Erityisen lämmin 
suhde heillä on Intiaan, missä he ovat 
käyneet 14 kertaa. ”Intiassa meillä on 
kolme orpoa kummilasta. On erittäin 
palkitsevaa pienellä rahalla auttaa kans-
saihmisiä. Olemme kustantaneet heil-
le koulutuksen ja siten auttaneet heitä 
parempaan elämään. Vanhimmalla 
kummitytöllä on jo oma perhe ja omat 
lapset. He kutsuvat meidät isovanhem-
miksi”, kertoo Mikko.
 Lokakuun 10. päivä Mikko täytti 68 
vuotta ja tituleeraa nyt itseään eläkeläi-
seksi. ”En minä vielä työntekoa lopeta, 
ettehän te pärjää reviirillä ilman mi-
nua”, nauraa Mikko.

Jouluna 1948, Mikon ollessa neljä vuot-
ta hän sai joululahjaksi kirveen ja poka-
sahan. Siitä päivästä Mikko tiesi, mitä 
hän tekisi loppuelämänsä. Mikko, joka 
on syntynyt Laukaalla, muutti armeijan 
käytyään Tammisaareen vuonna 1966. 
Siellä hän sai työtä Leksvallin taimitar-
halla. ”Työ oli kovin kausiluonteista 
ja kun sain kuulla, että Porvoossa olisi 
vakituista työtä metsurille, soitin heti 
sinne.  Reviirin silloinen metsänhoita-
ja, Valter Hortling, lupasi ettei minun 
päivääkään tarvitsisi olla työttömänä, 
jos tulisin Porvooseen. Heinäkuun 15. 
vuonna 1967 muutin Porvooseen ja sain 
vuokra-asunnon Karlebyn kartanolla”, 
muistaa Mikko. 

Aikaisemmin Mikko oli tehnyt koti-
seudulla hakkuuhommia pokasahalla 
ja kirveellä, mutta nyt hän hankki en-
simmäisen ”kevyen” moottorisahansa. 
”Saha painoi 8–9 kiloa ja sillä tehtiin 
kaikki: kaadettiin, katkottiin ja karsit-
tiin puut. Ensimmäisen moottorisahan 
ostin 1959. Saha painoi yli 11 kiloa ja 
sillä ainoastaan kaadettiin puut. Vähi-
tellen sahojen painot putosivat, mutta 
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Eteläinen metsäreviiri on valin-
nut valtuuston nelivuotiskaudel-
le 2013–2016. Äänestysaika oli 
31.8.–21.9.2012. Äänestys suo-
ritettiin postiäänestyksenä. Vaa-
litoimikunnalle 26.9. klo 16.00 
mennessä saapuneet äänestys-
liput hyväksyttiin. Vaalitoimi-
kunnan laskettua annetut äänet 
todettiin äänestäneiden lukumää-
räksi 1772. Äänioikeutettuja oli 
6302. Äänestysprosentti oli siten 
28,1, eli suunnilleen odotusten 
mukainen. 

Kymmenen uutta nimeä 
Reviirin valtuustoon kuuluu 30 
varsinaista jäsentä ja 10 varajä-
sentä. Nyt valituista 10 on uusia. 
Keski-ikä on 48 vuotta ja vali-
tuista varsinaisista jäsenistä 20 %
ovat naisia. Varajäseniä siirtyy 
varsinaisiksi niiden valittujen ti-
lalle, jotka valitaan hallitukseen. 
Hallitukseen kuuluu seitsemän 
jäsentä. Valtuuston tärkeimpiin 
tehtäviin kuuluvat hallituksen 
valitseminen sekä toimintasuun-
nitelmien ja tilinpäätösten vah-
vistaminen.

Juridisesti reviiri on lakisääteinen 
metsänhoitoyhdistys, käytännös-
sä metsänomistajien yhteenliitty-
mä, joka toimii etelärannikolla 
Hangosta Pyhtäälle. Jäsenten 
metsäpinta-ala on 220 000 heh-
taaria. Käytännön metsänhoi-
totöiden, kuten maanmuokka-
uksen, istutuksen, taimikon ja 
nuoren metsän hoidon lisäksi 
metsänomistajat ovat uskoneet 
puunvälityksen reviirin hoitoon. 
Metsänomistajat antavat reviiril-
le valtakirjan, jonka perusteella 
reviiri välittää puut puunostajil-
le. Eteläinen metsäreviiri välittää 
vuositasolla n. 750 000 kuutio-
metriä puuta. 

