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Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell
Kuva: Markku Wiik

Erityisesti eduskuntavaalien alla keskusteltiin vilkkaasti, 
josko ilmastomme on muuttunut tai muuttuu ihmiskun-
nan toiminnasta johtuen. Metsän ja metsänhoidon roo-
lia on myös nostettu esille. Jopa akateemiset tiedemiehet 
osallistuvat keskusteluun erilaisilla perusteilla ja johtopää-
töksillä. Käytävästä keskustelusta ja sen johtopäätöksistä 
huolimatta on meillä käytännön metsänhoidossa käsillä 
muutoksia, jotka asettavat uusia haasteita metsäsektorin 
toimijoille.

Nykyään hakkuita tulee tehdä ympäri vuoden. Joitakin 
puutavaralajeja on pienellä huumorimielellä verrattu tuo-
reusvaatimuksiltaan melkein elintarvikkeisiin. Yhä isompi 
osa puutavaran kuljetuksista, sekä metsämaastossa tehtä-
västä lähikuljetuksesta että autoteillä suoritetusta kauko-
kuljetuksesta, tapahtuu nykyään meidän olosuhteissamme 
sulan maan aikaan. Myös ötökkälain asettamat vaatimuk-
set katkotun puutavaran varastoimiselle kesäaikaan pakot-
taa kuljetuksiin ympärivuotisesti.

Vielä 1980-luvulla metsäkoneiden yleistyessä varsinkin 
hakkuupuolella metsissä toimivien koneitten omapainot ei-
vät juurikaan ylittäneet 10 tonnia. Nykyään jopa harven-
nushakkuisiin kehitetyt hakkuukoneet painavat noin 15 
tonnia ja ajokoneitten kuormakapasiteetit ylittävät 10 ton-
nia. Huolimatta renkaitten, akselien, painojakautumien ja 
muun varustuksen kehityksestä maanperään kohdistuvat 
rasitukset ovat huomattavia.

Suurin osa metsäautotiestöstämme, ja myöskin alem-
pi yleinen tieverkostomme, on rakennettu tai peruskorjat-
tu 1970 ja -80 luvuilla. Silloinen puutavara-auton suurin 
sallittu kokonaispaino oli 37-48 tonnia, hieman riippuen 
akselien lukumäärästä. Nykyään puutavaraa kuljetetaan 
kuorma-autoyhdistelmillä, joiden kokonaispaino on 76 
tonnia ja pituudetkin ylittävät jopa 30 metriä. On itsestään 
selvää, että kaikenlaisia ongelmia syntyy; suuresta akselilu-
kumäärästä huolimatta tien kantavuus pettää, mutkat eivät 
ole tarpeeksi loivia, perävaunu oikoo ja painaa tienpenkan 
ja ojat kiinni, kääntöpaikat ovat liian lyhyitä, siltojen kan-
tavuudet alimitoitettuja ynnä muuta.

Kun kerran tämän päivän metsätalous vaatii toimintaa 
vuoden ympäri, on hyvä tieverkosto kannolta tehtaalle elin-
ehto. Tämä on tullut hyvin konkreettisesti esille sitä mu-

kaan, kun sulan maan aika näyttää pitenevän ja ääripään 
sääolosuhteet yleistyvät. Varsinkin sekä viimeiset talvet että 
erityisesti syksyn 2017 runsaat sateet olivat haasteellisia. 
Jalostavien tehtaitten puuhuolto oli ajoittain melkein kriit-
tisessä tilassa.

Jotta nykyajan kehittyneille puunjalostustehtaille pys-
tytään takaamaan tarvittava raaka-aine ja metsänomista-
jan metsänhoito on taloudellisella ja kestävällä pohjalla, 
on logistiikan kannolta tehtaalle toimittava. Se vaatii pa-
nostuksia tieverkostoon, myös tiestön siihen osaan, johon 
me metsänomistajat pystymme helpommin vaikuttamaan. 
Siksi suosittelenkin kaikkia olemaan aktiivisia omilla alu-
eillaan, ottakaa osaa kesän tiehoitokuntien kokouksiin ja 
selittäkää metsätalouden tarve kantavista teistä. Yksityis-
tiehoitokunnan osakkailla on luonnollisesti erilaisia tarpei-
ta ja odotuksia tien käytön suhteen. Raskaitten kuljetusten 
muuttuvan tarpeen ymmärrys ei ehkä aina ole kovin hyväl-
lä tasolla. Avoimella keskustelulla ja etukäteen tiedostami-
sella voidaan kuitenkin monta ongelmaa välttää. Ja kan-
nattaa myös tarkistaa omien yksityisten metsäautoteiden 
kunto. Miltä esimerkiksi kääntöpaikat näyttävät, onko pu-
sikko päässyt kasvamaan tieojan väärälle puolelle ja ovat-
ko ojien syvyydet ja virtaukset kunnossa? Liian usein tör-
mää tien yli taipuviin oksiin, varsinkin lumen tai lehtien 
painamien, jotka helposti rikkovat raskaan kuljetuskalus-
ton peilejä ja muita varustuksia.

Metsäreviiri ja Kemiönsaari
Vuodenvaihteessa Kemiön saaren metsänhoitoyhdistys lak-
kautettiin ja Reviiri laajensi toiminta-alueensa myös Kemi-
ön saarelle. Olen vakuuttunut tämän vahvistavan ja paran-
tavan sekä Kemiön saaren metsänomistajien palveluja ja 
heidän metsätuotteidensa kysyntää, että Reviirin mahdol-
lisuuksia valvoa jäseniensä etuja ja siten parantaa heidän 
metsätalouttaan. Toivotan kaikki Kemiön saaren metsän-
omistajat lämpimästi tervetulleiksi Reviiri-perheeseemme!

Riippumatta siitä onko kyseessä asioita jäsenyyteen vai 
metsäautoteihin liittyen niin Reviiristä löytyy aina metsän-
hoidon asiantuntija, joka palvelee jäseniämme parhaalla 
asiantuntemuksella! Älä epäröi olla yhteydessä metsävas-
taavaasi, järjestömme palvelee jäseniään!

