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Pääkirjoitus: Otto von Frenckell

Metsäaiheinen keskustelu kuluvan syksyn aikana on metsän-
omistajan kannalta käynyt muutaman merkillisen kampan-
jan ympärillä. Ulkoilu- ja vapaa-ajanyhdistys Suomen Latu 
vetää hanketta, jolla pyritään saamaan maassamme vallit-
sevat jokamiehenoikeudet kulttuuriperintöjärjestö Unescon 
listalle. Miksi? Itse en näe Unescon listalle pääsyssä mitään 
hyötyä, sillä nykykäytännön vallitessa kulttuuriperinne säilyy 
varmasti ennallaan. Ainoa, mikä vahvasti uhkaa ainutlaatuis-
ta ei-kaupallista jokamiehenoikeutta tällä hetkellä, on met-
sän kiinteistövero. Siinä tapauksessa siitä tehdään poliittinen 
päätös. Aiheellisesti metsänomistaja voisi sellaisessa tilan-
teessa, jossa hänen metsämaataan verotetaan, kysyä, pitääkö 
tasaverolla verotetun kiinteistöni olla ilmaisjakelussa? Va-
paasti kenen tahansa käytettävissä marjastamiseen, koirien 
ulkoiluttamiseen, vaeltamiseen, hiihtämiseen ja niin edelleen.  
Vielä viime keväänä Suomen Latu ilmoitti vastustavan-
sa metsämaiden kiinteistöveroa (Reviirilehden pääkirjoitus 
1-2018). Jos tutustuu Suomen Ladun kampanjan motiivei-
hin ja tavoitteisiin, sieltä löytyy muun muassa varautuminen 
kiinteistöveroon suojelemalla jokamiehenoikeudet Unescon 
maailmanperintölistalle ja näin pyrkien varmistamaan ny-
kyoikeuksien jatkumisen. Kaunis ajatus, mutta mikä tekee 
tästä metsänomistajan kannalta huolestuttavan on se, että 
Suomen valtio on sitoutunut noudattamaan Unescon pää-
töksiä. Mikäli jokamiehenoikeudet tulevat Unescon kautta 
pysyviksi ja riippumattomiksi valtion kiinteistöveropolitii-
kasta, helpottuu metsämaan veroa ajavien poliitikkojen ja 
tahojen työ merkittävästi. Uskallan epäillä Suomen Ladun 
silloin pysyvän visusti kiinteistöveron vastustajien penkillä. 
Valtakunnallinen public service mediayhtiömme Yle hak-
sahti samoille harhateille. Onko verovaroilla rahoitetun me-
diayhtiön tehtävänä aktiivisesti ja näkyvästi antaa tukensa 
tämän kaltaisille kampanjoille? Myös Suomen Metsästäjä-
liitto sahasi oksaa, jolla itse ja jäsenistönsä istuu, kun antoi-

vat tukensa kampanjalle. Viimeistään sinä päivänä, kun kiin-
teistöverotus toteutuu ja kohdistuu metsäkiinteistöihin, niin 
loppuu kyllä myös ilmainen tai ainakin halpa metsästys yk-
sityisillä mailla. Ja tämä kohdistuisi pitkälle Metsästäjäliiton 
jäsenseurojen ja niitten jäsenien harteille ja kannettavaksi.

Viisi luonnonsuojeluyhdistystä on käynnistänyt kansa-
laisaloitteen ”Avohakkuut historiaan”, jossa vaaditaan avo-
hakkuiden kieltämistä valtion mailla. Tätä kirjoitettaessa 
kansalaisaloite on saanut kasaan tarvittavat 50 000 nimeä ja se 
siirtynee eduskunnan käsittelyyn aikanaan. Myös tässä kam-
panjassa aloitteen tekijät saivat kyseenalaisen tuen kirkon ot-
taessa näkyvästi kantaa aloitteen puolesta ja järjestäessä huo-
miota herättävän tilaisuuden kirkon tiloissa. Mikäli tämä on 
koko kirkkoyhteisön linja ja tahto tukea avohakkuuttomuut-
ta metsänhoidossa, voisivat seurakunnat näyttää esimerkkiä 
omissa metsissään. Nyt mopo karkasi käsistä ja keskuste-
lu ohjautui väärille teille, yhtäkkiä puhuttiinkin avohakkuit-
ten kieltämisestä kaikilla metsämailla, myös yksityisillä!! 
Jos luonnonsuojelujärjestöjen aloite etenee eduskuntakäsit-
telyssä ja johtaa toimenpiteisiin valtion metsissä, niin val-
tion puunmyyntitulot Metsähallituksen kautta vähentyvät. 
Kansalaisaloitteen alkuunpanneiden luonnonsuojelujärjestö-
jen toiminta lepää yli 80 prosenttisesti yhteiskunnan rahoi-
tuksen varassa. Olisi mielestäni enemmän kuin oikeutettua, 
että tällainen valtion tulon vähennys kohdistetaan kokonai-
suudessaan niille tahoille, jotka tätä ehdottivat.

Nämä syksyn aikaiset keskustelut ovat taas todistaneet, 
kuinka tärkeätä on, että metsänomistajilla on oma edunval-
vontajärjestönsä, joka ilman sidonnaisuuksia kaikissa tilan-
teissa vaalii ja vahtii metsänomistajiensa etuja. Nykytilassa 
tähän ei löydy muita toimijoita kuin metsänhoitoyhdistysjär-
jestö, ja Sinun tapauksessa, arvoisa jäsen, se on Metsäreviiri.

Kiittäen hyvästä yhteistyöstä toivotan kaikille oikein hy-
vää loppuvuotta ja aktiivista tulevaa Uutta Metsävuotta!

