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Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell
Kuva: Markku Wiik

MetsäoMaisuuden  
hoito on Muutakin  
kuin puunMyyntiä

Uudellamaalla on valmistelussa Uusimaa2050-maakun-
takaava. Uudenmaan Liitto on työstänyt kaavaa viimei-
sen kuluneen vuoden aikana, keväällä kunnilla ja or-
ganisaatioilla oli mahdollisuus antaa lausuntonsa. Nyt 
lokakuussa kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja myös 
yksittäisillä maanomistajilla oli mahdollisuus tehdä 
muistutuksia.

Kaavaehdotuksessa on yli 80 000 ha virkistysalue- 
ja suojelualuevarauksia, joista pelkkiä uusia suojelu-
aluevarauksia noin 11 800 ha, lähes kaikki nämä yk-
sityismailla. Kaavaehdotuksen suojelualuevaraukset on 
tarkoitettu luonnonsuojelualueiksi ja maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan näillä alueilla on rajoituksia, esi-
merkiksi rakentamista koskeva rajoitus tulee heti voi-
maan. Periaatteessa maanomistaja on oikeutettu kor-
vaukseen perustetusta suojelualueesta, mutta pelkkä 
kaavamerkintä ei takaa sitä, että luonnonsuojelualu-
eeksi kaavoitetusta alueesta tulisi lainvoimainen suoje-
lualue. Alue poistuu kuitenkin metsälain alaisuudesta 
ja jos metsänomistaja haluaa tehdä tällä alueella met-
sänhoitotoimia, esimerkiksi harvennushakkuuta, pitää 
siihen anoa toimenpidelupa. Riski on suuri, että lupa 
evätään tai annetaan tiukoin rajoituksin. Pahimmassa 
tapauksessa suojeluehdotukseen johtanut luontoselvitys 
voi olla virheellinen tai niin pitkän ajan takaa, että suo-
jeltavaksi esitettyä luontoarvoa ei kohteelta edes löydy. 
Alue on kuitenkin maakuntakaavaan jäävä oikeusvai-
kutteinen suojelualuevaraus ja sitä ei voi muuttaa ennen 
seuraavaa maakuntatason kaavaa. Tässä tapauksessa 
kaavan suunnitellaan olevan nimensä mukaisesti voi-
massa vuoteen 2050. 

Maanomistajan oikeusturva on vakavalla koetuk-
sella. Erityisesti ne Uudenmaan kunnat, joissa yleis- tai 
osayleiskaavan teon tai uusimisen seurauksena on tehty 
luontoselvityksiä, ovat erityisen painostuksen alla, sil-
lä näistä selvityksistä maakuntaliitolla on ollut helppo 
poimia perusteluja. Suojeluperusteina käytetään näitä 
osittain vanhentuneita ja osittain virheellisiä luontosel-
vityksiä, mm. pieniin suojelukohteisiin on liitetty isoja 

kangasmetsäisiä kokonaisuuksia, esimerkiksi seuraavan 
laisilla heikoilla perusteilla, ”maakunnallisesti arvokas, 
koska kuusivaltaisia sekametsiä, joissa kerroksellisuut-
ta ja monipuolisuutta”. Aivan virheellisiä viittauksia on 
myös metsälain 10. pykälään huolimatta siitä, että Met-
säkeskus on ainoa hallinnon elin, jolla on valtuudet ar-
vioida, mikä kohde täyttää metsälain § 10 vaatimukset. 
Perusteina löytyy myös soidensuojelun täydennysohjel-
ma, vaikka se ei ole luonnonsuojelulain mukainen suo-
jeluohjelma ja sen piti olla täysin vapaaehtoisuuteen 
perustuva, mutta nyt se ollaan tekemässä pakottavak-
si kaavamerkinnöillä! Mukana on myös aluerajauksia, 
jotka perustuvat digitaalisiin niin kutsuttuihin zonati-
on-analyyseihin, joiden rajaukset ovat erittäin ylimal-
kaisia ja epätarkkoja ja lopputulokseksi saadaan halut-
tu, jos haluttua painotetaan tarpeeksi.

Mielestäni menettely on perustuslain vastaista, 
maanomistajan oikeusturvaa kierretään kaavamerkin-
nöillä ja rajoitetaan omaisuuden käyttämistä sallitussa 
yritystoiminnassa, tässä tapauksessa metsätaloudessa 
ja sen uusiutuvan raaka-aineen hyödyntämisessä. Suo-
jelu tulee toteuttaa vapaaehtoisesti ja aina lakiin perus-
tuen, eikä erilaisilla kaavamerkinnöillä. Nyt maakunta-
kaavoittaja on painottanut luontoarvoja taloudellisten 
arvojen kustannuksella, mikä voi lainvastaisesti johtaa 
kohtuuttomaan lopputulokseen metsänomistajan kan-
nalta.

Mikään muu toimija ei yleisellä tasolla valvo met-
sänomistajan etua näissä asioissa kuin yksityismetsän-
omistajien oma edunvalvontaorganisaatio, jossa myös 
Metsäreviiri on olennaisena vaikuttajana. Reviiri on 
sekä antanut lausunnon että laatinut muistutuksen kaa-
vaehdotukseen yleisellä tasolla, ja toivon myös kaikkien 
metsänomistajien itse olleen asiassa aktiivisia siltä osin 
kuin se omia alueita koskettaa ja niiden käyttöön voi 
vaikuttaa.

Toivotan kaikille lukijoille oikein hyvää loppuvuotta 
ja onnistunutta uutta metsällistä edunvalvontavuotta!
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Vuosi 2018 oli metsätalouden osalta 
täynnä myönteisiä asioita. Puuta ha-
kattiin ennätysmäärät, puutavaran ky-
syntä oli harvinaisen hyvä ja puuta-
varan hinnat lähentelivät ennätyksiä. 
Vuosi 2019 sitä vastoin näyttää jäävän 
historiaan vuotena, jolloin puukaup-
pa oli täynnä haasteita. Vuoden ensim-
mäisinä kuukausina puukauppa kävi 
vielä vilkkaasti ja kysyntä oli hyvä. 
Kevään aikana sattui kuitenkin useita 
puukauppaan vaikuttavia asioita, mikä 
johti siihen, että niin kysyntä kuin puu-
tavaran hinnat kääntyivät laskuun. 

Kiinaan ja Pohjois-Afrikkaan suun-
tautuva sahatavarakauppa, joka aiem-
min on ollut vilkasta, on heikentynyt 
vuoden aikana selvästi. Suurimpana 
syynä on se, että Venäjä on ottanut it-
selleen suuria markkinaosuuksia hal-
van ruplan avulla. Muilla markkina-
alueilla sahatavaran tilauskanta on 
pienentynyt vähentyneen kulutuksen 
seurauksena. Heikko ruotsin kruunu 
on lisäksi antanut Ruotsille kilpailu-
etua kaikilla markkinoilla ja Ruotsi on 
onnistunut myymään sahatavaraansa 
paremmin. 

