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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Paluu 
juurille

Kaukonäköiset metsänomistajat ymmärsivät jo 
1920-luvulla, että yksittäisen metsänomistajan mah-
dollisuudet puolustautua ja toimia metsäasioissa sekä 
puunostajia että muita sen ajan metsäsektorin aktii-
visia vastaan olivat heikot. Alkaen Porvoo-Sipoos-
ta metsänomistajat lyöttäytyivät yhteen ja perustivat 
yksityisen metsäreviirin, jonka tehtävänä oli ajaa hei-
dän etujaan lähinnä puunmyyntiasioissa. Pikkuhiljaa 
tämä laajeni koko Uudenmaan rannikkoalueelle ja en-
nen 1930-luvun päättymistä alueellamme oli jo neljä 
toimivaa metsäreviiriä. Näille metsänomistajille oli it-
sestäänselvyys, että metsänomistajien etuja kannattaa 
ajaa ryhmässä ja yksiselitteinen päämäärä oli parantaa 
jäsenien metsätaloutta sekä metsänhoitoa ja metsien 
kasvua. Vasta muutama vuosikymmen tämän jälkeen 
poliitikot sotienjälkeisessä ajassa ymmärsivät tämän ja 
laki metsänhoitoyhdistyksistä annettiin. Reviirit saivat 
metsänhoitoyhdistyksen statuksen ja kaikki metsän-
omistajat saivat automaattijäsenyyden alueensa met-
sänhoitoyhdistykseen. Varsinkin sen ajan olosuhteissa 
oli koko kansakunnan ja valtiontalouden kehityksen 
kannalta erityisen tärkeää, että metsiä hoidettiin aktii-
visesti ja että tämän uusiutuvan luonnonvaran kasvun 
lisäämistä ja jalostamista kehitettiin ja näitten edel-
lytyksiä vaalittiin. Tämä edisti ja loi edellytykset sil-
le positiiviselle kehitykselle, joka kuvasi sotien jälkeis-
tä rakennusaikaa. Laki metsänhoitoyhdistyksistä antoi 
reviireille tuen toimia kaikkien alueensa metsänomista-
jien edunvalvojana.

Nyt ollaan markkinatalouden ja kilpailuneutrali-
teetin nimissä romuttamassa tätä toimivaa rakennet-
ta. Valtion virkamiehet ja päättäjät ovat viisaudessaan 
todenneet, että yhdistys, jonka jäsenmaksun verovi-

rasto kantaa, on kilpailua vääristävä ja siksi eduskun-
nassa on käsiteltävänä esitys metsänhoitoyhdistyksiä 
koskevan lain muuttamisesta. Tämän seurauksena au-
tomaattinen jäsenyys katoaisi ja jatkossa vapaaehtoi-
suus olisi vallitsevaa, sekä palvelun tarjoajalle että sen 
ostajalle. Toisin sanoen palattaisiin 80 vuotta sitten 
vallitsevaan tilanteeseen. On yksittäisen metsänomista-
jan oman ratkaisun varassa miettiä, kuka tai mikä jär-
jestö vaalii parhaiten ja vastaa tulevaisuudessa hänen 
metsäomaisuuden edunvalvonnasta.

Yhteiskunnan kehitys viime vuosikymmeniltä on 
meillä kaikilla hyvin tiedossa. Metsäteollisuus on kes-
kittynyt vahvasti ja puunostajien lukumäärä varsinkin 
kuitupuulaaduille on hyvinkin rajallinen. Metsänomis-
taminen on pirstoutunut, ja monet metsänomistajat ei-
vät asu metsätilallaan tai edes sen läheisyydessä. Eri 
organisaatiot yhteiskunnassa, sekä viranomais- että 
aatteelliset, yrittävät valitettavan usein rajoittaa tai 
vaikeuttaa metsänomistajan mahdollisuuksia hyväk-
sikäyttää metsäomaisuuttaan. Siksi on erityisen tärke-
ää, että meillä on tulevaisuudessakin vahva, aktiivinen, 
osaava ja toivon mukaan menestyksellinen järjestö, 
joka ajaa etujamme kaikissa metsänomistamiseen liit-
tyvissä asioissa. Tämän takiahan edeltäjämme lyöttäy-
tyivät yhteen ja vahva reviirihenki syntyi!

Varmista siksi tulevaisuutta ajatellen jäsenyytesi 
omassa metsäjärjestössäsi! Ota yhteyttä omaan revii-
riasiantuntijaasi niin voit olla varma, että Sinun etujasi 
valvotaan sitoutumattomassa järjestössä, jolla on aina 
metsänomistajan etu johtotähtenään!

Yhdessä olemme vahvempia!
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Talous on hiljalleen ToiPumassa
Teksti: Magnus Wiksten

Maailman taloudellinen tilanne 
on edelleen jatkunut epävarma-
na. Euroopassa eurokriisi on vielä 
ratkaisematta ja julkisen sektorin 
velkaantuminen kotimaassa vai-
keuttaa talouden elpymistä. Lie-
vää paranemista näkyy kuitenkin 
ja on ennustettu, että talous 
jälleen paranisi ensi vuonna.

Paperin kysyntä jatkaa 
laskuaan

Paino- ja kirjoituspaperien tuotanto-
määrät näyttävät edelleen laskevan. 
Syynä tähän on lähinnä digitaalisten 
ratkaisujen suosio työpaikoilla ja ko-
deissa. Paperiteollisuudella on pitkällä 
tähtäyksellä isoja haasteita edessään ja 
rakennemuutokset paino- ja kirjoitus-
paperin tuotannossa Euroopassa ovat 
todennäköisiä. Näkymät kartongintuo-
tannolle ovat huomattavasti paremmat. 
On todennäköistä, että volyymit ja hin-
nat kartongin ja pakkaustarvikkeiden 
osalta nousevat hieman ensi vuonna.

