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Hyvä metsänomistaja! 
 
 

 
Kemiönseudun metsänhoitoyhdistyksen taloudelliset haasteet kävivät syksyn aikana 
niin suuriksi, että toimintaa ei voitu jatkaa. Neuvottelut yhdistymisestä Eteläisen 
metsäreviirin kanssa aloitettiin viime kesänä. Yksi reviirin ehto oli, että Kemiönseudun 
yhdistys olisi velaton ennen yhdistymistä. Ulkoisen rahoituksen avulla velat on saatu 
selvitettyä ja esisopimus on hyväksytty kummankin yhdistyksen valtuustossa. 
 
Käytännössä yhdistyminen toteutetaan niin, että Kemiönseudun mhy lakkaa ja sen 
jäsenillä on yhdistymisen myötä mahdollisuus liittyä Eteläisen metsäreviirin jäseniksi. 
Reviiri tekee sääntöihinsä muutoksen ja laajentaa toiminta-aluettaan käsittämään myös 
Kemiönsaaren. 
  
Me reviirillä tiedämme, että Kemiönseudun metsänhoitoyhdistyksen toiminta on 
vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena käynyt säästöliekillä. Henkilöstö on ollut 
lomautettuna useaan otteeseen, mikä on varmasti jättänyt jälkensä. Toivomme, että 
otatte meihin yhteyttä mahdollisimman pian, mikäli jotain on jäänyt epäselväksi. 
Toivomme luonnollisesti myös, että tahdotte ottaa meihin yhteyttä antaaksenne uusia 
toimeksiantoja metsätöistä.   
 
Eteläinen metsäreviiri on kaksikielinen metsänhoitoyhdistys, joka toimii pääasiasiassa 
Uudellamaalla, Hangon ollessa läntisin kunta ja Pyhtää itäisin. Eteläinen metsäreviiri 
syntyi vuonna 2000, kun Uudenmaan yksityiset metsäreviirit yhdistyivät. Reviirillä on 
noin 4 500 jäsentä ja henkilöstöä lähes 40 henkeä sekä noin 80 yrittäjää. Reviirin 
toimialaan kuuluvat kaikki ne työt, joita metsänhoitoyhdistykset yleensä tekevät. 
Yhdessä asiassa reviirin toiminta kuitenkin poikkeaa – olemme erittäin aktiivinen 
osapuoli puukaupassa. Oma korjuupalvelumme hakkaa vuosittain noin 600 000 m3, ja 
välitämme yhteensä noin 710 000 m3 puuta ja energiapuuta vuodessa. Kaikki tämä 
tehdään metsänomistajien valtakirjoilla. 
 
Erotuksena tavalliseen puukauppatapaan, eli myydä leimikko pystykaupalla, välittää 
reviiri lähes kaiken puutavaran hankintapuuna tienvarteen. Suuri ero on se, että reviiri 
ei välitä puunostajille leimikoita vaan puutavaralajeja. Jos esimerkiksi saha tarvitsee 
kuusitukkia, välitämme sille pelkästään kuusitukkia. Muut puutavaralajit, joita leimikolta 
tulee, välitämme niille ostajille, jotka niitä haluavat. Välittämällä ostajille niitä tiettyjä 
puutavaralajeja, joita ne haluavat, välttyvät ostajat ottamasta vastaan eitoivottuja 
puutavaralajeja ja tällöin ostajat melko usein ovat valmiita maksamaan puusta vähän 
paremman hinnan.  
 