Kuituteollisuuden tilanne on ollut 
sama kuin sahateollisuudella. Marras-
kuussa 2018 pitkäkuituisen havusel-
luloosan hinta oli lähes 1 100 €/tonni 

ja kysyntä oli hyvä. Syyskuuhun 2019 
tultaessa hinta oli laskenut 30 prosent-
tia. Asiaan liittyy se seikka, että tuo-
tantokapasiteetti nousi vuosina 2017 
ja 2018, mikä on johtanut siihen, että 
tuotanto on nyt kysyntää suurempi. 
Kun epävarmuus Kiinassa kasvoi ja os-
tajat yleisesti alkoivat jarruttaa osto-
jaan, laskivat selluloosan hinnat radi-
kaalisti ja varastojen määrä kasvoi. 

Puumarkkinoihin eivät vaikuta ai-
noastaan lopputuotteiden kysyntä vaan 
myös raaka-aineen tarjonta. Koko vuo-
den 2019 ajan meillä on ollut jatkuva 
ylitarjonta kuusitukista. Sen ovat ai-
heuttaneet Keski-Euroopassa ja Ruot-
sissa sattuneet laajat kirjanpainajatu-
hot. Itävallassa, Saksassa ja Tsekeissä 
arvioidaan kirjanpainajien tuhonneet 
vuoden 2019 aikana yli 60 miljoonaa 
kuutiometriä puuta. Ruotsissa tuho-
jen arvioidaan kattavan 10 – 15 mil-
joonaa kuutiometriä. Näissä maissa sa-
hat ovat käyneet täydellä teholla, kun 
tuhokohteiden puista on yritetty saa-
da talteen mahdollisimman suuri osa. 
On sahattu enemmän kuin mitä mark-
kinat ovat pystyneet vetämään, minkä 
seurauksena sahatavaran hinnat ovat 
laskeneet ja varastot kasvaneet. Mikä-
li lämpimiä ja kuivia kesiä tulee myös 
jatkossa niin kirjanpainajatuhot Kes-

ki-Euroopassa pahenevat, mikä vaikut-
taa puutavaran tarjontaan ja hintaan. 
Joka tapauksessa, riippumatta tulevis-
ta metsätuhoista, tämän hetkiset tuhot 
sekoittavat puumarkkinoita vielä use-
an vuoden ajan.

PTT (Pellervon taloustutkimus ry.) 
arvioi, että puukauppamäärät laskevat 
Suomessa vuonna 2019 lähes neljän-
neksellä vuoteen 2018 verrattuna. Puu-
kauppamäärien arvioidaan ensi vuon-
na pysyvän samalla tasolla kuin tänä 
vuonna. Sahatavaran viennin kasvu on 
tuskin mahdollista ensi vuonna. Kui-
tuteollisuuden tilanne näyttää hieman 
paremmalta ja PTT arvioi selluloosan 
viennin kasvavan noin kaksi prosent-
tia. Tuoreen, hyvälaatuisen kuitupuun 
kysyntä luultavasti kasvaa Euroopan 
kirjanpainajatuhojen seurauksena tule-
vaisuudessa. Jos vain onnistumme itse 
säästymään kirjanpainajatuhoilta, on 
Suomen tilanne tulevaisuutta ajatellen 
hyvä.

Ensi vuoden markkinat näyttä-
vät yleisesti muodostuvan haastavik-
si. USA:n ja Kiinan välillä mahdol-
lisesti jatkuva kauppasota vaikuttaa 
kaikkeen kaupankäyntiin. Euroopas-
sakaan tilanne ei ole aivan ongelmaton 
Ison-Britannian brexitin ja euroalueen 
kaiken kaikkiaan heikentyneen talous-

MarkkinanäkyMät 2020
Teksti: Magnus Wiksten
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tilanteen vuoksi. Huolenaiheista huoli-
matta puukauppavuodesta 2020 näyt-
täisi kuitenkin tulevan melko normaali.

Ensi vuoden aikana markkinanäky-
mät normalisoituvat. Puutavaran ky-
syntä on luultavasti normaalilla tasolla, 
ainakin reviirin jäsenten osalta. Tietyil-
le puutavaralajeille on todennäköisesti 
enemmän kysyntää kuin toisille, mut-
ta kokonaisuutta katsottaessa kaikille 
tavaralajeille pitäisi kyllä löytyä ostaja. 

Syksyn aikana metsäteollisuus on 
tehnyt toimia aiemmin ylisuurten puu-
varastojensa pienentämiseksi. Erilais-
ten rajoittavien toimenpiteiden avulla 
näyttää nyt taas siltä, että varastotilan-
ne oltaisiin saamassa parempaan tasa-
painoon. Puukauppa on Suomessa ol-
lut perinteisesti tukkivetoista ja niin se 
todennäköisesti on jatkossakin. Tästä 
syystä ei ole uskottavaa, että tukki-
puun hinnat laskisivat huomattavasti. 
Voi kuitenkin varautua siihen, että jon-
kinlaista laskua tapahtuu, sillä sahata-
varan hinnoissa on suurta painetta ja 
tukkipuun tarjonta on edelleen suurta.  

Markkinaselluloosan kysyntä vai-
kuttaa pysyvän vakaana ja Kiinan 
markkinoilla on taas ollut havaitta-
vissa aktivoitumista. Varastomää-
rät sekä kuitupuulla että valmiilla sel-
luloosalla ovat edelleen suuret, mikä 
vaikuttaa pidättävästi kuitupuun hin-
toihin. Normaalia, vuodenaikaan liit-
tyvää hintojen laskua on odotettavissa 
kuitupuulla keväällä, mutta tuskin suu-
rempia hintojen pudotuksia.

Kannattaako keväällä kaataa met-
sää? Vastaus on ehdottomasti kyllä, mi-
käli metsä ei enää kasva kovin hyvin ja 
on uudistuskypsää. Jos metsä on lisäk-
si lahon vaivaama tai riskialtis kirjan-
painajatuhoille, ei ole syytä jäädä odot-
tamaan. Pieni hinnanlasku vaikuttaa 
luonnollisesti talouteen, mutta talou-

dellinen menetys voi olla huomattavas-
ti suurempi, jos lahon määrä metsikös-
sä kasvaa. Tukkien hinnat ovat vielä 
kaukana pohjanoteerauksista, vaikka 
laskisivatkin hieman kevään aikana. 
On ennemmin kyse normalisoitumises-
ta kuin romahtamisesta.

