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Koko Lounais-Suomen alueen metsänomistajat sai-
vat osansa, kun Tapaninpäivän tuulet yltyivät pahim-
piin myrskylukemiin kolmeenkymmeneen vuoteen. 
Myrskyn seuraukset vaihtelevat tietysti olosuhteista 
riippuen, kuten metsän sijainnista, maaperän kos-
teudesta ja luonteesta, puuston iästä ja tiheydestä, 
mutta ensisijaisesti metsän terveydentilasta. Myrs-
kytuhoja korjattaessa on voitu selvästi nähdä, että 
varsinkin kuusimetsiköt, joissa juurikääpä- ja laho-
pitoisuus on suuri, myös tuhot ovat suurempia.
 Näin ollen myrsky muistuttaa meitä, kuinka tär-
keää on hoitaa metsäänsä ja huolehtia sen terveydes-
tä niin, että sen vastustuskyky olisi parhaimmillaan. 
Kokemukset osoittavat myös, että tuhot tulevat 
aina yhtä yllättäen ja yhtä yllättävällä tavalla. Joll-
ei kyseessä ole myrsky, tuhohyökkäys tulee kirjan-
painajista, myyristä, kuivuudesta, hallasta, hirvistä 
tai muista vaaratekijöistä. Puusto on altis monelle 
vaaramomentille ikänsä aikana.
 Metsänomistajina emme tietystikään voi suojata 
metsäomaisuuttamme kaikilta mahdollisilta vaaroil-
ta, mutta voimme aina tehdä parhaamme metsän 
terveyden hyväksi. Paras takuu tuhojen välttämisek-
si tai ainakin minimoimiseksi on, jos varmistamme, 
että puusto on terve, hyvinvoiva ja kasvaa hyvin. 
Kaikkiin näihin edellytyksiin voimme vaikuttaa ak-
tiivisella metsänhoidolla. Jos olemme passiivisia, 
emmekä tee mitään metsissämme, huononee metsän 
terveydentila, ja vahingon ennemmin tai myöhem-
min sattuessa, voivat seuraukset olla todella ikäviä. 
Viime aikojen tutkimukset antavat viitteitä, että jopa 
25 prosenttia metsäalasta olisi aktiivisen metsänhoi-
don ulkopuolella. Pidemmällä tähtäyksellä voimme 
vain kuvitella, mihin tämänkaltainen kehitys johtaa. 
Metsä ja luonto eivät ole muuttumattomia, ketään ei 
saa johdattaa siihen uskoon, että vaikka en enää tee 

mitään metsässäni niin sen tila jää sellaiseksi kuin se 
nyt on. Luonto on oikullinen ja yllättää jatkuvasti.
 Myös organisaatiokentällä on viime aikoina 
tuullut voimakkaasti, emmekä näe tämän myrskyn 
laantuvan. Maa- ja metsätalousministeriössä valmis-
tellaan metsänhoitoyhdistyslain uudistamista, kuten 
hallitusneuvotteluissa sovittiin. Tätä kirjoitettaessa 
maa- ja metsätalousministeri on sanonut pitävänsä 
tässä vaiheessa vielä kaikki vaihtoehdot avoimina. 
Toisin sanoen se vaihtoehto, että metsänhoitoyh-
distyslaista luovutaan kokonaan, on pöydällä yhtä 
lailla kuin sekin, ettei lakia muuteta lainkaan. Jos 
laki kumotaan, metsänhoitoyhdistyksiltä poistuvat 
sekä toiminnan rajoitteet että velvollisuudet. Sil-
loin yhdistykset ovat vapaita toimijoita markkinoil-
la yhtä lailla kuin kaikki muutkin. Takaisiko tämä 
kaikille metsänomistajille metsätilan pinta-alasta tai 
puustosta riippumatta yhtä hyvän metsänhoidon ja 
neuvonnan kuin tähän asti? Tai että puuston kasvu 
jatkaa kasvuaan yhtälailla kuin se on jatkunut viime 
vuosikymmenet? Olisiko puuntarjonta tasaisempaa 
ja kotimaisen jalostuksen raaka-ainehuolto turva-
tumpaa pitkälläkin tähtäimellä? Kaikesta tästä on 
eri näkemyksiä, saa nähdä, minkälaiseen päätökseen 
kaukonäköiset ja vastuulliset poliittiset päättäjämme 
päätyvät. 
 Kaikesta turbulenssista huolimatta tärkein tehtä-
vämme on pysyvä: jotta meillä olisi terveitä, hyvin-
voivia, kasvavia metsiä tulevaisuudessa, metsiä on 
hoidettava aktiivisesti. Reviirin neuvoja on metsän-
hoidon ammattilainen. Häneltä saat vaihtoehtoisia 
neuvoja, jotka palvelevat päätöksentekoasi turva-
taksesi metsän hyvinvoinnin ja kasvun. Näillä ak-
tiivisilla toimenpiteillä metsäsi on parhaiten varus-
tautunut erilaisiin vaaroihin ja hyökkäyksiin, joita 
siihen kohdistuu!

Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

TyynTyVÄTKö  
mETsÄsEKTorin  

myrsKyT?
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Yleiskatsaus 2011
Teksti: Magnus Wiksten

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä maa-
ilmanmarkkinoilla heikkeni viime vuo-
den jälkimmäisellä puoliskolla, minkä 
seurauksena monien tuotteiden vienti-
hinnat kääntyivät laskuun. Valuutta-
kurssimuutosten ja kustannusten kilpai-
lijamaitamme maltillisemman nousun 
seurauksena suomalaisten yritysten hin-
takilpailukyky vientimarkkinoilla säilyi 
kuitenkin kohtuullisena.
 Paperin keskimääräinen vientihinta 
kokonaisuutena nousi viisi prosenttia ja 
kartongin vientihinta seitsemän prosent-
tia edellisvuodesta. Sellun keskimää-
räinen vientihinta säilyi samana kuin 
vuonna 2010. Sahatavaran keskimää-
räinen vientihinta laski neljä prosent-
tia vuodesta 2010. Metsäteollisuuden 
kannattavuus kokonaisuutena heikkeni 
edellisvuodesta. Vuoden lopussa metsä-
teollisuus päätti sulkea tuotantolaitok-
sia. Myllykosken sulkeminen oli reviirin 
kannalta valitettava päätös. 

Metsänhoito
Metsänviljelyala väheni edellisvuodesta 
hieman johtuen siitä että vuoden 2010 
aikana tehtiin enemmän harvennus-
hakkuita. Vuonna 2011 reviiri välitti 
noin 1,26 milj. tainta (1,54 milj. 2010). 
Maanmuokkausta suoritettiin saman 
verran kuin vuonna 2010, eli runsaat 
700 hehtaaria. Nuoren metsän hoitoa 
toteutettiin kaikkiaan vajaat 1600 heh-
taaria, mikä vastasi asetettua tavoitet-
ta. 

