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Jokamiehenoikeudet 
metsässä

Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Suomalaisten metsäsuhteelle on ominaista halu toimia 
luonnon hyväksi ja tunne, että metsässä saa olla oma it-
sensä. Muun muassa tämä selvisi suomalaisten metsään 
liittyviä tunnetiloja ja metsäsuhdetta kartoittavassa tutki-
muksessa, jonka teki Kantar TNS yhdessä Suomen Metsä-
museo Luston ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa.

Metsä on neljälle viidestä suomalaisesta henkilökoh-
taisesti tärkeä tai erittäin tärkeä. Mielenkiintoista oli kui-
tenkin se, että iällä, asuinpaikalla, sukupuolella tai esi-
merkiksi sillä, omistaako metsää vai ei, ei ollut selvityksen 
mukaan vaikutusta tunnetiloihin.

Myös Päättäjien Metsäakatemia, Suomen Latu ja Tah-
ko Pihkala -seura järjestivät yhdessä eduskunnan maa- ja 
metsätalousvaliokunnan kanssa seminaarin metsän ter-
veysvaikutuksista. Maa- ja metsätalousvaliokunnan pu-
heenjohtaja, kansanedustaja Anne Kalmari, totesi avaus-
sanoissaan, että metsissä samoilu voi olla tulevaisuudessa 
bisnestä. Erityisesti ulkomaalaisille metsä ja siellä liikku-
minen ovat sellaisia elämyksiä, että niistä ollaan valmiita 
maksamaan. Metsien virkistys- ja talouskäyttö eivät sulje 
toisiaan pois, Kalmari muistutti. Eduskunnan on jatkossa-
kin tehtävä sellaisia päätöksiä, että metsät säilyvät käytet-
tävissä jokamiehenoikeuksilla, hän myös totesi.

Ja tässä tullaan asian ytimeen. Me suomalaiset olem-
me tottuneita kulttuuriin, jossa pohjoismainen jokamie-
henoikeus metsissä vallitsee. Metsissä samoileminen ja 
hiljaisuudesta nauttiminen, kevätlintujen viserryksen 
kuunteleminen, marjastaminen ja sienestäminen, kevät-
hangilla auringonpaisteessa aamupakkasilla hiihtely; kaik-
ki nämä ovat harrastuksia, joita pidämme itsestään selvi-
nä. Mutta niin ei ole muualla maailmassa. Metsämaa on 
monissa maissa yhtä yksityistä kuin mikä tahansa raken-
nettu tontti Suomessa. Sinne meneminen ilman omistajan 
lupaa on selvästi kiellettyä. Monessa maassa kasvavat suo-
situt metsäliikuntamuodot kuten maastopyöräily, polku-
juoksu, suunnistus, geokätköily jne. ovat tiukasti rajattu-
ja ja maksullisia harrastusmuotoja. Viime kesänä Tanskan 
matkallamme saimme kuulla, että monelle metsänomista-

jalle Tanskassa tällaisten tapahtumien salliminen on met-
sänomistajalle yhtä tärkeä tulonlähde kuin puunmyyntitu-
lot.

Suomen Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofesso-
ri Liisa Tyrväinen kertoi, että metsä on suomalaisten suo-
sikkiliikuntapaikka, mutta tutkimusta asiasta on vielä hy-
vin vähän. Metsässä liikkuessa liikunnan hyötyjen lisäksi 
saa luonnon omat terveyshyödyt. Metsä tasaa myös yh-
teiskunnan eriarvoisuutta, sillä metsä on ilmainen liikun-
tapaikka, hän totesi.

Jotta me metsänomistajat myös tulevaisuudessa hyväk-
symme kaikkien kansalaisten mahdollisuuden tähän va-
paaseen liikkumiseen ja sen mukanaan tuomat välittömät 
ja välilliset terveysvaikutukset, vaaditaan pitkäjänteistä 
kaikkien osapuolten kunnioittamista. Vapaa-ajan kansan 
on liikuttava maastossa vastuullisesti, koiraihmisten pidet-
tävä koiransa kytkettyinä varsinkin luonnon ja sen eläimis-
tön ollessa häiriölle herkkiä, ajopelillä liikkuvien pysyttävä 
sovituilla reiteillä, sienestäjien ja marjastajien varmistutta-
va, etteivät häiritse syysmetsästäjiä ja niin edelleen. Eri-
laiset hakkuut ovat metsänomistajan tapa hyödyntää uu-
siutuvaa luonnonvaraansa ja sitä ei tule tuomita tai pitää 
negatiivisena toimena. Tietysti myös metsänomistajan on 
kunnioitettava omassa toiminnassaan suurta yleisöä. Her-
kät kohteet voidaan hakata varovasti, vaellusreittejä ei ole 
pakko raivata sikin sokin niin, että polut muistuttavat es-
teratoja jne.

Mutta jos päättäjillä ei ole samaa kaukonäköistä ja vii-
sasta ajattelutapaa kuin aikaisemmin mainitulla kansan-
edustaja Anne Kalmarilla, siis rivien välistä päätellen, että 
metsämaata ei tule verottaa kiinteistöverolla, on tämä va-
paus vaarassa loppua. Ehdoton edellytys sille, että suurel-
la yleisöllä on nämä vapaudet yksityisillä metsämailla, on 
se, että yhteiskunta ei kanna kiinteistöveroa metsämaasta 
huolimatta siitä, onko metsänomistajalla puunmyyntitulo-
ja vai ei. Tällainen metsänomistajia rasittava tasavero olisi 
aivan varmasti lopun alku pohjoismaalaisen vapaan joka-
miehenoikeuden hyväksymiselle.

Jokamiehenoikeudet 
metsässä
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Metsäteollisuus

Suomen metsäteollisuuden markkinati-
lanne oli viime vuonna kokonaisuutena 
hyvä. Puupohjaisten tuotteiden osuus 
Suomen vientituloista kasvoi. Myöntei-
nen ilmapiiri ympäröi edelleen kotimai-
sen puun käyttöä lisääviä investointeja, 
mikä on osoitus suomalaisen metsäte-
ollisuuden kilpailukyvystä.