Harvennusmetsissä tulisi hoito-
tarpeen määrätä harvennusajankoh-
ta, ei puun hintojen. Tosiasia on, että 
kuitupuiden hinnat ovat edelleen suh-
teellisen korkealla tasolla. Harven-
nushakkuiden kanssa ei pidä odotella 
vaan toimia niin pian kuin mahdollis-
ta. Myöhästynyt harvennus voi johtaa 

huomattavaan kasvun menetykseen, ja 
kasvun menetys on rahaksi muutettu-
na yleensä suurempi kuin kuitupuiden 
hinnan vaihtelu pitkällä aikavälillä. 

Kevään osalta reviiri pyrkii löytä-
mään markkinoita reviirin jäsenten 
puutavaralle aivan kuten aiemmin. Re-
viirin tavoite puukaupassa on sama 
kuin jäsenten, eli puun hyvä kysyntä, 
korkeat puun hinnat ja hyväksyttävät 
laatuvaatimukset. Jos nämä ehdot ei-
vät täyty kotimaassa, on reviirillä, ku-
ten tiedetään valmiudet viedä puutava-
raa ulkomaille.
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Tuotteiden ja toimintojen sertifiointi on 
yhä yleisempää ja sitä vaaditaan mo-
nilla alueilla. Metsien sertifiointiin on 
kaksi pääasiallista järjestelmää, PEFC 
ja FSC. Edelliseen kuuluu metsänomis-
tajien ja metsäteollisuuden edustajia ja 
jälkimmäiseen ympäristöliikkeiden ja 
metsäteollisuuden edustajia.

PEFC:tä ovat olleet muovaamassa 
metsäiset taustavoimat ja se soveltuu 
siksi erittäin hyvin käytännön pohjois-
maiseen metsätalouteen, kun taas FSC 
on onnistunut selvästi paremmin luo-
maan itselleen nimeä ja kysyntää met-
sätuotteiden ostajien joukossa. Tämän 
takia teollisuus on yhä kiinnostuneem-
pi FSC-sertifioidusta puusta myös Suo-
messa, vaikka yli 90 % Suomen metsis-
tä on PEFC-sertifioituja ja selvästi alle 
10 % FSC-sertifioituja.

FSC-logolla varustetun tuotteen 
puutavaran ei välttämättä tarvitse olla 
kokonaan peräisin FSC-sertifioiduista 
metsistä vaan riittää, että 70 % puus-
ta on, ja loput 30 % voi olla peräi-
sin muista lähteistä, mutta sen täytyy 
olla niin kutsuttua kontrolloitua puu-
ta. Koska sertifiointijärjestelmät ovat 
keskenään voimakkaita kilpailijoita, ei 
FSC voi hyväksyä, että PEFC olisi tae 
kontrolloinnista – vaikka voisi ajatel-
la, että se olisi yksinkertaisin ja edul-
lisin tapa.

Sen sijaan FSC on kansainvälisesti 
määritellyt viisi kategoriaa, joiden mu-
kaista puuta ei voi hyväksyä kontrol-
loiduksi: 1. laittomasti hakattu puu, 2. 
puu, jonka hakkuu on ristiriidassa pe-
rinteisten oikeuksien ja ihmisoikeuksi-
en kanssa, 3. puu, jonka hakkuu uhkaa 
korkeita luonnonsuojeluarvoja, 4. puu, 
joka on peräisin alueelta, jolla metsä 
on hakattu muiden käyttömuotojen tai 
puuplantaasin perustamisen tieltä, 5. 
puu, joka on geenimuunneltua alkupe-
rää.

Näistä vaatimuksista neljä on meil-
lä kunnossa, sillä yksikään puunostaja 

MetsänoMistaja, kontrolloitu puu ja hCV
Teksti: Anders Portin, Metsäoikeusasiamies, SLC

ei Suomessa osta laittomasti hakattua 
puuta eikä meillä ole vierailla puula-
jeilla perustettuja plantaasimetsiä. Sen 
sijaan FSC tahtoo varmistua siitä, että 
puu ei tule alueilta, joilla hakkuut uh-
kaavat korkeita suojeluarvoja, ja siksi 
Suomessa on nyt kartoitettu nk. HCV-
alueet (High Conservation Value), eli 
alueet, joilla mahdollisesti on tärkeitä 
luontoarvoja.

Metsäteollisuus ry. ja Sahateollisuus 
ry. (Suomen itsenäisten sahojen etujär-
jestö) ovat pyytäneet Tapiota – joka 
nykyään on konsulttiyhtiö – tekemään 
kartat mahdollisista HCV-alueista. On 
aihetta korostaa kahta asiaa: ensiksi-
kin metsänomistajajärjestöt eivät ol-
leet mukana työstämässä tätä ja ne 
saivat kuulla asiasta vasta pari päivää 
ennen kuin teollisuus siitä tiedotti tou-
kokuun lopussa. Ja toiseksi, kartoilla 
olevat alueet eivät missään nimessä ole 
eikä niitä tule tulkita suojelualueiksi, 
vaan ne ovat alueita, joilla puunosta-
jien täytyy käydä läpi ja dokumentoida 
tietty kolmiportainen tarkastusrutiini. 
Ensin tulee katsoa, sijaitseeko hakkuu 
alueella, joka on piirretty mahdollisek-
si HCV-alueeksi; jos ei, voidaan se ha-
kata vapaasti. Jos taas hakkuu sijaitsee 
HCV:ksi merkityllä alueella, on puu-
nostajan selvitettävä alueen historia, 
kartat, aiemmat metsäsuunnitelmat, 

ilmakuvat jne. ja varmistuttava, ettei 
alueella ole tärkeitä luontoarvoja. Jos 
tämänkin jälkeen on epävarmuutta, on 
kolmantena vaiheena mentävä maas-
toon ja varmistuttava, ettei hakkuulle 
ole esteitä.

Koko keväällä käynnistynyt proses-
si on uusi ja se muotoutuu ajan kans-
sa. Siksi on tärkeää, että metsänomis-
tajien etujärjestöt Metsäreviiri ja MTK, 
saavat maanomistajien kautta tietoon-
sa mahdolliset polkemiset ja esimerkik-
si tapaukset, joissa metsänomistaja ei 
ole saanut puitaan myydyksi. On myös 
tärkeää seurata, etteivät HCV-alueet 
vaikuta kielteisesti puun hintoihin ja 
ettei teollisuus vieritä todentamises-
ta aiheutuvia kustannuksia yksityisen 
metsänomistajan maksettavaksi.

Valitettavasti on jo tullut esiin sel-
viä polkemistapauksia, joissa puunos-
taja on yrittänyt repiä jo solmittuja 
sopimuksia, mikä on luonnollisesti ai-
van lainvastaista. Tällaisissa tapauksis-
sa maanomistajan pitäisi mahdollisim-
man pian ottaa yhteyttä Reviiriin.