Nyt meNtiiN kyllä  
pahasti metsääN!
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Vuosi 2018 oli sään suhteen hyvin eri-
tyinen. Talvi oli tavallisen lyhyt, mut-
ta sitten tuli ennätyksellisen lämmin ja 
kuiva kevät. Kesä jatkui samalla kaa-
valla ja oli lämpimin ja kuivin pitkiin 
aikoihin. Marraskuun alkuun asti oli-
vat korjuuolosuhteet metsissä erittäin 
hyvät. Hyvät kelit yhdistettynä hy-
vään puutavaran kysyntään sekä suh-
teellisen hyviin puun hintoihin, johti-
vat korkeaan aktiivisuuteen metsissä. 
Reviirin välittämä puumäärä lokakuun 
loppuun mennessä oli noin 30 000 m3 
suurempi kuin normaalisti. 

Puukauppa kävi vuoden aikana 
epätavallisen hyvin. Kysyntä on kaikil-
la puutavaralajeilla ollut erinomaisen 
hyvä ja hinnat ovat sen seurauksena 
nousseet. Syksyn loppua kohden alkoi 
kuitenkin sahatavaran kysyntä laan-
tua. Syynä tähän oli, että tietyt ostajat 

Kiinassa lopettivat kokonaan tai osit-
tain sahatavaran oston. Niille sahoil-
le, joilla on merkittävä osa tuotannosta 
suunnattu Kiinan markkinoille, tilanne 
muodostui ongelmalliseksi.

Kiinalla on tapana toimia selluloo-
san oston suhteen vähän silloin tällöin 
ja nyt näyttää olevan samoin sahatavan 
kanssa. Vaikka Kiinalla on mahdotto-
man suuri markkinapotentiaali, täy-
tyy muistaa, että lähes kaikki Kiinassa 
on yhteydessä valtioon. Valtion vaiku-
tusvalta yrityksiin on suuri eikä yritys-
ten johtaminen ole niin itsenäistä kuin 
usein luulemme.  

Mikäli kauppa Kiinan kanssa ei 
taas pian saa vauhtia, saattaa koko 
metsäteollisuudelle tulla suuria haas-
teita. Tukkipuukauppa on yksityismet-
sätaloudessa avainasemassa. Jos tuk-
kimarkkinat pysähtyvät, voi se johtaa 

siihen, että myös hakkuut pysähtyvät. 
Koko metsäsektorille ja etenkin met-
säteollisuudelle se olisi katastrofi nyt, 
kun kuitupuun tarve on erittäin suuri. 
Huhujen mukaan jo nyt keitetään tuk-
kia selluloosaksi. Se viittaa siihen, että 
maksukykyä kuitupuulle löytyy hy-
vin nyt, kun selluloosan hinta on niin 
korkealla. Suurelle enemmistölle met-
sänomistajista ei pitäisi olla väliä, mitä 
ostaja tukeilla tekee, kunhan hinta on 
oikea, eli korkea.

Kevään osalta reviirin pyrkimykse-
nä on löytää jäsentensä puille markki-
noita kuten aiemmin. Reviirin tavoite 
puukaupassa on sama kuin jäsenten, 
eli hyvä puutavaran kysyntä, korkeat 
puun hinnat ja hyväksyttävät laatuvaa-
timukset. Jos nämä ehdot eivät täyty 
kotimaassa, on reviirillä, kuten tiede-
tään, valmiudet puutavaran vientiin. 

markkiNaNäkymät 2019
Teksti: Magnus Wiksten
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Metsäsektorin  
myönteinen suhdanne  
jatkuu vuonna 2019
Suomen talouden noususuhdanne jat-
kuu, vaikka kasvu ennusteiden mukaan 
laantuu vuoden 2019 aikana. PTT ar-
vioi, että Suomen BKT kasvaa 2,4 pro-
sentilla ensi vuoden aikana. Maailman-
laajuisen talouskasvun pienentyminen 
heikentää viennin kysyntää. Raken-
tamisen ja työllisyyden parantuminen 
hidastuu, mutta työttömyysaste las-
kee kuitenkin seitsemään prosenttiin 
ensi vuonna. Maailmantalouden ris-
kit voivat pysäyttää talouskasvun. Ta-
louskasvun suurin uhka on mahdol-
linen kauppasota, mutta myös Brexit 
luo epävarmuutta talouden horisont-
tiin. Palkankorotukset ja inflaatio ovat 
edelleen Suomessa pienemmät kuin kil-
pailijamaissa, joten Suomen suhteelli-
nen kilpailukyky parenee PTT:n mu-
kaan edelleen. 

Puupohjaisten tuotteiden 
vientinäkymät edelleen 
hyvät
Puunkäyttöä lisäävät toteutetut inves-
toinnit ovat täydessä käytössä vuon-
na 2019. Suomessa tuotettujen puu-
tuotteiden kokonaiskysyntä, etenkin 
sahatavaran ja vanerin, kasvaa PTT:n 
ennusteen mukaan vuonna 2019 mal-
tillisesti. PTT arvioi, että sahatavaran 
valmistus ja vienti kasvavat noin yh-
dellä prosentilla, ja että keskimääräi-
nen vientihinta nousee 2 – 3 prosenttia. 
PTT:n arvioiden mukaan vanerin vienti 
kasvaa samaa tahtia sahatavaran vien-
nin kanssa, mutta vanerin hintakehi-

tyksen arvioidaan olevan maltillisempi 
kuin sahatavaralla.

Suomi on hyvin kilpailukykyinen 
maa painopaperin tuotannossa ja vien-
nissä. Vaikka paperin kulutus vähenee 
vuonna 2019 kuten aiempina vuosina-
kin, PTT ennustaa, että paperin tuo-
tanto ja vienti Suomessa pysyy samalla 
tasolla kuin vuonna 2018. PTT arvioi 
että paperin keskimääräinen vientihin-
ta nousee 1 – 3 prosenttia ensi vuoden 
aikana. 

Kartongin ja sellun markkinatilan-
ne jatkuu myönteisenä. PTT:n ennus-
teen mukaan kartongin tuotanto ja 
vienti kasvavat vuonna 2019. Karton-
gin keskimääräisen vientihinnan PTT 
arvioi nousevan 1 – 3 prosenttia. Sel-
luloosan vienti Suomesta kasvoi rajusti 
vuonna 2018 ja PTT arvioi viennin ole-
van vilkasta myös vuonna 2019. Havu-
sellun markkinahinta on ollut pitkään 
korkea. PTT:n ennusteen mukaan sellu-
loosan keskimääräinen vientihinta las-
kee ensi vuonna 3 – 6 prosenttia, mutta 
siitä huolimatta hintataso säilyy korke-
ana. Metsäteollisuuden kannattavuus 
säilyy kokonaisuutena hyvänä. Massa- 
ja paperiteollisuuden kannattavuus säi-
lyy puutuoteteollisuutta parempana.