Metsäteollisuuden tuotanto kas-
voi Suomessa vuonna 2017. Karton-
gin tuotanto oli yhdeksän prosenttia 
suurempi kuin vuotta aiemmin. Sellun 
tuotanto oli uusien investointien vauh-
dittamana kolme prosenttia suurem-
pi kuin edellisenä vuotena ja nousi 7,7 
miljoonaan tonniin. Sahatavaran tuo-
tanto kasvoi viidellä prosentilla ja oli 
11,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 
2017. 

Sahatavaran vienti Suomesta oli 
vuonna 2017 suurempaa kuin koskaan 
aiemmin ja nousi 9,3 miljoonaan kuu-
tiometriin. Vientimäärä kasvoi noin 
kahdeksan prosenttia verrattuna vuo-
teen 2016. Sahatavaran vientihinnat 

Vuosikatsaus 2017
Teksti: Magnus Wiksten

nousivat keskimäärin parilla prosentil-
la. Sahatavaran vienti Kiinaan kasvoi 
edelleen ja Kiinan osuus suomalaisten 
lankkujen viennistä oli jo noin 20 pro-
senttia.  

Metsänhoito

Metsänviljelyala oli hieman pienempi 
kuin edellisenä vuotena, ja reviiri vä-
litti reilut 1,2 miljoonaa tainta. Maan-
muokkausala pieneni aavistuksen 
vuonna 2017 ollen yhteensä 1009 heh-
taaria. Taimikonhoidon ja nuoren met-
sän kunnostuksen ala oli melkein 1700 
hehtaaria.

Puukauppa

Korjuuolosuhteet talvella 2017 oli-
vat vaihtelevat ja talvi oli lyhyt. Län-
nessä routa hävisi melko nopeasti, kun 
taas idässä routa pysyi maassa paikoin 
maaliskuulle. Alkuvuodesta reviirin 
korjuukapasiteetti kävi täydellä teholla 
ja muutama ylimääräinen korjuuketju 
otettiin käyttöön, jotta kaikki talvilei-

mikot olisi saatu hakattua. Valitetta-
vasti hyvä korjuukeli loppui lyhyeen 
ja osa hakkuista jouduttiin siirtämään 
seuraavaan talveen. 

Korjuumäärät vuoden alusta maa-
liskuun loppuun olivat noin 30 000 
m3 suuremmat kuin normaalisti. Tämä 
etumatka kuitenkin pieneni sateisen 
kesän ja erityisen sateisen syksyn ku-
luessa 10 000 kuutiometriin. Marras- 
ja joulukuussa korjuuolosuhteet olivat 
niin huonot, että vain noin 50 % suun-
nitelluista puumääristä saatiin hakat-
tua ja luovutettua. 

Reviirin kokonaispuunvälitys, si-
sältäen niin pyöreän puutavaran kuin 
hakkeen, oli vuonna 2017 683 487 
m3. Toimintasuunnitelman mukaan 
vuoden 2017 tavoite oli 710 000 m3. 
Reviiri välitti siten puuta reilut 25 000 
m3 suunniteltua vähemmän ja tämä oli 
suoraan seurausta loppusyksyn huo-
noista korjuuolosuhteista. Energia-
puunkäyttö pysyi suurin piirtein samal-
la tasolla kuin vuonna 2016, vaikka 
vuoden 2017 lämpötilat olivat tavan-
omaista korkeampia.
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Kuusitukin keskihinta nousi vuoden 
aikana melkein 3 €/m3.Muiden tukki-
en hinnat nousivat myös, mutta huo-
mattavasti vähemmän. Kuitupuiden 
hinnat pysyivät melko vakaina koko 
vuoden. Vuoden loppua kohti johti Itä-
meren alueella vallinnut puupula lähes 
kaikkien puutavaralajien hintojen nou-
suun.

Koulutus ja tiedotus

Reviirin toimihenkilöt olivat vuoden 
aikana mukana eri kursseilla ja tapaa-
missa jakamassa ajankohtaista tietoa 
metsänomistajille. Maaliskuussa re-
viiri järjesti metsäkonepäivän Koskis-
sa ja samassa kuussa reviiri osallistui 
myös metsänomistajille järjestettyyn 
yhteiseen tilaisuuteen Rajamäellä. Tou-
kokuussa reviiri oli mukana suosituil-
la Tammisaaren Expo-messuilla Kar-
jaalla ja kesäkuussa Sipoo-messuilla. 
Koko reviirin alueen yhteiset metsätai-
tokilpailut järjestettiin 12. lokakuuta 
Sipoossa. Reviirilehti ilmestyi vuoden 
aikana kaksi kertaa. Tiedotusta täy-
dennettiin jutuilla joukkoviestimissä ja 
ammattijulkaisuissa. 

Vuoden aikana reviirin henkilökun-
ta osallistui useille kursseille ja jatko-
koulutustilaisuuksiin. Kymmenen hen-
kilöä maastohenkilöstöstä on käynyt 
Management Institute of Finlandin jär-
jestämän liiketalouden peruskurssin 
ja yksi henkilö on suorittanut myyn-
tipäällikön ammattitutkinnon samas-
sa koulutusohjelmassa. Henkilökunta 
osallistui Metsätalouden talvipäiville 
Vantaalla. 

Kesäkuussa reviirin henkilöstö ja 
hallitus vierailivat Tanskassa mm. saa-
massa tietoa, kuinka myrskytuhoja 
mahdollisesti voitaisiin torjua. Tans-
ka ei ole suuri metsämaa, mutta siellä 
myrskytuhojen torjunta on jo pidem-
män aikaa ollut keskeinen osa metsä-
taloutta. Hoitomuodot perustuvat pit-
kälti jatkuvaan kasvatukseen, jossa 
pyritään siirtymään monokulttuurista 
monimuotoisempaan metsänhoitoon, 
sekä puulajivalintaa että ikärakennet-
ta koskien. 

Valtuusto ja hallitus 2017

Valtuuston kevätkokous pidettiin 6. 
huhtikuuta Tallinnassa. Hallituksen 
puheenjohtaja Otto von Frenckell to-
tesi johdannossa, että reviirin voimassa 
oleva strategia on vuodelta 2005 ja yh-
teiskunnassa on tapahtunut paljon sen 
jälkeen. Lainsäädäntö on muuttunut ja 
reviiri toimii tänä päivänä aivan toisen-
laisten toimintaedellytysten alla. An-
ders Winqvist valittiin kokouksen pu-
heenjohtajaksi ja toimintakertomus ja 
tilinpäätös vuodelle 2016 hyväksyttiin 
ja muut sääntömääräiset asiat käsitel-
tiin. Kokousneuvotteluiden jälkeen val-
tuusto piti strategiaseminaarin.