Ei voi olla tarkoitus, emmekä voi 
hyväksyä, että metsänomistaja, joka 
ei ole FSC-sertifioitu ja joka ei saa 
minkäänlaista taloudellista hyötyä 
FSC:stä, joutuu maksamaan sellaisesta, 
jota teollisuus tarvitsee ja josta teolli-
suus on sopinut.
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Kevään 2019 kuluessa tuli varovaisia 
hälytyksiä runsaammista kirjanpaina-
jaesiintymistä. Lämmin kesä loi jälleen 
suotuisat olosuhteet hyönteisten toi-
selle parveilulle. Se on johtanut siihen, 
että nyt syksyn aikana olemme voineet 
todeta tuhoesiintymien selvästi runsas-
tuneet vanhoissa kuusikoissamme.

Kirjanpainaja ei ole tulokaslaji vaan 
se on aina kuulunut metsiemme tuho-
hyönteisiin. Iskeytymät ovat tavallises-
ti pieniä ja näkyvät yksittäisinä kuivi-
na ja kuivavina kuusina. Kirjanpainaja 
parveilee tavallisesti kerran vuodessa 
keväällä. Epidemioiden syynä ovat ai-
empaa pidemmät lämpöjaksot kesäisin, 
jolloin kirjanpainajat ehtivät parveilla 
kaksi kertaa, toisen kerran heinäkuun 
lopulla, sillä seurauksella, että vanhat 
kuuset joutuvat toistamiseen hyökkä-
yksen kohteeksi ja kuivuvat. Toisen 
parveilun aikaan puut alkavat jo val-
mistautua talveen ja siitä johtuen latva 
saattaa pysyä vihreänä, vaikka puu oli-
si kirjanpainajien valtaama. Voimak-
kaat esiintymiset toistuvat 5 – 7 vuo-
den sykleissä. Edellinen epidemia oli 
vuosina 2009-2014 ja nyt vaikuttaa 
taas olevan uusi epidemia käsillä. 

Nyt on tärkeää, että kaikki met-
sänomistajat käyvät tarkastelemas-

kirjanpainaja tekee paluun
Teksti: Rune Grönberg

sa vanhoja kuusikoitaan. Jos metsästä 
löytyy kuivia tai kuivavia kuusia ryh-
mittäin tai kuusia, joiden kaarna ir-
toaa, vaikka latva olisikin vihreä, on 
aihetta tutkia aluetta vähän tarkem-
min. Tarkastele kuusien runkoja kui-
vien puiden lähiympäristössä. Näkyy-
kö niissä hyönteisen porautumisreikiä? 
Näin saat käsityksen tuhon laajuudes-
ta. Porautumisrei`istä vuotaa usein pih-
kaa.

Kattava kirjanpainajatuho on aina 
pienempi tai suurempi katastrofi. Ta-
pahtumaketju etenee kasvukauden ai-
kana nopeasti. Parissa viikossa voi ter-
veeltä näyttävä tukkikuusi muuttua 
hakepuuksi, ilman mitään välivaiheita.

Kirjanpainajaa ei voi torjua. Hak-
kaamalla kirjanpainajan valtaaman 
metsikön ajoissa, voi vain vähentää ta-
loudellista menetystä; kirjanpainajat 
jatkavat elämäänsä. Luonnolla on sit-
ten omat mekanisminsa, jotka vähitel-
len pienentävät kirjanpainajapopulaa-
tiota.

Jos epäilee kirjanpainajien iskeyty-
neen omaan metsään, kannattaa ottaa 
yhteyttä reviirin alueneuvojaan, jotta 
voidaan keskustella ja suunnitella mah-
dollisesti tarvittavia toimenpiteitä.
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Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (75 osanottajaa)
Nimi Yhdistys Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Ekholm Gustaf Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö I

65 107 172

2. Gustafsson Tage Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö III

59 111 170

3. Smeds Anders Eteläinen Metsäreviiri/ 
Loviisa I

59 111 170

4. Holmén Henrik Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö II

61 105 166

5. Baarman Sigvard Eteläinen Metsäreviiri/ 
Länsi Uusimaa III

56 104 160

6. Hagman Mats Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö IV

63 97 160

7. Rantala Guy Eteläinen Metsäreviiri/ 
Länsi Uusimaa IV

60 97 157

8. Dahlqvist Yngve Eteläinen Metsäreviiri/ 
Länsi Uusimaa V

61 97 157

9. Ådal Knut Eteläinen Metsäreviiri/ 
Sipoo II

57 96 156

10. Wasström Niklas Eteläinen Metsäreviiri/ 
Länsi Uusimaa II

61 99 156

11. Levonius Kaj Eteläinen Metsäreviiri/ 
Keski Uusimaa I

62 92 154

12. Häggman Marcus Mhy Pohjanmaa I 59 94 153
13. Tallberg Martin Eteläinen Metsäreviiri/ 

Loviisa III
60 92 152

14. Mårtenson Kim Eteläinen Metsäreviiri/ 
Loviisa II

52 99 151

15. With Jan-Anders Mhy Pohjanmaa II 54 97 151
Paras arvioija: Tage Gustafsson, Anders Smeds
Paras  leimaaja: Gustaf Ekholm, Antti Hakanen

Joukkuekilpailu, metsänomistajat (27 joukkuetta)

Yhdistys & Nimi Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö III

471

Gustafsson Tage 59 111 170

Hakanen Antti 65 86 151

Ölander Gunnar 51 99 150

2. Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö I

467

Ekholm Gustaf 65 107 172

Henriksson Bengt 60 91 151

Bergström Ulf 59 85 144

3. Eteläinen Metsäreviiri/ 
Kemiö II

442

Holmén Henrik 61 105 166

Lehtinen Mika 56 84 140

Lönnroth Niklas 59 77 136

Metsätaitokilpailu MetsänoMistajille eknieMi,  
keMiönsaari 10.10.2019

Leimauspiste
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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. 

Palkintojenjako
Joukkuekilpailu: 
Kemiö III (Vasemmalla)
Kemiö I (Keskellä)
Kemiö II (Oikealla)

Palkintojenjako
Henkilökohtainen 
kilpailu
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Tiistaina, syyskuun 24. päivä kokoon-
tui yhdeksän omatoimista, metsää 
omistavaa naista moottorisahakurssille 
Eskilomiin. Aloite kurssista tuli naisil-
ta itseltään. Eteläinen Metsäreviiri toi-
mi kurssin järjestäjänä, ja kurssin asi-
antuntijoina ja vetäjinä toimivat Bore 
Lindström (Allforest Ab) ja Sebastian 
Tennberg (f:ma HommaHumma). Ket-
til & Linda Fredriksson antoivat har-
vennusmetsänsä kurssilaisten käyttöön 
käytännön harjoituksia varten. 

naiset Moottorisahakurssilla
Teksti: Rune Grönberg

Kaikki kurssilaiset ovat aktiivisia 
hoitamaan metsiänsä itse. Joillakin on 
pitkä kokemus moottorisahatyösken-
telystä. Tämä on tuonut ymmärrys-
tä siitä, kuinka monipuolinen työväli-
ne moottorisaha loppujen lopuksi on, 
mutta työskentely on myös herättänyt 
kysymyksiä konetekniikasta, työsken-
telytavoista ja ergonomiasta. Kurssi-
päivän aikana esitettiin kysymyksiä ja 
pulmia, jotka saivat jopa kurssin vetä-
jät mietteliäiksi. Hyvin vaikuttavaa!