Puukauppa
Puumarkkinat olivat epävakaat koko 
vuoden. Vuoden 2011 alussa teollisuu-
della oli verrattain isot puuvarastot ja 
kevään aikana puun kysyntä oli nor-
maalia pienempi. Kesällä kysyntä näytti 
kasvavan ja vaikutti mahdolliselta, että 
hinnat nousisivat. Elokuun lopussa ta-
loudellinen kriisi Euroopassa oli kui-
tenkin tosiasia. Markkinoilla vallitseva 
levottomuus sekä lopputuotteiden las-

keva hintakehitys joh-
tivat siihen, että tuotan-
nonrajoitukset olivat 
yleisiä useilla tehtailla. 
Puukauppa reviirin toi-
mialueella oli kuitenkin 
vilkasta ja puun kysyntä 
oli hyvä. Reviirin välit-
tämän puun kokonais-
määrä vuonna 2011 oli 
674 427 m3. Toiminta-
suunnitelman tavoite 
oli 650 000 m3 eli revii-
ri välitti puuta hieman 
suunniteltua enemmän. 
Kaikkien puutavarala-
jien keskimääräiset hin-
nat olivat korkeampia 
kuin vuonna 2010.

Koulutus ja 
tiedotus
Vuoden aikana reviirin 
henkilökunta osallistui 

useisiin kursseihin ja koulutustilaisuuk-
siin. Toimihenkilöillä oli mahdollisuus 
osallistua perinteisiin Talvimetsäpäiviin 
Espoossa. Kesäkuussa toimihenkilöt te-
kivät opintomatkan Saksaan.
 Jäsenille järjestettiin 6.10. kaksi met-
sätaitokilpailua, toinen Lapinjärvellä ja 
toinen Tenholassa. Reviirin toimihenki-
löt pitivät esitelmiä erilaisilla kursseilla 
ja tuottajajärjestöjen tilaisuuksissa. Re-
viirin lehti ilmestyi kaksi kertaa. Tiedo-
tusta täydennettiin lehtijutuilla päivä- ja 
ammattilehdissä.

Valtuusto ja hallitus 2011
Valtuuston kevätkokous pidettiin 7.4. 
Espoossa, Hotelli Kuninkaantiessä. 
Hallituksen puheenjohtaja Otto von 
Frenckell totesi avauksen yhteydessä, 
että metsäsektori on huomattavassa 
siirtymävaiheessa. Metsäteollisuuden 
osuus Suomen kokonaistaloudesta on 
vähentynyt jatkuvasti viime vuosien 
aikana. Vaihtoehtoisia käyttömuotoja 
puulle on pakko keksiä. Vuoden 2011 
alussa puukauppa oli kokonaisuudes-
saan Suomessa hyvin vaatimattomalla 
tasolla. Reviirin alueella puukauppa sen 
sijaan toimi hyvin. Niin toimihenkilöille 
kuin koneurakoitsijoille ja metsätyönte-
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kijöille vuosi oli haastava suurista lumi-
määristä johtuen.
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Urban Silén. Vuoden 2010 toimintaker-
tomus ja tilinpäätös vahvistettiin. Sään-
tömääräisten asioiden käsittelyn jälkeen 
johtaja Karen Wik-Portin Rannikon 
metsäkeskuksesta piti esitelmän alueel-
lisesta metsäohjelmasta. Metsäohjelma 
valmistuu vuoden 2011 aikana ja met-
säkeskuksen johtokunta vahvistaa sen. 
Metsäohjelman yleinen teema on metsi-
en käyttö tulevaisuudessa ja metsätalo-
uden kehittäminen.
 Syyskokous pidettiin 8.12. Ho-
telli Kuninkaantiessä. Avauksessaan 
hallituksen puheenjohtaja Otto von 
Frenckell totesi, että vuoden aikana on 
ollut esillä kaksi suurta asiaa. Toinen on 
eduskuntavaalit hallitusneuvotteluineen 
ja toinen on talouskriisi. Hallitusneu-
votteluissa metsänomistajat onnistuivat 
saamaan torjuntavoiton metsänomista-
jamaksua ja kiinteistöverotusta koskien, 
mutta muuten metsänomistajat ja maa-
seutu joutuivat pettymään.  Tulevaisuus 
on epävarma ja todennäköistä on, että 
vuodesta 2012 tulee taloudellisesti haas-
teellinen. Tilanteessa, jossa puun käyttö 
vähenee ja hinnat laskevat, on parem-
pi olla mukana luomassa puulle mark-
kinoita ja olla aktiivinen puukaupassa 
kuin jäädä kädet taskussa odottamaan 
tulevaa. Reviirin toimintamalli on näyt-
tänyt toimivan hyvin ja reviirin jäsenet 
ovat saaneet puunsa myytyä asialliseen 
hintaan.
 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Kerstin Degerth. Hehtaarikohtaiseksi 
metsänhoitomaksuksi vahvistettiin 3,20 
€/ha. Valtuusto päätti, että korjuupalve-
lun ja puunvälityksen toimitusmaksuja 
korotetaan noin 6 % hallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti. Metsänhoitotöiden 
toimitusmaksut päätettiin pitää samalla 
tasolla kuin vuonna 2011. Tilintarkas-
tajaksi valittiin Bengt Nyholm, KHT 
ja varatilintarkastajaksi tilintarkastus-
yhteisö Ernst&Young Oy. Kokouksen 
jälkeen reviirin kehittämispäällikkö Ste-
fan Borgman esitteli metsänomistajan 
SilvaNetti-verkkopalvelua. SilvaNetti 
on palvelu, joka mahdollistaa verkko-

pohjaisen metsäsuunnitelman käytön. 
SilvaNetin avulla on mahdollista päi-
vittää kuviotiedot heti toimenpiteiden 
jälkeen. 
 Hallitus piti vuoden aikana 9 kokous-
ta. Otto von Frenckell toimi hallituksen 
puheenjohtajana ja Henrika Husberg 
varapuheenjohtana.

Talous
Reviirin taloudellinen tulos oli hyvä. 
Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 
voittoa kertyi 81 332 euroa (177 689 
euroa vuonna 2010). Puunvälityksen, 
korjuun sekä metsänhoidon ja metsän-
arvioinnin tulot olivat reilut 1,8 milj. 
euroa, mikä oli noin 60 000 euroa 
enemmän kuin mitä talousarviossa oli 
esitetty.  Toteutetun ja talousarviossa 
esitetyn tuloksen ero johtuu siitä, että 
puumaksuja pyrittiin aikaistamaan niin 
että jäsenet pystyivät hyödyntämään 
vuoden 2011 alempaa pääomatulove-
roprosenttia ennen kuin se nousi vuo-
denvaihteessa.  Reviirin vuoden aikana 
keräämä metsänhoitomaksu oli runsaat 
700 000 euroa. Menoja oli noin 10 000 
euroa vähemmän kuin mitä talousarvi-
ossa oli esitetty. Merkittävin menoerä 
muodostuu henkilöstökuluista, joiden 
määrä oli noin 2,2 milj. euroa.