Syyskokous pidettiin 12.joulukuu-
ta Överbyssä Espoossa. Kokousta ava-
tessaan hallituksen puheenjohtaja Otto 
von Frenckell totesi, että syksyn aika-
na on satanut enemmän kuin koskaan. 
Tämä on vaikuttanut kaikkeen luon-
nonvaroja hyödyntävään toimintaan. 
Reviirin puunkorjuutoimintaan sateet 
ovat vaikuttaneet mitä suuremmassa 
määrin ja tilanne on vähintään haasta-
va.

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Markus Johansson. Reviirin toi-
minnan ja hallinnon tarkastamiseen 
vuodelle 2018 valittiin tilintarkasta-
jaksi Bengt Nyholm, CGR, ja varatilin-
tarkastajaksi Ernst & Young Ab. Val-
tuusto vahvisti reviirin jäsenmaksun ja 
toimitusmaksut vuodelle 2018. Maksut 
pysyivät samoina kuin edellisvuonna.

Hallitus piti vuoden aikana yh-
teensä kahdeksan kokousta. Otto von 
Frenckell toimi puheenjohtajana ja 
Gösta Lundström varapuheenjohtaja-
na.

Talous

Reviirin tilinpäätös näyttää 317 059 
euron ylijäämää. Ylijäämä johtuu 
myyntivoitosta, jota syntyi, kun reviiri 
myi Silvadatan osakkeet, osan pörssi-
noteeratuista osakkeista sekä asunnon 
Inkoossa. Varat, jotka edellä mainitun 
omaisuuden myynnistä saatiin, on si-
joitettu uudelleen.

Kirjanpidon tulos liiketoimin-
nan osalta oli välitilinpäätöksessä 
31.10.2017 reilut 88 000 € ylijäämäi-
nen. Tarkistetun tilinpäätöksen jälkeen 
liiketoiminta näyttää vuoden lopussa 
voittoa reilut 29 000 €. Tämä osoittaa, 
kuinka herkkä reviirin talous on puu-
kaupan häiriöille. Ennätyssuuret sade-
määrät, joita saatiin loka-, marras- ja 
joulukuussa, aiheuttivat sen, että liike-
toiminnan tulos muuttui reilusta voi-
tosta vaatimattomammaksi voitoksi.

Vuonna 2017 kannettiin kolmat-
ta vuotta jäsenmaksua. Jäsenmaksu 
toi 498 597 euroa, noin 12 000 eu-
roa vähemmän kuin vuonna 2016. Vä-
hennyksen suuruus oli nyt puolet siitä, 
mitä se oli vuosien 2016 ja 2015 välil-
lä. Tämä tarkoittaa, että jäsenyyden ir-
tisanomisen innokkuus on laantunut. 

Tuloslaskelmassa suurin kuluerä on 
henkilöstökustannukset. Vuoden aika-
na on mm. kilometrikorvausten ja päi-
värahojen sekä kotitoimistokorvausten 
ohjeita tarkistettu. Kustannussäästö, 
joka on näillä toimenpiteillä saavutet-
tu, on vajaat 40 000 euroa. Kokonais-
kustannukset vuodelle 2017 laskivat 
melkein 80 000 euroa edellisvuoteen 
verrattuna.

Tanskan vierailu 2017
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”Kuorossa laulaminen olisi varmasti aika hauskaa, on-
kohan kansalaisopistolla minulle sopivaa kuoroa, johon 
voisin liittyä syksyllä”, miettii Anita. Muuten hän on sitä 
mieltä, että hänestä on ihan turhaa kirjoittaa mitään. ”Kir-
joita, että olen siirtynyt eläkkeelle ja että työni on jaettu. 
Tammisaaren toimisto hoitaa Porvoon joen länsipuoliset 
asiat ja Lovisan toimisto itäpuolen”, selittää Anita. Ani-
ta on ollut eläkeläinen tammikuusta lähtien ja hän lopetti 
työnteon toukokuussa.

Anita on syntynyt ja kasvanut Turun saariston Houts-
karin kunnassa. Hänen pikkuveljensä Rune asuu vielä per-
heen kotitilalla Houtskarissa. Rune kertoo: ”Isämme työs-
kenteli luotsina Korppoossa ja Anita ehti käydä kaksi 
vuotta Korppoon kansankoulua. Kun isämme sai siirron 
tänne Houtskariin, Anita kävi kansakoulun loppuun tääl-
lä. Seuraava koulu oli Turussa, Turun ruotsinkielinen tyt-
tölyseo. Saariston oppilaat asuivat asuntolassa, koska mat-
kat kotiin olivat pitkiä ja hankalia. Muistan, että Anita jo 
nuorena piti tanssimisesta ja että hän oli hyvin musikaali-
nen. Kotona kutsuimme häntä Dojaksi sillä hänen oikea 
nimensä on Doris, Anita on hänen toinen nimensä”.

Turun jälkeen Anita jatkoi opintoja Porvoon kauppa-
opistolla, mistä hän valmistui merkonomiksi. Työsken-
neltyään vuoden kaupassa hän sai työpaikan Tehdaspuun 
Porvoon toimistolta vuonna 1973. Ragnar Gartz oli sa-
maan aikaan töissä Tehdaspuulla. ”Anita tunnettiin ah-
kerana ja tarkkana työntekijänä. Ainoa asia, mikä häntä 
harmitti, oli, ettei hän ollut syntynyt paria viikkoa myö-
hemmin niin hän olisi syntynyt iloisella 50-luvulla”, muis-
taa Ragnar. Lamavuodet 90-luvun alussa sekoittivat puu-
markkinat ja muun muassa Tehdaspuu lakkautettiin 
puunhankintaorganisaationa. Vuonna 1993 Ragnar siir-
tyi toiminnanjohtajaksi Porvoon-Sipoon yksityiselle met-
säreviirille. ”Kun lama hellitti otteensa ja puumarkkinat 
piristyivät, tarvitsimme lisää työntekijöitä konttoripuolel-
le. Anita aloitti meillä vuonna 1994. Anita oli sopiva teh-
tävään, koska hän tunsi ennestään metsänomistajat ja met-
säala oli tuttua hänelle”, kertoo Ragnar. 