Kotimaisen puun käyttö 
on vilkasta vuonna 2019
Metsäteollisuuden ensi vuoden tuotan-
tonäkymät nostavat PTT:n arvion mu-
kaan puun käyttöä 0 – 2 prosenttia 
verrattuna vuoteen 2018. Kokonais-
käyttö olisi siinä tapauksessa noin 73 
miljoonaa kuutiometriä ja kotimaista 
puuta kuluisi enemmän kuin koskaan. 

Tuontipuun osuus metsäteollisuuden 
puunkäytöstä on ensi vuonna noin 11 
prosenttia. Metsähakkeen käyttö ei en-
nusteen mukaan muutu. 

Kotimaan markkinahakkuut kehit-
tyvät PTT:n mukaan teollisuuden puun 
käytön tahdissa ja kasvavat 0 – 2 pro-
senttia vuonna 2019. Hakkuissa saa-
vutettaisiin siten jälleen uusi ennätys. 
Suurten puumäärien edellytys on, että 
puukauppa käy edelleen vilkkaana yk-
sityismetsissä ja PTT:n arvion mukaan 
kauppa käy samaa tahtia kuin vuonna 
2018.

PTT ennustaa, että vuonna 2019 
puunhintojen kehitys tasoittuu verrat-
tuna vuoteen 2018. Puun kysyntä ja 
tarjonta ovat PTT:n ennusteen mukaan 
tasapainossa. Vuonna 2019 mänty- ja 
kuusitukin vuotuiset keskihinnat nou-
sevat 1 – 3 prosenttia. PTT ennustaa, 
että kuitupuun hinnat nousevat keski-
määrin 2 – 4 prosenttia verrattuna vuo-
den 2018 keskihintoihin.

Yksityismetsien bruttokantorahatu-
lot nousevat PTT:n ennusteen mukaan 
2 – 3 prosenttia vuoden 2019 aikana, ja 
yltävät siten noin 2,3 miljardiin euroon. 
PTT arvioi, että metsätalouden netto-
tulos hehtaaria kohden kasvaa samassa 
tahdissa kantorahatulojen kanssa, kos-
ka metsätalouden kokonaiskustannuk-
sissa ei tapahdu suuria muutoksia.

Me reviirillä odotamme vilkasta 
puukauppavuotta 2019. Tavoitteenam-
me on pitää yhteyttä kaikkiin jäseniim-
me. Jos emme ole vähään aikaan olleet 
yhteydessä sinuun, ja sinusta tuntuu, 
että olisi metsäkäynnin aika, niin ota 
yhteyttä alueneuvojaasi pikimmiten. 
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Victor liNdqVist
Teksti: Ulla Inkeroinen

Loviisan toimisto sai uuden työntekijän 
elokuussa, kun Victor Lindqvist aloit-
ti työt alueneuvojana Pyhtään, Ruot-
sinpyhtään ja itäisen Pernajan alueel-
la. Victor korvaa Daniel Larsénin, joka 
lähti reviiriltä muihin töihin. 

Victor on kotoisin Pernajan Malm-
gårdista, ja asuu nykyisinkin kotiseu-
dullaan naapurikylä Koskenkylässä.

Peruskoulun jälkeen Victorilla oli 
kolme vaihtoehtoa ammatiksi: kuorma-
autonkuljettaja, kampaaja ja metsuri. 
Perheellä on metsää, jossa Victor oli ol-
lut mukana raivaamassa taimikoita ja 
tekemässä hakkuita, kun hänen isänsä 
teki metsätöitä. Victor valitsi metsäalan 
ja opiskeli vuosina 2006-2009 metsä-
luonnonhoitajaksi Brusabyssä Kemiös-
sä ja työskenteli sen jälkeen muutamia 
vuosia metsurina Itä-Uudellamaalla 
Allforest Oy:llä. Hän aloitti metsäta-
lousinsinööriopinnot Tammisaaressa 
Novia-ammattikorkeakoulussa vuonna 
2012 ja valmistui 2016. Työharjoittelu-
jaksot Victor suoritti reviirillä ja toimi 

valmistumisen jälkeen jonkin aikaa tila-
päisenä työnjohtajana Loviisan toimis-
tolla, kunnes sai paikan OTSO-metsä-
palveluista tienrakennuksen ja ojitusten 
parissa. OTSOlla Victor ehti työsken-
nellä pari vuotta, kunnes nyt taas pala-
si reviirille.

Victor on viihtynyt metsäalalla ja 
reviirillä. Alueen metsät ovat hänelle jo 
ennestään jonkin verran tuttuja, työ on 
ollut kiinnostavaa ja mielekästä ja li-
säksi työkaverit ovat parhaat mahdol-
liset. Haastavalta tuntuu puunhankin-
ta kiintiöineen ennen kuin saa luotua 
asiakassuhteisiin jatkuvuuden. Alue-
neuvojana Victor tahtoo panostaa eri-
tyisesti asiakaspalveluun ja yhteydenpi-
toon metsänomistajien kanssa.

Vapaa-ajallaan Viktor tanssii ba-
lettia ja reggaetonia, metsästää ja soit-
taa. Musiikista käyvät lähes kaikki la-
jit rock`n`rollista, discoon ja reggaeen; 
toimistolla kuullaan Victorin suusta 
myös suomi-iskelmää. 

Kehittämispäällikkö Stefan Borgman 
valittiin lokakuun lopussa METO-
Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheen-
johtajaksi. Puheenjohtajuus on koko-
päivätoiminen työ ja Borgman lopettaa 
Metsäreviirin kehittämispäällikkönä 
viimeinen päivä marraskuuta.

