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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Maassamme on perinteisesti vallinnut energiapoli-
tiikka, joka on ollut vahvasti keskitettyä. Tämä on 
johtanut siihen, että uusien ratkaisujen, kuten uuden 
teknologian ja energiatehokkaiden innovaatioiden, 
muun muassa uusiutuvien energialähteiden käyt-
töönotto on vaikeaa. Energiapoliittinen ajattelutapa 
on vahvasti vanhentunut, eikä enää palvele täysimää-
räisesti kansakunnan etua. Vanha energiapolitiikka 
on tullut tiensä päähän.

Viime vuoden aikana useampia toisistaan riip-
pumattomia komiteoita ja työryhmiä on työstänyt 
mahdollisuuksia nostaa Suomen omavaraisuutta ja 
turvata maamme energiahuolto. Yksi näistä on elin-
keinoministeri Jan Vapaavuoren johtama energia ja 
ilmastokomitea. Komiteassa on kaksi edustajaa jo-
kaisesta eduskuntapuolueesta. Työn tuloksena syn-
tynyt loppuraportti vahvistaa, että eduskunnassa 
vallitsee laaja poliittinen yksimielisyys uusiutuvan 
kotimaisen energian kasvavasta merkityksestä.

Kaikkien työryhmien lopputulos on ollut saman-
suuntainen: Suomen energiaomavaraisuus voidaan 
nostaa 80 - 100 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. 
Tämän kaltainen kehitys tarkoittaisi luopumista tur-
hasta tuontienergiasta; tuonnista, joka maksaa yh-
teiskunnalle 8,5 miljardia euroa vuodessa. Eli Suomi 
käyttää nyt yli 4 prosenttia bkt:sta energiantuontiin. 
Se on suurin piirtein saman verran kuin valtiovarain-
ministeriön arvio maamme kestävyysvajeesta.

Jos tämä energia-alus saataisiin paremmalle kurs-
sille, se toisi useita etuja maamme kansantaloudelle. 
Se tukisi talouskasvua, joka on ehdottoman tärkeää  
vallitsevassa taloustilanteessa. Energiapolitiikan 
muuttaminen lisäisi investointeja ja työllisyyttä ja 
vähentäisi tuontia. Suomalaisyritysten kilpailukyky 
paranisi ja uuden teknologian kehittäminen lisäisi 

vientimahdollisuuksia. Raportit lupailevat lähemmäs 
100 000 uutta työpaikkaa. Hajautettu energiapo-
litiikka parantaisi kansallista huoltovarmuutta ja 
energian saantia kriisitilanteissa.

Jotta tämänkaltainen energiapolitiikka toteutui-
si, vaaditaan radikaalia ajatustapojen muuttamis-
ta. Energiamarkkinat on avattava, liikennepoltto-
aineen bio-osuutta on nostettava ja vanhentuneet 
verorasitukset poistettava. Energiatuet on kohdistet-
tava paremmin kannustamaan kotimaisen uusiutu-
van raaka-aineen hyväksikäyttöä energiatehokkaas-
ti ja uusin innovaatioin. Metsän ja metsien resurssien 
odotetaan olevan avainasemassa tässä kehityksessä. 
Metsien kasvun arvioidaan kiihtyvän 140 miljoonaan 
kuutiometriin vuoteen 2050 mennessä. Silloin aines-
puuta voi hakata 100 miljoonaa m3 nykyisen 60 mil-
joonan sijaan. Lisäys ei vaaranna metsien kestävää 
käyttöä eikä nykyisiä luonnonsuojelualueita. Sillä ei 
myöskään olisi vaikutusta jo toimivan puunjalostus-
teollisuuden puuhuoltoon, sekin olisi tulevaisuudes-
sa turvattu. Suunnitelmissa oletetaan metsäenergi-
an vastaavan sähkötuotannon kasvun suurimmasta 
osasta, liki 20 TWh:sta.

Metsänomistajan kannalta emme voi muuta kuin 
toivoa tällaisen kehityksen toteutumista, mitä no-
peammin sitä parempi. Raakapuun lisääntyvä käyt-
tö ja uudet käyttötavat hyödyttävät metsätaloutta 
ja sen kannattavuutta. Mutta toteutuakseen se vaa-
tii vahvan poliittisen yhteisymmärryksen ja rohkeut-
ta uusajatteluun, joka olisi koko kansantalouden etu-
jen mukaista. Ei pelkästään taloudellisessa mielessä 
vaan myös ilmastopoliittisesti ja kestävyyden kannal-
ta. Koko maamme energiatuotanto voisi olla täysin 
hiilineutraalia. Mutta siihen vaaditaan rohkeutta aja-
tella luovasti, pitää uskaltaa ajatella toisin!