Työkavereidensa kesken Anita tunnetaan humoristise-
na, nopeana ja tarkkana työntekijänä; hänen työpöydäl-
lensä eivät paperit kasaannu! Anitaa kuvaillaan myös 
auttavaiseksi. ”Aina kun olen unohtanut jotain, Anita 
muistuttaa minua heti, kun tulen toimistolle”, kertoo tun-
temattomana pysyttelevä metsäneuvoja. ”Jatkossa on kai 
itse pidettävä asiat järjestyksessä”. Tähän Anita varmas-
ti käyttäisi usein lausumansa lauseen; ”Tunnen katraani”.

anita ek Jäi eläkkeelle
Teksti: Torolf Finnbäck

Ulrika Wahlberg hoitaa puumaksuja ja laskutusta alu-
eella Sipoo – Länsi-Porvoo. Hän työskentelee reviirin 
Tammisaaren konttorissa ja hänet tavoittaa puhelimit-
se: 019 241 5800 tai sähköpostitse: ulrika.wahlberg@
revir.org
 
Beata Forslund hoitaa puumaksuja ja laskutusta alu-
eella Itä-Porvoo ja Heidi Hurmerinta metsänhoidon 
laskutusta alueella Porvoo-Sipoo. He työskentelevät 
reviirin Loviisan konttorissa ja heidät tavoittaa puheli-
mitse: 019 509 014 tai sähköpostitse: beata.forslund@
revir.org ja heidi.hurmerinta@revir.org
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Tomas Korkman, joka on viimeiset viisi vuotta toiminut 
metsäsuunnittelijana Länsi-Uudellamaalla, jäi eläkkeelle 
1.5.2018.

Tomas valmistui työnjohtajaksi Tammisaaren metsä-
opistosta vuonna 1975. Suoritettuaan varusmiespalveluk-
sensa hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Föreningen för 
Skogskultur, jossa hänen työtehtäviinsä kuului metsäau-
toteiden ja ojitusten suunnittelu Kirkkonummen ja Van-
taan välisellä alueella. Tomaksen ensitutustuminen metsä-
reviiriin oli syksyllä 1980, jolloin hän toimi leimausapuna 
Siuntion ja Inkoon alueella. - Siihen aikaan kaikki puut lei-
mattiin. Poistettaviin puihin leimattiin yksi väri ja jäljelle 
jääviin toinen. Jopa ensiharvennukset leimattiin!

17. elokuuta 1981 Länsi-Uudenmaan yksityinen metsä-
reviiri palkkasi Tomaksen vakituiseen työsuhteeseen. To-
mas sai hoitaakseen Berndt Johanssonin vanhan alueen, eli 
Inkoon pohjoispuolen sekä osan Karjaan aluetta. Muuta-
man vuoden kuluttua alue laajeni koskemaan myös eteläis-
tä Inkoota saaristo mukaan luettuna Lars-Åke Grönqvistin 
jäätyä eläkkeelle. Tomas muutti perheineen Mustiosta In-
kooseen 1986, ja on asunut Inkoossa siitä lähtien.

Elämänsä aikana Tomas on saanut kokea ns. metsäalan 
koko kehityksen. Tomas muistelee lapsuusaikaansa koti-
paikallaan Medvastössä, kun rangaistusvangit hakkasivat 
metrin halkoja pokasahalla ja kirveellä. Puut ajettiin he-
vosella Medvastön salmeen, josta ne sitten ajettiin proo-
mulla eteenpäin Helsinkiin. Kun Tomas aloitti metsäuran-
sa 1980-luvulla, puut hakattiin käsin ja osa puista ajettiin 
vieläkin hevosella tienlaitaan. Metsänomistajat olivat suu-
rilta osin omatoimisia, ja Tomas kävi usein heitä katso-
massa työn aikana. ”On aina ollut mukavaa olla metsän-
omistajien kanssa tekemisissä, olen aina ollut sitä mieltä. 
Työkaveritkin ovat olleet mukavia ja olen viihtynyt heidän 
kanssaan. Inkoon alueella oli parhaimmillaan 21 metsu-
ria töissä”, Tomas muistelee. ”Kaikki metsätaimet olivat 
paljasjuurisia, ja ne piti istuttaa välivarastoon ennen varsi-
naista istutusta. Se oli valtava työ keväisin”, Tomas muis-
telee. Vähitellen koneet valtasivat puunajon, ja ensimmäi-
set hakkuukoneet yleistyivät 90-luvun alussa. Siitä lähtien 
kehitystahti on vain kiihtynyt.

Tomaksella on aina ollut palava kiinnostus valokuvaa-
miseen. Hän osti ensimmäisen kameransa 1973 ja kehitti 
siihen aikaan kaikki kuvansa itse. Vuosien mittaan kame-

tomas korkman  
Jäi eläkkeelle

Teksti: Ulrika Wahlberg

ra on kuulunut Tomaksen vakiovarusteisiin metsässä työs-
kentelyn aikana. Hänen lumoavia luontokuvia on useas-
ti saatu ihailla Metsäreviirin lehden kannessa. Kamera on 
jatkossakin käsillä, kun Tomas viettää aikaa muiden mieli-
harrastustensa parissa, eli kalastuksen ja metsästyksen. So-
siaalisessa mediassa voi usein ihailla Tomaksen erikokoisia 
ja eri lajia olevia saaliita sekä ihailla kauniita luontoelä-
myksiä metsäretkiltä mäyräkoiran kanssa.
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Kilpailu metsänomistajista on kasva-
nut Metsäreviirin alueella huomatta-
vasti viime vuosien aikana ja sen voi 
huomata etenkin nyt, kun Metsäkes-
kuksen metsätieto on tullut vapaasti 
kaikkien saataville. Pysyäkseen mu-
kana kehityksessä ja hoitaakseen 
asiakasyhteyksiä ja jäseniä parhaalla 
mahdollisella tavalla on Metsärevii-
rin henkilökuntaa ollut koulutukses-
sa Management Institute of Finlan-
dissa.

Kymmenen henkilöä Metsäre-
viirin kenttähenkilöstöstä osallistui 
yritystalouden peruskurssille. Kou-
lutuksen tarkoitus oli syventää osal-
listujien taitoja asiakassuhteiden 
hallinnassa ja myynnissä. Kurssin is-
kulause oli ”Spesialistista asiakas-
tuntijaksi”. Koulutus kesti vuoden 
ja siihen osallistui henkilöitä myös 
muista metsänhoitoyhdistyksistä.