ETELÄISEN METSÄREVIIRIN VALTUUSTO 2013-2016
Teksti: Magnus Wiksten
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PEFC/02-21-14

PEFC-sertifioitu 

Reviirin metsänomistajat tuottavat
PEFC-sertifioitua puuta,
ekologisesti ja kestävästi

www.pefc.fi

   
Valtuuston varsinaiset jäsenet   
Nimi Ammatti Kotipaikka Ääniä
von Frenckell Otto Agrologi Inkoo 173
Johansson Markus Maanviljelijä Porvoo 109
Husberg Henrika Maanviljelijä Lapinjärvi 103
Alm Barbara Maanviljelijä Raasepori 79
Lundström Gösta Maanviljelijä Sipoo 75
Simberg Peter Maanviljelijä Raasepori 70
Haglund Robert Agrologi Porvoo 69
Sjölund Kaj Maanviljelijä Myrskylä 63
Stjernberg Peter Agrologi Porvoo 60
Grönberg Fredrik Maanviljelijä Siuntio 54
Widlund Stefan Maanviljelijä Loviisa 53
Lindberg Magnus Agrologi Sipoo 48
Knaapinen Olli Agrologi/Maanviljelijä Raasepori 47
Nygård Mikael Maanviljelijä Loviisa 46
Selén Stefan Maanviljelijä/Yrittäjä Sipoo 46
Hildén Christian Diplomiekonomi Espoo 42
Lampinen Ilkka Agrologi Porvoo 42
Kronberg Sofi a Metsätalousinsinööri Loviisa 41
Anttas Per Maanviljelijä Pyhtää 34
Malmström Mårten Maanviljelijä Espoo 33
Himberg Henrik Agrologi/Maanviljelijä Raasepori 31
Degerth Kerstin Maanviljelijä Kirkkonummi 30
Långstedt Nina Agrologi/Maanviljelijä Inkoo 29
Silfvast Bengt Maanviljelijä Lapinjärvi 29
Tyskas Kim Agrologi Lapinjärvi 28
Männikkö Kim Maanviljelijä/Myymäläpäällikkö Kirkkonummi 27
Forsman Kim Agronomi/Maanviljelijä Inkoo 27
Lindholm Thomas Maanviljelijä Raasepori 26
Pietola Maria Maanviljelijä Raasepori 26
Winqvist Anders Maanviljelijä Tuusula 26
   
Valtuuston varajäsenet   
Nimi Ammatti Kotipaikka Ääniä
Lemström Anna Agronomi/Maanviljelijä Siuntio 25
Antman Robert Maanviljelijä Myrskylä 23
Wasström Niklas Maanviljelijä Inkoo 23
Lindholm Martin Maanviljelijä Raasepori 19
Silén Urban Maanviljelijä Perniö 19
Malmström Pamela Maanviljelijä Kirkkonummi 19
Fredriksson Leif Insinööri Sipoo 19
Westerholm Henrik Maanviljelijä Inkoo 14
Lövgren Kaj Maanviljelijä Pyhtää 13
Almark Åke Maanviljelijä Myrskylä 12
   
Saman verran ääniä saaneiden ehdokkaiden järjestys ratkaistiin arpomalla.  
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RAIVAUSKAMPANJAN SEURANTA
Teksti: Torolf Finnbäck

Viime keväänä potkaisimme käyn-

tiin kampanjan, jonka tavoitteena 

on saada metsänomistajat mukaan 

taimikonhoitotalkoisiin. Kampan-

jan syy on muutaman vuoden ta-

kainen metsiemme valtakunnallinen 

inventointi, joka antoi hälyttäviä 

lukuja metsiemme tilasta: hoitamat-

tomien taimikoiden osuus oli kasva-

nut edellisestä inventoinnista. 