Uskalla 
ajatella 
toisin!
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Vuosi sitten sahatavaran suhdanne näyt-
ti viimein kääntyvän parempaan suun-
taan. Kysyntä oli hyvä ja hinnat nousu-
johteisia. Tämä trendi oli valitettavan 
lyhytkestoinen. Jo helmikuussa sahoilta 
alkoi kuulua viestiä, että kuusisahata-
varavarastot alkavat täyttyä ja että ky-
syntä sahatavaran osalta oli laantunut 
Euroopassa. 

Varastojen kasvu johtuu osittain sii-
tä, että Pohjoismaiset sahat ovat sahan-
neet tämän vuoden aikana enemmän 
kuin aikaisemmin. Ruotsissa sahojen 
tuotanto on kasvanut 10 %:lla ja Suo-
messa noin 6 %:lla edellisvuoteen ver-
rattuna. Vastaavasti varastojen kasvu 
Ruotsissa on ollut 6 % ja Suomessa hui-
keat 25 %. Suuri varasto ja vähentynyt 

kysyntä johtavat väistämättä siihen, että 
hinnat alenevat. Kevään ja kesän aikana 
tukin hinta oli vielä vakaa, mutta syksyn 
aikana tilastohinnat ovat laskeneet mel-
kein kaikkien puutavaralajien osalta. 

Kuusitukin tilanne on hankalin ja 
hinnat kovassa puristuksessa. Euroo-
passa, jossa perinteisesti käytetään kuu-
sisahatavaraa, on kulutus edelleen ol-
lut hyvin varovaista joskin vakaata. 
Suurta muutosta parempaan päin ei 
valitettavasti ole odotettavissa lähiai-
koina. Egypti ja Pohjois-Afrikka ovat 
mäntysahatavaramarkkinoita ja män-
nyn markkinanäkymät ovat olleet hiu-
kan paremmat. Mäntysahatavaran hin-
nat ovat kuitenkin kovan paineen alla, 
koska sahat haluavat myydä tuotteensa 
Pohjois-Afrikkaan, mikä johtaa siihen, 
että syntyy ylitarjontaa ja markkinat 
ylikuumenevat. Suomalaisilla sahoilla 
oli vaikeuksia pärjätä sahatavaramark-
kinoilla Ruotsille jo silloin, kun Ruot-
sin kruunu oli vahva. Nyt kun kruunun 
arvo on heikentynyt suhteessa euroon, 
tilanne on vieläkin hankalampi. Suo-
men kilpailuvaltit sahatavaramarkki-
noilla ovat tästä johtuen vähäisiä.

Kuitupuun markkinatilanne on mut-
kikkaampi. Havupuusellun, eli pitkä-
kuitusellun, kysyntä on edelleen hyvä 
ja sellun markkinahinta on noussut vie-
lä syksynkin aikana. Metsänomistajil-
le asti tämä hintojen nousu ei valitetta-
vasti ole ylettynyt. Metsäteollisuudella 
on suhteellisen paljon puuta varastos-
sa, niin katkottua kuin kasvavaa puu-
ta. Painopaperien kulutus Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa vähenee edel-
leen ja paperin hinta on laskeva. Pit-
käkuitusellulla on kuitenkin muitakin 
käyttökohteita kuin paperin valmistus ja 
tästä syystä pitkäkuitusellun kysyntä on 
tällä hetkellä hyvä. 

Sellun tuottajat suunnittelevat uu-
sia investointeja nykyisiin sellutehtaisiin 

MarkkinanäkyMät
Teksti: Magnus Wiksten
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ja jopa uusien tehtaiden rakentamista. 
Suurin hanke on Metsäliiton kaavaile-
ma uusi sellutehdas Äänenkoskella. Ra-
kentamispäätös tehdään vuoden 2015 
aikana ja toteutuessaan tämä hanke luo 
uutta toivonkipinää koko Suomen met-
sätaloudelle.  Kaikki lisäinvestoinnit, 
jotka kasvattavat metsäteollisuustuot-
teiden tuotantoa, ovat myös suomalais-
ten metsänomistajien kannalta myön-
teistä.

Lehtipuusellun, eli lyhytkuitusellun, 
markkinoilla on jo jonkun aikaa vallin-
nut ylitarjonta. Syy tähän on uusien lai-
tosten lisääntynyt tuotanto Etelä-Ame-
rikassa ja Kiinassa. Povataan toisaalta 
että hinnat hiljalleen kääntyvät nou-
suun, ja että lyhytkuitusellun markki-
nahinta on nyt pohjalla. 