Koulutusohjelma koostui sekä 
lähiopetuksesta että itsenäises-
tä opiskelusta. Itseopiskelu koostui 
etupäässä työssäoppimisesta, mut-
ta myös eri osuuksista, joissa osallis-
tujien piti osoittaa ammattitaitonsa 
suorittamalla välitehtävä sekä ra-
portoida se. Välitehtävä ja raportti 
arvioitiin.

Lähiopinnoissa oli erilaisia luen-
toja aiheista asiakashoito ja myynti, 
mutta myös luentoja, joiden tarkoi-
tuksena oli, että osallistujat oppisi-
vat tuntemaan itseään ja tulisivat pa-
remmiksi ajankäytön suunnittelussa 
ja priorisoinnissa.

Raporttien ja lähiopintojen lisäk-
si osallistujien tuli kirjoittaa myös 
kehitysprojekti. Aiheet Metsärevii-
rin kehitysprojektiin työstettiin yh-
dessä työnantajan kanssa. Aiheet 
valittiin Metsäreviirin toiminnan 
osa-alueilta, joilla katsottiin olevan 

kehitystarvetta ja osa-alueilta, jot-
ka lähitulevaisuudessa tarvitsevat 
kehittämistä. Kaikki kehitysprojek-
tit, jotka Metsäreviirin osallistujat 
tekivät, olivat erittäin hyviä ja nii-
tä voidaan kokonaan tai osin panna 
toimeen Metsäreviirin toiminnassa 
pidemmän ajanjakson aikana.

Osallistujilta saadut yleiset kom-
mentit ovat olleet, että koulutus oli 
antoisa, mutta samalla se oli suuri 
kuormitus, kun koulutuksen lisäksi 
oli normaali työ hoidettavana. En-
nen kaikkea osallistujien mielestä 
lähiopetustilaisuudet olivat erittäin 
hyviä, kun sai vaihtaa kokemuksia 
ja ajatuksia muista metsänhoitoyh-
distyksistä olevien henkilöiden kans-
sa. Lähiopetustilaisuuksien luennoit-
sijat ovat myös saaneet osallistujilta 
hyvää palautetta. Luennoitsijat he-
rättivät uusia ajattelutapoja ja esitti-
vät erilaisia työskentelytapoja, joita 
osallistujat yrittivät soveltaa joka-
päiväisessä työssään hoitaakseen 
asiakasyhteyksiä paremmin ja te-
hokkaammin.

Suuri kiitos teille, jotka osallis-
tuitte. Suuri kiitos myös Metsäre-
viirin muulle henkilökunnalle, joka 
on saanut niskoilleen vähän enem-
män töitä, kun osa porukasta on ol-
lut koulutuksessa.

Seuraavat henkilöt osallistuivat 
koulutukseen:

Adamsson Fredrik, Byman Mi-
kael, Fabritius Mikael, Finnbäck 
Torolf, Furu Niklas, Larsén Daniel, 
Moring Mikael, Rikberg Svante, Si-
mosas Ove och Sundqvist Stefan.

miF-koulutus
Teksti: Robert Andersson ja Stefan Borgman

Sen lisäksi, että kymmenen henki-
löä osallistui yritystalouden perus-
kurssille, Robert Andersson osallistui 
myyntipäällikön koulutukseen sa-
massa laitoksessa. Kurssin tavoite oli, 
että osallistujat saisivat tietämystä ja 
työkaluja asiakassuhteiden ja myyn-
nin strategisten asioiden hoitamiseen. 
Kurssin otsikko oli ”Metsämiehes-
tä myyntijohtajaksi”. Koulutus kesti 
puolitoista vuotta. Kurssin osallistujat 
olivat toiminnanjohtajia, asiakaspääl-
likköjä ja korjuupäällikköjä eri met-
sänhoitoyhdistyksistä ympäri Suomen.

Tämäkin kurssi koostui lähiopetuk-
sesta ja itsenäisestä opiskelusta, jossa 
itsenäinen opiskelu oli työssä oppimis-
ta. Tällä kurssilla ei ollut välitehtäviä, 
mutta saadakseen kurssin suoritetuksi 
osallistujien tuli tehdä kehitysprojekti. 
Projekti koostui projektisuunnitelmas-
ta sisältäen kustannuslaskelman ja ra-
portoinnin itse projektin tekemisestä. 
Tässäkin osallistuja sai työnantajalta 
projektin aiheen, joka koski osa-alu-
een kehitystarvetta. 

Kurssilla oli 12 lähiopetustilai-
suutta. Lähiopetuksen pääteemoja oli-
vat asiakasstrategia, myyntistrategia, 
asiakassegmentointi, myynninohjaus 
ja myyntitehokkuus. Jotta lähiopetus 
olisi ollut vuorovaikutteisempaa jaet-
tiin osallistujille erilaisia tapauksia rat-
kaistaviksi.

Robertin mielestä kurssi oli erittäin 
hyvä. Erityisesti lähiopetustilaisuudet 
olivat antoisia, kun saattoi jakaa ko-
kemuksiaan muiden kanssa. Luennoit-
sijat tällä kurssilla olivat kannustavia 
ja päteviä. Robert katsoo lopulta, että 
olisi hyvä jatkaa vastaavia tilaisuuksia 
säännöllisesti toiminnan parantami-
seksi ja kehittämiseksi. 
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T Ä R K E Ä Ä !
i lmoita muutoksista!

Metsäreviiri pitää yllä jäsen- ja asiakasrekisteriä. Toukokuussa voimaan astunut EU-tietosuoja-asetus tuo 
uusia vaateita rekisterinpidosta ja rekisteriselosteista. Jotta saisimme palveltua teitä ja pystymme vas-
taamaan asetuksen vaateisiin, pyydämme teitä ilmoittamaan mahdolliset omistuksen, nimen, osoitteen 
tai muiden yhteystietojen muutokset meille.