Kannolta tehtaalle  
- haasteellinen  

logistiiKKaKetju!       
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Metsäteollisuus
Kun kokonaisuutta katsoo, suoma-
laisen metsäteollisuuden markkinati-
lanne kehittyi viime vuonna positiivi-
sesti. Puupohjaisten tuotteiden osuus 
Suomen vientituloista kasvoi edelleen. 
Positiivinen ilmapiiri kotimaisen puun 
käyttöä kasvattavien investointien ym-
pärillä säilyi.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 
Suomessa vuonna 2018, mikä osoit-
ti, että suomalainen toimintaympäris-
tö on puuta jalostavalle teollisuudelle 
kilpailukykyinen. Kartongin tuotanto 
oli viisi prosenttia suurempi kuin edel-
lisvuonna. Kuitutuotanto oli, kiitos 
uusien investointien, kuusi prosenttia 
edellisvuotta suurempi, yhteensä 8,2 
miljoonaa tonnia. Kartonki- ja kuitu-
teollisuuden kapasiteetti hyödynnettiin 
käytännössä kokonaan. Sahateollisuu-

VuosiKatsaus 2018
Teksti: Magnus Wiksten

den tuotanto kasvoi vuonna 2018 yh-
den prosentin ja ylsi 11,8 miljoonaan 
kuutiometriin. Vanerin tuotanto oli 
pari prosenttia pienempi kuin edellise-
nä vuotena. Pienentyneestä kysynnäs-
tä huolimatta paino- ja kirjoituspape-
reita tuotettiin yhden prosentin verran 
enemmän kuin vuonna 2017.

Sahatavaraa vietiin vuonna 2018 
noin 8,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä 
oli noin kuusi prosenttia edellisvuotta 
vähemmän. Vähennys johtui pääasias-
sa Kiinan viennin vähenemisestä. Saha-
tavaran vientihinnat sitä vastoin nousi-
vat noin yhdeksän prosenttia. 

Metsänhoito
Reviirin metsänviljely ala oli suurempi 
kuin edellisvuonna ja taimia välitettiin 
reilut 1,2 miljoonaa kappaletta. Maan-
muokkausala kasvoi hieman vuonna 
2018 ja muokattua alaa oli yhteensä 
1 157 ha. Taimikon ja nuoren metsän 
hoitoa tehtiin 1 843 hehtaarin alalla, 
mikä oli enemmän kuin edellisvuonna.

Puukauppa
Korjuuolosuhteet talvella 2018 olivat 
hyvät, mutta talvi oli aivan liian lyhyt. 
Epätavallista kyllä kaikki puutavarala-
jit olivat kysyttyjä ja kysyntä oli suurta 
sekä kotimaassa että vientimarkkinoil-
la. Korjuuolosuhteet koko vuonna oli-
vat epätavallisen hyvät. Kevät oli kuiva 
ja hieno, kesä ennätyksellisen kuiva ja 
lämmin ja syksylläkin sää jatkui kuiva-
na aina marraskuun loppuun asti, jol-
loin muuttui sateisemmaksi.

Hakkuumäärät vuoden alusta tou-
kokuun loppuun olivat noin 15 000 
m3 pienemmät kuin viime vuosina kes-
kimäärin. Syynä oli, että tammikuussa 
luovutettiin suhteellisen vähän puuta 
johtuen vuoden 2017 joulukuun erit-
täin huonoista korjuukeleistä. Syksyllä 
hakkuut tehostuivat sekä teollisuuden 

puutarpeen vuoksi että kohonneiden 
puunhintojen vuoksi. Puunhinnat al-
koivat sivuta aiempia ennätyshintoja, 
mikä sai metsänomistajat aktivoitu-
maan.

Reviirin koko puunvälitys sisältä-
en sekä pyöreän puutavaran että hak-
keen kohosi vuonna 2018 727 341 
m3:iin. Toimintasuunnitelman mukai-
nen tavoite oli 710 000 m3. Reviiri vä-
litti siten puuta reilut 15 000 m3 suun-
niteltua enemmän, mikä oli suoraan 
seurausta loppusyksyn hyvistä korjuu-
keleistä. Mäntytukin keskihinta nousi 
melkein 4,50 €/m3, kuusitukin keski-
hinta melkein 5,00 €/m3 ja koivutu-
kin keskihinta noin 3,50 €/m3 vuoteen 
2017 verrattuna. Kuitupuiden hinnat 
nousivat keskimäärin yli 2,50 €/m3. 
Vuoden loppua kohden havutukin ky-
syntä alkoi hiipua.

Koulutus ja tiedotus
Reviirin toimihenkilöt olivat vuoden 
aikana mukana useilla kursseilla ja ti-
laisuuksissa jakamassa ajankohtaista 
reviiritietoa. Helmikuussa reviiri osal-
listui Metsätalouden Talvipäiville, joil-
la pääteemana oli metsätalous ja kaa-
voitus. Huhtikuun alussa ne reviirin 
toimihenkilöt, jotka olivat osallistuneet 
Management institute of Finlandin jär-
jestämälle markkinointikurssille, sai-
vat tutkintotodistuksensa. Huhtikuus-
sa järjestettiin koko henkilökunnalle 
koulutus koskien uutta toiminnanohja-
usjärjestelmää (SilvaPro). Kesäkuussa 
reviiri oli mukana järjestämässä Före-
ningen för Skogskulturin kesäretkeilyä 
Loviisa – Lapinjärvi -seudulla. Teema-
na olivat metsänhoitomallit eri-ikäis-
rakenteisessa metsässä ja luonnonhoi-
to. Tavanomaiset, koko reviirin alueen 
metsätaitokilpailut järjestettiin Inkoos-
sa 11. lokakuuta. Reviirilehti ilmestyi 
kaksi kertaa. Tiedotusta täydennettiin 
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jutuilla joukkoviestimissä ja ammatti-
lehdissä. 

