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Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell

Elämme varsin poikkeuksellisia aikoja. Poikkeustila, karan-
teenit, ryhmäkokoontumiskiellot, maakuntaeristys ja niin 
edelleen ovat viestejä, jotka pyörivät uutismedioissa päivit-
täin. Enemmistölle tilanne on ainutlaatuinen, ainakaan me 
1960-luvulla ja myöhemmin syntyneet emme ole kokeneet 
niitä viime sotien aikoja ja sotien jälkeen vallinneita aiko-
ja, jolloin rajoitukset ja poikkeusolosuhteet vallitsivat, jotka 
luonnollisesti vanhemmat ikäryhmät ovat läpikäyneet.

Laskusuhdanteita ja taloudellisia lama-aikoja on kyllä-
kin ollut, mutta nyt ennustetaan maailmanlaajuista talou-
dellista masennusta, joka tätä kirjoittaessa vielä kasvaa. 
Maailma on kuitenkin historian valossa kokenut karum-
paakin, ja aina on selvitty. Niin käy nytkin, vaikka tämän-
kertainen uhka viruspandemian muodossa on näkymätön 
eikä tunne minkäänlaisia rajoja, ei kansallisia, manterei-
den välisiä eikä uskonnollisia.

Tähän mennessä yhteiskunnan johdon antamat rajoi-
tukset ovat varmaankin vaikuttaneet enemmän muihin 
elinkeinoihin ja yhteiskunnallisiin toimintoihin kuin yksi-
tyismetsätalouteen. Fyysinen työnteko metsässä on kohta-
laisen helppoa eristää, työhän on ihan normaalitilantees-
sakin melko yksinäistä. Toimihenkilöitten työ on pystytty 
hoitamaan etänä ja sähköisesti. Isompia rajoituksia puun 
vastaanotossa ei ole vielä koettu, vaikkakin se tulee väistä-
mättä eteen rakennus ja muun toiminnan käydessä säästö-
liekillä aivan maailmanlaajuisesti.

Mitä sitten tapahtuu, kun ajat jälleen normalisoituvat? 
On varmaan vaikeaa yrittää ennustaa tulevaisuutta, mutta 
uskon kuitenkin nyt olevan parempi keskittyä tulevaisuu-
teen kuin voimakkaasti vajota vallitsevaan kurjuuteen ja 
sen tuomiin negatiivisiin ajatuksiin.

Varmaankin monet tavanomaiset kuviot muuttuvat. 
Digitalisointi on vaikuttanut meihin viimeisten vuosien ai-
kana ilman corona-pandemiaakin, mutta todennäköisesti 
kehitys kiihtyy. Moni on huomannut, että työnteko ei ole 
niin sidottua tiettyyn paikkaan kuin aiemmin on oletettu. 
Ne, joille etätyö on mahdollista, tekevät todennäköises-
ti jatkossakin 1-2 päivää viikossa työtä etänä, joko kotoa 
käsin tai vaikkapa vapaa-ajan asunnolta. Selvää on, että 
kaikki työt eivät nykyään eivätkä aivan lähitulevaisuudes-
sakaan onnistu etänä. Sillan rakentaminen, jätekaivojen 