Kampanjan edetessä voimme nähdä 

selvän lisäyksen KEMERA-tukea 

saaneiden, hoidettujen taimikoiden 

määrässä. Viime vuonna ajanjaksol-

la 1.1.2011–31.8.2011 myönnettiin 

reviirin alueella taimikonhoidon 

KEMERA-tukea 158 hehtaarille, 

kun vastaavana ajanjaksona tänä 

vuonna tukea on saatu 240 heh-

taarille hoidettua taimikkoa. Kas-

vu on 52 % viime vuodesta! Kuten 

tiedämme, koko Kemera-laki on ol-

lut muutostyön alla jo vuosia. Lau-
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kuukustannuksia, ja näin metsästä 

saa suuremman nettotulon.

 Kampanjan aikana olemme re-

viirin toiminta-alueella onnistuneet 

saamaan enemmän taimikoita hoi-

dettua verrattuna aikaisempiin vuo-

siin. Kampanja on ollut hyvä, mutta 

nyt meidän tulisi jatkossakin pysyä 

ainakin saavutetulla tasolla. Töitä 

varmasti riittää kaikille! Kampan-

jasta on vielä muutama kuukausi jäl-

jellä ja paljon ehdimme vielä tehdä. 

Kuten kaikki muistavat, ovat kaikki 

metsänomistajat, jotka hoitavat ku-

luvan vuoden aikana vähintään yh-

den hehtaarin taimikkoa tai nuorta 

metsää, mukana arvonnassa, jossa 

on mahdollisuus saada metsätalous-

suunnitelmansa päivitettyä ja liitet-

tyä SilvaNettiin. Vähintään kahdelle 

metsänomistajalle, jokaisesta tiimis-

tä, tarjotaan tämä mahdollisuus. Sil-

vaNetti on verkkopalvelu metsän-

omistajille, jotka haluavat käyttää 

uusinta tekniikkaa. SilvaNetin avul-

la pysyt aina ajan tasalla metsäsi ti-

lanteesta ja voit suunnitella tulevia 

toimenpiteitä. Havainnolliset tee-

makartat ja yhteenvedot ovat avuksi 

päätöksenteossa ja helpottavat yhte-

ydenpitoa reviirin paikalliseen neu-

vojaan. Metsänomistaja voi myös 

itse luonnostella työalueita kartal-

le piirtotyökalun avulla. Työalueet 

voivat olla hoitotoimia, suojeltavia 

alueita, hakkuita jne. SilvaNetti so-

pii kaikille metsänomistajille, myös 

perikunnille ja yhteisomistuksessa 

oleville tiloille.

Tutustu SilvaNettiin osoitteessa:

www.silvanetti.fi  

Käyttäjätunnus: Metsämaa

Salasana: Mustikka

Jos kaipaat lisätietoja ota yhteyttä 

omaan alueneuvojaasi tai kehitys-

päällikkö Stefan Borgmaniin (040-

158 8815). Raivauskampanja kes-

tää 31.12.2012 asti.

suntoja on haettu sekä kotimaasta 

että Brysselistä, eikä lakiesitystä 

vieläkään ole annettu eduskunnalle. 

Tämä epävarma tilanne näkyy myös 

metsissämme. Varsinkin nuorten 

metsien kunnostustyöt ovat kärsi-

neet epävarman rahoituksen takia. 

Myönnetyt määrärahat ovat usein 

loppuneet ennen aikojaan, mikä nä-

kyy myös tilastoissa. Vuonna 2011 

myönnettiin ajanjaksolla 1.1.–31.8. 

tukea nuoren metsän kunnostuk-

seen 260 hehtaarille, kun vastaaval-

la ajanjaksolla tänä vuonna tukea 

saatiin 261 hehtaarille. Epävarmuus 

uuden, niin kutsutun PETU-rahoi-

tuksen voimaan tulosta on pitänyt 

sekä metsänomistajat että urakoisi-

jat odottavalla kannalla kunnes ti-

lanne selkiintyisi.