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

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

Eteläinen metsäreviiri ry, Tunnus 5011881, 00003 VASTAUSLÄHETYS

Johan Engstrom
Toimitusjohtaja
0400 304 963

johan.engstrom@nyved.fi

Kaj Linden
Hankintaesimies
0400 304 173

kaj.linden@nyved.fi

Kristian Ginman 
Hankintaesimies 
0400 788 038 

kristian.ginman@nyved.fi

David Lundqvist
Hankintaesimies

040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi

Konttorimme ovat suljettuna 16. – 29.7.2018 
henKilöKunnan Kesälomasta johtuen.
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Itä-Uudellamaalla on havaittu rus-
keita kuusentaimia pari – kolme 
vuotta vanhoilla istutuksilla. Taimet 
ovat yleensä ruskeita latvasta, mut-
ta niillä voi myös olla vihreä latva ja 
ruskeita neulasia taimen keskiosas-
sa.

Luonnonvarakeskus Luken tut-
kija Marja Poterin mukaan on mel-
ko varmasti kyse kevätahavasta eli 
kevätkuivuudesta. Tänä vuonna, 
kun oli lunta ja routaa, ovat taimet 
olleet kunnolla jäässä. Kun lämmin 
kevätaurinko on sulattanut taimen, 
se on alkanut haihduttaa vettä. Jos 
juuret ovat silloin vielä olleet jäässä, 
ne eivät ole voineet toimittaa taimen 
latvukselle vettä, ja neulaset ovat al-
kaneet kuivua. Taimi selviää yleen-
sä kevätahavasta ja jatkaa kasvuaan 
normaaliin tapaan. Jos taimi on pa-
hasti kuivunut, voi kasvu tilapäises-
ti heikentyä.

keVätahaVaa kuusentaimilla
Teksti: Rune Grönberg

nen itämis- ja kasvualusta juurikäävälle. 
 ✔ Kuusen juurikääpä lahottaa kuusen 
runkopuuta. Leimikossa jopa 40 
prosenttia tukkipuusta voi joutua 
kuitupuu- tai energiapuupinoon ty-
vilahon takia. Tämä tarkoittaa met-
sänomistajalle noin 4 000 euron tu-
lonmenetystä hehtaaria kohti. 

 ✔ Männyn juurikääpä vähentää aluksi 
mäntyjen tilavuuskasvua ja lopulta 
puu kuolee. Nuoret puut saattavat 

kuolla tyvitervastautiin nopeasti, 
jopa yhden kasvukauden aikana. 

 ✔ Laki metsätuhojen torjunnasta sää-
tää kantokäsittelyn pakolliseksi kai-
kissa hakkuissa 1. toukokuuta ja 
30. marraskuuta välisenä aikana. 

 ✔ Hakkuukone suihkuttaa kannoille 
joko urealiuoksen tai biologisen har-
maaorvakkaliuoksen. Sama aine toi-
mii sekä kuusen tyvilahon että män-
nyn tyvitervastaudin torjuntaan. 

kantokäsittely  
estää uudet  

Juurikääpätartunnat
Teksti: Annikka Selander, Suomen metsäkeskus

Kantokäsittely vähentää juurikäävän 
itiötartuntoja yli 90 prosenttia, kun 
torjunta-aine peittää koko kannon. 
Liuokseen lisätään sinistä väriainetta, 
jotta hakkuukoneen kuljettaja pystyy 
seuraamaan työnsä jälkeä. Kuva: 
Pekka Kuitunen

Sekä kuusen että männyn juurikääpä 
levittää itiöitä koko sen ajan vuodesta, 
kun lämpötila ylittää +5 astetta. Tuo-
reet kantopinnat ovat paras mahdolli-
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Taimikon varhaishoito on yksi metsän 
kiertoajan kustannustehokkaimmista 
toimenpiteistä. Oikeaan aikaan tehty 
taimikonhoito antaa metsäreviirin alu-
eella kolmanneksen suuremmat netto-
tulot verrattuna siihen, että toimenpide 
jää tekemättä. Metsien uudistamistoi-
menpiteet ovat parantuneet kasvupai-
kalle soveltuvilla maanmuokkausme-
netelmillä ja laadukkaammilla taimilla. 
Tämän ansiosta nuorten metsien kasvu 
on nopeutunut. Viivästyneet toimenpi-
teet taimikoissa lisäävät työn kustan-
nuksia noin kymmenen prosenttia vuo-
dessa.

Taimikon varhaishoito tehdään, 
kun kasvatettavan taimikon keskipi-
tuus on 0,7 – 3,0 m. Tälle työlle voi saa-
da kestävän metsätalouden rahoituslain 
(Kemera) tukea 160 euroa hehtaarilta. 
Kasvatuskelpoisen puuston ollessa yli 3 
metriä ja keskiläpimitan ollessa ennen 
työn aloittamista ja työn jälkeen alle 16 
senttimetriä, metsänomistaja voi saa-
da saman lain mukaista Kemera-tukea 
nuoren metsän hoidosta 230 euroa heh-

taarilta. Jos nuoren metsän hoidon yh-
teydessä kerätään pienpuuta, voidaan 
tukea korottaa 200 eurolla hehtaaria 
kohden. Työn voi aloittaa heti sen jäl-
keen, kun hakemus on jätetty Suomen 
metsäkeskukselle.

taimikon Varhaishoito  
Ja nuoren metsän hoito  

kannattaa aina
Teksti: Stefan Borgman

Valtakunnan metsien 12. inventoin-
nin mukaan Suomen nuorissa metsis-
sä on valtava hoitotarve – Ota yhteyttä 
reviirineuvojaasi, hyödynnä Kemera-
tuet ja laita metsäsi kuntoon.

11



Metsäsuunnitelman laadinta käynnis-
tyy, kun metsänomistaja ottaa yhteyttä 
metsänhoitoyhdistykseen ja tilaa met-
säsuunnitelman. 

Jotta suunnittelija tietää, millä sil-
mällä metsää katsoa, on hyvä, että 
maanomistaja kertoo jotain ajatuksis-
taan ja tavoitteistaan metsää koskien. 
Tavoitteita ja toiveita voivat olla esim. 
säästää jokin alue tai huomioida riis-
ta, suosia luontaista uudistamista tai 
jotain tiettyä puulajia, tasoittaa kehi-
tysluokkajakaumaa tai hakata mah-
dollisimman paljon. Suunnittelijan on 
myös hyvä tietää, tekeekö metsänomis-
taja itse metsänhoitotöitä tai hakkuita. 
Joskus metsänomistaja on vasta saanut 
metsäpalstansa eikä tiedä asiasta mi-
tään, sekin on yksi lähtökohta.