Kurssi oli jaettu tekniseen ja käytän-
nön osaan. Teknisessä osassa osallistu-
jat saivat harjoitella sahan päivittäis-
tä huoltoa. Bore ja Sebastian näyttivät, 
kuinka todetaan ketju- ja viilakoot ja 
neuvoivat ketjun teroituksessa. Laipan 
kunnossapito vaikutti hieman vieraal-
ta, se että laippa kuluu ja siihen muo-
dostuu reunaan jäyste, joka sitten tar-
raa sahatessa. Opastajat näyttivät, 
kuinka kytkinkotelo ja ilmansuodatin 
avataan ja puhdistetaan ja sytytystulp-
pa tarkastetaan. Saha pitää tankata oi-
kealla tavalla. Sahan käynnistämiseen 
on erilaisia tapoja ja nyt näytettiin ne 
tavat, joita pidetään työturvallisina. 

Tämän jälkeen kurssilaiset huolsi-
vat omia sahojaan opastajien valvon-
nassa. 

Suojavaatteilla on suuri merki-
tys moottorisahalla työskenneltäessä. 
Sekä työturvallisuuden kannalta, mut-
ta myös oman mukavuuden vuoksi. 
Markkinoilla on eri standardien mu-
kaisia suojavaatteita. Bore näytti olen-
naiset asiat, joihin tulee kiinnittää huo-
miota suojavaatteita hankittaessa. 

Päivä jatkui työnäytöksellä, kun 
Bore esitti kaatotekniikkaa, kaato-
koloa ja kaatosahausta. Kurssilaiset 
jatkoivat käynnistämällä sahansa ja 
aloittamalla harjoittelun Boren ja Se-
bastianin valvonnassa. 

Tarkoitus oli päättää kurssipäivä 
klo. 13, mutta vasta klo. 14.30 aikoi-
hin kurssilaiset olivat kypsiä pakkaa-
maan tavaransa ja lähtemään kotia 
kohti. Kurssipäivä koettiin kaikin puo-
lin opettavaisena ja antoisana ja kan-
nustettiin järjestämään vastaavia tilai-
suuksia myös jatkossa. 

Suuri kiitos kaikille motivoituneille 
kurssilaisille yhtä lailla kuin Borelle ja 
Sebastianille, jotka vetivät tämän kurs-
sin rautaisella ammattitaidolla. Suuri 
kiitos myös Kettilille ja Lindalle, jotka 
antoivat harjoituskohteen käyttööm-
me.

Maria Lill-Smeds tekee kaatokoloa Bore Lindströmin valvonnassa.

Sebastian Tennberg näyttää ketjun viilausta.

10



 Maksuton neuvonta ja maastokäynti  
kaikille jäsenille

 Metsänhoito
 Puunvälitys 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 2020

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!

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	 

& Etelärannikon 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

Vuoden 2020 jäsenmaksu laskutetaan jäsenrekiste-
rissämme 31.12.2019 olevien tietojen mukaisesti. 
Jäsenmaksulasku jätetään postiin helmikuussa 2020.

Jos vuoden aikana on tapahtunut muutoksia metsän-
omistuksessa, nimi- tai osoitemuutoksia, ystävällises-
ti ilmoittakaa meille viimeistään 31.12.2019!

jäsenMaksu 2020

Puh: 019 580993   •   S-posti: borga@revir.org   •   Kotisivu: www.revir.org
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Eteläinen metsäreviiri on mukana Etelä-Suomen metsäti-
loissa, jonka omistajina ovat alueen metsänhoitoyhdistykset 
sekä eri metsänomistaja- ja alkutuottajajärjestöt. Etelä-Suo-
men metsätilat on erikoistunut välittämään metsä- ja maa-
tilakiinteistöjä ja kuuluu Metsätilat.fi-ketjuun. Ketjussa on 
useita välitystoimistoja kattavasti ympäri Suomen.

Ulla Inkeroinen, joka pääasiassa hoitaa metsäsuunnitte-
lua reviirin itäisellä alueella, on viime kevään aikana suo-
rittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon (LKV). 
”Olen pidemmän aikaa tehnyt metsäsuunnitelmia. Kun ke-
rää metsästä tietoa suunnitelmaa varten, ei ole suuri lisäys 
tehdä samalla arvio metsän arvosta. Tuoreista metsäsuun-
nitelmista saa helposti laskettua metsän arvon. Jos metsä-
suunnitelma on jo vanhempi tai hakkuita on tehty paljon, on 
parempi tehdä uusi suunnitelma samalla, kun tekee arvion. 
Reviirin jäsenille metsäsuunnitelma maksaa 15 €/ha metsä-
maalla, ja pienellä lisähinnalla saa samalla arvion”, Ulla sel-
ventää.

Kaikki metsänhoitoyhdistykset käyttävät samaa arvio-
ohjelmaa metsäarvioita tehdessään. Arvio koostuu pääasias-
sa kolmesta osasta: puusto, maapohja ja taimikot. Puusto on 
jaettu harvennusmetsiin ja uudistusmetsiin. Puutavarahin-
nat tulevat Luonnonvarakeskuksen hintatilastosta, joissa on 
kerätty toteutuneiden puukauppojen hintatiedot alueittain. 
Paljaan metsämaan arvo vaihtelee 160 – 820 €/ha riippuen 
ravinteisuudesta. Taimikoiden arvot vaihtelevat 600 – 3500 
€/ha siihen vaikuttaa mm. taimikon korkeus ja hoitotarve. 
Harvennusmetsien arvoa korjataan odotusarvokertoimella. 
”Odotusarvokertoimella lasketaan metsän tulevia tuottoja. 
Nuorilla metsillä on korkeampi kerroin”, Ulla kertoo. Kun 
arvion kaikki osat lasketaan yhteen, saadaan metsän koko-
naisarvo. Metsän käypä arvo on tavallisesti 70-100 % ko-
konaisarvosta. ”Mm. metsän kehitysluokkajakauma ja heti 
hakattavissa oleva puusto vaikuttavat prosenttiin. Kun tila 
laitetaan myyntiin Etelä-Suomen metsätilojen sivuille, pyy-
detään tilasta tavallisesti ostajilta tarjouksia. Puhtaan met-
sätalousarvon lisäksi on myös muita tekijöitä, jotka vaikut-
tavat lopulliseen myyntihintaan; voiko alueelle mahdollisesti 
rakentaa, onko mahdollisuuksia metsästykseen jne. Revii-
rin alueella metsäarvion mukaiset hehtaarihinnat ovat ta-
vallisesti 2500 – 6000 €. Annetuissa tarjouksissa hinta voi 
toisinaan muodostua huomattavasti korkeammaksikin, eri-
tyisesti suurempien taajamien läheisyydessä”, sanoo Ulla. 
Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan metsätilojen myyn-
tihinta Uudellamaalla oli vuonna 2018 keskimäärin 5153 €/
ha. Myytyjen tilojen keskikoko oli 16,6 ha.