Valtuusto ja hallitus 
2018
Valtuuston kevätkokous pidettiin 
10. huhtikuuta Överbyssä Espoossa. 
Hallituksen puheenjohtaja Otto von 
Frenckell totesi johdannossaan, että 
kaikista puutavaralajeista on suuri ky-
syntä, mikä on poikkeuksellista. Tuk-
kipuun hinnat ovat korkealla ja kuitu-
puun hintojen pitäisi vielä nousta. 

Otto von Frenckell valittiin ko-
kouksen puheenjohtajaksi ja vuoden 
2017 toimintakertomus ja tilinpäätös 
hyväksyttiin ja muut sääntömääräiset 
asiat käsiteltiin. Kokousasioiden käsit-
telyn jälkeen kehityspäällikkö Stefan 
Borgman esitteli reviirin uudet kotisi-
vut ja esitti katsauksen edunvalvontaa 
koskevasta yhteistyöstä SLC:n kanssa   

Syyskokous pidettiin 11. joulukuu-
ta Överbyssä Espoossa. Kokousta ava-
tessaan hallituksen puheenjohtaja Otto 
von Frenckell totesi, että viime aikaiset 
puheet jokamiehenoikeuksista ja nii-
den ottamisesta UNESCO:n maailman-
perintökohteeksi ovat hyvin huolestut-
tavia.

Syksyn aikana on väitelty runsaasti 
toimenpiteistä maailman pelastamisek-
si. Mm. pitääkö metsää hoitaa vai jät-
tää rauhaan. Fotosynteesi on ainoa pro-
sessi, joka sitoo hiilidioksidia, ja mitä 
paremmin metsä kasvaa sitä enemmän 
hiilidioksidia se sitoo. Metsätalous pi-
täisi siis käsittää jonakin hyödyllisenä 
eikä kuormitusta aiheuttavana.  

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Gösta Lundström. Tilintarkasta-
jaksi kirjanpidon ja hallinnon tarkas-
tamista varten valittiin Bengt Nyholm, 
CGR ja varatilintarkastajaksi tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Ab. Val-
tuusto vahvisti jäsenmaksun ja toi-

mitusmaksut vuodelle 2019 Maksut 
pysyivät samoina kuin edellisvuonna.

Kohdassa muut asiat valtuusto kä-
sitteli Eteläisen metsäreviiri ry:n sään-
töjä. Sääntömuutos oli tarpeellinen, 
jotta reviirin toiminta-aluetta oli mah-
dollista laajentaa. Valtuusto päätti yk-
simielisesti toiminta-alueen laajenta-
misesta ja hyväksyi aiesopimuksen 
koskien Kemiönseudun metsänhoi-
toyhdistyksen yhdistymistä Eteläisen 
metsäreviiri ry:n kanssa.   

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

Talous
Reviirin tilinpäätös näyttää ylijäämää 
210 813,91 euroa. Ylijäämä johtuu 
suurelta osin siitä, että välitetty puu-
määrä oli normaalia suurempi. Tulos 
on tullut toiminnasta eikä ole synty-
nyt osakkeiden tai muun omaisuuden 
myynnin seurauksena. Tilinpäätöksen 
mukaan liiketoiminta näyttää vuoden 
lopussa voittoa 157 813,11 €. Vuo-
den aikana kannettiin jäsenmaksuja 
488 345 € (vrt. v. 2018: 498 597 €). 
Jäsenmaksujen kokonaismäärä väheni 
vuonna 2018 noin 10 000 eurolla.
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Aito metsämies! 35 vuotta reviirin pal-
veluksessa on kunnioitettava saavu-
tus - ja silti eläkeikään on vielä muuta-
ma vuosi aikaa. Nyt Tom Grönholmin 
mielestä on aika siirtyä muihin harras-
tuksiin!

”Ei samalla työpaikalla ole 35 vuot-
ta viihtymättä, mutta omat säästöt ja 
muut järjestelyt mahdollistavat työnte-
on lopettamisen ennen varsinaista elä-
keikää, ja halusin tarttua tilaisuuteen”, 
sanoo Tom.

Tomin kiinnostus metsään herä-
si jo lapsuusvuosien kesinä, joita per-
he vietti kesämökillä Fagervikissa. 
Myöhemmin Tom sai isänsä tuttavan 
kautta mahdollisuuden olla kesätöissä 
metsäntutkimuslaitoksen mittausryh-
mässä. ”Olin kaksi kesää mittausryh-
mässä, joka kiersi Karjalassa ja Keski-
Suomessa mittaamassa koealoja. Se oli 
hienoa aikaa, ja vaikutti päätökseeni 
hakea metsäalalle”, sanoo Tom.

Työharjoittelun, joka vaadittiin 
metsäalan työnjohtajakoulutukseen 
Tammisaaressa, Tom suoritti Fager-
vikin kartanolla Inkoossa. Siellä hän 
työskenteli kartanon työntekijöiden 
kanssa ja tutustui myös reviirin nykyi-
seen hallituksen puheenjohtajaan Ot-
ton von Frenckelliin.

Sitten seurasivat opinnot, jotka jat-
kuivat vuoteen 1983. Opiskelun aika-
na Tom tutustui ensimmäisen kerran 
metsäreviiriin.

”Vuonna 1984 Mikael Aminoff 
palkkasi minut vakituiseen työhön Län-
si-Uudenmaan yksityiseen metsärevii-
riin. Viimeisenä työpäivänäni, 35 vuotta 
myöhemmin, tapasin sattumalta Mika-
elin Pikkalan ABC-asemalla. Aika mer-
killinen yhteensattuma!”, Tom kertoo.

”Metsäalan työ on muuttunut val-
tavasti vuosien mittaan. Aloittaessa-
ni työnjohtajana Siuntiossa Nallen 
(Hans-Björn Ekman) alueella minulla 

oli 25 metsuria vastuullani. Alue ulot-
tui ajoittain Mörbyn kartanolle Poh-
janlahden länsipuolelle asti ja idässä 
Kirkkonummelle. Hakkuukoneet yleis-
tyivät vasta 80-luvun lopulla, joten sii-
hen asti työnkuva perustui pääasias-
sa ajourien merkitsemiseen metsureille 
sekä leimikoiden leimaamiseen. Pysty-
metsien mittaaminen oli myös yleistä 
silloin”, Tom kertoo.