Puuntuotanto on pitkäjänteistä toi-

mintaa: metsän kiertokulun alkuvai-

heessa tehty toimenpide näkyy koko 

kiertokulun ajan, samoin myös, jos 

se on jäänyt tekemättä! Harven-

tamalla metsän taimikkovaiheessa 

annetaan tilaa parhaimmille ja kas-

vupaikalle parhaiten soveltuville 

puulajeille. Metsän kasvu määräy-

tyy metsikön iästä ja kasvupaikan 

rehevyydestä. Kasvu on riippumaton 

metsän tiheydestä, mutta hoidetussa 

metsässä kasvu ohjautuu paremmin 

harvemmille puille, mikä edistää yk-

sittäisen puun paksuuskasvua. Tä-

män huomaa jo ensiharvennukses-

sa: hakkuukertymä ja runkotilavuus 

ovat suuremmat, mikä alentaa hak-

11



METSÄTAITOKILPAILUT 4.10.2012

Reviirin metsätaitokilpailut Sipoossa:
  Leimaus Arviointi Yhteensä
1.  Björkas Bo  54 111 165
2.  Wiksten Johan  59 88 147
3. Enholm Henrik 58 88 146
4.  Lindén Gunnar 55 81 136
5.  Forsström Rolf  55 79 134
6.  Ådahl Henrik 53 80 133
7. Nyholm Lars 56 77 133

Paras arvioija : Bo Björkas
Paras leimaaja: Johan Wiksten

Reviirin metsätaitokilpailut Inkoossa:
  Leimaus Arviointi Yhteensä
1. Björklöf Ole 60 104 164
2. Lindholm Jörgen 58 102 160
3. Hoffman Patrik  60 96 156
4. Wasström Johanna 57 96 153
5. Holmberg John 57 95 152
6. Sjöblom Stig-Göran 60 92 152
7. Björklöf Jan 57 94 151

Paras arvioija: Ole Björklöf
Paras leimaaja: Henrik Himberg

Nyved

Ostaa ja myy
tukki-, kuitu- 
ja energiapuuta Johan Engström

Toimitusjohtaja
0400 304 963

Henrik Holmberg
Hankintaesimies

0400 988 327

Kaj Lindén
Hankintaesimies

0400 304 173
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Klas Österlund, Jan Björklöf, Ole 
Björklöf

RANNIKON METSÄKESKUKSEN METSÄTAITOKILPAILU
FISKARSISSA 11.10.2012
Kuvat: Janne Granvik

Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (68 osanottajaa)
 Nimi Seura Leimaus Arviointi Yhteensä
  1. Björklöf Jan Tammisaari IV  63 98 161
  2. Hakanen Antti Kemiönsaari II  62 97 159
  3. Himberg Henrik Tammisaari III  62 97 159
  4. Andergård Peter Loviisa IV  62 95 157
  5. Wasström Anders Tammisaari II Yliaika -3 56 103 156
  6. Gustafsson Tage Kemiönsaari II  60 96 156
  7. Simberg Peter Tammisaari VII  58 95 153
  8. Björkas Bo Loviisa I  58 95 153
  9. Holmberg John Tammisaari V  62 91 153
10. Björklöf Ole Tammisaari IV  62 90 152
11. Lehtinen Seppo Kemiönsaari IV  63 89 152
12. Lindholm Jörgen Tammisaari V  65 87 152
13. Österlund Klas Tammisaari IV  60 91 151
14. Forsström Rolf Porvoo II  61 90 151
15. Oljemark Gösta Porvoo III  61 90 151

Paras arvioija: Anders Wasström
Paras leimaaja: Jörgen Lindholm ja Gustaf Ekholm

Joukkuekilpailu, metsänomistajat ( 25 joukkuetta )
 Seura & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä
1. Eteläinen metsäreviiri / Tammisaari IV   464
 Björklöf Jan 63 98 161
 Björklöf Ole 62 90 152
 Österlund Klas 60 91 151

2. Eteläinen metsäreviiri / Tammisaari V   448
 Holmberg John 62 91 153
 Lindholm Jörgen 65 87 152
 Dahlqvist Yngve 57 86 143

3. Kemiönsaari II   446
 Hakanen Antti 62 97 159
 Gustafsson Tage 60 96 156
 Ölander Gunnar 62 69 131

Tage Gustafsson, Anders Wasström, 
Henrik Himberg, Jan Björklöf (edessä), 
Peter Andergård, Antti Hakanen
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HIRVET JÄRSIVÄT KUUSEN KAARNAA
Teksti & kuvat: Bjarne Andersson

Hirvien kaarnansyönti on erityisen ikävää, kun se tapahtuu kehityskelpoisissa metsissä.