tyhjennys, teiden kunnossapito ja niin edelleen, nämä vain 
joitakin esimerkkejä töistä, jotka tulevaisuudessakin pit-
kälti vaativat ihmisen fyysisen läsnäolon. Vaikka jo on ra-
kennettu ja kokeiltu itsekulkevia, ilman kuljettajaa olevia 
hakkuukoneita, en usko niiden korvaavan henkilökuljetta-
jaa vielä pitkään aikaan. Toki ohjelmoitu robotti monessa 
suhteessa on ylivoimainen ihmiseen verrattuna, mutta ne 
seikat, jotka harjaantunut metsäammattilainen nopealla 
silmäyksellä näkee, ovat aivan ainutlaatuiset. Muutamassa 
sekunnissa hahmottuu maasto, puulajit, kasvupaikka, tu-
hot, kasvupotentiaali ym. ym. sekä nykypäivää että pitkäl-
le tulevaisuuteen ajatellen. Niin kuin vanha sanonta kuu-
luu: nähdään metsä puitten edeltä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö digitalisointi vai-
kuttaisi myös metsäsektoriimme nyt ja tulevaisuudessa. 
Nykyään on jo olemassa ja tarjolla erilaisia sovelluksia, 
joilla metsänomistaja voi virtuaalisesti nähdä metsänsä 
sekä nykytilassa että vaihtoehtoisten hoitotoimenpiteit-
ten jälkeen. Sovellusten laatu vaihtelee, mutta ne parantu-
vat ja kehittyvät ja tämän myötä yleistyvät. Niin kutsutut 
droonit tulevat osaksi metsäammattilaisten apuvälineitä, 
ja helpottavat, tehostavat ja nopeuttavat työntekoa. Nämä 
ovat vain joitakin esimerkkejä mahdollisuuksista, kriisien 
jälkeisenä aikana ihmisolento on harvinaisen kekseliäs ja 
mahdollisuuksia luodaan.

Samanaikaisesti uskon myös monien perusasioitten 
muuttuvan; voimme aivan aidosti kysyä itseltämme, mikä 
elämässä on todella tärkeää? Se ei ole välttämättä pelkäs-
tään kovat ja taloudelliset arvot, moni pakolla eristykses-
sä oleva on varmaan huomannut sosiaalisten kontaktien 
tärkeyden: sukulaisiin, ystäviin, työyhteisöön jne. Unoh-
tamatta terveyttä, josta tämä viruspandemia on niin konk-
reettisella tasolla meitä muistuttanut.

Joten haluan lämpimästi kehottaa kaikkia metsänomis-
tajia menemään metsäänsä, keväällä näkyvyys on erin-
omainen, ilma puhtaan raikas ja tartuntariski luonnossa 
on minimaalinen. Ja jos kysymyksiä tai kiinnostusta hoi-
totöihin ilmaantuu, älä epäröi ottaa yhteyttä metsäammat-
tilaiseesi Reviirillä, sinua palvellaan myös näinä erikoisina 
aikoina! Ja mikä tärkeintä: pitäkää itsestänne ja läheisis-
tänne huolta, pysykää terveinä metsää unohtamatta!

Poikkeuksellisia aikoja
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Metsäteollisuus
Suomen metsäteollisuuden noususuh-
danne kääntyi viime vuonna laskuun. 
Kun sahatavaramarkkinoiden kysyn-
tä laski ja samaan aikaan tukkipuusta 
oli suurta ylitarjontaa Euroopan myrs-
ky- ja hyönteistuhojen seurauksena, 
muuttui tilanne hyvin haastavaksi. Sa-
hatavaran hinta laski vuoden aikana 
radikaalisti.

Metsäteollisuuden tuotanto koko-
naisuudessaan vähentyi. Suurin alene-
minen tapahtui paperilla, jonka tuotan-
to väheni noin 10 %. Sahateollisuuden 
tuotanto väheni kokonaisuudessaan 
noin 8 % verrattuna edelliseen vuoteen. 
Suomalaisen sellu- ja paperiteollisuuden 
kannattavuus heikkeni hintojen laskun 
seurauksena. Maailmanmarkkinahin-
nat laskivat vuoden aikana noin 30 %. 

Metsänhoito
Reviirin toiminta-alueella metsänvil-
jelyala oli suurempi kuin edellisvuote-
na ja taimia välitettiin 1,58 miljoonaa 
kappaletta. Maanmuokkausala piene-
ni hieman ollen 1000 hehtaaria. Tai-
mikonhoidon ja nuoren metsän hoidon 
pinta-alat kasvoivat ja niissä saavutet-
tiin yhteensä 2 367 hehtaaria.