METO-Metsäalan Asiantuntijat ry 
on metsä- ja luonnonvara-alan asian-
tuntijoiden edunvalvontajärjestö. Jäse-

stefaN BorgmaN  
ValittiiN metoN 

puheeNjohtajaksi
niä on noin 7 000 ja he työskentelevät 
luonnonvara-alalla suunnittelijoina, 
esimiehinä, työnjohtajina, puun osto- 
ja korjuutehtävissä, metsänhoidon teh-
tävissä, toiminnanjohtajina, toimiston-
hoitajina, neuvojina, luonnonhoidon 
tehtävissä, opettajina ja asiantuntijoi-
na, muissa johtotehtävissä sekä itsenäi-
sinä yrittäjinä. Myös metsäalan opiske-
lijat ovat Meton jäseniä.
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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 vastaamaan 
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

JÄSENETUHINTAAN

Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY -jäsenetutilaus. 

www.edutjasenelle.fi/mhy
tai asiakaspalvelunumerosta 09 315 49 840

 Metsälehti on Suomen johtava metsäalan ajankohtaislehti, sekä verkkopalvelu. Se on toiminut suomalaisen 
metsän puolestapuhujana jo 85 vuoden ajan. Metsälehti sisältää riippumatonta, ammattimaista ja ajankohtaista tietoa metsästä ja metsänhoidosta 
metsän omistajille ja metsäammattilaiselle. Metsälehti ilmestyy 23 kertaa vuodessa, joista 8 on Metsälehti Makasiinia. www.metsalehti.fi

Polku omaan metsään. 
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ARVOA METSÄLLESI
Metsäreviiri on metsänomistajan asialla

 Maksuton neuvonta ja maastokäynti kaikille jäsenille
 Metsänhoito
 Puun välitys puutavaralajeittain kilpailukykyisillä hinnoilla 
 Edunvalvontaorganisaatio, joka valvoo jäsentensä etuja kaavoitusasioissa
 Ilmainen PEFC-metsäsertifiointi jäsenille
 Metsäsuunnittelu jäsenille

	 	 •	15	€/ha	metsämaata
	 	 •	0	€/ha	kitu-	ja	joutomaata
	 	 •	Ei	perusmaksua
	 	 •	Maksuton	mobiili	metsäsuunnitelma

 Tila-arvio
 Kattavat erikoispalvelut
 Metsäreviiri-lehti 2 kertaa vuodessa
	 Landsbygdens	Folkin	metsänomistajanumero	3	kertaa	vuodessa
 Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumero 4 kertaa vuodessa
	 10	%:n	alennus	LähiTapiola	Uudenmaan	metsä-	ja	kotivakuutuksista
	 Oikeutettu	SLC:n	valtakunnallisiin	jäsenetuihin

 Lisää tietoa löydät kotisivuilta www.revir.org ja www.slc.fi

SINULLA ON METSÄ – MEILTÄ SAAT NEUVOT

Reviirin hallituksen esittämä 
jäsenmaksu vuodelle 2019

Metsänomistaja Perusmaksu 25 €
Pinta-ala maksu 3 €/ha
Maksimimaksu  1 000 €

Kannatusjäsenet ja muut jäsenryhmät 25 €

HUOM! Toimitusmaksut ovat jäsenille noin 20 % 
edullisemmat kuin ei-jäsenille. Jos samalla henkilöl-
lä tai samassa perheessä on useita omistuksia niin 
jäsenmaksua voidaan perusmaksun osalta kohtuullis-
taa. Näissä tapauksissa ota yhteys alueneuvojaasi tai 
reviirin lähimpään toimistoon.

me teemme metsäNomistajaN eteeN eNemmäN
Metsäreviirin jäsenenä saa monipuoliset 
palvelut edullisempaan hintaan ja pääsee 
osalliseksi myös yhteistyökumppaneidem-
me jäseneduista. Jäsenmaksua, joka on vä-
hennyskelpoinen metsäverotuksessa, käy-
tetään mm. jäsenten metsien sertifiointiin, 
joka käytännössä on nykyään puukaupan 
edellytys. Reviirin jäsenten metsät ovat 
sertifioituja PEFC-sertifikaatin mukaan. 
Huomioi että jäsenyyden päätyttyä, myös 
metsäsertifikaatin voimassaolo päättyy.

Tervetuloa hyödyntämään palveluitamme  
ja jäsenetujamme!
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Viime vuoden elokuussa Kiira-myrsky 
pieksi metsää reviirin itäisillä alueil-
la. Reviiri ja muut toimijat tekivät töi-
tä kärsineillä alueilla saadakseen kor-
jattua pois myrskyn kaatamat puut, 
ja onnistuivatkin siinä erittäin hyvin. 
Myrskyn luonne, johon kuului pää-
väylästä erillisiä pieniä sivuhyppyjä, 
teki vaikeaksi löytää kaikki pienemmät 
kaatuneiden puiden esiintymät. Kulu-
neen loppukesän ja syksyn aikana on 
lämpimän kesän seurauksena löydetty 
useampia pieniä kirjanpainajaesiinty-
miä, jotka ovat saaneet alkunsa näistä 
korjaamattomista myrskynkaadoista. 
Myös niillä alueilla, joilta myrskypuut 
saatiin korjattua, on reunapuista löy-
tynyt kirjanpainajia, luultavasti sen ta-
kia, että näiden reunapuiden kunto on 
ollut heikentynyt runkoon tai juuriin 
tulleiden vioittumien vuoksi.