Maastokäynnillä suunnittelijal-
la on yleensä pohjalla vanhat metsä-

metsäsuunnittelu  
Ja tila-arVio

Teksti: Ulla Inkeroinen

suunnitelmatiedot tai metsäkeskuksen 
metsään.fi-palvelusta saadut laserkei-
laustiedot. Kuvion rajoja muokataan 
tuoreen ilmakuvan ja maastohavain-
tojen mukaan. Kuvioittain arvioidaan 
puustomäärä ja puutavaralajijakaumat 
ja määritetään hakkuu- ja hoitotoimet 
seuraavan kymmenen vuoden ajalle. 
Samalla katsotaan mahdolliset tuhot ja 
metsän terveydentila sekä luontokoh-
teet.

Metsäsuunnitelman valmistuttua 
suunnittelija käy suunnitelman läpi 
metsänomistajan kanssa. Yleensä riit-
tää karttojen katsominen pöydän ää-
ressä, mutta toisinaan, varsinkin uu-
sien metsänomistajien kohdalla, voi 
metsän kiertäminen yhdessä maastos-
sa olla paikallaan, jotta metsänomista-
ja hahmottaa asian paremmin.

Metsänomistaja saa niin halutes-
saan uudet suunnitelmatietonsa Met-
säselain-mobiilipalveluun. Siten tiedot 
kulkevat mukana ja suunnistaminen 
metsässä on helppoa. Kartalla näkyvät 
kuviorajat ja GPS-paikannin näyttää 
sijainnin kartalla. Kuvion tietoja voi 
tarkastella puhelimen näytöltä ja ver-
rata silmien edessä näkyvään. 

Metsäselaimen saavat maksutta 
käyttöönsä kaikki reviirin jäsenet. Met-
sätietojen sisältö riippuu siitä, mitä tie-
toja metsästä on reviirin järjestelmässä. 

Metsäsuunnitelma näkyy kokonaisuu-
dessaan, mutta jos tilalla ei ole suunni-
telmaa, sovelluksessa näkyvät toteute-
tut hakkuu- ja metsänhoitokuviot. Jos 
sellaisia ei ole, tilanrajat ja karttapoh-
ja auttavat silloinkin maastossa liikku-
misessa. Sovellus on käyttäjien mukaan 
ollut toimiva ja helppokäyttöinen. 

Tila-arvio tulee ajankohtaiseksi 
mm. silloin, kun tila on vaihtamassa ta-
valla tai toisella omistajaa. Arviota tar-
vitaan, kun tilalla tehdään sukupolven 
vaihdos, tila myydään tai lahjoitetaan 
tai tehdään kuolinpesän perunkirjoi-
tus. Arviota voidaan tarvita myös, jos 
metsää käytetään esim. lainan vakuute-
na. Tila-arviossa tehdään samanlainen 
maastoinventointi kuin metsäsuunni-
telmaa tehtäessä, joten yleensä suunni-
telman ja arvion tekeminen kannattaa 
yhdistää. Näin säästää kustannuksissa.

Suuremmilla metsäalan toimijoilla 
on netissä erilaisia metsänarvolasku-
reita. Näiden antamat laskelmat perus-
tuvat eri lähteistä saatuihin puustotie-
toihin ja keskiarvoihin ja laskelmien 
tulokset ovat kirjavia. Tällaisia laskel-
mia voi käyttää hahmottamaan met-
sän arvon suuruusluokkaa, mutta ne 
eivät korvaa maastossa tehtyä tila-ar-
viota, eikä niitä pidä käyttää sellaise-
naan esim. sukupolvenvaihdoksen tai 
tilakaupan perustana.
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Suomalaisella metsäteollisuudella me-
nee tällä hetkellä hyvin. Metsäteolli-
suus on onnistunut saamaan jalansijaa 
uusilla markkinoilla Aasiassa ja lisäk-
si myös Euroopassa ja Pohjois-Afri-
kassa suomalaisen metsäteollisuuden 
tuotteiden kysyntä on suurta. Vuoden 
2017 äärimmäisen märkä kesä ja syksy 
vaikeuttivat puunkorjuuta samaan ai-
kaan, kun puutavaran kysyntä oli suur-
ta, ja tämä on johtanut siihen, että teol-
lisuuden puuvarastot ovat lähes tyhjät 
ja tehtaat elävät kädestä suuhun. Li-
säksi uudet ja laajennetut tuotantolai-
tokset tarvitsevat aiempaa enemmän 
puuta.

Kun puutavaran kysyntä kasvaa 
tässä mittakaavassa kuin se on vii-
me aikoina kasvanut, on sillä yleensä 
myönteinen vaikutus puunhintoihin. 
Niin tälläkin kertaa. Havutukin (män-
ty ja kuusi) hinta on ollut nouseva nyt 
yli kahden vuoden ajan ja alkaa lähetä 
kaikkien aikojen ennätystä. Kuitupuun 
kohdalla hinnannousu ei ole kestänyt 
aivan niin pitkään, mutta havukuidun 
(mänty ja kuusi) hinta on noussut jat-
kuvasti melkein vuoden ajan. Havu-
tukin hinnoissa tapahtui erittäin suuri 
harppaus ylöspäin vuoden vaihteessa 
2017-2018 (ks. kuva 1).

Kun puunhinnoissa tapahtuu voi-
makkaita nousuja, niin yleensä jonkin 
ajan kuluttua tapahtuu yhtä dramaatti-
nen hintojen lasku. Olemme jo saaneet 
lukea sanomalehdistä yksityisistä sa-
hoista, jotka ovat ilmoittaneet lopetta-
neensa puutavaran oston, koska niillä 
ei ole mahdollisuutta maksaa tukeista 
tämän hetkisen korkeita hintoja. Myös 
Suomen Sahateollisuus ry. on ilmoitta-
nut, että tilanne alkaa olla sen jäsenille 
kestämätön. 

Joulukuussa 2017 Danske Bank kir-
joitti uutiskirjeessään Metsä ja Talous: 
”Usein sanotaan, että sahojen nousu-
suhdanteet kestävät noin 12 – 16 kuu-

puukauppa käy kuumana
Teksti: Robert Andersson

kautta. Tämän hetkistä nousua on jat-
kunut nyt kokonaista 21 kuukautta. 
Jos uskomme historian toistavan itse-
ään niin sahat elävät jo jatkoajalla, ellei 
tämä sitten ole supersykli.” Jos joulu-
kuussa 2017 suhdannenousua oli kes-
tänyt 21 kuukautta niin se tarkoittaa, 
että nyt olemme jo melkein 26 kuukau-
dessa.