Selluloosan menekki on ollut hyvä ja 
hinnat ovat pysyneet suhteellisen korke-
alla tasolla. Valitettavasti näyttää siltä,   
että selluloosaa valmistetaan tulevai-
suudessa enenevissä määrin Euroopan 
ulkopuolella. Aasiassa ja Etelä-Ameri-
kassa on rakennettu useita suuria sel-
luloosatehtaita ja lisää kapasiteettia on 
rakenteilla. On todennäköistä, että hin-
ta eräiden selluloosatuotteiden osalta 

laskee lisääntyneen tuotantokapasitee-
tin johdosta. 

Sahatavaraa viedään Aasiaan

Sahatavaran tuotanto Suomessa toden-
näköisesti kasvaa hieman vuonna 2014. 
Puun käyttö kotimaan markkinoilla py-
synee suunnilleen samalla tasolla kuin 
vuonna 2013, mutta viennin ennuste-
taan kasvavan ensi vuonna. Kasvun pai-
nopiste sijaitsee edelleen Euroopan ul-
kopuolisilla markkinoilla. Sahatavaran 
kysyntä Kiinassa on huomattava ja Ja-
panista on jälleen muodostumassa suh-
teellisen tärkeä markkina-alue Suomen 
sahateollisuudelle.

Ruotsin kruunu on edelleen kallis 
suhteessa euroon ja kotimaan metsäte-
ollisuudella on lähtökohtaisesti parem-
pi asema loppumarkkinoilla Ruotsiin 
verrattuna. Taistelu asiakkaista Euroo-
passa on kuitenkin kovaa ja Euroopas-
sa kasvun rakennusalalla odotetaan jää-
vän hyvin maltilliseksi.

Hyvä puun kysyntä  
maailmantalouden  
epävarmuudesta huolimatta 

Suomen metsäteollisuus on tänä vuonna 
ostanut kotimaista puuta viime vuotta 
enemmän. Yleisesti voidaan sanoa, että 
puukauppa on ollut paljon tasaisempi 
tänä vuonna niin hintojen kuin määrien 
suhteen. Vakaa kysyntä ja tasainen hin-

ta ovat sekä myyjän että ostajan eduksi.
On melko harvinaista, että yhdistel-

mä hyvät korjuuolosuhteet, puun hyvä 
kysyntä sekä kunnollinen hintataso 
puulle osuvat yhteen. Useimmiten jo-
kin ratkaisevista tekijöistä jää toteutu-
matta. Reviirin alueella korjuukelit oli-
vat talven aikana erinomaiset. Kulunut 
kesä sekä alkusyksy ovat olleet kui-
via ja näin ollen puunkorjuutyöt ovat 
olleet käynnissä koko ajan. Samaan 
aikaan puun kysyntä on ollut hyvä ja 
hinnat suhteellisen korkeat. Lopuksi 
voidaan todeta, että puukauppa 
reviirin alueella on tähän mennessä 
ollut erittäin vilkasta ja reviiri on välit-
tänyt puuta enemmän kuin samaan ai-
kaan viime vuonna.

Miltä puumarkkinat näyttävät ke-
väällä, on vielä epäselvä, mutta mitään 
suurempaa muutosta ei ole odotettavis-
sa. Metsänomistajat, jotka aikovat teh-
dä hakkuita, tekevät tuskin virhettä, 
jos he ryhtyvät toimeen jo nyt syksyllä. 
Kannattaa ottaa yhteyttä omaan reviiri-
neuvojaan pika puolin.
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alueella tehtyjen ainespuu- ja ener-
giapuuharvennusten kokonaispinta-
aloilla painotettuna keskiarvona. 

Kriteeri 19, Pohjavesien laatu  
turvataan metsätalouden  
toimenpiteissä
Peruste: Metsäorganisaatiolla ei ol-
lut käytössään vedenhankintaa var-
ten tärkeiden pohjavesialueiden si-
jaintitietoja ja näin ollen tiedot eivät 
välittyneet töitä suorittaville tahoille. 

Kriteeri 22, Työturvallisuus, työhy-
vinvointi ja tasa-arvo varmistetaan.
Peruste:Työnantajalla ei ollut asia-
kirjoja työterveyshuoltolain edellyt-
tämän työterveyshuollon järjestämi-
sestä.
 
Kriteeri 23, Työnantaja- 
velvoitteita noudatetaan
Peruste:Urakanantajalla ei ollut me-
nettelytapaohjetta alihankkijoiden 
vuosittaisten eläkemaksuvelvoittei-
den hoitamisen tarkistamiseksi.  

Urakanantaja ei ollut tehnyt ura-
kointisopimuksia kirjallisina. 

Standardi 1001:2009

Metsäsertifiointi edellyttää, että toi-
meksiantaja käyttää pääosin metsä-
sertifiointiin sitoutuneita yrittäjiä. 
Tässä ilmeni puutteita. 

Sertifiointitoimikunta laatii suun - 
nitelman korjattavista toimenpi-
teistä. Kaikki metsäsertifiointiin si-
toutuneet tahot kantavat vastuun 
suunnitelman toteuttamisesta, jotta 
poikkeamat eivät toistu seuraavassa 
auditoinnissa. 