Syksyn osalta markkinanäkymät 

ovat kaikesta huolimatta kuitenkin hy-
vät reviirin alueella. Kaikki puutavara-
lajit käyvät kaupaksi. Kuusitukin reipas 

ylitarjonta on yleistä monella paikka-
kunnalla Suomessa. Reviirin alueella 
kuusitukki on kuitenkin käynyt hyvin 
kaupaksi johtuen reviirin vientikaupois-
ta. Jo keväällä vietiin huomattavia mää-
riä kuusitukkia ulkomaille ja syksyllä 
tämä toiminta on jatkunut vilkkaana. 
Jos markkinanäkymät kotimaassa vie-
lä synkkenevät, niin ei ole poissuljettua, 
että myös kuitupuuta aletaan viedä ul-
komaille reviirin alueelta. 

On mahdotonta sanoa, miten puu-
markkinat kehittyvät keväällä. Tällä 
hetkellä ei kuitenkaan ole juuri viitteitä 
siitä, että tilanne paranisi kovin paljon. 
Metsänomistaja, jolla on hakkuukypsiä 
metsiä, joita on mahdollista korjata syk-
syllä, tekee tuskin väärin, jos päättää 
hakata nyt.  Kannattaa siis ottaa yhteyt-
tä omaan reviirineuvojaan pika puolin. 
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Vuodenvaihteen jälkeen metsänomista-
jilla on uusi tilanne jäsenyyden kannal-
ta. Uudistettu laki metsänhoitoyhdis-
tyksistä astuu voimaan vuoden alussa 
tuoden monia uusia asioita koko metsä-
sektorille. Metsänomistajan ja metsän-
hoitoyhdistyksen kannalta ehkä suurin 
näistä on jäsenyyden vapaaehtoisuus ja 
metsänhoitomaksun lakkauttaminen. 
Uuden lain mukaan metsänomistajilla 
on valinnanvapaus, mihin metsänhoi-
toyhdistykseen hän haluaa kuulua tai 
olla kokonaan kuulumatta. Mitä sitten 
jäsenyys yhdistyksessä tulevaisuudessa 

konkreettisesti metsänomistajalle tar-
koittaa?

Uudistuksen vapaaehtoisuuden ja 
lakisääteisen metsänhoitomaksun pois-
tumisen myötä kumotaan myös ne ra-
joitteet, jotka tähän mennessä ovat 
säädelleet yhdistyksen mahdollisuuk-
sia toimia vapailla markkinoilla. Tule-
vaisuudessa metsänhoitoyhdistys saa 
ja voikin vapaammin toimia jäsenien-
sä tarpeitten ja etujen mukaisesti. Rooli 
metsänomistajien edunvalvojana koros-
tuu ja vahvistuu. Reviiristä tulee puh-
das jäsenyhdistys ja ainoa toimija alu-

eellamme, jolla on kaikissa tilanteissa 
vain ja ainoastaan metsänomistajan etu 
johtotähtenään.

Yksi reviirin tärkeimmistä tehtävistä 
myös tulevaisuudessa on puukaupassa. 
Valitettava tosiasia kuin on, että mei-
dän maantieteelliseltä toimialueeltam-
me ei löydy suurempaa puunjalostuste-
ollisuutta. Silloin on riski, että tietyssä 
markkinatilanteessa voi syntyä tilanne, 
jossa uusmaalaisten metsänomistajien 
tuote ei kiinnosta puunostajia. Puheet 
eivät paljoa lohduta, jos metsänhoidol-
lisista tai muista syistä puunmyynti oli-
si ajankohtaista, mutta ostajaa ei löydy-
kään. Tai jos löytyy niin polkuhintaan. 
Reviiri pyrkii jatkuvasti löytämään kil-
pailukykyisiä ostajia ja sijoitusvaihto-
ehtoja jäseniensä puille suhdanteista, 
lajikkeista, maantieteellisestä sijainnis-
ta tai ajankohdasta riippumatta. Miten 
puut katkotaan ja lajitellaan hakkuun 
yhteydessä, on erittäin oleellista hak-

reviirin jäsenyys  
vUodenvaihteen jälkeen

Teksti: Otto von Frenckell
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Metsänomistajat
POHJOIS-KARJALA

kuun taloudellisen lopputuloksen kan-
nalta.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnas-
sa metsänomistajilla on tarve vahvaan 
ja erityisesti osaavaan edunvalvontaan 
monilla osa-alueilla. Paikallistasolla 
eri viranomaisten vaatimukset rajoit-
tavat metsien käyttöä tai ainakin teke-
vät sen monimutkaisemmaksi. Tulevien 
käyttömahdollisuuksien turvaamisek-
si tarvitaan vaikutusmahdollisuuksia 
muun muassa maankäyttösuunnitte-
luun, lainsäädäntöön ja verotukseen. 
Suojeluvaateet, toimenpidekiellot, lii-
kennejärjestelyt, tuulivoimalat yms.; lis-
ta ajankohtaisista haasteista voisi olla 
kuinka pitkä tahansa.