Puukauppa
Talven 2019 korjuuolot olivat haasteelli-
set. Tammikuu oli verrattain kylmä, mut-
ta reviirin länsiosissa ei siitä huolimat-
ta metsässä ollut routaa juuri lainkaan. 
Helmikuussa sää vaihtui ja talvi oli ohi. 
Kevät oli suhteellisen normaali asiaan-
kuuluvine kelirikkoineen. Kesällä kor-
juuolosuhteet olivat hyvät, mutta syksyn 
tullen olot taas koko ajan huononivat. 
Vuoden lopussa voitiin todeta, että ke-
lirikkoa oli jatkunut melkein neljä kuu-
kautta ja että sadepäiviä näihin kuukau-
siin mahtui jokaiseen keskimäärin 20.

Puukaupan tilanne muuttui vuoden 
alussa huonommaksi. Mäntytukin ky-
syntä laski rajusti johtuen taloudellisis-
ta ongelmista erityisesti Pohjois-Afri-
kassa. Kuusitukin kysyntä laski myös, 
mutta ei niin dramaattisesti. Puutava-
ramarkkinoiden epävarmuuteen vai-
kuttivat myös Brexit sekä USA:n ja Kii-
nan välinen kauppasota.

Kevään aikana tukkipuun tilasto-
hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun ja 
kantohinnat olivat toukokuuhun men-
nessä laskeneet 5 – 6 e/m3. Kuitupuun 
hinta laski, mutta ei niin radikaalisti 
kuin tukkipuun. Reviirin puunhinnat 
pysyivät korkeina huhtikuun loppuun 
asti, mutta hakkuumäärät olivat siitä 
huolimatta tuntuvasti normaalia pie-
nemmät. 

Syksyn alussa oli selvä tosiasia, että 
puutavarasta oli ylitarjontaa koko Itä-
meren alueella. Ruotsissa tapahtu-
neet laajat kirjanpainajatuhot tuotti-
vat markkinoille suuret määrät puuta. 
Puolassa käsiteltiin edelleen myrskytu-
hopuita. Saksassa, Itävallassa ja Tse-
keissä hakattiin paljon kirjanpainajan 
vahingoittamia metsiä.

Vuoden neljän ensimmäisen kuu-
kauden aikana reviirin välittämät puu-
määrät olivat melko normaalilla tasol-
la, mutta sen jälkeen määrät laskivat 
jatkuvasti. Sama ilmiö puumääriä kos-
kien voitiin havaita 10 vuotta sitten, 
kun ennätyshinnat yhtäkkiä alkoivat 
laskea hyvin voimakkaasti. Silloin kesti 
yli vuoden ennen kuin puutavaramark-
kinat jälleen normalisoituivat.

Reviirin välittämä puumäärä käsit-
täen sekä pyöreän puun että hakkeen 
oli vuonna 2019 yhteensä 613 857 m3. 
Toimintasuunnitelman mukainen ta-

Vuosikatsaus 2019
Teksti: Magnus Wiksten
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voite oli 710 000 m3. Reviiri välitti si-
ten lähes 100 000 m3 vähemmän puuta 
kuin oli suunniteltu, ja se johtui suo-
raan jyrkästi laskeneista puunhinnoista 
keväällä sekä huonoista korjuukeleistä 
syksyllä. 

Koulutus ja tiedotus
Reviirin toimihenkilöt olivat muka-
na erilaisilla kursseilla ja tapaamisis-
sa jakamassa ajankohtaista reviiritie-
toa. Vuoden aikana järjestettiin useita 
koulutustilaisuuksia henkilökunnal-
le koskien ympäristö- ja luontoasioi-
ta. Tammikuussa reviiri oli mukana 
Axxellin järjestämässä avointen ovien 
päivässä Brusabyssä. Helmikuussa re-
viiri osallistui Metsätalouden Talvipäi-
ville, joilla pääteemana oli Ilmastofik-
su metsätalous. Kesäkuun alussa reviiri 
järjesti Kemiönsaarella metsäpäivän 
metsänomistajille. Perinteiset metsätai-
tokilpailut järjestettiin niin ikään Ke-
miönsaarella 10. lokakuuta. Reviirin 
jäsenlehti ilmestyi kaksi kertaa ja li-
säksi tiedotusta täydennettiin jutuilla 
joukkoviestimissä ja ammattilehdissä.