Toimintaan vaikuttaneet
muut tapahtumat
Keväällä mitattiin taas useilla paikka-
kunnilla reviirin toimialueella uusia 
lumiennätyksiä. Suuri lumimäärä vai-
keutti metsätöitä. Osoittautui mahdot-
tomaksi työllistää metsätyöntekijöitä 
kustannustehokkaalla tavalla lumen 
takia, mikä johti siihen, että metsätyön-
tekijöitä jouduttiin lomauttamaan tal-
vella.
 Syksy oli sateinen ja korjuuolosuh-
teet olivat verrattavissa kelirikkoaikaan. 
Vuodenvaihteeseen asti maa oli sula. 
Tapaninpäivänä maata ravisteli kova 
myrsky, minkä seurauksena tuhoutui 
noin 4 milj. m3 metsää. Reviirin alu-
eella puustoa tuhoutui runsaat 100 000 
m3 ja suurimmat tuhot esiintyivät länti-
sellä Uudellamaalla. 

Katsaus reviirin 
tulevaisuuteen
Näkymät vuodelle 2012 ovat saman-
kaltaisia kuin vuodelle 2011. Puumark-
kinoilla vallitsee vielä jonkin asteinen 
epävarmuus johtuen usean Euroopan 
maan huolestuttavasta taloudellisesta 
tilanteesta. Puuntuonti, joka pidemmän 
aikaa on ollut suhteellisen vähäistä, 
näyttää nyt vakiintuneen noin 10 mil-
joonaan kuutiometriin vuodessa. 
 Lähivuosien aikana yhteiskunnassa 
tapahtuu luultavasti sellaisia muutoksia, 
jotka vaikuttavat myös reviirin toimin-
taan. Lakisääteinen metsänhoitomaksu 
ehkä poistuu ja on mahdollista, että laki 
metsänhoitoyhdistyksistä uudistetaan. 
Miten nämä mahdolliset muutokset 
vaikuttavat reviirin toimintaan, on vielä 
epäselvää.

�



RaiVauskaMPaNJa
Teksti: Torolf Finnbäck

yhteyttä omaan alueneuvojaasi ja pyydä 
kustannusarvio.
 Tässä muutamia perusteluja sille, 
miksi taimikonhoito kannattaa. 
– raivatuissa nuorissa metsissä kasvu 

ohjataan arvokkaimpiin runkoihin
– raivauksesta pääsee harvoin koko-

naan luistamaan; joko raivaus teh-
dään taimikkovaiheessa tai sitten se 
tehdään juuri ennen ensiharvennusta. 
Myöhästynyt raivaus aiheuttaa ensi-
harvennuksessa pienemmän hakkuu-
kertymän ja korkeammat korjuukus-
tannukset, koska runkotilavuus on 
pienempi kuin taimikkovaiheessa 
raivatussa metsässä.

– valtio tukee vielä toistaiseksi nuoren 
metsän hoitoa KEMERA-tuella

– hoidetut nuoret metsät ovat arvok-
kaampia, jos kiinteistö myydään

Tuskin on pöly laskeutunut talven hak-
kuusesongin jälkeen, kun jo aloitamme 
uutta projektia. Nykyajan tehokkaan 
tiedonkeruujärjestelmän avulla saa 
helposti selville, miltä metsämme näyt-
tävät. Tieto, jonka viranomaisemme, 
metsäkeskus sekä metsäntutkimuslai-
tos tällä kertaa ovat kaivaneet esille, on 
hoitamattomien taimikoiden pinta-ala. 
Kun tätä alaa vertaa siihen, kuinka vä-
hän vuosittain tehdään taimikonhoitoa, 
ymmärtää huolen: metsämme pusikoi-
tuvat!  
 Rannikon metsäkeskuksen alueelli-
sessa metsäohjelmassa vuosille 2012–
2015 on asetettu tavoitteita metsäiselle 
aktiivisuudelle. Päätösten perustana on 
tuorein valtakunnan metsien inventoin-
ti. Sen mukaan hoitamattomien taimi-
koiden osuus on kasvanut verrattuna 

edelliseen inventointiin. Alueellisessa 
metsäohjelmassa on etelärannikolla 
tavoitteena vuosille 2012–2015, että 
vähintään 4300 hehtaaria taimikoita 
raivataan vuosittain! Eteläisen metsä-
reviirin toiminta-alueella se tarkoittaa 
3000 hehtaaria vuodessa. Metsäserti-
fioinnin kriteerin numero 7 mukaan 
taimikonhoidolla turvataan puuntuo-
tannon jatkuvuutta. Jotta sertifioinnin 
vaatimus täyttyy, tulee vähintään 60 % 
asetetun tavoitteen mukaisesta alasta 
raivata vuosittain. Reviirin osalta se tar-
koittaa, että vähintään 2000 hehtaaria 
nuorta metsää tulisi hoitaa joka vuosi. 
Tämän tavoitteen saavuttaminen vaa-
tii kaikilta ryhdistäytymistä. Reviirin 
puolelta otamme aktiivisesti yhteyttä 
maanomistajiin, joilla on hoitoa kai-
paavia taimikoita. Taimikonhoito on 
työtä, jota melkein kaikki maanomis-
tajat pystyvät tekemään itsekin. Jos on 
epävarma sahankäsittelyssä tai työsken-
telytekniikassa, niin on metsänhoitoyh-
distyksen asia järjestää neuvontaa. Jos 
löytyy riittävästi kiinnostusta, reviiri 
yrittää järjestää raivaustekniikan kurs-
sin. Kiinnostuksensa kurssille osallistu-
misesta voi kertoa alueneuvojalleen tai 
kirjoittamalla viestin reviirin kotisivuil-
la palautelomakkeelle. Jos ei itsellä ole 
mahdollisuutta taimikonraivaukseen, 
palvelun voi ostaa reviiriltä. Ota vain 
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Ostaa ja myy
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ja energiapuuta Johan Engström

Toimitusjohtaja
0400 304 963
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0400 988 327

Kaj Lindén
Hankintaesimies

0400 304 173

ValtuustoN Vaalit sYksYllä
Valtuusto on reviirin korkein päättävä 
elin ja muodostuu 30 metsänomistajas-
ta, jotka ovat reviirin jäseniä. Valtuus-
ton tehtäviin kuuluu mm. hallituksen 
valitseminen sekä tilinpäätöksen ja 
toimintasuunnitelman hyväksyminen. 
Syksyllä 2012 valitaan reviirin valtuus-
to kaudelle 2013-2016.