Pieniä kirjanpainajaesiintymiä on 
havaittu koko myrskytuhoalueella: Si-
poon Nikkilässä, Savijärvellä, Brobö-
lessä ja Hindsbyssä; Porvoon Antti-
lassa, Vanhamoisiossa, Kerkkoossa ja 
Sikilässä; Myrskylän Pakilassa, Hyö-
vinkylässä, Jaakkolassa ja Kreivilässä; 
Lapinjärven Porlammilla ja Kimonky-
lässä; sekä myös Loviisan pohjoisissa 
kylissä. Kyseessä ei ole laajoja hyön-
teistuhoja, mutta käy tarkastamassa 
metsäsi, mielellään alueneuvojasi kans-
sa, niin voitte samalla miettiä muita 
toimenpiteitä, joita metsässä olisi teh-
tävänä. 

kiira-myrskyN jäljiltä
Teksti: Robert Andersson
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Joukkuekilpailu, metsänomistajat (27 joukkuetta)

Seura & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Pohjanmaa 2 417

With Jan-Anders 56 94 150

Nynäs Ingemar 61 81 142

Kåll Ingmar 57 68 125

2. Eteläinen metsäreviiri/ 
Tammisaari 4

415

Björklöf Ole 52 88 140

Björklöf Jan 56 84 140

Österlund Klas 54 81 135

3. Eteläinen metsäreviiri/ 
Loviisa 1

413

Smeds Anders 51 93 144

Nylund Gösta 58 81 139

Björkas Bo 51 79 130

Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (84 osanottajaa)

Nimi Seura Leimaus Arviointi Yhteensä

1. With Jan-Anders Pohjanmaa 2 56 94 150

2. Nylund Tom Loviisa 2 61 87 148

3. Nygård Mikael Loviisa 3 51 96 147

4. Wasström Anders Tammisaari 2 52 95 147

5. Sandström Tore Pohjanmaa 3 54 92 146

6. Häggman Marcus Pohjanmaa 1 60 86 146

7. Eliasson Tage Tammisaari 6 51 94 145

8. Smeds Anders Loviisa 1 51 93 144

9. Selén Stefan Sipoo 1 57 87 144

10. Bergström Ulf Kemiönseutu 1 53 89 142

11. Holmqvist Mats-Erik Pohjanmaa 3 55 87 142

12. Tallberg Martin Loviisa 4 58 84 142

13. Nynäs Ingemar Pohjanmaa 2 61 81 142

14. Himberg Henrik Tammisaari 1 50 90 140

15. Björklöf Ole Tammisaari 4 52 88 140

Paras arvioija: Mikael Nygård

Paras leimaaja: Tom Nylund, Ingemar Nynäs

metsätaitokilpailu metsäNomistajille
VästaNkVarN, iNkoo  11.10.2018

Pikakilpailu 31.8, Tehtäväsarja

Nimi Yhteensä

1. Risto Kamula 236

2. Göran Furu 233

3. Pekka Valtonen 232

Normaalikilpailu 1.9, Yleinen sarja

Nimi Tehtävät Suunnistus Yhteensä

1. Jukka-Pekka Vapaniemi 219 119 338

2. Velu Sipola 218 119 337

3. Stefan Borgman 197 119 316

Normaalikilpailu 1.9, Tehtäväsarja

Nimi Yhteensä

1. Reino Seilonen 218

2. Auno Jylhä 214

3. Ove Simosas 213

sm metsätaito
taiValkoski, pudasjärVi 31.8-1.9.2018
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Joukkuekilpailu, metsänomistajat (27 joukkuetta)

Seura & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Pohjanmaa 2 417

With Jan-Anders 56 94 150

Nynäs Ingemar 61 81 142

Kåll Ingmar 57 68 125

2. Eteläinen metsäreviiri/ 
Tammisaari 4

415

Björklöf Ole 52 88 140

Björklöf Jan 56 84 140

Österlund Klas 54 81 135

3. Eteläinen metsäreviiri/ 
Loviisa 1

413

Smeds Anders 51 93 144

Nylund Gösta 58 81 139

Björkas Bo 51 79 130

Mikael Nygård, Ingemar Nynäs, Tom Nylund

Tammisaari 4, Loviisa 1, Pohjanmaa 2
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Ruotsissa alettiin jo 1940-luvulla et-
siä puita, joilla oli haluttuja ominai-
suuksia, kuten suora runko ja kapea, 
suorakulmainen oksasto. Nämä oli-
vat ensimmäisiä ns. kuusen ja mänty-
jen pluspuita. Pluspuukantoja on myö-
hemmin täydennetty uusilla valinnoilla 
ja taimitarhoissa kasvattamalla. 

Valinta perustui alun perin pitkälti 
puiden ulkonäköön - niiden fenotyyp-
piin. Yhteensä 6 000 mäntyä ja 6 000 
kuusta valittiin. Sen lisäksi mukaan 
valikoitui yli 10 000 kuusikloonia ja 
1300 kontortamäntyä. Nämä pluspuut 
muodostivat perustan ruotsalaiselle ja-
lostusohjelmalle.

taimieN jalostus Nostaa 
metsäN arVoa

Teksti: Finnvid Prescher

Jalostuksen tavoitteena on tarjo-
ta metsätaloudelle parhaat mah-
dolliset taimet ja varmistaa, ettei 
laadukkainta perimää menetetä 
tulevaisuudessakaan. Jalostus li-
sää metsän kasvua sekä parantaa 
taimien vastustuskykyä ja puun 
laatua. Jalostuksen ansiosta voi-
daan vähentää myös ilmasto- ja 
ympäristöhaittoja.

Geneettinen testaus
Jotta geneettinen arvo pystytään erot-
tamaan ympäristön vaikutuksista, va-
littujen puiden jälkeläiset tutkitaan 
huolella. Pluspuiden jälkeläisiä testa-
taan viidessä eri paikassa ja eri ympä-
ristöissä. Tämän perusteella kasvattajat 
valitsevat oikeat puut eri kasvuolosuh-
teisiin. Tutkimuksen aikana seurataan 
taimien selviytymistä ja mahdollisia 
vaurioita. 10-15 vuoden kuluttua puut 
ovat riittävän suuria niiden kasvun ja 
laadun mittaamiseksi.

Valinta 
Kenttäkokeiden jälkeen määritellään 
puiden jalostusarvo. Parhaat puut/ al-
kuperät valitaan siemenviljelyksil-
le tuottamaan laatusiementä. Puun eri 
ominaisuuksille annetaan eri painoar-
voja valinnassa. Erityisesti nopeakas-
vuisuutta arvostetaan. Pohjoisemmilla 
alueilla kiinnitetään erityistä huomiota 
myös taimien eloonjäämiseen haasteel-
lisissa kasvuolosuhteissa. Myös taimien 
vauriokestävyyttä, oksaston laatua ja 
puumateriaalin tiheyttä tarkastellaan.