Vuonna 2003 Nalle jäi eläkkeelle 
ja Tom siirtyi alueneuvojaksi Siuntion 
alueelle. Alueen rajoja on muokattu ja 
muutettu vuosien saatossa ja itäisten ja 
läntisten reviirien yhdistymisen jälkeen 
Siuntio siirrettiin kuulumaan Espoon 
toimistoon. Myöhemmin myös eteläi-
nen ja läntinen Kirkkonummi kuului-
vat Tomin vastuualueeseen.

”Yksi suurimmista työstressin aihe-
uttajista tänä päivänä on hakkuusuun-
nittelu ja paine saada puut toimitet-
tua säällä kuin säällä. Sitä osaa työstä 
en jää kaipaamaan! Sitä vastoin pa-
rasta työssä Reviirillä on ollut vapaus 
ja mahdollisuus toteuttaa työnkuva 
omalla tavalla – ja sitten tietysti yhteys 
metsänomistajiin!” sanoo Tom.

”Ilmapiiri työkavereiden kesken on 
aina ollut hyvä, ja sitä tulen todella kai-
paamaan ”, hän lisää.

Tulevaisuutta varten Tomilla ei ole 
suuria suunnitelmia. ”Laituri pitää 
korjata, mökki maalata - ehkä vähän 
golfinpeluuta - vähän sitä sun tätä mitä 
mieleen tulee. Lähden ehkä vähäksi ai-
kaa ulkomaille -ja sitten tietysti osake-
markkinoita pitää seurata!” Tom sa-
noo.

Robin Järvelä on ollut Tomin seu-
raajana 1.4. lähtien ja Peter Arnkil jat-
kaa työnjohtajana alueella kuten aikai-
semmin.

Robin Järvelän tavoittaa numerosta 
050-4622435 tai sähköpostitse robin.
jarvela(at)revir.org

KesämöKKi  
ja Vapaus KutsuVat

Teksti: Ulrika Wahlberg
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dälläni. Toimin myös yhdyshenkilönä 
kentän ja organisaation välillä”, listaa 
Anders työtehtäviään.

Anders valmistui vuonna 1984 Hel-
singin yliopistosta metsänhoitajaksi. 
”Olen ollut työelämässä jo yli 35 vuot-
ta. Aloitin yliopistolla ja jatkoin Skog-
skulturille, missä olin kymmen vuotta. 
Sieltä siirryin maa- ja metsätalousmi-
nisteriöön. Ministeriössä tein paljon 
työtä kansanvälisten metsäasioiden pa-
rissa, muun muassa teimme paljon yh-
teistyötä muiden Pohjoismaiden kans-
sa. Olen ollut mukana delegaatioissa 
esittelemässä mietintöjä EU:lle Brysse-
lissä, kerran jopa YK:lle New Yorkis-
sa”, muistaa Anders. Ministeriön jäl-
keen olin töissä Metsäteollisuus ry:llä. 
Siellä tein paljon työtä metsäsertifioin-
nin kanssa. Induforilla toimin konsult-
tina eri kehitysprojekteissa ulkomailla. 
Monessa maassa metsien kestävä käyt-
tö on vielä lapsenkengissä ja tavat teh-

SLC on ruotsinkielinen vastine 
MTK:lle. Organisaatio toimii katto-
järjestönä neljälle tuottajayhdistykselle 
ja viidelle ruotsinkieliselle metsänhoi-
toyhdistykselle. Anders Portin aloitti 
organisaatiossa metsäasiamiehenä 1. 
päivä huhtikuuta. Anders tuli Stefan 
Borgmanin tilalle, joka siirtyi ammat-
tiliitto Meton puheenjohtajaksi. ”Koen 
työni kiinnostavaksi, ainakin alku on 
ollut kovin kiireinen. Olen ollut mu-
kana monessa tilaisuudessa, muun 
muassa vedin vaaliväittelyn SLC:n 
vuosikokouksen jälkeen Söderkullas-
sa. Muuten luulen, että työ on pitkäl-
ti aika samanlaista kuin mitä edelliset 
työni ovat olleet. Seuraan ja pyrin vai-
kuttamaan eri viranomaisten valmiste-
luihin asioissa, jotka koskevat metsän-
käyttöä. Seuraan, mitä metsäsektorilla 
tapahtuu, ja tiedotan asiasta eteenpäin 
jäsenillemme. Kaikki metsäsertifioin-
tiin kuuluvat asiat ovat minun työpöy-

dä työtä kovin erilaiset kuin meillä Poh-
joismaissa. Ennen tuloani SLC:lle olin 
töissä Suomen metsäsäätiö ry:llä. Sääti-
ön tarkoitus on tuottaa tietoa Suomen 
metsistä, ja muun muassa järjestämme 
kouluille hyvin suosittua Metsävisa-tie-
tokilpailua. Uskallan väittää, että olen 
eri työtehtävissä saanut paljon koke-
musta ja luonut laajan suhdeverkoston 
metsäalan toimijoihin, mistä on hyötyä 
sekä minulle että uudelle työnantajalle-
ni”, Anders tuumii. 