Tärkeä rooli
Valtuuston rooli on tärkeä reviirin toi-
minnalle. Valtuuston jäsenet tukevat 
toimihenkilöitä heidän työssään sekä 
osallistuvat reviirin toiminnan kehit-
tämiseen. Valtuuston jäsenillä on kes-
keinen asema sanansaattajina sekä 
vaikuttajina silloin, kun metsäasioista 
keskustellaan metsänomistajien kesken. 
Valtuuston jäseniltä odotetaan aitoa 
kiinnostusta reviirin toimintaan sekä 
metsätalouteen yleensä.

Äänioikeus
Istuva valtuusto nimittää vaalitoimikun-
nan, joka valmistelee ja järjestää vaa-

lin. Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu 
mm. laatia luettelo äänioikeutetuista. 
Tiedot luetteloon saadaan verottajalta. 
Äänioikeus on jokaisella metsänomista-
jalla, jolla 1.1.2012 on metsää reviirin 
alueella ja joka maksaa metsänhoito-
maksua. Luettelo äänioikeutetuista on 
nähtävillä viimeistään 8.6.2012 alkaen. 
Jokainen metsänomistaja voi tarkistaa 
äänioikeutensa rekisteristä. Mahdolliset 
korjaukset rekisteriin on tehtävä ennen 
29.6.2012. Virallinen kuulutus vaaleis-
ta ja äänioikeusluettelosta julkaistaan 
viikolla 23 reviirin toiminta-alueella il-
mestyvissä sanomalehdissä.

Ehdokkaat
Tarvitaan vähintään kahden reviirin 
jäsenen kannatus, jotta henkilö voi-
daan asettaa ehdokkaaksi vaaleissa. 
Anomus ehdokkaaksi asettamisesta on 
toimitettava vaalitoimikunnalle ennen 
10.8.2012. Anomukseen on liitettävä 
jokaisen ehdokkaaksi asettuvan henki-
lön suostumus. Vaalit ovat poliittisesti 

neutraalit. Ehdokaslistoilla saa olla vain 
ehdokkaan nimi, numero, kotipaik-
kakunta sekä ammatti. Syksyn vaalit 
toimitetaan ilman vaalipiirejä, mikä 
merkitsee sitä, että reviirin metsänomis-
tajien tulisi aktivoitua siten, että uu-
dessa valtuustossa olisi edustajia koko 
reviirin toiminta-alueelta ja että kaikki 
metsänomistajaryhmät olisivat edustet-
tuina. Vaaleja ei suoriteta, jos ehdokas-
asettelussa on vaalikelpoisia ehdokkaita 
korkeintaan yhtä monta henkilöä kuin 
on valtuutettuja. Vaalitoimikunta voi 
silloin vahvistaa vaalituloksen ehdokas-
asettelun perusteella. 

Postiäänestys
Vaalitoimikunta lähettää äänioikeute-
tuille metsänomistajille kirjeen viikol-
la 35. Kirje sisältää ehdokasluettelon, 
äänestyslipun sekä palautuskuoren. 
Postiäänestyksen viimeinen päivä on 
21.9.2012. Yllämainitut ajankohdat 
ovat alustavia, ja on mahdollista, että 
niihin tulee vielä muutoksia.

Kaikki metsänomistajat, jotka kuluvan 
vuoden aikana raivaavat taimikkoaan 
vähintään yhden hehtaarin, osallistuvat 
arvontaan, jossa palkintona saa metsä-
suunnitelmansa päivitettyä ja liitettyä 
SilvaNettiin. Vähintään kahdelle met-
sänomistajalle jokaisessa tiimissä tarjo-
taan tämä mahdollisuus. SilvaNetti on 
verkkopalvelu metsänomistajille, jotka 
haluavat käyttää uusinta tekniikkaa. 
SilvaNetin avulla pysyt aina ajan ta-
salla metsäsi tilanteesta ja voit suunni-
tella tulevia toimenpiteitä. Havainnol-
liset teemakartat ja yhteenvedot ovat 
avuksi päätöksenteossa ja helpottavat 
yhteydenpitoa paikalliseen neuvojaan 

reviirillä. Metsänomistaja voi myös itse 
luonnostella työalueita kartalle piirto-
työkalun avulla. Työalueet voivat olla 
hoitotoimia, suojeltavia alueita, hak-
kuita jne. 

Tutustu SilvaNettiin osoitteessa:
www.silvanetti.fi 
Käyttäjätunnus: Metsämaa
Salasana: Mustikka

Ota yhteyttä omaan alueneuvojaasi tai 
kehityspäällikkö Stefan Borgmaniin 
(040-158 8815), jos kaipaat lisätietoja. 
Raivauskampanja kestää 31.12.2012 
asti.
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RaiVausaJaNkohdaN Vaikutus 
taiMikoNhoidoN kustaNNuksiiN

Teksti ja kuvat: Johan Fagerström

Taimikonhoidolla ohjataan uuden puu-
sukupolven kehitystä, sen avulla turva-
taan parhaiden puiden kasvu ja kehitys. 
Ei kannata aliarvioida varhaishoidon 
suurta merkitystä, sillä hyvin hoidetun 
taimikon avulla taataan varmemmat 
hakkuutulot tulevaisuudessa. Unohdet-
tu tai myöhästynyt taimikonhoito aihe-
uttaa nopeasti metsikössä kasvutappioi-
ta. Metsänomistaja huomaa tämän heti 
ensimmäisen harvennushakkuun yhtey-
dessä tulojen vähenemisenä. Taimikon 
raivausta pidetään usein kalliina toi-
menpiteenä ja monesti juuri työn hinta 
on syynä työn suorituksen laiminlyön-
tiin. Mieluummin lykätään tai sitten 
unohdetaan kokonaan. Hyvissä ajoin 
suoritettu raivaus on kuitenkin sijoitus 
tulevaisuutta varten. Hoidettu taimikko 
kasvaa kovalla vauhdilla ja raivauksen 
kustannukset pysyvät kohtuullisella ta-
solla, kun toimenpide suoritetaan ajois-
sa.
 Taimikon hoitotarve vaihtelee pal-
jon tapauskohtaisesti ja riippuu mo-
nesta tekijästä. Siksi paras mahdollinen 