Hinnat ovat monen puutavarala-
jin kohdalla ennätyskorkeita tai aiem-
man ennätyksen tasolla. Reviirin puun-

hinnat ovat kesän ja alkusyksyn osalta 
kilpailukykyisiä. Jos omistaa metsän, 
jonka voi tai joka pitäisi kaataa syk-
syn aikana, niin tuskin on syytä siirtää 
päätöstä. Ota siksi pikimmiten yhteyt-
tä alueneuvojaasi ja sovi tapaaminen, 
jotta voitte keskustella puukaupoista! 
Älä unohda myöskään nuoria metsiä: 
Taimikon raivaus oikeaan aikaan an-
taa erittäin hyvän tuoton investoidulle 
pääomalle.

	

Kuva 1. Tukkien hinnat päätehakkuussa hinta-alue Etelä-Suomi (Lähde Metsä-
lehti 17.5.2018) 
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sampo rosenlew
Teksti: Ulrika Wahlberg

tehoa riittää suurenkin puun käsittele-
miseen. Kuormatila on yhtä suuri kuin 
edellisessä koneessa, silti tämän ko-
neen kokonaispaino täydellä kuormal-
la ja nykyisillä varusteilla jää alle kes-
kikokoisen ajokoneen painoa tyhjänä! 
Kyösti on huomannut, että tuottavuus 
on lisääntynyt 30 prosentilla edelliseen 
koneeseen verrattuna, vaikka kone on-
kin upouusi ja kaikki työsäädöt vielä 
kokeiluvaiheessa. 

Kyösti on ollut alalla pitkään ja on 
työurallaan tutustunut monenlaisiin 
ja -merkkisiin ajokoneisiin. Kun syk-
syllä 2017 oli aika vaihtaa ajokonetta 

Kyösti Alakärppä

Kyösti Alakärppä, urakoitsija Espoon 
konttorin toimialueella, hankki itsel-
leen uuden kuormatraktorin vastaa-
maan nykypäivän haasteita. Sampo 
Rosenlewin esikoinen ajopuolella on 
pieni ja ketterä FR28 kuormatrakto-
ri. Se on varta vasten kehitetty harven-
nuksiin työpariksi Sampo Rosenlewin 
harvennusmonitoimikoneelle, mutta 
toimii tietysti myös minkä tahansa mo-
ton työparina. Pienestä koostaan huo-
limatta ajokone on varustettu suoma-
laisvalmisteisella Agco Power 49 AWF 
124 KW:n dieselmoottorilla, jonka 
vääntövoima on 700 Nm, joten työ-
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Kaj Eriksson Porvoosta vaihtoi ajoko-
netta vuoden vaihteessa. ”Vanha kone 
oli pienempi harvennusajokone ja uusi 
jatkaa samalla linjalla”, Kaj kertoo ko-
neenvaihdosta. Kaj itse ajaa harven-
nushakkuukonetta. ”Minun mielestäni 
ajokoneen ei pidä olla hakkuukonetta 
leveämpi. Raskaat koneet pilaavat her-
kästi puiden juuret. Kun harvennan, 
yritän saada kaikki risut ajouralle. Har-
vesterilla yllän 11 metrin päähän ajou-
ran keskikohdasta, joten uralle kertyy 
yleensä paljon risua. Viimeisimmässä 

korjuujäljentarkastuksessa ajouraväli 
oli 18 - 24 metriä”, Kaj kertoo. Valmis-
tajan tietojen mukaan ajokoneen leve-
ys on 2,79 metriä 70 senttimetrin levyi-
sillä renkailla. Kun renkaissa on telat, 
leveys kasvaa noin 10 senttimetriä. 
Koneen massa ilman teloja on 12 970 
kilogrammaa, telojen kanssa 2000 kg 
enemmän. Kuormankantokyky on 10 
tonnia. ”Käytännössä kyytiin voi kuor-
mata 6 – 12 kiintokuutiometriä puuta-
varaa riippuen puutavaralajista ja puu-
tavaran pituudesta. Metsänomistajilta 

rottne Blondin
Teksti: Torolf Finnbäck

”Hytti on tilava ja ikkunat suuret. Lisäksi jousitus on hydraulinen, mikä lisää ajomukavuutta”, kertoo Yngve Malmström 
uudesta työympäristöstään.

olen kuullut koneesta vain hyvää, ihmi-
set pitävät pienemmistä koneista har-
vennushakkuilla. Olen itse sitä mieltä, 
että korjuutaksat voisivat olla kor-
keammat pienelle koneelle kuin suurel-
le, nykyisin taksat ovat samat koneen 
koosta riippumatta. Myönnän kuiten-
kin, että pienen koneen hankintahinta 
on huomattavasti halvempi kuin suu-
ren koneen, millä on suuri vaikutus ko-
konaiskannattavuuteen”, lopettaa Kaj.

uuteen, Sampo Rosenlewin valitsemi-
nen tarjousten lomasta ei ollut vaike-
aa. Hinta-laatusuhde oli kohdallaan, ja 
mitä tärkeintä, kone vastasi juuri niihin 
ominaisuuksiin, joita Kyösti uudelle 
koneelle haki. – Nykypäivänä hakkuut 
minun toiminta-alueellani ovat harven-
nuspainotteisia ja erikoishakkuut ylei-

siä. Maapohja on usein herkkä ja jälkiä 
ei saisi juuri jäädä. Siksi valitsin pienen 
ja ketterän koneen erikoisteloilla, jot-
ta maahan kohdistuva pintapaine oli-
si mahdollisimman alhainen. Telat ovat 
95 cm leveät ja ketteryyden lisäämiseksi 
sisäpuolelta kavennetut. -Talvet Eteläi-
sessä Suomessa ovat nykyään yleisesti 

roudattomia ja ennen kaikkea lyhyitä. 
Erikoistelat mahdollistavat pehmeiden 
ja soistuneiden maiden hakkuita myös 
kesäkeleillä, ja sen lisäksi seisonta-ajat 
syksyn ja kevään kosteimpina aikoina 
lyhenevät. Se on kaikille hyödyksi!
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