”Jos on kiinnostunut ostamaan metsää, voi käydä Met-
satilat.fi-sivustolta katsomassa, millaisia metsätiloja on kau-
pan. Sivustolla voi myös aktivoida vahtipalvelun, jolloin 
saa ilmoituksen aina, kun valitsemaltaan alueelta tulee tila 
myyntiin”, Ulla vinkkaa.  

arVio Metsästä
Teksti: Torolf Finnbäck
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den millimetrin paksuisesta erikoispel-
listä. Varsinaisen terän alapuolelle tu-
lee pienempi terä, joka antaa vakautta 
ja tekee sahauskolon väljemmäksi. Te-
rät lukitaan akseliin kahdella säädettä-
vällä mutterilla. Mutterit säädän niin, 
että terä antaa vähän periksi, kun se 
osuu puuhun. Terä uppoaa hyvin puu-
hun pienillä kierroksilla, kulmavaihde 
ja kytkin eivät rasitu ja moottori kes-
tää kauemmin. Olen sahannut nyt sa-
malla sahalla kymmenen vuotta!” iloit-
see Pekka. Häneltä on mennyt monta 
vuotta kehittää nämä raivaussahan te-
rät. ”Vähän kyllä harmittaa, miten by-
rokraattista ja kallista on kehittää ja 
saada tuote valmiiksi ja kaikkien viran-
omaisten hyväksymäksi ennen kuin sen 
saa markkinoille”, miettii Pekka

Tulevaisuuden suunnitelmistaan 
Pekka tuumii omalla filosofisella ta-
vallaan: ”Ehkä teen nuotion ja paistan 
makkaran samalla, kun mietin, mitä 
vielä voisi tässä maailmassa parantaa. 
Ehkä matkustan Afrikkaan ja katson, 
mitä voisin tehdä siellä”, miettii Pekka.   

Lennart Biström on 32 ansiokkaan re-
viirivuoden jälkeen päättänyt kohdata 
uusia haasteita. Nyt on perheen ja omi-
en projektien vuoro! sanoo Lennart.

Vuonna 1987 Lennart palkattiin 
alueneuvojaksi Snappertunaan saaris-
toineen. Hänen aikaisempi työpaik-
kansa oli Tehdaspuu Oy, jossa hän 
työskenteli puunostajana Länsi Uudel-
lamaalla. Työalue, kollegat ja työnku-
va Reviirillä ovat muuttuneet vuosi-

Pekka on kotoisin keskisuurelta maati-
lalta lähellä Joensuuta. ”Armeijan jäl-
keen olin Rauma-Repolalla töissä ko-
neistajana. Kävin konepiirtäjän kurssin 
ja olin toisessa yhtiössä töissä konepiir-
täjänä, kunnes se myytiin ja toiminta 
siirrettiin toiselle paikkakunnalle. Ko-
tona olin ollut talvisin mukana metsä-
töissä, joten hain metsuriksi Pohjoiskar-
jalan Puulle. Muutaman vuoden jälkeen 
sain eräältä tuttavalta kuulla, että taksat 
ovat paljon paremmat Etelä-Suomessa, 
joten pakkasin tavarani ja tulin Porvoo-
seen ja Metsäreviirille töihin. Vuosi oli 
silloin 1983”, muistaa Pekka. 

Kokemus metallialalta jätti jälken-
sä Pekkaan ja hän on jatkuvasti tehnyt 
parannuksia jo olemassa oleviin työ-
kaluihin ja keksinyt niiden rinnalle ai-
van uusia työkaluja. Hän on kehittänyt 
hydraulisia tunkkeja, erilaisia nosto-
koukkuja ja muita työtä helpottavia 
työkaluja. Kun Pekka sahaa raivaus-
sahalla, on vaikea kuulla sahan ääntä, 
koska se käy niin hiljaa. ”Rakennan itse 
raivaussahan terät. Aihiot leikkaan yh-

lennart BiströM kohtaa 
uusia haasteita

Teksti: Ulrika Wahlberg

en mittaan, ja vuodesta 2001 erilaiset 
projektit ovat olleet suuri osa Lennar-
tin työnkuvaa. Bioenergia, energiapuu 
ja energiapuun käsittely oli niistä en-
simmäinen ja se kesti monta vuotta. 
Sen jälkeen moni projekti on aloitettu 
ja viety loppuun viimeisintä ”Fiksusti 
saaristopuuta”-projektia myöten, joka 
päättyi kesällä.

Henrik Holmberg hoitaa jatkossa 
metsänomistajat Lennartin alueella.

pekka huikuri haluaa parantaa  
MaailMan keksinnöillään

Teksti: Torolf Finnbäck
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Vuonna 1996 uusittu metsälaki sisäl-
si metsätalouden ”kulttuurivallanku-
mouksen”. Metsänhoitoa oli sitä en-
nen lähes 50 vuoden ajan säädelty 
voimakkaasti lailla koskien hoitota-
poja, uudistamistapoja ja ajankohtia. 
Aiempi ”Hyvän metsänhoidon ohjeis-
tus” muokattiin Metsätalouden kehit-
tämiskeskus Tapion toimesta ”Hyvän 
metsänhoidon suosituksiksi.” Laki to-
sin määrää edelleen metsän uudista-
misen varmistamisesta sekä pohjan-
pinta-alan alarajoista hoitohakkuiden 
jälkeen, mutta muuten metsänomista-
jille annetaan suhteellisen vapaat kädet 
päättää itse, kuinka metsäänsä hoitaa. 
Hyvä niin!