Epätavallinen ilmiö on tullut esiin tie-
tyin paikoin reviirin alueella: hirvet 
ovat alkaneet järsiä kasvavien kuusten 
kaarnaa. Uhriksi joutuneet kuuset ovat 
olleet hyväkasvuisia, 20–25 cm paksui-
sia ja ”punaruskeakaarnaisia”.

Taustatiedot
Yhdellä alueella, jolla hirvivaurioita on 
havaittu, on 1970-luvulta vuosituhan-
nen vaihteeseen asti ollut tiheä hirvi-
kanta. Talvikanta on ollut jopa 8 – 10 
hirveä 1000 hehtaarilla. 2000-luvulla 
hirvet ovat vähentyneet ja talvikannan 
arvioidaan olevan nyt 4 – 5 hirveä 1000 
hehtaarilla. Alue on yleisesti ottaen ka-

ruhkoa mäntyvaltaista metsää; painan-
teiden ja notkojen rehevämmillä mailla 
kasvaa kuusta. Männyntaimikoita on 
runsaasti, ja niistä useimmat ovat synty-
neet luontaisesti - toisin sanoen hirville 
riittää talviaikaan ruokaa.

Selviä vaurioita kaarnassa
Vahingoittuneissa rungoissa kaarna 
on järsitty 2–2,5 metrin korkeuteen. 
Vaurio aiheuttaa nopeasti värivikaa 
ja muutaman vuoden kuluttua lahoa. 
Taloudellinen menetys on suuri, koska 
vaurio kohdistuu tyvitukkiin ja ellei 
puita kaadeta pian vaurion sattumisen 
jälkeen, kelpaa puu enää polttopuuksi. 

Jos joutuu hakkaamaan koko metsikön, 
tappiosta tulee hyvinkin suuri, koska 
tällaisessa metsikössä arvokasvu on 
juuri parhaimmillaan. Hirvivahingoista 
on mahdollista saada korvausta, mutta 
hyöty on kaiken byrokratian jälkeen ol-
lut lähinnä kosmeettinen.

Vaurioiden kattavuus
Viisi vuotta sitten löysin 45-vuotiaasta 
kuusikosta 8–10 puuta, joista oli jär-
sitty kuorta. Muutama vuosi aiemmin 
alueella oli raportoitu karhusta, joka 
oli raapinut kuusenrunkoja, mutta nyt 
lähemmässä tarkastelussa löydettiin 
hirvensorkan jälkiä, mikä vahvistettiin 
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myöhemmin lumijäljistä. Kaksi vuotta 
sitten huomasin hirvien syöneen kuusia 
1,5 km pohjoisempana sijaitsevassa 50-
vuotiaassa metsikössä. Vahingoitettujen 
runkojen määrä kasvoi viime talvena ja 
on nyt 35–40 kappaletta. Metsikössä 
on ollut suolakivi sorkkaeläimille parin 
kymmenen vuoden ajan, mutta vahin-
koja ei ole esiintynyt aiemmin, vaikka 
hirvikanta on ollut kaksinkertainen ny-
kyiseen verrattuna. Seuraava suolakivi 
sijaitsee 500 metrin päässä männikössä. 
Viime talvena eräs metsänomistaja 1,5 
km pohjoisempana joutui uudistamaan 
koko kuusikkonsa kaarnan syönnin ta-
kia. Jos vain vaurioituneet rungot olisi 
poistettu, olisi metsiköstä tullut liian 
harva ja epätasainen. Tämän tilan lä-
heisyydessä on sorkkaeläimiä ruokittu 
talviaikaan perunoilla lähes 20 vuoden 
ajan, mutta minkäänlaisia tuhoja ei ole 
aiemmin ilmennyt.