Jatkuva jalostus
Jokainen jalostusjakso parantaa kas-
vunopeutta ja puiden laatua. Nykyisin 
jalostetut puut kasvavat 10-20 % pa-
remmin kuin metsikköpuut. Jatkuvassa 
jalostuksessa istutetaan uusia taimia, 
jotka tuottavat parempaa siementä. Jo 
tänään on saatavissa rajoitettu määrä 
taimia, jotka tarjoavat jopa 25 % pa-
remman kasvun verrattuna metsikkö-
taimiin.

Ensimmäinen kierros
Ensimmäiset taimet kasvatettiin sie-
menviljelyksillä 1950- ja 60-luvuilla ja 
niitä kutsutaan usein EttO-istutuksiksi. 
Näillä viljelmillä kasvu oli 8-10 % pa-
rempaa kuin luonnonmetsien siemeniä 
käytettäessä.

Toinen kierros
1980-luvulla, aina vuoteen 1992 asti is-
tutettiin toisen kierroksen siemenvilje-
lyksiä, jotka tunnetaan nimellä TvåO. 
Nämä koostuivat suurelta osin ensim-
mäisen kierroksen jalostuskannasta, 
mutta mukaan otettiin myöhemmin li-

	

Jälkeläisten kasvatus

Risteytys

Arviointi  
ja valinta

Siemenviljelykset

Pistokkaat

SE-taimet
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sää pluspuita geneettisen pohjan laa-
jentamiseksi. TvåO-puiden kasvu on 
8,5 – 24 % parempaa metsikkösieme-
nestä kasvatettuihin puihin verrattuna.  
Suurin osa toimittamistamme taimista 
kasvatetaan edelleen TvåO-siemenistä.

Kolmas kierros
Vuonna 2003 aloitettiin kolmannen 
kierroksen viljelmien istutus, TreO-is-
tutukset, yhteensä noin 400 hehtaa-
ria. Viljelmien perustaminen saatiin 
päätökseen 2018. Kolmannen jalostus 
kierroksen taimien kasvun odotetaan 
olevan 23-26 % parempi kuin paikal-
lista alkuperää olevien taimien.

 Jo nyt saadaan pieniä määriä sie-
meniä näistä istutuksista, vaikka laaja-
mittainen myynti voi alkaa vasta vuon-
na 2025.

Mistä tiedät, että jaloste-
tut puut todella kasvavat 
ja voivat paremmin?
Ruotsissa seurataan yli miljoonaa toi-
mitettua tainta tuhannessa eri kenttä-
kokeessa. Koska jalostajat harvemmin 
pystyvät seuraamaan puita korjuuseen 
asti, mittaukset tehdään pääosin nuo-

remmissa metsissä. Lisäksi seurataan 
joitakin vanhempia kohteita saatu-
jen tulosten varmentamiseksi. Näin on 
kyetty osoittamaan, että erot puiden 
pituuskasvussa nuorena vastaavat hy-
vin koko kasvun aikana saavutettavaa 
volyymihyötyä.

Testejä tehdään säännöllisesti, jot-
ta saadaan tarkka kuva mahdollisista 
taimivaurioista ja eloonjäämisasteesta. 
10-15 vuoden kuluttua puut ovat riit-
tävän suuria, jotta voidaan arvioida, 
miten hyvin ne kasvavat. Jotkut laa-
tuominaisuudet, kuten oksien kulmat 

ja rungon suoruus, voidaan myös mita-
ta tässä iässä. Puiden jalostusarvo mää-
ritellään saatujen tulosten perusteella 
ja parhaat valitaan jatkojalostukseen.

Kenttäkokeet tehdään maantieteel-
lisesti viidellä eri sijaintipaikalla, jot-
ka edustavat erilaisia kasvuolosuhteita. 
Näin saadaan valittua oikeat taimet eri 
ilmasto- ja maaperäolosuhteisiin. Ja-
lostuksessa suositaan puita, jotka sel-
viävät hyvin eri olosuhteissa. Sellaisia, 
jotka ovat vahvoja ja kestävät myös 
mahdolliset muutokset ilmastossa ja 
ravinteiden saannissa.

Hyödyt metsänomistajalle
Svenska Skogsplantorin simenviljelykset jotka soveltuvat Eteläisen Metsäre-
virin alueelle

 ✔ Siemenviljelys Saleby Perustettu 1967 antaa 14,1 % paremman kasvun.  
70 v. metsänkiertoaika antaa 50 m3 /ha lisäkasvun.

 ✔ Almnäs Perustettu 1988 antaa 19 % paremman kasvun. 70 v. metsän-
kiertoaika antaa 66,5 m3 /ha lisäkasvun.

 ✔ Mårtensboda perustettu 2004 arvioidaan, että antaa 23-26 % paremman 
kasvun. 70 v. metsänkiertoaika antaa 80-90 m3 /ha lisäkasvun.

Lähteet: 
Skogforsk – www.skogforsk.se
Tohtori Finnvid Prescher, Senior advisor, Svenska Skogsplantor
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Kun syksyn pimeä laskeutuu ja kylmyys hiipii nurkkiin, on mu-
kava sytyttää tuli kaakeliuuniin. Talon lämmittäminen koko-
naan tai osin puulla kuuluu monen omakotitaloasujan arkipäi-
vään; on laskettu, että lähes miljoonalla suomalaistaloudella 
on yksi tai useampi tulisija talossaan. Monet tekevät poltto-
puunsa itse, toiset ostavat puut paikalliselta klapikauppiaalta.