PEFC/02-21-14

PEFC-sertifioitu 

Reviirin metsänomistajat tuottavat

PEFC-sertifioitua puuta,

ekologisesti ja kestävästi

www.pefc.fi

Rannikon metsäsertifiointitoimi-
kunnan tehtäviin kuuluu sertifi-
ointirekisterin ylläpitäminen sekä 
alueen tiedonkeruun järjestämi-
nen. Toimikunta käsittelee mah-
dolliset epäilyt kriteerien vastai-
sesta toiminnasta ja ottaa kantaa 
siihen, miten näitä tapauksia voi-
daan korjata ja ennaltaehkäistä. 
Toimikunta tiedottaa myös ul-
koisten auditointien tuloksista.

Miten vähentää vaurioita? 

Tämänvuotinen sertifiointitarkastus 
osoitti, että aiemmat haasteet ovat 
yhä olemassa – mutta parempaan 
suuntaan ollaan menossa. Runko-
vauriot harvennushakkuiden yhtey-
dessä ovat vähentyneet – mutta vielä 
emme selviydy vaatimuksista. Har-
vennushakkuiden aiheuttamista run-
kovaurioista on pitkän aikaa oltu 
huolissaan sertifiointialueella, joka 
käsittää Suomen metsäkeskuksen 
Rannikon ja Ahvenanmaan alueet. 
Viime vuosien kehitys on toki men-
nyt parempaan päin. 

Sertifiointiauditoinnissa kirjat-
tiin viisi kriteeriä, joissa oli poikkea-
mia. Sertifiointiauditoinnissa paljas-
tuneet poikkeamat: 

Standardi 1002:2009

Kriteeri 3, Metsien terveyden 
turvaaminen 
Peruste: Puiden puunkorjuuvauriot 
ylittävät 4 % rajan. Keskiarvo nel-
jän viime vuoden aikana on ollut 
5,5 %. Puustovaurioiden ja urapai-
numien osuus lasketaan vuosittain 

serTifioinTiryhmän jäsenille
Teksti: Jan Slotte

Johan Engstrom
Toimitusjohtaja
0400 304 963

johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Hankintaesimies
0400 304 173

kaj.linden@nyved.fi

Henrik Holmberg
Hankintaesimies
0400 988 327

henrik.holmberg@nyved.fi

David Lundqvist
Hankintaesimies

040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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Fredrik Adamsson on palkattu uudeksi 
alueneuvojaksi marraskuun 1. päivästä 
alkaen. Hän on aikaisemmin toiminut 
Metsäkeskuksella neuvonta- ja tarkas-
tustehtävissä Vantaan ja Siuntion väli-
sellä alueella ja ennen sitä vuoden ajan 
Ympäristökeskuksen arviointitehtävis-
sä Turun seudulla. Hän valmistui met-
sätalousinsinööriksi vuonna 2005 ja 
harjoitteluaikana hän ehti työskennel-
lä harjoittelijana myös Eteläisellä met-
säreviirillä. Lopputyössään hän käsitteli 
FSC-sertifioinnin ns. alkuperäissertifi-
kaattia eli miten valmiin tuotteen pys-
tyy jäljittämään takaisin luontoon.

Fredrik on syntynyt ja kasvanut Kar-
jaalla, missä hän on asunut koko ikänsä. 
Hän asuu omakotitalossa avovaimonsa 
Jennyn ja kolmen lapsensa kanssa. Ty-
töt ovat 6 ja 11 vuotta ja poika 2 vuot-

ta. Kaikki urheilun ystävät tietävät, että 
hän on ollut lahjakas käsipallonpelaa-
ja BK-46 riveissä, hän oli 5 vuotta jopa 
maajoukkueessa. Hänen aktiivi uransa 
on päättynyt, mutta hän jatkaa valmen-
tajana nyt, kun lapset ovat aloittaneet 
käsipalloilun. Kesäisin hän yrittää ehtiä 
myös kalastelemaan vapaa-aikanaan.

Toimialueena Fredrikillä on Inkoon 
ja Karjaan alue, jossa Vesa Pulkkanen 
toimii työnjohtajana. Tomas Korkman, 
joka on aikaisemmin hoitanut kyseistä 
aluetta alueneuvojana, siirtyy nyt met-
säsuunnittelutehtäviin reviirin koko 
läntiselle alueelle.

Fredrikin mielestä on mukava tulla 
työpaikalle, jossa on kokenut ja osaa-
va henkilökunta, jolta voi kysyä neu-
voa tarvittaessa. Sopivan yhteistyöver-
koston laatiminen kestää jonkun aikaa, 

mutta kokeneiden työkavereiden avul-
la sekin asia onnistuu hyvin. Fredrikin 
mukaan uusien metsänomistajien ta-
paamisesta tulee mielenkiintoista. Met-
säreviirin Silvadata-järjestelmän oppi-
minen vie oman aikansa, mutta sekin 
hoituu työn ohella. Puukauppapuoli 
on haasteellisin tehtävä, mutta tässäkin 
hän toivoo saavansa tarvitsemansa neu-
vot työkavereiltaan tarpeen mukaan.