Mitä sitten vaaditaan näihin haastei-
siin vastaamiseen? Oleellinen edellytys 
on olemassa oleva osaava henkilökun-
ta, jolla on vahva sitoumus ja paikal-
listuntemus. Tämä kokonaisuus koskee 
kaikkia: solidaarisista luottamushenki-
löistä, uskollisista metsänomistajista, si-
toutuviin urakoitsijoihin ja kokeneisiin 
paikallisiin työntekijöihin. Varsinkin 
vaaditaan vahvaa yhtenäisyyttä meidän 
metsänomistajien kesken; yhdessä me, 
yli 6 500 metsänomistajaa Uudenmaan 
rannikkoseuduilla, olemme vahvoja, 
mutta yksin ja yksittäisinä varsin ham-
paattomia isompia ja vahvempia toimi-
joita vastaan.

Oleellinen osa kokonaisuutta on 
myös metsiemme sertifiointi. Yksittäi-
senä metsänomistajana metsänsä ser-
tifioiminen tulisi todennäköisesti sekä 
kalliiksi että monimutkaiseksi. Reviirin 
jäsenenä pysyvät ovat osallisina metsien 
ryhmäsertifioinnissa, jonka reviiri hal-
linnoi ja tarjoaa jäsenilleen kohtuukus-
tannuksin. Onhan metsäsertifioinninkin 
oltava kustannusvastaavaa; ne rahat, 
jotka sertifiointiin laitetaan, on saatava 
takaisin puunmyyntitilissä.

Hallinnossa ei isompia muutoksia ta-
pahdu. Aivan kuten nykyäänkin revii-
rin jäsenet valitsevat valtuustonsa, joka 
sitten valitsee yhdistykselle hallituksen. 
Metsänomistaja on hän, joka loppupääs-
sä päättää; reviiri ja sen toimihenkilöt, 
metsänomistajan oman aluevastaavan 
johdolla, ovat he, jotka sitten toteuttavat 
toivomukset. Periaatteellinen ero nykyti-

lanteeseen on juuri jäsenyys; tulevaisuu-
dessa reviirillä on velvoite tarjota pal-
velujaan ainoastaan jäsenilleen, niiden 
jotka valitsevat olla olematta jäseniä on 
tyytyminen siihen, että jäsenten palvelua 
priorisoidaan, myös kustannusnäkökul-
masta. Jäsenmaksu on päätettävissä vas-
ta lain voimaantulon jälkeen, mutta se ei 
liene este jäsenyydelle; suunnitelmissa on 
lähdetty siitä, että jäsenmaksu on met-

sänhoitomaksun suuruinen tai hieman 
sitä alempikin.

Jotta toiminnalla tulevaisuudes-
sa olisi tarpeeksi painoa, on kuitenkin 
oleellista, että jäsensidonnaisuus on tar-
peeksi laajaa. Tässä kaikki metsänomis-
tajat ovat yhtä tärkeitä; yhdessä meistä 
tulee vahvoja ja yhdessä me pystymme 
onnistuneesti valvomaan kaikkia met-
sällisiä etujamme.
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Metsäreviirin jäsenille sertifiointi jatkuu 
ilmaisena jäsenetuna. Metsäreviiri on 
jatkossakin mukana siinä PEFC-sertifi-
oinnissa, joka koskee reviirin toiminta-
aluetta. Jos on tällä hetkellä jäsen, jat-
kuu jäsenyys sillä, että maksaa keväällä 
2015 jäsenmaksun Metsäreviirille. Jä-
senmaksu korvaa aiemman metsänhoi-
tomaksun ja on edelleen vähennyskel-
poinen metsäverotuksessa. Jäsenmaksu 

sertifiointi  
– ei enää itsestäänselvyys

Teksti: Stefan Borgman

on samaa suuruusluokkaa kuin nykyi-
nen metsänhoitomaksu. Jäsenmaksun 
suuruuden päättää Metsäreviirin val-
tuusto, mutta päätös voidaan tehdä vasta 
vuodenvaihteen jälkeen, kun uusi laki on 
astunut voimaan.