Tulevaisuuden näkymät
”Meillä on Suomessa korkealla tasolla 
tieto ja taito hoitaa metsiämme kestä-
vällä tavalla. Puuvaranto on suurempi 
kuin koskaan aikaisemmin ja metsäte-
ollisuus on kiinnostunut investoimaan 
uusiin tehtaisiin ja tuotekehitykseen. 
Uudet puuperäiset tuotteet avaavat 
kasvumahdollisuuksia ja vähentävät 
samalla riippuvuutta öljystä. Keskus-
telu ilmastomuutoksesta ja metsiemme 
monimuotoisuudesta jatkunevat vielä 
edustakuntavaalien jälkeenkin”, miet-
tii Anders. Anders on mukana Espoon 
kunnanvaltuustossa ja on sieltä käsin 
tutustunut kaavoitukseen. ”Espooseen 
muuttaa joka vuosi noin 4000 henki-
löä, paineet uusille asutusalueille ovat 
suuret. Yhä useampi haluaa olla muka-
na sanomassa, miten lähiympäristöä ja 
metsiä tulisi hoitaa.  Kaavoitusasioissa 
metsänomistaja jää helposti vaikeuk-
siin eri intressien kanssa. Kun osayleis-
kaavoja laaditaan, on äärimmäisen tär-
keää, että metsänomistaja osallistuu ja 
yrittää vaikuttaa jo suunnitteluvaihees-
sa. Kun kaava on hyväksytty ja vahvis-
tettu, on myöhäistä avata suunsa”, lo-
pettaa Anders.

anders portin jatKaa stefan Borgmanin 
jälKeen slC-llä metsäasiamiehenä

Teksti: Torolf Finnbäck
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Espoon toimisto on saanut uuden alueneuvojan. Robin Jär-
velä toimii Tom Grönholmin seuraajana ja on hoitanut 18.2. 
lähtien Siuntion ja eteläisen Kirkkonummen aluetta.

Robin asuu Perniössä Raaseporin rajan tuntumassa avo-
puolisonsa ja 1,5 vuotiaan tyttärensä kanssa. Perheeseen 
kuuluu myös kaksi koiraa sekä kanoja.

Suoritettuaan asevelvollisuuden oli aika valita opiskelu-
paikka ja silloin Novian metsäkoulutus kuulosti erittäin mie-
lenkiintoiselta paikalta. Metsä ja luonto ovat aina olleet osa 
hänen elämäänsä, ja metsänhoito tuli tutuksi ukin metsässä, 
jossa Robin vietti lapsena paljon aikaa.

Robin valmistui metsätalousinsinööriksi vuonna 2015 
Novia-ammattikorkeakoulusta, ja opiskeluaikana hän teki 
osan työharjoittelustaan reviirillä. Valmistumisen jälkeen 
hän on toiminut yksityisyrittäjänä rakennusalalla.

Vapaa-aikanaan Robin on vapaapalokuntalainen Tenala 
HOBK:ssa ja voi nykyään laskea myös rakentamisen harras-
tuksiinsa.

Työssään alueneuvojana Robin haluaa palvella metsän-
omistajia parhaalla mahdollisella tavalla. Hän haluaa pai-
nottaa nuoren metsän hoidon tärkeyttä ja odottaa innol-
la yhteydenottoja ja tapaamisia alueen metsänomistajien 
kanssa.

ren metsänhoitoyhdistyksessä vuodesta 2016, mutta on yh-
distyksen lakkauttamisen myötä siirtynyt Eteläisen metsäre-
viirin palvelukseen.

Johannalla on aikaisempi koulutus liikunnanohjauk-
sen ja hieronnan alalla. Hän on työskennellyt nuoriso-oh-
jaajana, liikuntaohjaajana ja hierojana monta vuotta, mut-
ta terveyssyistä ammatinvaihto tuli ajankohtaiseksi. Metsä 
ja metsätalous on aina ollut läsnä perheessä isän metsäalan 
ammatin myötä, joten metsätalousinsinöörikoulutus Tam-
misaaren Noviassa tuntui Johannasta luonnolliselta valin-
nalta. Opiskeluajan työharjoittelut Johanna suoritti Kemi-
önsaaren metsänhoitoyhdistyksessä, ja valmistuttuaan hän 
sai sieltä myös työpaikan.

Vapaa-aikanaan Johanna pelaa salibandya 2-divisioonas-
sa sekä vetää vesijumpparyhmiä Kasnäsissä.

Työ Reviirillä on Johannan mielestä lähtenyt hyvin käyn-
tiin, vaikka moni asia jäi kesken vanhan yhdistyksen lak-
kauttamisen myötä. Metsänomistajat tuntuvat toivottavan 
muutoksen tervetulleeksi, ja ilmapiiri kentällä tuntuu myön-
teiseltä!

Johannan tavoittaa numerosta: 0400-880253
ja sähköpostilla: johanna.sjolander(at)revir.org  

Reviiri on saanut lisäystä henkilökuntaansa. Johanna Sjölan-
der on palkattu alueneuvojaksi Kemiönsaarelle vuodenvaih-
teesta lähtien.

Johanna on kotoisin Houtskarista ja asuu Kasnäsissa 
kahden tyttärensä kanssa. Hän on työskennellyt Kemiönsaa-

roBin järVelä
Teksti: Ulrika Wahlberg

johanna  
sjölander

Teksti: Ulrika Wahlberg

Robinin tavoittaa numerosta: 050-4622435
Tai sähköpostitse: robin.jarvela(at)revir.org
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 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

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 % edulli-
semmat kuin ei-jäsenille. Jos samalla henkilöllä tai samassa 
perheessä on useita omistuksia niin jäsenmaksua voidaan 
perusmaksun osalta kohtuullistaa. Näissä tapauksissa ota 
yhteys alueneuvojaasi tai reviirin lähimpään toimistoon.

me teemme metsänomistajan eteen enemmän
Metsäreviirin jäsenenä saa monipuoliset palvelut edul-
lisempaan hintaan ja pääsee osalliseksi myös yhteistyö-
kumppaneidemme jäseneduista. Jäsenmaksua, joka on 
vähennyskelpoinen metsäverotuksessa, käytetään 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!

T Ä R K E Ä Ä !