Reviirin palveluksessa Fredrik toi-
voo uusia, haasteellisia ja monipuo-
lisia työtehtäviä. Fredrik ei ole kos-
kaan katunut ammatinvalintaansa; 
oman työajan suunnittelu ja sopiva an-
nos vastuuta on mukava yhdistelmä, 
joka sopii hänen luonteelleen hienos-
ti. Fredrikin tavoittaa puhelinnume-
rosta 0400 472189 tai sähköpostitse  
fredrik.adamsson@revir.org .

fredrik adamsson 
uusi alueneuvoja inkoon ja karjaan alueella
Teksti: Benjamin Leham 
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Taimikoiden laatu on jo pidemmän ai-
kaa ollut keskustelujen aiheena niin pai-
kallisella, alueellisella kuin kansallisella 
tasolla. Viimeisen valtakunnan metsi-
en inventoinnin (VMI 11) mukaan laa-
tu erityisesti varttuneissa taimikoissa on 
heikentynyt. Yksi syy tähän on toteutu-
mattomat metsänhoitotyöt.

Taimikoiden laadun parantamiseksi 

tuneille metsänomistajille. Kurssit jär-
jestettiin Tammisaaressa, Porvoossa ja 
Loviisassa. Koulutukseen osallistui lä-
hes 30 metsänomistajaa, ja kursseil-
la käytiin läpi raivaussahatyöskentelyn 
perusasiat. Koulutus oli jaettu kahteen 
osaan, teoreettiseen osaan ja käytännön 
harjoitukseen. Käytännön harjoituk-
sessa osallistujat saivat ensin tutustua 
työvälineisiin ja sen jälkeen toteuttaa 
oppimiansa taitoja käytännön raivaus-
työssä.

Projektin seuraava vaihe on yhtey-
denotto sellaisiin metsänomistajiin, joil-
la on metsäkeskuksen metsävaratietojen 
mukaan taimikonhoitorästejä Porvoon 
alueella. Yhteydenotto tapahtuu kyse-
lyn muodossa. Kysely on Ammattikor-
keakoulu Novian metsätalousinsinööri-
opiskelija Robin Järvelän tekemä ja se 
lähetetään asianomaisille metsänomis-
tajille vielä tämän vuoden puolella.

eTeläisen meTsäreviirin  
TaimikonhoiToProjekTi 2013-2014
Teksti: Robin Järvelä

Eteläinen metsäreviiri on käynnistänyt 
taimikonhoitoprojektin vuosille 2013-
2014. Projektin tavoitteena on lisätä 
taimikonhoitotöitä ja samalla kouluttaa 
ja neuvoa metsänomistajia taimikon-
hoitotöiden tärkeydestä metsän tulevaa 
kehitystä ajatellen.

Projektin yhteydessä reviiri järjesti 
syksyllä 2013 raivauskursseja kiinnos-
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suomi on tunnetusti metsärikas maa; 86 % maa-
pinta-alasta on joko metsämaata, kitu- tai jou-
tomaata. kasvullista metsämaata on n. 20 mil-
joonaa hehtaaria, asukasta kohden eniten koko 
euroopan unionissa. Puuvaranto on kasvanut sit-
ten 50-luvun 500 miljoonalla m3:llä 2100 mil-
joonaan m3:iin. metsäomaisuus jakautuu n. 
400.000 yksityisen metsänomistajan kesken, 
jotka omistavat yhteensä n. 13,5 miljoonaa heh-
taaria metsää. loput metsät ovat valtion, firmo-
jen, kuntien ja seurakuntien omistuksessa. 

Teksti: Torolf Finnbäck

meTsäsuunniTTelu
Aluesuunnitelma

Tilakohtainen metsätaloussuunnitelma on verraton apu 
metsänomistajalle metsän hoidossa. Tästä huolimatta 
vain puolet yksityismetsien pinta-alasta on suunniteltu. 
Vuonna 1967 metsälautakunnille annettiin tehtäväksi 
tehdä aluesuunnitelmia alueensa metsistä. Aluesuunni-
telmassa metsät inventoitiin yleensä kylä kerrallaan ja 
metsiköt jaettiin kuvioihin, joille annettiin hoitosuosi-
tukset. Aluesuunnitelmasta saatiin tiedot tilakohtaisiin 
metsätaloussuunnitelmiin, jollaisen metsänomistaja 
saattoi itselleen tilata. Metsätaloussuunnitelmassa on 
metsän nykytilannetta kuvaileva osa, kuvioluettelo ja 
kuviokohtaiset hoito- ja hakkuusuositukset.

Kuka suunnitelmaa tarvitsee?

Suomessa saa vapaasti hoitaa tai hakata metsäänsä il-
man metsätaloussuunnitelmaa. Metsätaloussuunnitel-
man hakkuu- tai hoitosuosituksia ei ole myöskään pak-
ko kirjaimellisesti noudattaa ja lopullinen päätösvalta 
metsän hoitamiseen on aina metsänomistajalla, tie-
tysti metsälain puitteissa. Metsätaloussuunnitelman 
hoitoehdotuksien tavoitteena on pitkällä tähtäimellä 
saada metsä tuottamaan enemmän, sekä puumääräl-
lisesti että rahallisesti. Metsänomistajalle on vuosien 
varrella tarjottu erilaisia porkkanoita, jotta hän ottai-
si suunnitelman metsälleen. Valtio on tukenut suunnit-
telua, kunnat ovat maksaneet tukea ja KEMERA-tu-
et ovat suunnitelman omistaville korkeammat. Tänä 

päivänä yhä useampi metsän-
omistaja käy töissä tilansa 
ulkopuolella ja omatoimisuus 
metsissämme on vähentynyt. 
Tämä on johtanut siihen, 
että yhä harvempi tuntee 
metsänsä läpikotaisin. 
Metsätalous on Suomessa 
ollut pienimuotoista 
perhemetsätaloutta pienine 
uud i s tushakkuineen . 
Kuvio koko vaihtelee 0,5- 
1,0 hehtaariin, mikä 35 
hehtaarin tilalla antaa 
35-70 kuviota. Niin mo-
nen kuvion muistissa pi-
täminen ja ajallaan hoi-
taminen on vaikeata, 
varsinkin kun tilakoko 
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suurenee! Metsätaloussuunnitelma on 
sisällysluettelo siitä, mitä metsästä löy-
tyy ja siinä on hoito- ja hakkuuohjelma 
kymmeneksi vuodeksi eteenpäin! Ehdo-
tukset toimenpiteisiin on listattu kiireel-
lisyysjärjestyksessä.