Kemiönsaaresta  
osa reviiriä
1.1.2019 liitettiin Kemiönsaari osaksi 
reviirin toiminta-alueetta sen jälkeen, 

kun Kemiönseudun mhy oli lakkautet-
tu. Kemiönsaarelaisista metsänomista-
jista 517 liittyi vuoden kuluessa revii-
rin jäseneksi, minkä voi katsoa olevan 
hyvin korkea luku. Metsämaata näillä 
jäsenillä on yhteensä reilut 15 000 heh-
taaria.

Talous
Reviirin tilinpäätös vuodelta 2019 
näyttää ylijäämää 64 766,95 e. Tulos 
on peräisin varsinaisesta toiminnas-
ta eikä se ole syntynyt osakkeiden tai 
muun omaisuuden myynnistä.

Valtuusto ja hallitus 
2019
Valtuuston kevätkokous pidettiin 
Överbyssä Espoossa. Kerstin Degerth 
valittiin kokouksen puheenjohtajaksi 
ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuo-
delle 2018 vahvistettiin ja muut sään-
tömääräiset asiat käsiteltiin. Kokous-
neuvotteluiden jälkeen Anders Portin 
piti esittelyn uudesta toimestaan SLC:n 
metsäasiamiehenä. 

Syyskokous pidettiin Överbyssä Es-
poossa 10. Joulukuuta. Hallituksen 
puheenjohtaja Otto von Frenckell to-
tesi kokousta avatessaan, että metsäta-
louden edunvalvonta reviirin toiminta-
alueella on painoarvoltaan suuri. On 

yhä haastavampaa harjoittaa taloudel-
lisesti kannattavaa metsätaloutta taaja-
ma-alueiden läheisyydessä ja metsän-
omistajien oikeuksia huomioidaan aina 
vain vähemmän. Uusimaa 2050 -kaa-
van luonnos on kauhistuttava esimerk-
ki siitä, kuinka ne, jotka ovat valmis-
telleet kaavaa, ovat luoneet työkalun 
suojelualueiden toteuttamiseksi ja yk-
sityismetsätalouden vaikeuttamiseksi 
Uudellamaalla.

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Otto von Frenckell. Tilintarkasta-
jaksi kirjanpidon ja hallinnon tarkas-
tamiseen vuodelle 2020 valittiin Bengt 
Nyholm, KHT ja varatilintarkastajak-
si tilintarkastusyhteisö Ernst & Young 
Oy. Valtuusto vahvisti jäsenmaksun ja 
toimitusmaksut vuodelle 2020. Mak-
sut pysyivät muuttumattomina edellis-
vuosilta.

Syyskokouksessa valtuusto käsit-
teli myös vuoden 2020 valtuustovaa-
liin liittyviä asioita. Valtuusto hyväksyi 
reviirin vaali- ja äänestysjärjestyksen 
sekä nimitti jäsenet vaalitoimikuntaan 
ja vaalivaliokuntaan.

Hallitus piti vuoden aikana yhteen-
sä yhdeksän kokousta. Puheenjohtaja-
na toimi Otto von Frenckell ja varapu-
heenjohtajana Gösta Lundström.
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Eteläisellä metsäreviirillä on omistuk-
sessaan kaksi tytäryhtiötä: Metsäreviiri 
Nyved Oy joka toimitta tukki- ja kui-
tupuuta sekä haketta, ja Raseborgs Trä 
Ab Oy, joka myy kaukolämpöä.

Metsäreviiri Nyved Oy
Metsäreviiri Nyved on vuonna 1993 
perustettu puunhankintayhtiö, joka on 
100 % Eteläisen metsäreviirin omis-
tuksessa. Nyved - joka on yhtiön ar-
kinimitys - toimittaa noin 200 000 m3 
tukki- ja kuitupuuta sekä noin 300 000 
i-m3 haketta vuositasolla. Puutavara ja 

biopolttoaine tulevat pääasiassa Ete-
läisen metsäreviirin toiminta-alueen 
metsänomistajilta sekä hankinta- että 
pystykaupoista. Puutavara ja hake toi-
mitetaan jatkojalostus- ja lämpölaitok-
sille ympäri maata ja osittain myös ul-
komaille.