Tutkimusta kaivataan
Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Juho 
Matalan mukaan melko usein tulee il-
moituksia siitä, että hirvet ovat kalun-
neet kuusten kaarnaa suolakivien ja 
ruokintapaikkojen läheisyydessä. On 
vaikea sanoa, mikä tähän on suurimpa-
na syynä. Suola on hirville tärkeä aine. 

Jos suolakiviä on harvakseltaan, ne ve-
tävät hirviä puoleensa suurelta alueelta. 
Tästä seuraa, että hirviä tulee alueelle 
liian paljon saatavilla olevaan ravintoon 
nähden, jolloin myös huonompi ruoka, 
kuten kuusi alkaa kelvata.                             

Tutkimusta Norjassa ja Virossa
Juho Matala viittaa norjalaiseen tut-
kimukseen ruokintapaikkojen vaiku-
tuksesta hirvien ruoanhankintaan. 
Kuusenlatvojen syönti lisääntyi 200 
m:n säteellä ruokintapaikasta, mutta 
muiden puulajien syönti ei lisääntynyt. 
Hirvet oleskelivat talvisin kilometrin 
säteellä ruokintapaikasta, mikä aiheutti 
syöntipainetta pihlajaan, haapaan, koi-
vuun ja mäntyyn. Kun nämä puulajit oli 
syöty, kelpasi myös kehnompi ravinto: 
kuusentaimien vuosikasvaimet ja ohuet 
oksat sekä kuusen kaarna, joka on kar-
keaa kuitua, jota tarvitaan ruoansula-
tukseen.
 Juho Matalan mukaan kuusen kaar-
nan syönti on tavallista Virossa, mut-
ta ei ole voitu osoittaa mitään tiettyä 
ravintoainetta, joka hirviä kaarnassa 
houkuttelisi, vaan on katsottu, että kyse 
on lähinnä siitä, ettei parempaa ruo-
kaa ole ollut saatavilla. Tuli kuitenkin 
esiin, että syötyjen kuusten ravintoarvo 

oli suurempi kuin niiden, joita ei oltu 
syöty. Kuusen kaarna siis käy ravinnok-
si hirville, kun muuta ei ole tarjolla, ja 
rungon valinta tapahtuu kuusten ravin-
toainesisällön mukaan.

Kokemuksia Ruotsista
Göran Cederlund Svensk Naturförvalt-
ning AB:stä sanoo, että kuusten kaar-
nan syönti on Ruotsissa harvinaista. 
Kun kaarnan syöntiä esiintyy, kyseessä 
on Etelä- ja Keski-Ruotsissa lähes aina 
saksanhirvi. Cederlund näkee syönnille 
kaksi mahdollista syytä: ravinnon puute 
ja se, että hirvi on syönyt liikaa jotakin 
yksipuolista ravintoa, jota sitten tarvit-
see täydentää syömällä jotakin muuta.

Yhteenveto
Yksiselitteistä vastausta eivät asiantun-
tijat voineet hirvien käyttäytymiselle 
antaa. Vaikuttaa siltä, että ongelma on 
melko tuntematon, eikä ole tutkittu, 
mitä ravintoaineita hirvet kuusten kaar-
nasta hakevat. Nyt olisi korkea aika al-
kaa tutkia! Minä aion joka tapauksessa 
kaataa kaikki kuuset vahingoitetusta 
metsiköstä, mutta suolakivi saa jäädä 
paikalleen.

Suolakivet ovat tärkeitä sorkkaeläimille.

15



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
Inko

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

 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

Hans Randström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 310 434

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

Benjamin Leham
revirinstruktör
alueneuvoja
040 548 9194

 TEAM 3 MELLANNYLAND / KESKI-UUSIMAA

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Lars-Erik Eriksson
revirinstruktör
alueneuvoja
040 548 9195

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

Anders Gullqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
040 719 4033

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

Ulla Inkeroinen
revirinstruktör
alueneuvoja
050 537 6598

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



å
oo

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 Gunilla Lönnroth

 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

Tomas Korkman
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 825 655

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