Eteläinen metsäreviiri
suunnittelee

Reviirin hallituksen mielestä metsäta-
loussuunnitelma on niin tärkeä apuvä-
line metsänomistajalle metsän hoidossa, 
että reviiri tarjoaa jäsenilleen suunnitel-
man hintaan 15 €/hehtaari + alv met-
sämaalla. Kolme metsäammattilais-
ta hoitaa reviirin alueella suunnittelun. 
Voimavarat kohdennetaan pääsääntöi-
sesti niille alueille, missä ei aikaisemmin 
ole suunniteltu ja missä suunnitelmat 
ovat vanhentumassa. Kaikki toivomuk-
set otetaan huomioon. Suunnitelma toi-
mitetaan perinteisessä paperimuodossa 
tai digitaalisessa muodossa. Digitaali-
sen suunnitelman ylläpitäminen maksaa 
50 €/vuosi + 0,4 €/ha + alv. Digitaalinen 
metsätaloussuunnitelma, SilvaNetti, so-
pii kuolinpesille ja muille yhteisomis-
tuksessa oleville metsätiloille. Jokainen 
osakas voi netissä seurata suunnitel-
masta metsän tilaa ja ehdotettuja toi-
menpiteitä. Kaukana metsätilastaan 
asuvia metsänomistajia varten digitaali-
sessa suunnitelmassa on sisäänrakenne-
tut toiminnot helppoon kommunikaati-
oon metsäneuvojan kanssa.

Suostumus

Metsäsuunnitelman tiedot ovat met-
säomistajan omaisuutta, joita ei ilman 
omistajan lupaa saa antaa ulkopuolisil-
le. Metsänomistajalta tarvitaan suostu-
mus, jotta oma metsäammattilainen sai-
si katsoa sekä metsätaloussuunnitelman 
tiedot että eri viranomaisten tallentamat 
metsäomistajan metsiä koskevat tiedot; 
esimerkiksi uhanalaisten lajien esiinty-
minen alueella, metsälain erityiskohteet 
ja niin edelleen. Oman metsäneuvojan 
työ helpottuu, jos hän saa käyttää met-
sätaloussuunnitelman tietoja, kun hän 
tekee metsänkäyttöilmoituksen tai ha-
kee KEMERA-tukea metsänomistajalle.

Eteläinen metsäreviiri tarjoaa jäsenil-
leen metsäsuunnitelmia hintaan 15,00 
€/ha + alv. metsämaalla. Jouto- ja kitu-
maista ei veloiteta mitään. Reviirillä on 
nyt sekä idässä että lännessä neuvojia, 
jotka ovat erikoistuneet metsäsuunni-
telmien tekoon. Näin reviirin tarjoamat 
palvelut ovat entistä laajemmat, mikä 
on tarpeen, kun metsänhoitoyhdistysla-
ki muuttuu 1.1.2015. 

Metsänomistaja Thomas Malmström 
Snettansin kartanolta tarttui tarjoukseen 
jo keväällä, kun hän kuuli asiasta. Suun-
nittelutyö tehtiin heinäkuussa ja valmis 
suunnitelma luovutettiin hänelle loka-
kuussa. Snettansin kartanolla on pitkät 
perinteet metsäsuunnittelulle. Tilan en-
simmäinen suunnitelma tehtiin jo 30-lu-
vulla. Thomaksen isoisä Börje oli met-
sänhoitaja ja hän ymmärsi aikanaan, 
että metsätaloutta pitää suunnitella pit-
källä tähtäyksellä ja omaisuutta täytyy 
hoitaa tehokkaasti. Thomaksen isä Mår-
ten jatkoi perinnettä, ja kun tila siirtyi 
Thomakselle vuonna 2011, oli selvää, 
että suunnittelu jatkuu edelleen. Nykyi-
nen suunnitelma on metsänomistajal-
la sekä paperiversiona että ns. SilvaNet-
ti-versiona, eli digitaalisessa muodossa, 
jonka pystyy salasanoin aukaisemaan 
mistä vain tietokoneelle nettiyhteyden 

kautta. Nettiversiolla Thomas voi tulos-
taa teemakarttoja eri hakkuista ja hoito-
töistä ja lähettää niistä ehdotuksia neu-
vojalleen. Peltotöiden takia Thomas ei 
ole vielä ehtinyt perehtyä SilvaNettiin. 
Hakkuutöiden ajoittaminen on helpom-
paa, kun suunnitelmasta selviävät hak-
kuiden kiireellisyydet. Jos metsänomista-
ja sen lisäksi solmii yhteistyösopimuksen 
metsäreviirin kanssa omaisuuden hoi-
dosta, SilvaNetti-versio päivitetään ker-
ran vuodessa alueneuvojan toimesta. 