Nyved toimittaa biopolttoainetta 
usealle lämpölaitokselle etelärannikol-
la. Toimitettu hake koostuu sekä pää-
tehakkuilta kerätystä hakkuutähteestä 
että myös nuorten metsien ensiharven-
nuksilta ja perkauskohteilta sekä pel-
lon- ja tienreunoilta kerätystä pien-

eteläisen metsäreViirin  
tytäryhtiöt

Teksti: Ulrika Wahlberg

puusta, joka ei vielä täytä ainespuun 
kokoa. Risut ja rangat ajetaan kasaan 
tienvarteen kuivumaan ja haketetaan 
myöhemmin paikan päällä.

Sellainen puutavara, jolle jalostus-
laitoksilla ei ole käyttöä, kuten esimer-
kiksi ylilaho kuusi ja muu lehtipuu va-
rastoidaan terminaaleissa ja haketetaan 
siellä tarpeen mukaan. Näitä terminaa-
leja on useampia toiminta-alueella. Ta-
voitteena on biopolttoaineiden pusku-
rivarasto, jonka määrä on 1,5 kertaa 
vuositarpeen. Näin varmistetaan ha-
ketoimitukset lämpölaitoksille ympäri 
vuoden ja kaikissa olosuhteissa.

Logistiikkaa ja raaka-aineen han-
kintaa hoitaa 3 hankintaesimiestä. 
Idässä Kaj Lindén ja lännessä Kristi-
an Ginman ja David Lundqvist. Nyve-
dillä on sopimusurakoitsijoita kaikille 
osa-alueille: puutavara-autoja tukki- ja 
kuitupuun toimituksille teollisuudel-
le ja terminaaleihin, hakkuutähteiden 
ja pienpuun keräämiseen rakennettuja 
ajo-koneita, ”giljotiinejä” eli pienpuun 
harvestereita, hakettajia, murskaajia 
ja kuljetuskalusto hakkeen toimituk-
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Tammikuun 7. päivänä Jarmo Reiman 
palkattiin varatoimitusjohtajaksi Ny-
ved Oy:lle. Jarmo ja Johan Engström 
työskentelivät kevään rinnakkain kun-
nes 1.5. Jarmo siirtyi johtotehtäviin Jo-
han Engströmin jäätyä eläkkeelle. Jar-
mo on syntynyt vuonna 1965 ja on 
kotoisin Halikosta. Hän asuu nykyään 
perheineen Salossa. Jarmo sai kipinän 

metsäuralle suunnistusharrastuksensa 
myötä.

 -Miksei valita myös työura metsäs-
tä, kun muutenkin viihdyn metsässä 
parhaiten, sanoo Jarmo.

Jarmo aloitti opinnot metsätalous-
teknikoksi Rajamäellä, mistä hän jat-
koi Ähtäriin metsätalousinsinöörikou-
lutukseen ja valmistui vuonna 1993. 
Opintojen päätyttyä hän sai paikan 
Metsäliitolta ostomiehenä Salon itä-
osassa. Oltuaan joitakin vuosia kentäl-
lä erilaisissa työtehtävissä Jarmo aloitti 
metsänhoitajaopinnot työn ohessa Hel-
singin Yliopistossa ja valmistui metsän-
hoitajaksi vuonna 2004.

Viimeiset 10 vuotta Jarmo on toimi-
nut ostopäällikkönä Stora Ensolla vas-
tuualueena lounainen Suomi. Jarmolla 
on vankka kokemus ja osaaminen met-
sätalouden kaikilta osa-alueilta.

Miten tulit valinneeksi Nyvedin 
seuraavaksi työpaikaksesi?