Uudet metsänomistajat ja metsän-
omistajat, jotka ovat eronneet metsä-
reviiristä, eivät ole automaattisesti mu-
kana sertifioinnissa. Heillä ei myöskään 

ole oikeutta puukaupan 
yhteydessä näyttää sitä 
sertifikaattia, jolla vii-
tataan siihen, että met-
sänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä on mukana 
sertifioinnissa tietyllä 
toiminta-alueella.

PEFC

95 prosenttia suomen metsistä on täl-
lä hetkellä PEFC-sertifioituja. Päätyön 
sertifioinnissa on hoitanut metsänomis-
tajien liitot yhteistyössä alueen muiden 
toimijoiden kanssa. Vuosittain tehdään 
maastokatselmus, jossa alueella toimi-
vien organisaatioiden henkilöstö yh-
dessä tarkastajien kanssa käy sellaisissa 
metsäkohteissa, jotka edustavat ennal-
ta sovittuja asioita. Maastokatselmuk-
sessa käydään läpi lista vaatimuksista, 
joiden tulee täyttyä, jotta PEFC-serti-
fiointi saavutetaan. Kaikki metsätalo-
uden vaiheet tarkastetaan, istutukses-
ta päätehakkuuseen. Jopa turvallisuus, 
työolosuhteet, sopimukset ja lakisää-
teisten maksujen maksaminen tarkas-
tetaan.

PEFC/02-21-14

PEFC-sertifioitu 

Reviirin metsänomistajat tuottavat

PEFC-sertifioitua puuta,

ekologisesti ja kestävästi

www.pefc.fi
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aUditoinnin poikkeaMat 2014
Standardi 1002:2009
Kriteeri 1  Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
Syy:            Maanmuokkauksessa Pohjanmaalla aiheutettiin vahinkoa muinaishaudalle  

(tuomioistuinpäätös) ja vastuussa olleista tuli korvausvelvollisia.

Kriteeri 3 Puuston terveydestä huolehditaan      
Syy:            Puunkorjuuvauriot ylittivät 4 %:n raja-arvon. Keskiarvo neljältä viimeiseltä vuodelta 

(2009–2013) on 5,3 %. Keskiarvo on painotettu aines- ja energiapuuhakkuiden  
kokonaispinta-alalla.

Kommentti: Toimijoiden olisi aktiivisesti pyrittävä lisäämään juurikäävän torjuntaa.

Kriteeri 6 Metsäsuunnittelu
Syy:            Metsien pinta-alasta yli 50 %:lla pitää olla metsäsuunnitelma. Se toteutuu mantereella,  

muttei Ahvenanmaalla.

Kriteeri 18 Vesiensuojelusta huolehditaan kunnostusojituskohteilla
Syy:            Todettiin puutteita vesiensuojelutoimenpiteissä ja vesiensuojelusuunnitelmissa.  

Kriteeri 23 Työnantajavelvoitteita noudatetaan (vakava poikkeama)
Syy:            Menettelytapoja täytyy täsmentää, jotta alihankkijat huolehtivat velvoitteistaan  

eläkemaksuja koskien.
                  Epäselvyyksiä liittyen työnantajavelvoitteiden tarkastukseen ja rutiinit aliurakoitsijoiden 

velvollisuuksia koskevaan tarkastukseen.

Standardi 1001:2009
Metsäsertifiointi edellyttää, että toimeksiantaja pääasiallisesti käyttää yrittäjiä, jotka ovat mukana met-
säsertifioinnissa. Kaikki tarkastetut urakoitsijat ja organisaatiot eivät olleet mukana metsäsertifioinnissa. 
Urakoitsijoiden liittyminen metsäsertifiointiin voi tarkistaa www.pefc.fi-sivun yrittäjärekisteristä.

Standardi 1004:2009
Epäselvyyksiä liittyen kerättyyn tietoon paljastui sisäisessä tiedonkeruussa.

Tämän vuoden tarkastus

Tämän vuoden tarkastus Rannikon 
alueella tehtiin syyskuun lopussa Det 
Norske Veritaksen (DNV) toimesta. 
Tarkastuksesta saadaan ensin suulli-
nen raportti. Kun kirjallinen raport-
ti on saatu, pitää metsäsertifioinnin 
alueellinen komitea kokouksen, jos-
sa sovitaan, mihin toimiin mahdollis-
ten poikkeamien osalta on ryhdyttävä. 
Nämä toimenpide-ehdotukset lähete-
tään DNV:lle kolmen kuukauden ku-
luessa ja he päättävät voidaanko ehdo-
tukset hyväksyä.