Tämän haastattelun aikana ava-
taan SilvaNetti talossa ensimmäistä 
kertaa ja mielenkiinto herää heti kun 
teemakarttojen poiminta käy nopeas-
ti ja maanomistaja saa heti selvän ku-
van siitä, missä töitä pitäisi tehdä. Kart-
takuvioille voi tallentaa omia tietoja 
tarpeen mukaan. Innokkaana metsäs-
täjänä Thomas huomaa heti mahdolli-
suuden tallentaa riistatietoja kartalle, 
myös vanhoja, joita isä Mårten muis-
taa hyvin. Thomaksen vaimo Jessica to-
teaa myös, että parhaimmat marjapai-
kat voisi lisätä kuvioille. Nykyaikaisissa 
puhelimissa on myös hienot kamerat, 
joten valokuvien tallentaminen suunni-
telmaan onnistuu myös hyvin. Eli kävi 
niin kuin vähän arvelin, SilvaNetti tulee 
tässä talossa käyttöön.

Teksti: Benjamin Leham

meTsäsunniTTelua sneTTansin 
karTanolla esPoossa
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Kuluneen vuoden aikana uuden metsänhoitoyhdistys-
lain valmistelu on ollut vilkasta. Metsänhoitoyhdistys-
lain muutoksen tarkoituksena on edistää metsätalous-
elinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätä 
metsänomistajan valinnanvapautta omassa yhdistys-
toiminnassaan ja edunvalvonnassaan. Aika näyttää, 
kuinka hyvin nämä tavoitteet saavutetaan.

Metsäreviiri on metsänomistajien oma yhdistys ja 
sen pääasiallinen tehtävä on toimia jäsentensä par-
haaksi. Reviirin asema metsänomistajien edunvalvoja-
na on tärkeä ja pysyy tärkeänä myös tulevaisuudessa. 
Jotkut järjestöt ovat hyvin voimakkaasti tuoneet esil-
le, että nykyinen metsänhoitoyhdistysjärjestelmä tulisi 
lakkauttaa kokonaan. Valtiovallan käsitys metsänhoi-
toyhdistysten tärkeydestä on kuitenkin niin suuri, että 
sen mielestä jatkossakin tarvitaan erityislakia.

Miltä uusi laki lopullisessa muodossaan näyttää on 
vielä epäselvää, mutta todennäköisesti uusi laki on hal-
lituksen eduskunnalle antaman esityksen mukainen. 
Uusi laki astuu todennäköisesti voimaan 1.1.2015. La-
kiesitys sisältää joitakin suuria muutoksia, mutta yh-
distysten toimintamuodot ja palvelutarjonta jatkune-
vat kuten aikaisemmin.

Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on aiemminkin 
ollut vapaaehtoista, mutta nyt aikaisempi lakisäätei-
nen metsänhoitomaksu korvataan vapaaehtoisella jä-
senmaksulla. Metsänhoitomaksu on aikaisemmin aina 
maksettu jälkikäteen. Vuonna 2013 jäsenet maksavat 
metsänhoitomaksun vuodelta 2012. Vuonna 2014 ve-
rohallinto vielä kerää lakisääteisen metsänhoitomak-
sun vuodelta 2013. Lakisääteinen metsänhoitomaksu 
poistuu erityislain kautta 1.1.2014 alkaen. Tämä tar-
koittaa, että vuonna 2014 ei enää ole metsänhoitomak-

sua, jota aikaisemman mallin mukaan kerättäisiin vuo-
den 2015 aikana. Reviirin jäsenmaksusta tulee siten 
vapaaehtoinen 1.1.2015. alkaen. Jäsenmaksusta tulee 
reviirin jäsenille suunnilleen samansuuruinen kuin mitä 
metsänhoitomaksu on ollut.

Lakiesityksen mukaan laista poistuu metsänhoi-
toyhdistysten aikaisempi toiminta-alue, jonka viran-
omaiset ovat aikaisemmin vahvistaneet. Tämä muutos 
antaa metsänomistajille, jotka omistavat metsää myös 
nykyisten rajojen ulkopuolella mahdollisuuden tulevai-
suudessa käyttää reviirin palveluja ja liittyä jäseniksi. 
Käytännössä reviiri kuitenkin tulevaisuudessakin toi-
mii pääasiassa nykyisellä alueellaan.

Reviirin jäsenet voivat, kuten ennenkin, oman har-
kintansa mukaan ja valitussa laajuudessa käyttää revii-
rin palveluja. Reviiri haluaa olla aktiivinen osapuoli ja 
tarjota jäsenilleen kaikki metsänkäyttöön ja -hoitoon 
liittyvät palvelut. Puukaupassa reviiri on edistänyt met-
sänomistajien etuja mahdollistamalla puukauppaa kil-
pailukykyiseen hintaan ja kohtuullisin laatuvaatimuksin 
suhdanteista riippumatta. Reviirin jäsenet ovat myös tu-
levaisuudessa mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

meTsänhoiToyhdisTyslaki 
uudisTuu

Teksti: Magnus Wiksten
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Loviisan toimisto Porvoon toimisto Espoon toimisto Tammisaaren toimisto
Kuningattarenkatu 9 Mannerheiminkatu 9-11A  Pehtorinkuja 3 Ajurinpuisto 2
07900 Loviisa 06100 Porvoo 02940 Espoo 10600Tammisaari
019-509 014 019-580 993 019-241 5800 019-241 5800
lovisa@revir.org borga@revir.org esbo@revir.org ekenas@revir.org