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

i lmoita muutoKsista!
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

ARVOA METSÄLLESI
Metsäreviiri on metsänomistajan asialla

 Tila-arvio
 Kattavat erikoispalvelut
 Metsäreviiri-lehti 2 kertaa  

vuodessa
	 Landsbygdens	Folkin	metsän- 

omistajanumero 3 kertaa vuodessa
 Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistaja- 

numero 4 kertaa vuodessa
	 10	%:n	alennus	LähiTapiola	Uudenmaan	 

metsä- ja kotivakuutuksista
	 Oikeutettu	SLC:n	valtakunnallisiin	jäsenetuihin

SINULLA ON METSÄ – MEILTÄ SAAT NEUVOT
Lisää tietoa löydät kotisivuilta www.revir.org ja www.slc.fi
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kattu metsä oli vanhaa torpparimaata, 
joka oli vähitellen metsittynyt. Vuonna 
1955, kun Elis ja hänen vaimonsa Gun-
vor ottivat tilan haltuunsa, puusto oli 
harva ja aukkoinen. Silloinen reviirin 
alueneuvoja ehdotti metsikön uudista-
mista kokonaan, mutta sitä ei koskaan 
toteutettu. Vähitellen metsikkö kui-
tenkin kasvoi ja siitä kehittyi kunnon 
puusto. Elis alkoi hiljattain epäillä la-
hoa puustossa ja halusi kaataa metsän, 
jotta saisi rahapuun pelastettua. Hän 
sai yhteyden Peteriin, joka teki hak-
kuuehdotuksen. Peterin esittämät hin-
nat olivat kilpailukykyisiä, ja Elis hy-
väksyi ehdotuksen. Suurin osa aluetta 
hakattiin aukeaksi, mutta suunnilleen 
neljäsosalle jätettiin siemenpuita. Laho 

ei ollut niin suuri ongelma kuin Elis oli 
pelännyt, vaikkakin sitä jonkin verran 
esiintyi.

Hakkuu ja puunajo suoritettiin 
vuokrapeltojen yli varastolle. Sääolo-
suhteet olivat mitä mainioimmat, jo-
ten mainittavia vahinkoja maastoon ei 
syntynyt. ” Tähän mennessä olen ollut 
erittäin tyytyväinen” sanoo Elis. Aukko 
mätästetään ja istutetaan myöhemmin.

Elis on aina turvautunut Metsän-
hoitoyhdistykseen. ”Se on tuntunut 
luonnolliselta valinnalta maatalous-
neuvojan taustallani, sillä onhan yhdis-
tys metsänomistajien oma organisaa-
tio”, sanoo Elis. ”Toivon että kaikki 
tarttuvat tilaisuuteen liittyä reviiriin”, 
hän lisää.

Eteläinen metsäreviiri on aloittanut toi-
mintansa Kemiönsaarella vuodenvaih-
teessa. Johanna Sjölander ja Peter Lind-
holm toimivat alueneuvojina alueella. 
Brusabyn koulun rivitaloon on avattu 
uusi reviiritoimisto, jonne voi sopia ta-
paamisesta Johannan tai Peterin kanssa. 
Vuodenvaihteessa lakkautetun Kemiön-
saaren metsänhoitoyhdistyksen kaikille 
jäsenille suotiin mahdollisuus liittyä re-
viiriin ja suurin osa metsänomistajista 
on tarttunut mahdollisuuteen. Reviiril-
lä on tarjolla laaja valikoima palveluita 
ja puun hinnat ovat kaikilla puutavara-
lajeilla kilpailukykyisiä.

Reviirin ensimmäinen puunkorjuu-
palvelu Kemiönsaarella tehtiin Elis Sjö-
bergin metsässä Norrlångvikissa. Ha-

reViiri KemiönsaarellareViiri Kemiönsaarella
Teksti: Ulrika Wahlberg
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(norm. 152,00)
Etusi 67,00

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. 

KÄY KOTISIVULLAMME

WWW.REVIR.ORG
OSALLISTU KILPAILUUN  

& VOITA
METSURI PÄIVÄKSI

Muutoksia Porvoon toimistolla
Metsäreviirin Porvoon toimisto on muuttanut kerrosta 
ylöspäin, talon neljänteen kerrokseen. Osoite on edelleen 
sama, Mannerheiminkatu 9-11 A. Hissillä pääsee kolman-
teen kerrokseen ja siitä täytyy jatkaa portaita pitkin. Toi-
miston aukioloajat vaihtelevat, joten kannattaa soittaa 
ja varmistaa, että joku on paikalla, ennen kuin tulee käy-
mään. Kaikkien yhteystiedot löytyvät tämän lehden keski-
aukeamalta.

Konttorimme ovat suljettuina  
15. – 28.7.2019  

henkilökunnan kesälomista johtuen.
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Luonnonhoito, kuten yleinen luonnon 
huomioiminen ja arvokkaiden luonto-
kohteiden säilyttäminen ovat nykyään 
itsestään selvä osa hyvää metsänhoitoa 
ja kestävää metsätaloutta. Sinä metsän-
omistajana voit sitä paitsi saada tukea 
vapaaehtoiseen metsän helmien suoje-
luun. 

Voimme hallita metsäomaisuuttam-
me monipuolisella ja kestävällä tavalla, 
metsiimme mahtuu kaikkea hakkuis-
ta suojeluun. Jokaisessa metsikössä on 
luontoarvoja ja jokaisessa metsänhoi-
totoimessa voimme huomioida luon-
non.

Voimme kasvattaa talousmetsien 
luontoarvoja ja biologista monimuo-
toisuutta suojelemalla, säästämällä ja 
hoitamalla. Ne alueet, jotka päätämme 
suojella, pysyvät kokonaan kaikkien 

metsätaloustoimien ulkopuolella. Sääs-
tämällä kuolleita puita, vanhoja puita, 
luonnonhoitopuita, riistatiheiköitä ja 
reunametsiä niillä aloilla, joita aktiivi-
sesti käytetään metsätalouteen, lisääm-
me sellaisia kerrostumia, jotka suosivat 
monimuotoisuutta. Voimme myös ak-
tiivisesti hoitaa metsiä tarkoituksena 
sysiä niitä oikeaan suuntaan. Tämä voi 
tapahtua joko niin, että luomme luon-
toarvoja, esimerkiksi teemme tekopök-
kelöitä, tai palautamme luontoarvoja, 
esimerkiksi tukimme ojia. 