Maaseutuyrittäjä
Bjarne Andersson Skavarbölestä Porvoosta on monen vuo-
den ajan tehnyt ja myynyt polttopuuta. ”Maaseutuyrittä-
jänä polttopuun myynti on ollut luonnollinen osa toimin-
taa. Aiemmin myin enemmän polttopuuta, mutta nykyään 
olen vähentänyt myymistä. Nykyään teen polttopuuta vain 
vuokralaisilleni sekä muutamille vanhoille kanta-asiakkaille. 
Polttopuunteko kannolta aina asiakkaan puuliiteriin vaatii 
paljon työtä. Jatkuva haaste on pyrkiä minimoimaan puun 
käsittelykerrat jalostus- ja kuljetusvaiheessa. Tämä vaatii 
korkeaa mekanisointiastetta ja toimivaa järjestelmää. Täs-
tä seuraa korkeita investointikustannuksia, mikä edellyttää 
suuria polttopuumääriä ja useita asiakkaita. Jos laskee mu-

puulämmitys
Teksti: Torolf Finnbäck

kaan kaikki työvaiheet ja kohtuullisen korvauksen omalle 
työlle, niin valmiista tuotteesta pitäisi saada korkeampi hin-
ta kuin mitä markkinahinta tällä hetkellä on”, pohtii Bjarne 
polttopuukaupan olemusta.

Irtokuutio, heittokuutio,  
kiintokuutio ja pinokuutio?
Erotuksena puukauppaan, jossa tukit ja kuitupuu mitataan 
kiintokuutiometreissä, käydään polttopuukauppaa irtokuu-
tiometreissä tai heittokuutiometreissä. ”Ei ole tavatonta, 
että kun asiakas on saanut polttopuut kotiinsa ja pinottua ne 
liiteriinsä, hänestä tuntuu, että kuutiometreissä on jotain hä-
märää. Irto- tai heittokuution saa, kun heittää polttopuukla-
pit laatikkoon, jonka sisätilavuus on yksi kuutiometri, 1 m x 
1 m x 1 m. Kun laatikko on täysi, se sisältää yhden irtokuuti-
on polttopuuta, mikä vastaa 0,4 kiintokuutiota. Yhteen kuu-
tiometriin pinottua polttopuuta tarvitaan 0,67 kiintokuu-
tiota. Polttopuuta ostettaessa on pidettävä mielessä erot eri 
kuutiometrien välillä. Kaikki pilkottu polttopuu myydään ir-
tokuutioina”, selventää Bjarne.
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SKOGSLIV
60 år av skogsbrukserfarenheter

Bjarne Andersson

BJARNE ANDERSSON (f. 1944) 
är uppvuxen på Vessö i Borgå skär-
gård och bestämde sig tidigt för 
skogsbranschen. Efter folkskola, 
folkhögskola, ett år vid Borgå folk-
akademi samt militärtjänstgöring 
var det dags för studier vid Ekenäs 
Forstinstitut. Han är utbildad forst-
tekniker och skogsbruksingenjör och har arbetat både inom skogsindustrin, 
privatskogsbruket och utbildningen.  Under 32 år verkade han som utbildare, 
först tio år på Västankvarn lantbruksskolor i Ingå och sedan 22 år med vuxen-
utbildning vid Ekenäs Forstinstitut (Axxell). Till uppgifterna hörde bland annat 
13 år som kursledare för en förberedande kurs för specialyrkesexamen för 
viltmästare.

Vid sidan av idrott och jakt har skrivandet varit ett stort intresse. Bjarne 
har under åren medverkat med många skogs- och viltvårdsartiklar i olika 
tidningar och tidskrifter. Efter boken Mitt hundliv 2015 har nu skrivklådan 
resulterat i en bok om erfarenheter och minnen från ett långt skogsliv. Utveck-
lingen inom skogsbruket har varit enorm under den era som Bjarne beskriver 
i boken. Från att allt skogsarbete gjordes förhand och transporterna utfördes 
med hästen som dragare har vi idag maskinerna till hjälp.

Bjarne skriver att skogens starka växtkraft och beståndens utveckling både 
gläder och överraskar. Skogsmark som för femtio år sedan låg kalavver-
kad har idag grovt och förnyelsemoget bestånd, likaså har bestånd som 
förnyades på naturlig väg för knappt 25 år sedan genomgått första gallring 
senaste vinter. 

Boken tar även upp skogarnas mångbruk. Natur- och vilthänsyn utgör en 
naturlig del i all verksamhet i skogen. Det är fråga om prioriteringar och 
beslut, ibland goda, ibland dåliga beroende från vilken sida sett.

I boken ingår även ett antal utvalda kolumner som ingått i tidningen Lands-
bygdens Folk under åren 2009–2018. Dessa behandlar verkliga problem 
och utmaningar som skogsägaren kan råka ut för.

Fo
to

: E
lle

n 
S

al
om

aa

S
K

O
G

S
LIV

B
jarne A

ndersson
60 år av skogsbrukserfarenheter

ISBN 978-952-94-1242-6

SKOGLIV__ARIAL_mörkgrön_FINAL_11.11.2018.indd   1 11/11/18   12:06

VUODEN JOULULAHJA metsänomistajalle!

Bjarne Andersson, metsätalousinsinööri, maatalousyrittäjä, 
entinen metsäopettaja ja -neuvoja kirjoittaa 

kokemuksistaan ja pitkästä urastaan metsänhoidon parissa. 
Hinta 30 euroa.

Myynnissä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa/LUCKANissa
tai suoraan puh. 050-591 2880, bjarne@bjarneandersson.com 

SKOGSLIV – 60 år av skogsbrukserfarenheter

Koivu- vai sekapuuta
Eri puulajien lämpöarvot ovat melko yhtäläiset, jos niitä ver-
taa painon mukaan: kilolla koivua on melkein sama lämpö-
arvo kuin kilolla haapaa. Jos niitä vertaa tilavuuden mukaan, 
koivun lämpöarvo on huomattavasti parempi. Millä puulla 
kukin sitten tahtoo lämmittää, on makuasia. Kuusi ja mänty 
ehkä roskaavat enemmän, joten koivua suositaan avonaisissa 
tulisijoissa. Koivun tuohi aiheuttaa nokea, kun taas haapa pa-
laa puhtaammin. Kun kotitaloudet entisaikaan tilasivat poltto-
puuta, mukana piti aina olla muutama sylillinen haapaa. Haa-
paa poltettiin vähentämään noenmuodostusta savuhormeissa.