-Nyved on monipuolinen ja menes-
tynyt yhtiö suurella potentiaalilla. Yh-
tiö on terve ja hyvin hoidettu, ja näen 

jarmo reiman metsäreViiri nyVed oy:n  
uusi toimitusjohtaja

Teksti: Ulrika Wahlberg

mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoi-
tani Nyvedin kyvykkään ja motivoi-
tuneen henkilökunnan kanssa. Moni 
asia on minulle uusi, mutta uudet haas-
teet ovat tervetulleita. On ollut erit-
täin opettavaista työskennellä rinnak-
kain Johan Engströmin kanssa. Hän 
on todellinen alansa ammattilainen 
ja uranuurtaja. Yhtenä tulevaisuuden 
haasteena näen tiukkenevan kilpailun 
raaka-aineesta. Toimitusten teollisuu-
delle ja lämpölaitoksille täytyy pyöriä 
ympäri vuoden sääolosuhteista, hinta-
muutoksista ja ympäröivän yhteiskun-
nan erilaisista haasteista ja rajoituksis-
ta huolimatta, ja siinä haasteessa on 
oltava kekseliäs ja löydettävä omia rat-
kaisuja.

Jarmon äidinkieli on suomi, mut-
ta ruotsi sujuu jo nyt melko hyvin. Jar-
mon tavoitteena on oppia sujuvasti 
ruotsia 1-2 vuodessa. – Ruotsi on aina 
ollut oppiaineista suosikkini, ja yliop-
pilaskirjoituksissa sain ruotsissa arvo-
sanan Laudatur, kertoo Jarmo.

sille asiakkaille. Lämpölaitokset, joille 
Nyved toimittaa haketta ovat suurelta 
osin kaupunkien ja kuntien omistuk-
sessa. Nykyään myös monella teolli-
suuslaitoksella ja yksityishenkilöllä on 
omat lämpölaitokset.

Raseborgs Trä Ab Oy
Raseborgs Trä Ab Oy, reviirin toinen 
tytäryhtiö, on vuonna 1978 perus-
tettu yhtiö, joka sekin on kokonaan 
Eteläisen metsäreviirin omistuksessa. 
RT -joka on yhtiön arkinimi- omis-
taa kaksi lämpölaitosta kaukolämpö-
verkostoineen. Toinen Pyhtäällä Ky-
menlaaksossa ja toinen Lappohjassa 
Länsi-Uudellamaalla. Lämpölaitokset 
tuottavat kaukolämpöä lähialueen ta-
louksille ja yrityksille ja asiakkaat mak-
savat käytetyistä megawattitunneista.
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Alueneuvoja ja tiimivastaava Rune 
Grönberg Loviisasta jää eläkkeelle 
1.7.2020 kokonaista 38 vuotta jatku-
neen reviiripalveluksen jälkeen.

Runen ura reviirillä alkoi vuosi-
na 1974-75 harjoittelijana Myrsky-
län alueella metsäteknikko Per Sunds-
tenin valvonnassa. Jo ennen kuin ehti 
saada tutkintotodistuksen Tammisaa-
ren Metsäopistossa suoritetusta met-
säteknikkotutkinnosta keväällä 1979, 
Rune haki metsäteknikon paikkaa re-
viiriltä Lapinjärven alueelta. Hänet 
palkattiin 1.5.1979 lähtien erityisjär-
jestelyllä niin, että hän sai suorittaa en-
sin varusmiespalveluksen, jota kesti 11 
kuukautta Uudenmaan Prikaatissa ty-
kistön apukouluttajana, ja sotilasarvol-
taan Runesta tuli kersantti.

Lapinjärven alueella Rune työsken-
teli vuoteen 1985 asti, jonka jälkeen 
hän teki pienen hyppäyksen vakuu-
tusalalle Tapiola-yhtiöön pääpainona 
maa- ja metsätalousasiat.

Kun Liljendalista jäi alueneuvoja 
eläkkeelle 1988, Rune palasi reviiril-
le ja hoiti tuota Liljendalin aluetta sii-
tä lähtien.