ajankohta on joskus hankala löytää. 
Ajankohdan valintaan vaikuttavat mm. 
puulaji, kasvupaikka, maanmuokkaus-
menetelmä sekä se onko varhaisperkaus 
suoritettu vai ei. Hyviä hoitosuosituksia 
on olemassa, mutta monessa tapauk-
sessa taimikot eivät ole ihan täsmälleen 
”mallien mukaisia”. Järkevintä on, että 
itse seuraa tarkkaavaisesti maastossa tai-
mikon kehitystä vuosittain. Taimikossa 
tapahtuu paljon jo yhden kasvukauden 
aikana. Männikössä ja koivikossa pitää 
miettiä myös, kuinka paljon pyritään 
vaikuttamaan puiden oksikkuuteen 
kasvattamalla nuorta taimikkoa tiheäs-
sä asennossa, ja miten alttiina taimikko 
on joutua hirvien syödyksi. Kuusikossa 
päätöksenteko ei ole yhtä tuskallista. 
Siellä taataan raivauksen avulla ettei 
kuusten kasvu kärsi liikaa lehtipuuston 
varjostuksesta. Tämän johdosta kuusi-
kon raivaus voidaan hyvinkin suorittaa 
aikaisemmin kuin hoitosuositusten mu-
kaisessa 3–5 m:n pituusvaiheessa.
 Raivauskustannusten taso riippuu 
voimakkaasti kahdesta tekijästä, nimit-

täin poistettujen runkojen lukumääräs-
tä ja poistettujen kantojen läpimitasta. 
Kustannukset pystytään minimoimaan 
suorittamalla raivaustyö aikaisessa vai-
heessa. Jo siinä vaiheessa, kun kuuset 
ovat saavuttaneet 2–2,5 metrin pituu-
den, voi hyvinkin raivata lehtipuut pois. 
Silloin uudelleen nousevat vesat eivät 
enää ehdi kasvaa kuusentainten edelle. 
Vesakko on vielä myös läpimitaltaan 
pientä. Suoritettu raivaus on tällaisessa 
tapauksessa aika edullinen toimenpide. 
Toisin käy jos jättää varhaisperkauksen 
suorittamatta ja suorittaa raivaustyön 
vasta 5–8 metrin pituusvaiheessa. Sil-
loin onnistuu saamaan ennätyskalliin 
raivaustyön aikaiseksi. Aikaisempien 
tutkimusten mukaan raivauksen lyk-
kääminen voi pahimmissa tapauksissa 
lisätä kustannuksia 100 €:lla vuodes-
sa. Ruotsalaiset tutkimukset osoittavat, 
että jos raivaus suoritetaan 5 m:n kor-
keudessa, ajantarve on kaksinkertai-
nen verrattuna 2 metrissä suoritettuun 
raivaukseen. Kustannukset vaihtelevat 
samassa mittakaavassa.
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Tekemätön varhaisperkaus voi johtaa siihen, että varsinai-
nen taimikonharvennus on pakko tehdä jo 2-metrin korkui-
sessa taimikossa. Yllä olevat kuvat on otettu 10-vuotiaasta 
kuusentaimikosta, jossa lehtipuuvesakko oli ottanut vallan. 
Yläkuva ennen raivausta, alakuva vuosi raivauksen jälkeen.

 Valmistuin metsätalousinsinööriksi 
ammattikorkeakoulu Noviasta viime 
keväänä. Suoritin silloin opinnäytetyöni 
tutkimalla raivaustöiden kustannusten 
vaihtelua kuusikoissa. Tarkastelun ai-
heena oli, miten kustannusten vaihtelut 
olivat yhteydessä taimikon pituuteen ja 
kuinka paljon kustannukset kasvoivat 
vuosien mittaan. Opinnäytetyöni pää-
telmät perustuvat maastomittauksiin, 
taimikoiden kehityksen simulointiin 
vuosille 2011–2020 ja raivauskustan-
nusten laskettuun vaihteluun samoille 
vuosiluvuille. Tulosten mukaan näyttää 
siltä, että raivauskustannukset nousisi-
vat keskimäärin 62 €:lla per vuosi, jos 
raivaustyötä lykätään. Raivaus 2–3 m:

n pituisessa taimikossa on 3 kertaa hal-
vempi kuin raivaus 4–5 m:n taimikos-
sa. Opinnäytetyöni ruotsiksi on koko-
naisuudessaan luettavissa osoitteessa 
Theseus.fi hakusanalla ”Johan Fager-
ström”.
 Valtion maksamat Kemera-tuet ovat 
kauan toimineet motivoivana tekijä-
nä metsänhoitotöiden suorittamiseen. 
Valitettavasti tukijärjestelmä kuitenkin 
usein aiheuttaa raivaustöiden myöhäi-
sen suoritusajankohdan. Odotellaan ja 
odotellaan, että varmasti on tukikel-
poinen taimikko ennen kuin raivaus-
töihin ryhdytään. Valitettavasti työkus-
tannukset monesti moninkertaistuvat 
odotusaikana ja kustannuskasvu on 

usein isompi kuin Kemera-tukisumma. 
Pahimmassa tapauksessa suurella vai-
valla paikalle istutetut jalostetut taimet 
ehtivät vaurioitua ja jopa kuolla. Keme-
ra-tukijärjestelmä luultavasti muuttuu 
lähitulevaisuudessa, joten varsinkaan 
tällä hetkellä ei kannattaisi liikaa tui-
jottaa tukisummia ja sen vuoksi lykätä 
raivaustöitä. Taimikon tarkka seuranta 
maastossa on järkevämpää. Jos on kii-
reellinen raivaustarve, kannattaa ryh-
tyä toimeen viipymättä. Tämä on paras 
ratkaisu sekä taimikon optimaaliselle 
kehitykselle että metsänomistajan kuk-
karolle.

Yllä kaksi diagrammia esimerkkinä siitä, kuinka raivauskus-
tannus kehittyy vuosien mittaan. Diagrammi 1 esittää kustan-
nuksen verrattuna taimikon korkeuteen. Diagrammi 2 esittää 
kustannusten kehittymisen 10 vuoden ajanjaksolla. Tiedot 
ovat opinnäytetyöstäni.
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Metso-ohJelMa 2008–2016
Teksti: Rolf Wickström