Kuivaa puuta
Vastakaadetun puun kosteuspitoisuus on 40 – 50 prosenttia. 
Pinta- ja sydänpuun kosteudessa on suuri ero. Kuivana toi-
mitettavan polttopuun kosteuspitoisuus on 20 – 30 prosent-
tia, mitä kuivempaa puu on sitä paremmin se lämmittää. Se, 
että suurissa lämpövoimaloissa voidaan polttaa kosteampaa 
haketta, perustuu siihen, että niissä voidaan lämmönvaihta-
jalla ottaa tehokkaasti talteen savukaasujen lämpö. Laskujen 
mukaan 1000 litraa kevyttä polttoöljyä vastaa 13 irtokuu-
tiometriä koivupuuta, jonka kosteuspitoisuus on 20 prosent-
tia. Vastaava määrä mäntyä, kuusta, leppää ja haapaa on 
16 – 17 irtokuutiometriä. Jos on aikeissa tehdä polttopuuta, 
paras aika kaataa puut on talvella. Silloin puun nestevirta-
ukset latvan ja juuriston välillä ovat pysähdyksissä ja run-
gon sisältämä vesimäärä alhaisimmillaan. Klapeja kuivataan 
pilkkomisen jälkeen pinossa ulkoilmassa ilmavassa paikassa 
kevään ja alkukesän ajan. Juhannuksen aikaan polttopuut 
voidaan kantaa sisälle puuliiteriin. ”Minulla on tapana pino-
ta polttopuut metrinpituisina halkoina ja antaa niiden kui-
vaa niin.  Sitten, kun toimitan puut asiakkaalle, sirkkelöin 
sopivan määrän. Yleinen virhe puiden pinoamisessa on, mi-
ten päin klapit asettaa. Monet asettavat tuohen tai kaarnan 
ylöspäin. Tämä on väärin, sillä jokainen pieni vesisade kas-
telee koko pinoa, kun vesi valuu kalikalta seuraavalle. Jos 
sitä vastoin pinoaa klapit halkaistu puoli ylös, kastuvat vain 
muutama päällimmäinen kerros ja ne kuivuvat taas nopeas-
ti”, selittää Bjarne polttopuiden varastointia.

Nuohous
Kaikki kiinteät tulisijat tulee nuohota säännöllisesti. Poltto-
puulla lämmitetyt omakotitalojen tulisijat ja hormit täytyy 
nuohota joka vuosi. Puunpoltossa muodostuu noki- ja pi-
kikerrostumia hormien seinämiin. Jos tuli yltää näihin, syt-
tyy hormistoon nokipalo. Nokipalo voi tuottaa lämpöä niin 
paljon, että savupiippu saattaa haljeta ja kipinöitä lentää ta-
lon rakenteisiin. Hormistoon kerääntyneet suuret noki- ja 
pikimäärät ovat yleensä seurausta siitä, että on poltettu lii-
an märkää puuta tai että hormin ilmansaanti on heikkoa. 
Tulisijan kyky ottaa talteen puun lämpöenergia paranee 
huomattavasti, jos palamisjäännökset poistetaan hormista. 
Nuohouksen yhteydessä nuohooja tarkastaa, että tulisija on 
kunnossa ja turvallinen käyttää.

Pelastusviranomaiset ovat koonneet muutamia neuvoja 
turvalliseen polttamiseen.

 ✔ käytä vain kuivaa puuta
 ✔ polttopuut asetellaan tulisijaan makuulleen ja sytytetään 
päältä

 ✔ kun tulisija on lämmennyt kunnolla, voidaan lisätä puuta 
 ✔ pelti ja ilmantuloluukku pidetään kokonaan auki niin 
pitkään kuin puu hehkuu.

 ✔ kun puu palaa oikein, on savupiipusta tuleva savu vaale-
an harmaata. Musta savu kielii hormin huonosta vedosta 
tai siitä, että puu on märkää

 ✔ kun hiillos on palanut niin kauan, ettei sinisiä liekke-
jä näy, voidaan peltiä laittaa pienemmälle. Pelti voidaan 
sulkea kokonaan sitten, kun hiillos on sammunut.

Polttopuunhakkuu
Metsänomistajana Bjarnella on selkeä mielipide puunpoltos-
ta. ”Minun mielestäni on päivän selvää, että Suomessa pol-
tetaan puuta. Se on kotimainen raaka-aine, ja hoitoa kai-
paavia metsiä riittää. Sen sijaan, että maksaa kuntosalilla 
käynnistä, voi hakata itse polttopuunsa. Se on hyväksi sekä 
ruumiille, mielelle että metsälle”, kannustaa Bjarne.
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PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA
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 Team 1

 Ekenäs
   Tammisaari

Hangö
Hanko

Pojo 
Pohja

Karis
Karjaa

 Team 2

Ingå
Inkoo

Magnus Wiksten
Borgå/Porvoo
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
Lovisa/Loviisa
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

LEDNINGEN - JOHTO

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

 TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Stefan Sundqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

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 Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

Rune Grönberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 214 822

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM 5 ÖST / ITÄ

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
lovisa@revir.org

Inspektorsgränd 3/Pehtorinkuja 3, 02940 ESBO/ESPOO
Tel./Puh. 019-241 5800, esbo@revir.org

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Robert Andersson
Lovisa/Borgå
Loviisa/Porvoo
utvecklingschef
kehittämispäällikkö
040-720 8843

Victor Lindqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
050 4755012

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Patrik Lindroos 
revirinstruktör 
alueneuvoja
050 409 7077



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

 BORGå KONTOR / 
 PORVOON TOIMISTO 

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Stefan Rosenberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 503 8833

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn Arnold-
Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

 TEAM 4 BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Monica Lignell

 EKENäS KONTOR /  TAMMISAAREN TOIMISTO

Lennart Biström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 486 347

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

 LOVISA KONTOR / LOVIISAN TOIMISTO
  

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

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENäS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg

  SKOGSBRUKSPLANERING / 
 METSäSUUNNITTELU 

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598

Henrik Holmberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 988 327