Lakiin tehtiin vuonna 2014 muu-
toksia, jotka lisäsivät maanomista-
jien valinnanvapautta ja vastuuta. 
Muutokset mahdollistivat metsänomis-
tajien, jotka eivät tahdo avohakkuu-
aloja metsiinsä, harjoittaa nk. jatkuvaa 
kasvatusta. Menetelmää on ajateltu so-
vellettavan kuusikoissa, mäntyisillä rä-
meillä ja keskiravinteisilla kankailla 
(VT+, MT) sekä sekametsissä, jotka 

sitten muuttuvat puhtaiksi kuusikoiksi. 
Menetelmässä kaikessa lyhykäisyydes-
sään pyritään monijaksoiseen metsään, 
jossa on kaikkien ikä- ja pituusluokki-
en puita. 10 – 15 vuoden välein poi-
mintahakkuilla poistetaan vain täysi-
kasvuisia, tukkikokoisia puita. Muuten 
metsässä ei teoriassa tarvitse tehdä mi-
tään hoitotoimia – eli ei maanmuokka-
usta, istutusta tai taimikonhoitoa. Jat-
kuva kasvatus on siis eräs harsinnan 
muoto, joka tosin eroaa 1940-luvun 
loppuun asti käytössä olleesta määrä-
mittaharsinnasta siten, että kasvamaan 
jätettävien puiden tulee olla kehityskel-
poisia. Metsänhoidollisen harsinnan 
lähtökohtana on myös oletus, että auk-
koihin nousee hakkuiden jälkeen jatku-
vasti uusia taimia. 

Jatkuvan kasvatuksen menetelmä 
lanseerattiin 80-luvulla professori Erk-
ki Lähteen toimesta, ja se herätti silloin 
vilkasta keskustelua metsäammattilais-
ten joukossa. Nyt menetelmä on jälleen, 
ilmasto- ja monimuotoisuuskeskuste-
lun seurauksena, nostettu parrasvaloi-
hin Suomen Luonnonsuojeluliiton ja 

Vihreiden toimesta, jotka ajavat voi-
makkaasti yleistä avohakkuukieltoa. 
Uusittu metsälaki antoi metsänomista-
jille vapauden ja vastuun – vapauden, 
joka Vihreiden lobbauksen seuraukse-
na on vaarassa muuttua pakoksi! Mo-
net kunnat ovat jo Vihreiden valtuus-
toaloitteiden seurauksena päättäneet 
siirtyä avohakkuuttomaan metsätalou-
teen, ja hallitus on antanut Metsähalli-
tukselle ohjeen aloittaa laajamittainen 
koetoiminta jatkuvassa kasvatuksessa.     

Toimiiko teoria ja miten on kannat-
tavuuden laita?

Lähteen ja myöhemmin myös mui-
den tutkijoiden on onnistunut osoit-
taa, että menetelmä voisi olla kan-
nattavampi kuin perinteinen metsien 
kasvatus tasaikäisinä. Kannattavuus-
laskelmat perustuvat siihen, että perin-
teisen metsätalouden maanmuokkauk-
sesta, istutuksesta ja taimikonhoidosta 
aiheutuvien kustannusten tietyllä ko-
rolla lasketaan kuormittavan perintei-
sen tasaikäiskasvatuksen taloudellis-
ta tulosta. Laskelmat perustuvat myös 
oletukseen, että hakkuun jälkeen jatku-

jatkuVa kasVatus  
– Voitto Vai tappio?

Teksti: Carl-Johan Jansson

Mänty- ja sekametsästä tulee kuusikko. Kuva otettu kuvi-
ossa missä puunkaato ja karsinta tehty manuaalisesti. 

Miltä metsä mahtaa näyttää koneellisen hakkuun jälkeen? 
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vasti syntyy uusia taimia, ja ettei jäljelle 
jääviin puihin kohdistu hakkuissa mai-
nittavia vahinkoja. Jatkuvan kasvatuk-
sen tutkimukset ovat ymmärrettävistä 
syistä suhteellisen nuoria, koska mene-
telmä ei aiemman lainsäädännön mu-
kaan ollut sallittu. On myös saatu ris-
tiriitaisia tutkimustuloksia. Minä olen 
kuitenkin taipuvainen luottamaan nii-
hin tuloksiin, jotka Luonnonvarakes-
kus LUKE esittelee.

LUKE:n aivan tuoreen, 700 mitat-
tuun koealaan perustuvan tutkimusra-
portin mukaan jatkuva kasvatus antaa 
kokonaiset 20 % alhaisemman kasvun 
ja 29 % alhaisemman kantohinnan las-
kettuna perinteisen metsätalouden nor-
maalilla kiertoajalla ja laskentakorolla 
0 %. Alhaisempi kantohinta perustuu 
siihen tosiasiaan, että puunostajat hin-
noittelevat puun tällä hetkellä järeän 
harvennuksen mukaan, mikä puutava-
ralajista riippuen merkitsee 10 – 15 % 
päätehakkuuta huonompaa hintaa.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsän-
omistaja menettää lisäksi 15 – 20 % 
kasvunlisäyksen, jonka istutuksessa 
saavuttaa. Käytännössä kaikki met-
sään toimitettavat taimet ovat nykyään 
jalostettua siementä, mikä tuo merkit-
tävän kasvunlisän luonnon taimiin ver-
rattuna. 

Jatkuvassa kasvatuksessa ei myös-
kään ole mahdollista taloudellises-
ti kannattavasti kerätä hakkuutähtei-
tä energiatuotantoon, mikä aiheuttaa 
edelleen metsänomistajalle poisjääviä 
tuloja.

Merkille pantavaa on, että ne tut-
kimustulokset, jotka osoittavat pa-
rempaa kannattavuutta jatkuvalle 
kasvatukselle, perustuvat mittauksiin 
koealoilla, joilla puiden kaato ja kar-
siminen on tehty manuaalisesti moot-
torisahalla välttäen kasvamaan jää-
viin puihin aiheutuvia vaurioita, minkä 
vuoksi laskelmien tuskin voi katsoa 
vastaavan realistisia olosuhteita. Täy-
sin koneellisesti suoritetuissa poiminta-
hakkuissa vaurioituu LUKE:n mukaan 
nimittäin noin 20 % suuremmista puis-
ta (läpimitta +14 cm), mikä tarkoittaa 
edelleen kasvutappioita niiden tappioi-
den lisäksi, jotka menetelmä itsessään 

tuo. Se, että vaurioita syntyy, on ym-
märrettävää. Kohtuullisen kannatta-
vassa hakkuussa pitäisi kertymän olla 
noin 60 – 80 m3/ha. Joissakin suosi-
tuksissa on mainittu jopa 80 – 100 m3/
ha. Hakkuussa tulee poistaa etupääs-
sä järeitä tukkipuita. Tämä tarkoittaa, 
että vähintään 100 kpl yli 20 m pitkiä 
puita hehtaarilla kaadetaan. Tämä tar-
koittaa, että kaadettavat puut kasvavat 
keskimäärin kymmenen metrin välein. 
Kaadetut puut vedetään sitten, ainakin 
osin karsimattomina, hakkuukoneel-
la nuoren metsän läpi ajouralle katko-
mista varten. Myös tulevissa hakkuissa 
syntyviä vaurioita ajatellen mahdollista 
taimistoa ei menetelmäkuvauksen mu-
kaan pidä harventaa.