Reviirineuvojan työ on monipuolista 
ja viime vuosina olen ollut osallisena 
kymmenkuntaan metsän ympäristö-
tukihankkeeseen. Useinmiten kohteet 
ovat olleet runsaspuustoisia mutta hak-
kuuoloiltaan hankalia metsiä. Jyrkkiä 
rinteitä mistä puuta voisi saada talteen 
ainoastaan juontamalla tai hankalasti 
uudistettavia ylireheviä maita. Joskus 
maapohja on ollut niin pehmeä, että 
se olisi ollut jopa vaarallinen työkoh-
de metsäkoneelle. Alueet ovat melkein 
aina rajoittuneet metsälakikohteisiin ja 
siten täyttäneet vaatimukset METSO-
rahoitukseen. Taloudellisesti voi olla 
melko kiinnostava tehdä METSO-suo-
jelusopimus, varsinkin jos epäilee, että 
puusto on keskimääräistä lahompaa tai 
puuston tekninen laatu on niin heikko, 
että tukkisaanto on pieni.
 Muutamassa tapauksessa on haluttu 
suojella lähiympäristöä, ja perustamalla 
luonnonsuojelualue on silti voitu saada 
metsästä tuloa puustokorvauksien muo-
dossa.
 METSO-suojeluohjema, joka perus-
tuu vapaehtoisuuteen, alkoi vuonna 
2008. Tämän suojeluohjelman avulla 
halutaan säilyttää Etelä-Suomen talous-
metsien monimuotoisuutta. Suomen 

metsäkeskuksen kautta on tehty 66 ym-
päristötukihanketta (392,6 ha) Eteläi-
sen metsäreviirin alueella. Metsänomis-
tajille on maksettu 763 772 € (1 945 
€/ ha/ 10 v.) korvauksia metsätulojen 
menetyksistä. Ohjelmassa on suojeltu 
mm. 184,6 ha van-
hoja, lahopuustoisia 
metsiä, 112,9 ha met-
säisiä soita sekä 22,8 
ha pienvesien lähialu-
eita.
 Samana aikana 
ELY-keskuksen kaut-
ta on tehty metsä-
kiinteistökauppoja 
195 ha luonnonsuo-
jelualueiden perusta-
miseksi, keskihinta  
4 836 €/ ha. Yksityisiä 
luonnonsuojelualuei-
ta on perustettu 118 
ha, joista on makset-
tu puustokorvauksia 
keskimäärin 7 220 € 
/ ha. 20-vuoden mää-
räaikaissopimuksia 
on tehty 32 ha –kes-
kimääräinen korvaus  
1 838 € /ha / 20 v. 

Suomessa on kymmenen metsäistä elin-
ympäristöä, jotka vaativat suojelua.
Ne ovat:
 Lehdot
 Vanhat, runsaslahopuustoiset metsät
 Pienvesien lähiympäristöt (lähteet, 

purot, tihkupinnat)
 Puustoiset suot ja niiden reunavyö-

hykkeet
 Metsäluhdat ja tulvametsät
 Harjujen paahdeympäristöt
 Maankohoamisrannikko
 Metsäiset perinneympäristöt (metsä-

niityt ja -laitumet)
 Kalkkikalliot
 Muut kalliot, jyrkänteet ja louhikot

On olemassa kaksi eri vaihtoehtoja suo-
jella metsää METSO- ohjelman kautta.

• Ympäristötuki Suomen metsäkeskuk-
sen kautta. Suojeltavan kohteen tulisi 
silloin mielellään sisältää jokin metsä-
lakikohde. Suojeltavaa aluetta voi laa-
jentaa metsälakikohteen ympäriltä, jos 
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ReViiRillä kaksi bioeNeRgiaPRoJektia

Tänä vuonna reviirillä on kaksi bioener-
giaprojektia. Kummatkin projektit ovat 
reviirin jäsenille entuudestaan tuttuja.
 Käynnissä on jo Hakelämpöä Länsi-
Uudellemaalle -projekti, jonka tarkoi-
tuksena on, että reviiri voi antaa kon-
sulttiapua niille, jotka suunnittelevat 
hakkeella toimivan lämpölaitoksen ra-
kentamista. 
 Toinen projekti on nimeltään Bio-
energia Rannikko, joka toimii koko 
reviirin alueella. Projektin tavoittee-
na on edistää ja kehittää paikallisten 
kiinteiden biopolttoaineiden käyttöä ja 
saatavuutta lämmityksessä ja energian-
tuotannossa. Toimintasuunnitelmana 
on lämpöyrittäjyyden ja energiakorjuun 
edistäminen.
 Projektin rahoitus tulee Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelmalta, 

eli EU:lta ja kansalli-
sista varoista. Maaseu-
tuohjelman tavoitteena 
on säilyttää maaseudun 
elinvoimaisuus ja toi-
minta, parantaa ympä-
ristöä ja turvata kestä-
vää kehitystä tukemalla 
uudistuvien luonnonva-
rojen käyttämistä. 
 Myrskytuhojen jäljiltä 
on jäänyt paljon ener-
giapuuta haketettavak-
si. Nyt on korkea aika 

miettiä vaihtoehtoisia lämmönlähteitä, 
jos tilalla on vielä pääosin öljylämmi-
tys. Kuten olemme kaikki huomanneet 
öljyn hinta nousee ja siten myös läm-
mityskustannukset öljylämmitteisissä 
rakennuksissa nousevat. Jos aloittaa 
suunnittelun nyt keväällä tai alkukesäs-
tä, on mahdollista saada rakennuspro-
jekti valmiiksi ensi talven mennessä.
 Oletko kiinnostunut saamaan tietoa 
siitä, kuinka voit rakentaa lämpökes-
kuksen tilallesi? Silloin Länsi-Uuden-
maan energiaprojekti on sinua varten. 
Puuenergianeuvoja Lennart Biström 
Tammisaaresta antaa neuvoja, jotta 
lämpölaitossuunnitelmasi saadaan to-
teutettua.

Lennart Biström
Puh 0400 486 347

sillä tavoin saavutetaan lisäarvoa elin-
ympäristölle. Metsänomistaja sitoutuu 
pitämään alueen poissa talouskäytöstä 
kymmenen vuotta ja saa korvauksen 
menetetyistä tuloista. Kymmenen vuo-
den kuluttua metsikkö palautuu taas ta-
louskäyttöön tai metsänomistaja voi jat-
kaa sopimusta toiset kymmenen vuotta. 
Korvaus on verotettavaa pääomatuloa. 
Jos haluaa ennallistaa esim. lähteen 
tai parantaa lehtokasvien elinoloja, on 
mahdollistaa saada tukea luonnonhoi-
toprojektin kautta.
• ELY- keskus on sopijapuolena jos 
haluaa perustaa yksityisen suojelualu-

een tai jos haluaa myydä maat valtiol-
le. Puustokorvaus on verotonta tuloa. 
Myös maanvaihto voi tulla kysymyk-
seen. Voidaan myös tehdä 20 vuoden 
määräaikaisia sopimuksia suojeltavasta 
kohteesta. ELY- keskuksen kautta suo-
jeltavat alueet ovat yleensä pinta- alal-
taan suurempia kuin metsäkeskuksen 
ympäristötukihankkeissa.
 Jos luulet, että sinulla on luontoarvo-
ja sisältävä metsäalue, jonka haluaisit 
säästää hakkuilta, mutta silti saada kor-
vauksia menetetyistä hakkuutuloista, 
voit kysyä neuvoa Reviirin henkilökun-
nalta. He tietävät millaiset luontokoh-
teet kelpaavat suojeltavaksi. Voit toki 
ottaa myös suoraan yhteyttä Suomen 
metsäkeskuksen tai ELY-keskuksen pai-
kallisiin ympäristöneuvojiin.
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seRtifioiNti
Teksti: Stefan Borgman