Jos metsänomistaja tahtoo, reviiri voi pyytää tarjouksia ja kilpailuttaa pystyleimikoita, 
kuten Kemiönsaarella on tähän saakka tehty. Nyt teillä on lisäksi mahdollisuus 
hyödyntää reviirin puunkorjuu- ja puunvälityspalveluita korjuutoimeksiannolla. Reviiri ei 
voi ostaa tai myydä vaan vain välittää puuta. Reviirin tytäryhtiö Metsäreviiri Nyved Oy 
voi sitä vastoin myydä ja ostaa puuta ja myös pystykaupalla. Nyved Oy on jo aiemmin 
ollut aktiivinen Kemiönsaarella mm. energiapuukaupassa.  
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Yhdistymisen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa Kemiönsaaren metsänomistajille 
tarjottavia palveluita. Palvelun on oltava kustannustehokasta ja kilpailukykyistä. 
Yhdistymisellä muodostetaan vahva metsänomistajaorganisaatio, jonka tehtävä on 
auttaa metsänomistajia metsien hoidossa ja puukaupassa. Vahvalla, eteenpäin 
katsovalla organisaatiolla voidaan paremmin vastata niihin haasteisiin ja muutoksiin, 
joita metsätaloudessa ja myös yhteiskunnassa yleisesti on meneillään. 
 
Mitä voimakkaampi ja monipuolisempi metsänhoitoyhdistys on, sitä tehokkaammin 
metsänomistajien edunvalvonta ja palvelut voidaan tulevaisuudessa hoitaa. Eteläinen 
metsäreviiri on palkannut Johanna Sjölanderin, joka on aiemmin työskennellyt 
Kemiönseudun metsänhoitoyhdistyksessä. Johanna, joka varmasti on monelle 
Kemiönsaaren metsänomistajalle tuttu, on teidän henkilökohtainen yhteyshenkilönne. 
Kaikissa metsäisissä asioissa ja erityisesti puukauppaa koskevissa asioissa teitä 
palvelee myös alueneuvoja Peter Lindholm. Kemiönsaaresta tulee reviirin 1-tiimin osa 
ja kaikilla reviirin työntekijöillä tässä tiimissä on mahdollisuus palvella teitä (kts. Reviiri-
lehden keskiaukeama). 
 
Tahdomme taata, että reviirin palvelut ovat parhain mahdollisin tavoin käytettävissänne 
ja toivomme hyvää yhteistyötä tästä eteenpäin.  
 
Johannan ja Peterin yhteystiedot: 
 

Johanna Sjölander    Peter Lindholm  
0400-880 253    0400-114 380 
johanna.sjolander@revir.org   peter.lindholm@revir.org 
 
Reviiri on vuokrannut toimistotilan Brusabystä. Osoite on Brusabyntie 11. Toimisto 
sijaitsee ensimmäisessä asuntolarakennuksessa oikealla, kun ajaa koulualueelle. 
Toimisto on auki sopimuksesta Johannan tai Peterin kanssa. 
 
16.1.2019 klo. 18.00 reviiri pitää tiedotustilaisuuden Kemiössä Villa Landen 
auditoriossa. Tilaisuuden tarkoituksena on, että me saamme kertoa reviiristä ja te 
saatte mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Tilaisuus on avoin entisen Kemiönseudun 
metsänhoitoyhdistyksen jäsenille, eli Eteläisen metsäreviirin tuleville jäsenille. 
Ilmoittakaa tulostanne osoitteeseen johanna.sjolander@revir.org tai puhelimitse 
numeroon 0400-880 253, mielellään ennen 14.1., jotta varmistamme kahvin 
riittävyyden kaikille.  
 
Lauantaina 26.1.2019 Brusabyssä on avoimet ovet. Reviirin toimisto on auki klo. 10.00 
– 15.00. Tulkaa tutustumaan! 
 
Helmikuun puolessa välissä saatte postissa jäsenmaksuIaskumme. Jäsenmaksukirjeessä 
lukee –”Maksamalla jäsenmaksun jäsenyys Eteläisessä metsäreviirissä jatkuu 
automaattisesti”. Kemiönsaaren metsänomistajille teksti on muotoiltu hieman väärin, koska 
teistä tulee uusia jäseniä Eteläisessä metsäreviirissä maksamalla jäsenmaksun.  
 
Ystävällisin terveisin, 
 

 
Magnus Wiksten 
Toiminnanjohtaja 