Sinulla on metsä, meiltä saat neuvot

www.revir.org

Arvoa metsällesi

Eteläinen metsäreviiri r.y. on metsänomistajan asialla

•	 Metsänhoito

•	 Puun välitys puutavaralajeittain kilpailukykyisillä hinnoilla 

•	 Edunvalvontaorganisaatio, joka valvoo jäsentensä etuja 

kaavoitusasioissa

•	 Ilmainen PEFC-metsäsertifiointi jäsenille

•	 Metsäsuunnittelu jäsenille 

(15 €/ha metsämaa)

•	 Tila-arvio

•	 Kattavat erikoispalvelut

Eteläinen metsäreviiri r.y. tarjoaa jäsenilleen paikallisia 
palveluita, jotka edistävät metsätalouden kannattavuutta 
ja metsien kestävää hoitoa.
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Ruth Oljemark, 
Tom Nylund, 
Stefan Selen,  
Bo Björkas

Peter Simberg, 
Henrik Himberg, 

Kaj Levonius

Reviirin metsätaitokilpailut Loviisassa: 
    Leimaus Arviointi Yhteensä
1.  Selén Stefan 65 100 165
2.  Björkas Bo 65 98 163
3. Nylund Tom 66 94 160
4.  Forsström Rolf 66 94 160
5.  Nygård Mikael 64 94 158
6.  Nylund Gösta 61 94 155
7. Smeds Anders 67 85 152
8. Mårtenson Kim 65 84 149
9. Widlund Stefan 62 84 146
10. Fabritius Hannu 61 83 144
    
Paras arvioija: Stefan Selén   
Paras leimaaja: Anders Smeds   
 
    
    

meTsäTaiTokilPailuT 3.10.2013

Reviirin metsätaitokilpailut Kirkkonummella:
    Leimaus Arviointi Yhteensä
1. Himberg Henrik 63 104 167
2. Levonius Kaj 64 100 164
3. Simberg Peter 58 104 162
4. Österlund Klas 64 97 161
5. Sjöblom Stig-Göran 60 100 160
6. Holmberg John 60 93 153
7. Björklöf Jan 60 92 152
8. Björklöf Ole 58 92 150
9. Wasström Anders 63 87 150
10. Wasström Niklas 60 89 149
    
Paras arvioija: Henrik Himberg och Peter Simberg  
Paras leimaaja: Kaj Levonius och Klas Österlund  
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Joukkuekilpailu, metsänomistajat (24 joukkuetta)

 Seura & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä 
1. Eteläinen metsäreviiri / Tammisaari III 425
 Björklöf Jan 54 101 155
 Björklöf Ole 55 81 136
 Österlund Klas 58 76 134
 
2. Kemiönsaari I 422
 Hakanen Antti 54 92 146
 Lehtinen Seppo 66 77 143
 Ölander Gunnar 54 79 133
 
3. Eteläinen metsäreviiri / Tammisaari IV 417
 Lindholm Jörgen 58 92 150
 Dahlqvist Yngve 54 82 136
 Holmberg John 54 77 131

Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (67 osanottajaa)
Nimi Seura Leimaus Arviointi Yhteensä
1. Enholm Henrik Porvoo II 56 100 156
2. Björklöf Jan Tammisaari III 54 101 155
3. Lindholm Jörgen Tammisaari IV 58 92 150
4. Hakanen Antti Kemiönsaari I 54 92 146
5. Nygård Mikael Loviisa IV 56 89 145
6. Nylund Gösta Loviisa I 59 86 145
7. Holmen Henrik Kemiönsaari II 55 89 144
8. Mårtenson Kim Loviisa III 55 89 144
9. Lehtinen Seppo Kemiönsaari I 66 77 143
10. Smeds Anders Loviisa I 55 87 142
11. Johansson Bror Porvoo III 58 81 139
12. Enholm Herbert Porvoo IV 56 82 138
13. Nylund Tom Loviisa III 56 81 137
14. Fabritius Hannu Loviisa II 58 79 137
15. Dahlqvist Yngve Tammisaari IV 54 82 136
    
Paras arvioija: Jan Björklöf 
Paras leimaaja: Seppo Lehtinen

rannikon meTsäkeskuksen meTsäTaiTokilPailu  
esPoossa 10.10.2013

Klas Österlund, 
Jan Björklöf, 
Ole Björklöf

Jan Björklöf, 
Henrik Enholm, 
Jörgen Lindholm
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tusta, toiminta oli itsestään selvää ja hy-
vin väestöön iskostettua – kaikki muu 
olisi ollut tyhmyyttä.

Paljon myöhemmin tuli kuvaan kysy-
myksiä luonnon merkityksestä ihmisen 
psyykkiselle hyvinvoinnille ja luonnon 
osuudesta virkistyksessä ja kuntoilussa. 
Jokamiehenoikeus ei ollut enää elämän 
ja kuoleman kysymys, mutta sen yleistä 
hyväksyttävyyttä ei oltu kyseenalaistet-
tu, jos katsomme vain muutaman vuosi-
kymmenen ajassa taaksepäin. Muistan 
kuvia koulukirjassani 1980-luvulla, jol-
loin jokamiehen oikeuksia käsiteltäessä 
kuvailtiin hiihtoretkellä olevia reippaita 
perheitä, sieniä ja marjoja nelivärikuvin. 
Tekstistä kävi ilmi, että me Suomessa 
voimme olla ylpeitä hienoista jokamie-
henoikeuksistamme – voimme hiihtää 
ja uida ja kaikin tavoin nauttia kauniis-
ta luonnostamme. Jokamiehenoikeus ei 
ylittänyt uutiskynnystä, se oli selvä osa 
yhteiskuntaamme. Mitä on tapahtunut 
sittemmin?