Tämän vuoden tarkastuksessa il-
meni seitsemän poikkeamaa, joista 
kuusi oli lieviä ja yksi vakava. Ylhääl-
lä on poikkeamien täsmennykset.
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SilvaNetti –  
Hoida metsääsi  
suunnitelmallisesti 

• 	  Ajantasainen 
•  Havainnollinen 
•  Vuorovaikutteinen 
	  

SINULLA ON METSÄ – MEILTÄ SAAT NEUVOT

METSÄSUUNNITTELU JÄSENILLE

 15 € / HA METSÄMAA
 0 € / HA KITU- JA JOUTOMAA
 EI PERUSMAKSUA

METSÄNOMISTAJIEN  
VERKKOPALVELU - SILVANETTI

 MAKSUTON

ME TEEMME METSÄNOMISTAJAN  
ETEEN ENEMMÄN

Täyttämällä ja palauttamalla jäsenyyssitoumuksen Sinä autat meitä suunnittelemaan 
ja kehittämään toimintaamme niin, että Metsäreviiri jatkossakin pystyy tarjoamaan 
jäsenilleen paikallisia palveluita, jotka edistävät metsätalouden kannattavuutta ja 
metsien kestävää hoitoa. Lomake löytyy myös kotisivuiltamme: www.revir.org
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Ilmoitus jäsenyyssitoumuksesta 
Eteläinen metsäreviiri ry:n hallitukselle 

Aiemmin automaattinen jäsenyys sekä lakisääteisen metsänhoitomaksun maksaminen Eteläinen metsäreviiri ry:lle 
lakkaa, kun uusi laki metsänhoitoyhdistyksistä astuu voimaan 1.1.2015. Jäsenyys reviirissä muuttuu siitä lähtien 
vapaaehtoiseksi ja metsänhoitomaksu korvataan jäsenmaksulla. Jäsenmaksu on suurin piirtein samansuuruinen kuin 
nykyinen metsänhoitomaksu. Jäsenyys jatkuu voimassaolevana, kun allekirjoittaa jäsenyyssitoumuksen. Reviirin 
jäsenet voivat, kuten ennenkin, käyttää reviirin palveluita siinä määrin ja siinä laajuudessa kuin parhaaksi katsovat. 
Reviirin jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa ilman lisäkustannuksia. 

Jäsennumero (reviiri täyttää)

Tilan edellinen omistaja oli

Ilmoittaudun täten jäseneksi Eteläinen metsäreviiri ry:hyn, ja minulla on aikomus maksaa vuotuinen jäsenmaksu. 
Jäsenyys jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan. Jäsenyyden voi sanoa irti kumpi tahansa osapuoli ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti kolme kuukautta etukäteen.

Tila - Jäsenyyshakemus koskee seuraavia tiloja

En tahdo tiedotuslehtiä ja -postia, koska samassa taloudessa on useampia reviirin jäseniä

Muuta:

Eteläinen metsäreviiri ry:n merkintöjä

Jäsensitoumuksen välittänyt Rekisteröity jäsenrekisteriin, päiväys

Tilan nimi Rekisterinumero Kunta

Paikka ja aika: Allekirjoitus:

Nimi:

Katuosoite:

Postinro, kaupunki:

S-posti:

Matkapuhelin

Jäsennumero 
(reviiri täyttää)

Henkilötunnus:

Y-tunnus:

Puhelin, koti:
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Lämmittää tietää, 
että meillä on erittäin 
tyytyväiset omistajat. 
 
Vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksen (EPSI rating 2013) mukaan 
LähiTapiolan palvelun laatu koettiin kaikista vakuutusyhtiöistä parhaana. 100 
%:sti asiakkaidemme yhdessä omistamana yhtiönä meille on tärkeintä se, että 
sinä asiakkaana voit olla tyytyväinen myös tulevaisuudessa. 
 
Tule Sinäkin LähiTapiolan asiakkaaksi ja vakuuta metsäsi meillä. Varaa aika 
toimistolta, selvitämme yhdessä miten Sinun metsäsi olisi hyvä vakuuttaa.  
 
 
Lähimmän toimiston löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi tai soittamalla 
numeroon 019-222 3310. 
 
Tervetuloa LähiTapiolaan!  