Uusi sertifiointijakso 
2011–2013.
Uusi sertifiointijakso alkoi tarjouspyyn-
nöllä auditointia tekeviltä akkreditoi-
duilta yrityksiltä. Sen lisäksi kaikki 
PEFC-sertifioinnissa mukana olevien 
metsänomistajien, organisaatioiden ja 
yrittäjien rekisterit on päivitetty. Tou-
kokuussa 2012 kaikille sertifioinnissa 
mukana oleville metsänomistajille lähe-
tetään PEFC-sertifiointitodistus. Yrityk-
sillä ja urakoitsijoilla on mahdollisuus 
tulostaa todistuksia omiin tarpeisiinsa 
PEFC-kotisivuilta, http://www.pefc.
fi/pages/fi/pefc-sertifikaatit-ja--merkki/
alueelliset-yrittaejaetiedot.php

Auditointi 2011
Det Norske Veritas, DNV suoritti syys- 
ja lokakuussa 2011 ulkoisen auditoin-
nin Rannikon metsäkeskuksen alueella 
ja Ahvenanmaalla. Auditoinnissa ilmeni 
kuusi 2-luokan poikkeamaa. Ne organi-
saatiot tai metsänomistajat, jotka ovat 
syyllistyneet poikkeamiin, ovat saaneet 
tiedon asiasta. Poikkeamien todentami-
nen voi johtaa siihen, että metsänomis-

taja tai organisaatio saa varoituksen. 
Pahimmassa tapauksessa poikkeama 
voi johtaa erottamiseen sertifiointiryh-
mästä. On tärkeää, että kaikki sertifi-
ointiin sitoutuneet tahot noudattavat 
voimassa olevia kriteerejä.

Poikkeamat 2011
1. Organisaatiot käyttävät sertifiointiin 

sitoutumattomia yrittäjiä.

2. Puuston terveys
2.1 Juurikäävän torjuntatoimenpitei-

tä on suoritettu Rannikon metsä-
keskuksen alueella vain 76 %:lla 
riskikohteiden hakkuupinta-alas-
ta (vaatimus on 85 %).

2.2 Korjuuvaurioiden määrä ylittää 
4 % (viiden vuoden liukuva kes-
kiarvo on 6,0 %). 

3. Vesiensuojelu
 Laskeutusaltaiden kaivuussa ja muis-

sa virtaamisnopeuksia alentavissa 
toimenpiteissä oli epäonnistuttu. Yh-
dellä kohteella ojasyvyys ylittää sel-
keästi kaikki suositukset.

Teksti: Anne Rauhamäki

Lähes kaikki suomalaiset metsänomis-
tajat tuottavat PEFC-sertifioitua puuta
Noin 95 prosenttia Suomen talousmet-
sistä on sertifioitu Suomen PEFC-jär-
jestelmän mukaan, todennäköisesti siis 
sinunkin metsäsi. Viimeisin sertifioin-
titarkastus tehtiin 2011 ja todistukset 
sertifiointiin osallistumisesta postitetaan 
metsänomistajille huhtikuussa.

4. Työntekijöiden osaaminen
 Puutavaran varastopaikka oli sijoi-

tettu linja-autopysäkin viereen.

5. Työhyvinvointi
 Yrittäjiltä puuttuvat työterveyshuol-

tolaissa tarkoitetut asiakirjat, joilla 
varmistetaan, että työterveys on hoi-
dettu asianmukaisesti.

6. Työnantajavelvoitteet
 Vero- ja eläkevakuutusmaksujen tar-

kastuksissa esiintyi laiminlyöntejä ja 
kirjallisia työsopimuksia puuttui.

Voimassa olevaan sertifiointistandar-
diin viitaten on äärimmäisen tärkeää, 
että kaikki kriteerit täyttyvät. Puutteita 
tai poikkeamia yllä mainittuihin kritee-
reihin ei saa jatkossa esiintyä ja on tär-
keää, että sertifiointiryhmään kuuluvat 
jäsenet toimivat kriteerien mukaisesti. 
Toistuvat poikkeamat voivat johtaa 
siihen, että koko alueen kattava sertifi-
ointitodistus poistetaan. Tämä olisi ka-
tastrofi, jolla olisi kauaskantoiset seura-
ukset koko toimialalle.

Miksi metsiä sertifioidaan?
Metsäsertifiointi on tapa osoittaa, että 
metsiä hoidetaan kestävästi. Eli että 
metsäluonnon monimuotoisuus sekä 
metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säi-
lytetään samalla kun harjoitetaan tuot-
tavaa ja sosiaalisesti kestävää metsäta-
loutta.
 – PEFC -sertifioinnin kriteereissä on 
useita käytännön metsänhoitoa ja puun-
korjuuta ohjaavia toimenpiteitä, joiden 
pitää olla kunnossa ennen sertifikaatin 
myöntämistä. Siksi se on hyvä keino 
kertoa vaikkapa puusta valmistetun 
tuotteen ostajalle, miten suomalainen 
metsänhoito käytännössä tukee kestä-
vää kehitystä, kertoo metsäasiantuntija 
Lea Jylhä MTK:sta.

 – Suomelle metsäsertifioinnilla on 
erityisen suuri merkitys siksi, että maan 
metsätuotteista valtaosa viedään ulko-
maille, joiden kuluttajilla ei juuri ole 
käsitystä Suomen metsätaloudesta. Täs-
tä syystä myös vientimaissa tunnettu 
PEFC -metsäsertifiointi sopii hyvin ker-
tomaan metsätalouden kestävyydestä, 
muistuttaa PEFC Suomen markkinoin-
tipäällikkö Juha Uppa.

Sertifiointiin osallistuminen 
on tehty erittäin helpoksi
Metsänomistajan edunvalvontajärjestöt 
ovat tehneet sertifiointiin osallistumisen 
metsänomistajalle helpoksi. Sertifioin-
ti toteutetaan käytännössä kokonaan 
alueellisina ryhmäsertifiointeina, jotka 
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eivät edellytä metsänomistajalta aktii-
vista osallistumista. Tämä sekä säästää 
kustannuksissa että ylläpitää luonnon 
monimuotoisuutta, koska esim. luon-
non monimuotoisuuden lisäämiseen 
tähtäävät vaatimukset kohdistuvat 
koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen 
metsälöön. 
 – Ryhmäsertifiointi sopii Suomeen, 
jossa melkein kaksi kolmasosaa ta-
lousmetsien pinta-alasta on yksityisten 
kansalaisten ja perheiden omistuksessa. 
Ilman ryhmäsertifiointia pienten tilojen 
sertifiointi olisi kallista ja hankalaa, sa-
noo Jylhä. Metsänomistajien järjestöjen 
kautta toteutettu ryhmäsertifiointi myös 
tavoittaa metsänomistajakunnan tehok-
kaasti ja kattavasti.

Miten alueellinen 
ryhmäsertifiointi toimii?
Sertifiointiin osallistuminen on vapaa-
ehtoista. Alueellisessa ryhmäsertifioin-
nissa metsäsertifiointia hakee metsän-
omistajien liitto. Jos metsänomistaja 
on metsänhoitoyhdistyksen jäsen ja yh-
distys on päättänyt metsäsertifiointiin 
osallistumisesta, metsänomistaja on 
automaattisesti mukana sertifioinnissa 
yhdistyksen kautta. Jos metsänhoitoyh-
distyksen jäsen ei halua osallistua ryh-
mäsertifikaattiin, hän voi ilmoittaa siitä 
kirjallisella ilmoituksella omalle met-
sänhoitoyhdistykselleen. 
 Hakijalle – eli metsänomistajien lii-
tolle ja sitä kautta metsänomistajalle 
– myönnetään sertifikaatti, kun sertifi-
ointiyritys on tarkastanut, että alueen 
metsänhoito täyttää sertifioinnin asetta-
mat vaatimukset.
 
Mitä PEFC-metsäsertifiointi 
on?
PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification schemes) on kan-
sainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, 
joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävää metsätaloutta 
kaikkialla maailmassa. Noin kymme-
nen prosenttia maailman metsistä on 
sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa 
PEFC:n vaatimusten mukaisesti. 
 PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsi-
en hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka 

kohdistuvat muun muassa metsien mo-
nimuotoisuuden turvaamiseen, metsien 
terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä 
virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifi-
oinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioi-

dun puuraaka-aineen ja puutuotteiden 
seurannalle metsästä jalostuksen kautta 
kuluttajalle.

Lisätietoja: www.pefc.fi 
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MYRskYtuhoJa, taas!
Teksti: Benjamin Leham 

Kun Tapaninpäivänä avasin oven, kuu-
lui hurja humina läheisestä puhelinmas-
tosta. Totesin, että nyt tuulee normaa-
lia enemmän, eli kunnon myrsky oli 
lähestymässä. Ajattelin edellistä kovaa 
myrskyä alueellani, Janika-myrsky mar-
raskuussa 2001 ja totesin, että nyt alka-
vat varmasti puhelimet soida. Sähkö- ja 
vedenjakelukatkokset sekä puhelimeeni 
tulleet tekstiviestit vahvistivat epäilyjäni 
asiasta. Kun arki tuli vastaan, puhelin 
alkoi soida ja jo ensimmäisellä viikolla 
vastaanotin nelisenkymmentä puhelua 
metsänomistajilta, jotka raportoivat 
tuulenkaadoista Espoo-Vantaa-Ruot-
sinkylä alueella. Tilanne oli lähes sama 
Kirkkonummi-Siuntio alueella, ehkä 
hieman lievempi. Pahimmat myrsky-
tuhot reviirin alueella olivat kuitenkin 
lännessä Bromarv-Tenhola alueella.

 Kun suurin osa tuulenkaadoista on 
korjattu vastuualueeltani, voin tode-
ta, että tuulenkaatojen määrä on noin 
10 000 m3, eli huomattavasti vähem-
män kuin Janika-myrskyn riehuttua 
alueellani 10 vuotta sitten, jolloin sa-
moilta alueilta korjattiin noin 17 000 
m3. Silloin myrsky teki kokonaisia 
uudistusaukkoja toistakymmentä heh-
taaria alueellani. Nyt tuli aukkoja vain 
pari puolen hehtaarin kokoista. Pahim-
mat myrskyvauriot ovat vastaharven-
netuissa metsiköissä ja uudistusalojen 
reunoissa. Tuulenkaatojen määrä koko 
reviirin alueella arvioitiin alkuvaiheessa 
100 000 m3:iin. Käytännössä on kui-
tenkin huomattu, että määrät ovat aina 
suuremmat ennakkoarvioihin verrattu-
na.
 Resurssipula tuli heti vastaan, kun 

joka puolelle tarvittiin koneita korjaa-
maan tuulenkaatoja. Idästä siirrettiin 
pari motoketjua auttamaan tilannetta, 
mutta etenkin lumisissa olosuhteissa 
tuulenkaatojen korjuu on hidasta. Käy-
tännössä samalla joudutaan korjaaman 
myös pystypuita, kun tuulen aiheutta-
mia aukkoja ja reunoja siistitään, jotta 
vältytään lisävahingoilta. Näin ollen 
korjuumäärät näyttävät olleen todella 
suuret, vaikka olosuhteet ennen joulua 
olivat sateisen syksyn jälkeen tosi sur-
keat. Myrskytuhoja päästiin kuitenkin 
korjaamaan heti.
 Ennen joulua tehdyt puukauppasopi-
mukset pelastivat tilanteen metsänomis-
tajille. Metsänomistajille on maksettu 
hyvä hinta myrskypuista verrattuna 
muihin myrskytuhoalueisiin. Kevään 
aikana selviää vielä, miten selvitään vii-
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meisistä haasteista saada myös loput myrskytu-
hopuista sijoitettua järkevään hintaan. 
 Kaikkia tuulenkaatopuita ei ehkä saada toi-
mitettua ajoissa tukkipuiksi ennen kuin hyön-
teiset valtaavat ne. Näissä tapauksissa toivoi-
si, että metsänomistajalla olisi voimassa oleva 
myrskyvakuutus, joka korvaa mahdollisen 
arvonalennuksen tukkipuusta kuitupuuksi. Eli 
myrskyvakuutuksen hankinta on kannattava 
sijoitus. Tämä ei ollut viimeinen myrsky. 
 Myös oikean toimenpiteen valinta vanhois-
sa metsiköissä tulee yhä tärkeämmäksi. Niiden 
harventaminen on taloudellisesti kannattama-
tonta ja aiheuttaa välittömän myrskytuhon 
vaaran. Uudistusalojen suunnittelu maaston 
mukaan ja yhteistyössä rajanaapureiden kanssa 
on myös tärkeä työvaihe. 
 Muistakaa myös, että myrskytuhojen korjuu 
käsityönä on vaarallinen työ.  Pyytäkää reviiril-
tä apua, mikäli olette epävarmoja, miten kor-
juu tehdään.
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