Riitaa aiheuttavat asiat jokamiehe-
noikeuksia koskevissa kysymyksissä liit-

Jokamiehenoikeus on oikeusalue, joka 
on viime vuosina ollut otsikoissa. Joka-
miehenoikeudet perustuvat tapaan, ja 
tavalla ymmärretään syvälti ja yleisesti 
hyväksytty kirjoittamaton oikeus. Ly-
hyesti historiallisesti määriteltynä on se, 
mitä me ymmärrämme jokamiehenoi-
keudella, koskenut sitä, että esi-isilläm-
me on ollut oikeus kulkea toisten mai-
den yli päästäkseen paikasta toiseen. 
Sen lisäksi sekä maanomistajilla että 
maata omistamattomilla on ollut oikeus 
vapaasti poimia marjoja ja sieniä. Valta-
kunnassa kaikki hyvin, kukaan ei vas-

jokamiehenoikeus
Teksti: Mikaela Strömberg-Schalin

tyvät yhteen yhteiskunnan suuremman 
erittelyn kanssa. Toimiiko tapaoikeu-
dellinen laitos, jos syntyy hyvin erilaisia 
ja ristiriitaisia tulkintoja siitä, mitä se 
koskee. Sallikaa minun ottaa esimerkki 
otsikoista: vuokratut marjanpoimijat, 
jotka haravoivat läpi suuria alueita kau-
pallisten yritysten toimesta. Onko tämä 
marjanpoiminta sellaista, että se voi ta-
pahtua jokamiehenoikeudella? Kyllä se 
voi, kirjoittaa ympäristöneuvos Pekka 
Tuunanen ympäristöministeriön netti-
palvelussa ”Tavallisia kysymyksiä joka-
miehen oikeuksista”. Monien muiden, 
ei vain metsänomistajien, mielestä se 
kuulostaa väärältä. Vaikuttaa yksinker-
taisesti siltä, että jokamiehenoikeuksien 
perusperiaate vesitetään. Perusperiaate 
on, että toisen maa- tai vesiomaisuuden 
hyödyntämisen tulee olla väliaikaista ja 
että se ei saa aiheuttaa vahinkoa. Sama 
koskee ratsastusta metsässä ja maalla. 
Ratsastajana saan jokamiehenoikeudel-
la satunnaisesti ratsastaa toisen maal-
la, jopa ilman lupaa. Itsestään selvästi 
vain, jos teen sen aiheuttamatta jälkiä 
maahan. Mutta miten silloin, kun mon-
ta hevosta ja ratsastajaa tekee saman? 
Silloin satunnaisesta tulee säännöllistä., 
ja vielä jos siihen kuuluu liiketoimintaa? 
– Minun selkäytimestä tuleva reaktioni 
on yksiselitteinen: ilman maanomista-
jan myöntymystä tai sopimusta tämä ei 
ole mahdollista. Samaan aikaan jotkut 
tulkitsevat jokamiehenoikeuksia toisel-
la tapaa, ehkä enemmän subjektiivisena 
oikeutena kuin osana yhteistä sopimus-
ta. Sellainen tulkinta vuorostaan näyt-
tää minusta käsittämättömältä. Asia 
on mutkistunut, painettu perustuslaki-
kliinisellä kielellä; perusoikeudet näyt-
tävät törmäävän yhteen. Omaisuuden-
suoja vastaan jokamiehenoikeus. Mutta 
kuinka se olikaan? Ovatko jokamiehe-
noikeudet todellakin perusoikeus? Ehkä 
eivät, ehkä voisimme siirtyä jokamie-
henvelvollisuuksiin sen sijaan. Se voisi 
vähentää lihavia otsikoita jyrkästi.

Jokamiehenoikeuksien perusperiaate:
Toisen maa- tai vesiomaisuuden hyödyntämisen tulee olla tilapäistä  

eikä se saa aiheuttaa vahinkoa.
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Mikä on sallittua:
-  Saa kulkea jalan, hiihtäen, ratsain 

ja polkupyöräillen
-  Saa kulkea vesistöissä ja jäällä
- Saa poimia luonnonmarjoja, sieniä 

ja kukkia
-  Saa onkia ja pilkkiä
-  Saa tilapäisesti oleskella ja yöpyä 

sellaisissa paikoissa, joissa kulke-
minen on sallittu

Mikä ei ole sallittua:
-  Häiritä tai aiheuttaa vahinkoa tai 

haittaa muille ihmisille tai luonnolle
-  Häiritä villieläimiä ja pesiviä lintuja
-  Kaataa tai vaurioittaa puita
-  Kerätä sammalta, jäkälää, maa- 

ainesta ja puuta
-  Roskata
-  Kalastaa ja metsästää ilman  

tarvittavaa lupaa
-  Tehdä tulta toisen maalle
-  Antaa koiran liikkua vapaana  

taajamassa, kuntopolulla tai toisen 
maalla

HUOM!
Moottoriajoneuvolla ajo maastossa 
ilman maanomistajan lupaa ei kuulu 
koskaan jokamiehenoikeuksiin!
Ajattele kotirauhaa!
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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

 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



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
  

Tomas Korkman
skogsbruks-
planerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

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

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

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENäS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

Fax/Faksi 019-241 5805

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg