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen 
Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj, LähiTapiola Varainhoito Oy (LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy). Eläkevakuutukset: 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. 
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Metsäreviirin ja rannikon MetsäkeskUksen  
MetsätaitokilpailU porvoossa 09.10.2014

Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (74 osanottajaa)

Nimi Seura Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Gustafsson Tage Kemiönsaari I 65 109 174

2. Björkas Bo Loviisa I 67 103 170

3. Widlund Stefan Loviisa IV 60 106 166

4. Wasström Niklas Tammisaari II 66 100 166

5. Wasström Anders Tammisaari II 63 101 164

6. Lönnroth Niklas Kemiönsaari IV 60 103 163

7. Enholm Herbert Sipoo III 66 97 163

8. Smeds Anders Loviisa I 67 94 161

9. Ölander Gunnar Kemiönsaari I 62 98 160

10. Lindholm Jörgen Tammisaari IV 63 97 160

11. Holmén Henrik Kemiönsaari II 64 96 160

12. Selen Stefan Sipoo I 64 92 156

13. Karlsson Filip Tammisaari IV 65 91 156

14. Nygård Mikael Loviisa III 59 96 155

15. Forsström Rolf Sipoo I 60 95 155

Paras arvioija: Tage Gustafsson

Paras leimaaja: Bo Björkas, Anders Smeds, John Holmberg, 
Tage Eliasson, Mats Hagman och Henrik Himberg

Joukkuekilpailu, metsänomistajat ( 26 joukkuetta )

Seura & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Eteläinen metsäreviiri/ 
Loviisa I

483

Björkas Bo 67 103 170

Smeds Anders 67 94 161

Nylund Gösta 65 87 152

2. Eteläinen metsäreviiri/ 
Tammisaari IV

468

Lindholm Jörgen 63 97 160

Karlsson Filip 65 91 156

Holmberg John 67 85 152

3. Kemiönsaari I 467

Gustafsson Tage 65 109 174

Ölander Gunnar 62 98 160

Hakanen Antti 63 70 133

Kuvat: Laska Ekman
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Robert Tennberg, Loviisan Gammelbys-
sä, käyttää perinteisiä hevosvoimia.

Harvennuskone on juuri saanut pals-
tan valmiiksi, kun käyn haastattelemas-
sa Robertia hänen metsässään Gammel-
byssä, missä hän ajaa puita hevosillaan. 
Metsässä on hiljaista. Tukin kolahdus 
tolppaan kertoo minulle mistä voisin 
lähteä etsimään heitä. Tukki toisensa 
perään Robert nostaa vaunuun ja kun 
mukaan ei mahdu enempää, hän antaa 
merkin hevosille lähteä liikkeelle. Kevy-
ellä nykäisyllä vaunu lähtee liikkeelle ja 
pujottelee helponnäköisesti runkojen 
välistä pitkin pienempiä sivuteitä. Kun 

hevosvoiMia
Teksti: Torolf Finnbäck

vaunu pääsee tasaisemmalle pääuralle, 
vauhti nousee enkä pysy perässä edes 
juosten. Kun ehdin varastolle, puolet 
kuormasta on jo purettu. ”Minun teh-
täväni vaunulla on ohjata ja jarruttaa, 
jos vauhti uhkaa nousta liian korkeaksi. 
Tunnissa ehdimme ajaa 1-2 kuormaa, 
riippuen ajomatkasta ja maaston vaike-
usasteesta. Vaunuun mahtuu 2-3 kiin-
tokuutiota riippuen puutavaralajista”, 
kertoo Robert. 

Hevonen kuului ennen vanhaan va-
kiovarusteisiin maatilalla. Sitä käytettiin 
sekä pellolla että metsässä. Sunnuntaina 
lähdettiin tietenkin hevosella kirkkoon. 
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Vähitellen hevonen korvattiin traktoril-
la ja 70-luvulla hevonen oli maatiloilla 
jo harvinaisuus. ”Meillä viimeinen he-
vonen kuoli vuonna 1987. Talli oli niin 
huonossa kunnossa, ettei uutta hankit-
tu. Ehdimme olla kahdeksan vuotta il-
man hevosta kunnes vanhin tytär kiin-
nostui ratsastamisesta ja asia otettiin 
uuteen harkintaan. Olin ajanut trakto-
rilla metsässä ja työnjälki ei oikein miel-
lyttänyt; syviä ajouria ja rikkoutuneita 
juuria. Traktori myytiin ja ostettiin he-
vonen tilalle!” kertoo Robert syyksi he-
vosen hankkimiseen. Suurimman osan 
hakkuista Robert hoiti aiemmin koko-
naan itse, sekä hakkasi puut että ajoi ne 
tienvarteen, kunnes selkä ei enää kestä-
nyt. ”Päätin hankkia vaunun hydrauli-
sella nosturilla. Ruotsissa hevosta ei ole 
korvattu traktorilla yhtä pitkälle kuin 
Suomessa. Siellä on pitkät perinteet he-
vosen käyttämisestä metsätöissä ja eri-
laisia vaunuja ja tarvikkeita on kehitet-
ty juuri sitä varten. Ostin sieltä vaunun 
vuonna 2010. Vaunussa on yhdeksän 
hevosvoimainen bensamoottori, joka 
antaa voimaa hydrauliseen nosturiin. 
Nosturi yltää 3,6 metriin. Vaunun nel-
jä takapyörää on teleissä, mikä helpot-
ta vaunun maastokelpoisuutta. Edessä 
on heiluva etuakseli kääntyvillä pyöril-
lä. Vaunun kokonaispaino on noin tu-
hat kiloa. Pituutta sillä on viisi metriä 
ja leveyttä noin metri kahdeksankym-
mentä senttiä. Vaunu on parivaljakko, 
eli siinä käytetään kahta hevosta”, se-
littää Robert vaunun teknisiä tietoja. 
Robertilla on tällä hetkellä kolme he-
vosta, joita hän käyttää vaunun vetämi-
seen. Hevosten kouluttamiseen Robert 
on käyttänyt paljon aikaa. ”Koulutta-
minen vaati kärsivällisyyttä ja paljon 
psykologiaa. Jokainen hevonen on yksi-
lö ja niitä on kohdeltava oikealla taval-
la, jotta saadaan työt tehtyä. Tyllerö, ti-

lan vanhin tamma, on mustasukkainen 
nuoremmalle tammalle, Hilmalle. Tilan 
oria, Petteriä ei sovi laittaa pariksi Hil-
man kanssa, koska siitä Tyllerö ei tyk-
kää, hän on niin kuin kihloissa Petterin 
kanssa”, Robert selittää.

 Robert ajaa sekä oman metsän puut 
että urakalla naapureiden. ”Omalla au-
tolla siirrän hevoset helposti sinne mis-
sä niitä tarvitaan. Puistot ja taajamat, 

missä tarvitaan kevyempää kalustoa, 
sopivat hyvin hevosvetoiselle kalustol-
le. Olen myös miettinyt hankkivani he-
vosvetoisen ruohonleikkurin, jota voi-
sin käyttää kesäisin, kun on vähemmän 
töitä metsässä. Leikkuri sopisi isommil-
le nurmikoille. Tutkitaan ensin onko 
kysyntää, hankitaan sitten”, kertoo Ro-
bert tulevaisuuden suunnitelmistaan.
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www.revir.org

PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA

e-post fornamn.efternamn@revir.org,  s-posti etunimi.sukunimi@revir.org

 Team 1

 Ekenäs
   Tammisaari

Hangö
Hanko

Pojo 
Pohja

Karis
Karjaa

 Team 2

Ingå
Inkoo

Magnus Wiksten
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

LEDNINGEN - JOHTO

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

 TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
arbetsledare
työnjohtaja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

 TEAM 1 SYDSPETSEN / ETELÄKÄRKI

Tom Grönholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 614

 TEAM 3 MELLANNYLAND / KESKI-UUSIMAA

Beata Forslund

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Svante Rikberg
tf. arbetsledare
vt. työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

Anders Gullqvist
arbetsledare
työnjohtaja
040 719 4033

Mikael Fabritius
revirinstruktör
alueneuvoja
040 552 8590

John Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 212 138

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

Drottninggatan/Kuningattarenkatu 9
07900 LOVISA/LOVIISA
Tel./Puh.  019-509 014, 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

Robert Andersson
revirinstruktör
alueneuvoja
040-720 8843

Daniel Larsén
revirinstruktör
alueneuvoja
040 5096387

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489



Ingå
Inkoo

Sjundeå
Siuntio

Kyrkslätt
Kirkkonummi

 Esbo
    Espoo

Grankulla
Kauniainen

 Team 3

Vanda
Vantaa

Helsingfors
Helsinki

Sibbo
Sipoo

 Team 4

 Borgå
    Porvoo

Mörskom
Myrskylä

Pernå
Pernaja

 Lovisa
    Loviisa

Lappträsk
Lapinjärvi

Liljendal
Strömfors
Ruotsinpyhtää

Pyttis
Pyhtää

 Team 5

Veronica Lindén Anita Ek

 BORGå KONTOR / PORVOON TOIMISTO 

Rolf Wickström
revirinstruktör
alueneuvoja
040 544 8922

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn Arnold-
Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

Monica Lignell

 EKENÄS KONTOR /  TAMMISAAREN TOIMISTO

Eero Uggelberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 471 613

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

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

 SKOGSBRUKSPLANERING / METSÄSUUNNITTELU 

Tomas Korkman
skogsbruks-
planerare
metsäsuunnittelija
0400 825 655

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598