Voi siis kohtuudella sanoa, että jat-
kuva kasvatus uhkaa puolittaa metsäs-
tä saatavan tulon.

Jatkuvasta kasvatuksesta käydyssä 
keskustelussa on tuotu esiin, että me-
netelmä laajamittaisessa muodossaan, 
joka pyrkii taloudelliseen kannattavuu-
teen, merkitsisi hyvää maisemanhoitoa 
ja suosisi virkistyskäyttöä. Tämä täy-
tyy ehdottomasti kyseenalaistaa.

Jatkuva kasvatuksen lähtökohta on, 
kuten sanottu se, että hakkuissa synty-
vissä aukoissa tapahtuu uudistumista 
jatkuvasti. Metsälaki sallii jopa ilman 
uudistamisvelvoitetta nk. pienaukko-
hakkuun, mikä tarkoittaa enintään 0,3 
ha:n suuruisia aukkoja, joissa voi toi-
voa luontaista uudistumista. Koska 
menetelmän tutkimus on suhteellisen 
uutta, tästä puuttuu luotettavaa tutki-
mustietoa. Katri Helminen, joka tutkii 
LUKE:ssa siemeniin ja taimiin liittyviä 
kysymyksiä, kyseenalaistaa kuitenkin 
voimakkaasti sen, että uudistuminen 
sujuisi, kuten on ajateltu – sekä pie-
naukkohakkuissa että jatkuvassa kas-
vatuksessa. Tiedetään, että hyviä sie-
menvuosia on kuusella suhteellisen 
harvoin, Etelä-Suomessa 5 – 10 vuoden 
välein. LUKE:n tutkimuksessa, jossa 
määritettiin taimien ikää monijaksoi-
sessa metsässä, osoittautui, että taimil-
ta vie keskimäärin 40 – 60 vuotta saa-
vuttaa 1,3 m:n pituus.

Jatkuvan kasvatuksen puolestapu-
hujat tuovat usein esiin, että menetel-

mä olisi hyvä monimuotoisuudelle. 
LUKE:n mukaan menetelmä ei kuiten-
kaan ole monimuotoisuuden kannalta 
sen parempi tai huonompi kuin metsi-
en tasaikäisinä kasvattaminen. Varjola-
jit hyötyvät, kun taas valolajit kärsivät. 
Sorkkaeläimet löytävät suurimman 
osan ravinnostaan nuorista metsistä ja 
ne siis kärsisivät. Lahopuuta ei myös-
kään synny jatkuvassa kasvatuksessa 
automaattisesti, koska hakkuut suun-
tautuvat selvästi vanhoihin puihin. 
Menetelmä johtaa myös siihen, että se-
kametsät lopulta muuttuvat puhtaik-
si kuusikoiksi, minkä ei voi katsoa li-
säävän monimuotoisuutta. Männyn- ja 
koivuntaimet eivät nimittäin runsaasti 
valoa vaativina kasveina vakiinnu kuu-
sien varjossa. Ilmastonmuutosta ajatel-
len ei myöskään ole toivottavaa kas-
vattaa puhtaiden kuusikoiden osuutta. 
Kuusi on pinnallisen juuristonsa vuoksi 
herkkä sekä kuivuudelle että myrskyil-
le ja on puulajeista pahimmassa vaa-
rassa hyönteistuhojen osalta (kirjan-
painajat). Keski-Eurooppaa koetelleet 
laajat kirjanpainajatuhot ovat saaneet 
alkunsa myrskytuhoista, joihin on liit-
tynyt kaksi erittäin kuivaa kesää.   

Ympäristöliikkeet ovat myös väit-
täneet jatkuvalla kasvatuksella olevan 
myönteinen ilmastovaikutus tehok-
kaamman hiilensidonnan muodossa. 
Hiilensidonnan voi kuitenkin metsässä 
määritellä kasvuna ja jatkuvassa kas-
vatuksessa metsän tuottama kasvu on 
kuten mainittu 20 % pienempi. Maan 
kyvystä sitoa hiiltä jatkuvassa kasva-
tuksessa verrattuna perinteiseen met-
sänkasvatukseen ei ole tutkimusta, 
vain hypoteeseja on esitetty. 

Lopuksi tärkein: Jos joku metsän-
omistaja kaikesta huolimatta tahtoo 
kokeilla jatkuvaa kasvatusta, on hyvä 
huomioida, että menetelmää ei mis-
sään olosuhteissa tule käyttää metsi-
köissä, joissa esiintyy kuusenjuurikää-
pää. Lahovauriot nimittäin lisääntyvät 
radikaalisti jäljelle jätettävissä nuorem-
missa puissa, jos vanhat puut jo ovat 
lahovikaisia. Tämän pitäisi merkitä 
sitä, että suurin osa etelärannikon kuu-
sikoista ei ylipäätään sovellu jatkuvaan 
kasvatukseen.
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PERSONALKARTA / HENKILÖSTÖKARTTA

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

Magnus Wiksten
Borgå/Porvoo
Verksamhetsled.
Toiminnanjohtaja
040 594 8930

Agneta Holmberg
Lovisa/Loviisa
kontorschef
toimistopäällikkö
040 546 5019

LEDNINGEN - JOHTO

Monica Lignell

 EKENäS KONTOR /  
 TAMMISAAREN TOIMISTO

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 & kIMITOöN / ETELÄkÄRkI & kEMIöNSAARI

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM 2 RASEBORG / RAASEPORI

Robin Järvelä
revirinstruktör
alueneuvoja
050 462 2435

 TEAM 3 MELLANNYLAND / 
 kESkI-UUSIMAA

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

Peter Arnkil
arbetsledare
työnjohtaja
0400 473 043

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

Formansallén/Ajurinpuisto 2

10600  EKENäS/TAMMISAARI

Tel./Puh. 019-241 5800 

ekenas@revir.org

Vesa Pulkkanen
arbetsledare
työnjohtaja
0500 186 349

Mikael Moring
revirinstruktör
alueneuvoja
040 1648505

Fredrik Adamsson
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 472189

Ulrika Wahlberg

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

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Henrik Holmberg
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 988 327

Johanna Sjölander
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 880 253
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Veronica Lindén

 BORGå KONTOR / 
 PORVOON TOIMISTO 

Ove Simosas
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

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

Christer Ahlberg
virkesförman
hankintaesimies
0400 615 223

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

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

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

Drottninggatan/Kuningattarenkatu 9
07900 LOVISA/LOVIISA
Tel./Puh.  019-509 014
lovisa@revir.org

Victor Lindqvist
revirinstruktör
alueneuvoja
050 4755012

  SKOGSBRUKSPLANERING / 
 METSäSUUNNITTELU 

Ulla Inkeroinen
skogsbruksplanerare
metsäsuunnittelija
050 537 6598

Patrik Lindroos 
revirinstruktör 
alueneuvoja
050 409 7077
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