Metsän helmet voivat tuoda tuloja
Osa elinympäristöistä on katsot-

tu niin merkityksellisiksi monimuotoi-
suuden kannalta, että ne on rauhoitettu 
metsälain tai luonnonsuojelulain nojal-
la. Metsäsertifiointi ja Etelä-Suomen 
metsien monimuotoisuuden toiminta-

ohjelma (METSO) kannustavat met-
sänomistajia kattavampaan suojeluun 
kuin mitä laki edellyttää, ja valtio myös 
tukee vapaaehtoista metsien suojelua. 
Suojelusta maksettava korvaus perus-
tuu metsikön laskennalliseen arvoon 
ja korvaussumma on siksi riippuvainen 
kohteen koosta ja puuvarannosta. Suo-
jelusta saatava korvaus on usein kilpai-
lukykyinen vaihtoehto hakkuulle.

Suojelun edellytyksenä luonnolli-
sesti on, että metsässä on piirteitä, jot-
ka tekevät sen tärkeäksi biologisen mo-
nimuotoisuuden kannalta. Suojelu voi 
tulla kyseeseen paikoissa, joissa esimer-
kiksi on vanhaa metsää, pienvesiä, leh-
toja, reheviä korpia tai puustoisia soita. 
Paikat ovat usein jollain tapaa ääreviä, 
kuten märkiä, kuivia, reheviä tai karu-
ja. Jos metsässä tehdyistä hakkuista on 

Vapaaehtoiseen metsänsuojeluun  
monta Vaihtoehtoa

Teksti: Nina Jungell
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jo aikaa ja metsässä on runsaasti kuol-
lutta puuta, vanhoja puita ja/tai lehti-
puusekoitusta, voi kohde hyvinkin olla 
kiinnostava.

Voit tarkastaa, missä päin metsää-
si mahdolliset luontokohteet sijaitse-
vat, esimerkiksi Metsään.fi-palvelusta, 
Metsäkeskuksesta tai paikallisen met-
säammattilaisesi avulla. Kartoitus ei 
ole täydellinen, joten voi olla, että met-
sässäsi on myös luontokohde, joka on 
kartoituksessa jäänyt huomaamatta.

Pitkiä suojelusopimuksia 
ELY-keskuksen kanssa
ELY-keskukset vastaavat pitkistä suoje-
lusopimuksista ja tekevät siten etupääs-
sä pysyviä suojelusopimuksia sellaisista 
metsistä, jotka täyttävät METSO-ohjel-
man vaatimukset. Tietyissä tapauksissa 
myös 20-vuotinen sopimus on mahdol-
linen. Pysyvä suojelu voidaan toteut-
taa joko niin, että perustetaan niin sa-
nottu yksityinen luonnonsuojelualue, 
myydään alue valtiolle tai vaihdetaan 
maata valtion kanssa. Kun perustetaan 
yksityinen luonnonsuojelualue, säilyy 
esimerkiksi metsästysoikeus. ELY-kes-
kusten maksama korvaus on aina vero-
vapaata tuloa.

Metsänhoitoyhdistykset, Metsäkes-
kus ja metsäyhtiöt välittävät, maan-
omistajan suostumuksella, suojelukoh-
teita ELY-keskuksille. 

Lyhyitä suojelusopimuksia 
Metsäkeskuksen kanssa
Metsäkeskus tekee myös omia suoje-

lusopimuksia, jotka venyvät yli kym-
meneen vuoteen. Näitä määräaikaisia 
sopimuksia kutsutaan ympäristötu-
kisopimuksiksi. Suojeltu metsä säilyy 
metsänomistajan hallinnassa, mutta 
sen tulee pysyä koskemattomana. Kun 
sopimuskausi päättyy, metsänomistaja 
päättää itse jatkosta. Ympäristötuki-
sopimukset on ensisijaisesti tarkoitet-
tu säilyttämään metsälain tarkoittami-
en erityisen tärkeiden elinympäristöjen 
ominaispiirteitä, mutta myös MET-
SO-elinympäristöjä voidaan poimia 
mukaan. Ympäristötuki maksetaan 
kestävän metsätalouden rahoituslain 
(Kemera) perusteella ja se on veron-
alaista tuloa.

Saat apua ympäristötuen hakemi-
seen Metsäkeskuksesta sekä muilta 
metsäalan toimijoilta.

Uskalla kysyä
Kannattaa aina ottaa yhteyttä ja kes-
kustella vaihtoehdoista, jos olet kiin-
nostunut vapaaehtoisesti suojelemaan 
metsääsi. Sinulla ei ole mitään velvolli-
suutta todella suojella metsä vaan pyy-
dät tarjouksen eikä vastauksen saami-
nen maksa sinulle mitään. Myöskään 
metsäammattilaisen apu ei aiheuta si-
nulle kustannuksia, jos tarvitset apua 
välitykseen tai suojelutuen hakemi-
seen. Pyydä siksi paikallista metsäasi-
antuntijaasi kertomaan lisää tai ota 
yhteyttä Metsäkeskuksen metsä- ja 
luonnonhoidonneuvoja Inna Salmiseen 
puh. 050 401 62 37, päästäksesi asias-
sa eteenpäin.

Nina Jungell, luonnonhoidon asian-
tuntija, Metsäkeskuksen Eteläinen  
palvelualue, puh. 040 532 11 65.
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Metsätilan kauppa on monesti 
monimutkainen ja jopa tunteita-
kin herättävä tapahtuma. Metsän-
omistajilla on monenlaisia elä-
mäntilanteita, ja jossain vaiheessa 
saattaa olla järkevää luopua met-
sätilastaan. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että ostajallekin metsäti-
lan hankinta tulee olla hyvä sijoi-
tus. Myyjää ja ostajaa tyydyttävä 
lopputulos vaatii monta työvai-
hetta, jossa metsäalan asiantunti-
ja osaa parhaiten auttaa.

Metsäarviolla turvalli-
suutta päätöksentekoon
Jokainen metsätila on oma yksilönsä. 
Tästä syystä myyntiä varten on aina 

syytä laatia maastossa tehtävä met-
säarvio. Hyvin tehty metsäarvio an-
taa suunnan metsätilan hinnoitteluun 
ja helpottaa sekä myyjän sekä ostajan 
päätöksentekoa. Ostajat ovat nykypäi-
vänä valveutuneita ja osaavat vaatia 
ajantasaista metsäarviota tarjouksensa 
pohjaksi.

Metsän ammattilainen 
välittää
Metsätilojen kysyntä on pysynyt hyvä-
nä ja metsätilan myyntiä harkitsevien 
kannattaa olla yhteydessä metsäalan 
ammattilaisiin. Myyjän etu on mark-
kinat tunteva kiinteistönvälittäjä, jol-
la on kokemusta metsätilakaupasta. 
Nyt Metsäreviiri tarjoaa asiantunte-

metsäKiinteistön Kauppa  
Vaatii erityisosaamista

Teksti: Ulla Inkeroinen

vaa metsätilojen välitystä yhteistyössä 
Etelä-Suomen metsätilat LKV:n kanssa.  
Etelä-Suomen metsätilat LKV kuuluu 
valtakunnalliseen metsänhoitoyhdis-
tysten metsätilat.fi - ketjuun. Metsätilat 
- ketju on Suomen suurin metsätilojen 
välittäjä, ja metsätilat.fi - sivusto on va-
kiinnuttanut asemansa maan suurim-
pana metsätilojen myyntiportaalina.

Jos mietit metsätilan myyntiä, ota 
yhteyttä paikalliseen metsäasiantunti-
jaan reviirillä. Voit myös ottaa yhteyttä 
Ulla Inkeroiseen joka reviirillä on eri-
koistunut metsätilojen myyntiin. Ul-
laan saa yhteyttä 050-537 6598 tai säh-
köpostilla ulla.inkeroinen@revir.org

Lisätietoja www.metsatilat.fi 

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
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Lannoituksilla voidaan tuottaa enemmän käyttöpuuta, 
nopeuttaa puiden järeytymistä sekä aikaistaa hakkui-
ta. Investoinnin takaisinmaksuaika on muihin metsän-
hoitotöihin verrattuna suhteellisen lyhyt, sillä lisätuot-
to realisoituu pääosin jo seuraavassa hakkuussa.

Milloin ja missä kannattaa lannoittaa?
Metsänlannoituksella lisätään niitä ravinteita, joita maapoh-
jassa on niukasti puiden tarpeeseen nähden. Kasvua rajoitta-
via ravinteita ovat yleensä joko typpi tai fosfori. Typestä on 
pulaa lähinnä kivennäismailla ja fosforista turvemailla. Boo-
rin puutosta voi esiintyä molemmilla.

Paras tuotto lannoitusinvestoinnista saadaan, kun tuk-
kipuun osuutta lisäävä lannoitus tehdään noin 6–10 vuotta 
ennen uudistushakkuuta, kertoo Metsänhoidon suositukset 
-opas. Maan ravinnetila kannattaa selvittää ennen lannoi-
tusta. Lannoitukset on kannattavinta toteuttaa yhteishank-
keina, jolloin lannoitteiden hehtaarikohtaiset hankkimis- ja 
levityskustannukset pysyvät kohtuullisina.

Tuhkaa turvemaille
Turvemailla on yleensä pulaa kaikista muista ravinteista pait-
si typestä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mu-
kaan puutuhka sisältää kaikkia rämemänniköiden tarvitsemia 
ravinteita. Tuhkalannoituksen seurauksena puuston kasvu li-
sääntyy 2–3-kertaiseksi lannoittamattomaan verrattuna. Sopi-
via tuhkalannoituskohteita ovat ojitetut turvemaat, joissa tur-
peen paksuus on vähintään 0,5 m ja puuston määrä riittää 
ylläpitämään kuivaustehoa. Koska tuhka on pitkävaikuttei-
nen lannoite, sen vesistöhaitatkin ovat pienempiä.

Euro lannoitukseen tuottaa  
kolme euroa takaisin
Metsänhoitosuositusten mukaan Etelä- ja Keski-Suomen ki-
vennäismailla saadaan varttuneissa metsissä typpilannoituk-
sella tuotettua lisäpuuta yleensä 12–20 kuutiota hehtaarilla. 
Turvemailla tuhkalannoituksella voidaan lisätä männyn kas-
vua vuositasolla jopa 2–4 kuutiota hehtaarilla.

Hyvin kasvava metsä  
sitoo enemmän hiiltä
Metsän lannoitus on myös ilmastoteko. Lannoituksen aihe-
uttama kasvunlisäys sitoo jopa 10 tonnia hiilidioksidia heh-
taarille sen lisäksi, mitä metsä normaalisti kasvaessaan sitoi-

si. Vaikka lannoitteen tuotanto ja levittäminen aiheuttavakin 
päästöjä, niiden aiheuttama hiilidioksidipäästö on lannoit-
teiden valmistajien mukaan vain noin 0,5 tonnia per hehtaa-
ri. Lannoituksen ilmastotase on siis reilusti positiivinen.

Lannoituskulut voi vähentää  
metsäverotuksessa
Metsänlannoituksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähen-
nyskelpoinen menoerä metsäverotuksessa. Lannoituskustan-
nukset vähennetään puunmyyntiverotuksessa kertapoistona. 
Lannoitus on hyvä tapa sijoittaa osa metsätuloista takaisin 
metsään. 

Metsänlannoitus  
Eteläisen metsäreviirin alueella
Selvitämme parasta aikaa yhteistyökumppaniemme kanssa 
mahdollisuutta toteuttaa lannoitusprojektia reviirin alueel-
la. Olemme urakoitsijan kanssa keskustellet eri levittämis-
tavoista ja kustannustasosta. Jos olet kiinnostunut metsäsi 
lannoittamisesta niin ota yhteys omaan metsätalousneuvo-
jaasi ja hän käy läpi, mitkä kuviot ja mikä levittämistapa 
parhaiten sopisi sinun metsääsi. Jos kaikki sujuu suunnitel-
mien mukaisesti, niin voidaan ensimmäiset lannoitusprojek-
tit toteuttaa keväällä 2020.

metsänlannoitus on taloudellisesti  
yKsi KannattaVimmista  

metsätalouden inVestoinneista
Teksti: Anne Rauhamäki/ Torolf Finnbäck
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