Kun katsoo aikaa taaksepäin ja 
miettii, mikä oli paremmin tai huo-
nommin ennen, Rune vastaa diplo-

maattisesti, että oli kyllä erilaista; 80- 
ja 90-luvuilla metsänomistajat olivat 
hyvin omatoimisia, 70 % puusta tuli 
hankintapuuna. Korjuutoimeksiannot 
lisääntyivät samaan tahtiin, kun met-
sänomistajat alkoivat käydä tilan ulko-
puolella töissä ja kun hakkuukoneita 
kehitettiin niin, että kaikenlaisiin hak-
kuisiin oli sopivia koneita.

Kun korjuumäärät kasvoivat, tuli 
uusia vaatimuksia logistiikalle ja seu-
rannalle. Uusia kattavia tietojärjestelmiä 
otetiin käyttöön vuosituhannen vaih-
teessa, ja se muutos oli Runen mielestä 
myönteinen ja mielenkiintoinen. Nyt 20 
vuotta myöhemmin reviiri on jälleen kat-
tavan tietojärjestelmämuutoksen edessä.

Runen toimialueella metsät ovat 
olleet suurelta osin maanviljelijöiden 
omistamia, mutta sukupolvenvaihdos-
ten myötä tässä on tapahtunut suuria 
muutoksia ja metsänomistajista yhä 
suurempi osa asuu muualla kuin met-
sän sijaintipaikkakunnalla.

”On uskomattoman rohkaisevaa 
nähdä, millaisen mielenkiinnon met-
sä herättää. Metsä kehittyy ja muut-
tuu kiertoaikansa vuosikymmeninä. 
Se käy läpi monia hoidon ja käsittelyn 
vaiheita. Tämä inspiroi metsänomista-
jia pohtimaan ja keskustelemaan, ko-

keilemaan ja kehittämään, tekemään ja 
välillä epäonnistumaan. Loppumaton 
lähde pohdintoja, joihin metsäammat-
tilaiset saavat keksiä mielipiteitä ja eh-
dotuksia”, sanoo Rune.

Alueneuvojan työssä toimitaan 
yleensä yksin ja omatoimisesti omalla 
alueella, mutta mielipiteenvaihto työ-
tovereiden välillä on tärkeää. ”Minulla 
on ollut etuna saada työskennellä huip-
pujen, ammattinsa osaavien ja luotetta-
vien työtovereiden kanssa niin kentällä 
ja toimistolla kuin johdossa ja valtuu-
tetuissa”, Rune kertoo.

Tänä keväänä, kun karanteeniolo-
suhteet ovat voimassa korona-viruksen 
vuoksi, sopii hyvin aloittaa vapaa polt-
topuun teolla ja talon kunnossapito-
töillä. Tulevaisuus näyttää, toteutuuko 
jokin matka Suomessa tai ulkomailla. 
Jäämerenrannikkoon tuntuisi houkut-
televalta tutustua, Rune suunnittelee.

Rune pitää lomaa ennen eläköity-
mistä ja hänen viimeinen työpäivänsä 
oli kiirastorstaina.

Rune Grönbergin aluetta hoitavat 
nyt alueneuvojat Mikael Fabritius, Pat-
rik Lindroos ja Victor Lindqvist. Hei-
dän yhteystietonsa löytyvät tämä leh-
den keskiaukeamalta. 

rune jää eläkkeellerune jää eläkkeelle
Teksti: Heidi Hurmerinta
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 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!

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	 

& 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
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Loviisan alueella toiminut metsuri Ilmo 
Kyllönen jäi eläkkeelle huhtikuun alus-
sa. Hänen viimeinen työmaansa taimi-
kon raivausta oli Pernajan Gislomissa.

Ilmo oppi metsätöihin jo nuorena 
kotitilalla. Isä otti lapset mukaan met-
sään erilaisiin töihin silloin, kun kou-
lusta oli vapaata. Mukavaa oli erityi-
sesti puiden ajaminen perheen pienellä 
traktorilla jään yli. Lisäksi tutuiksi tu-
livat mm. runkojen kuorinta, ja kesällä 
rantaan ajo uittoa varten.

17-vuotiaana Ilmo oli ensimmäisel-
lä oikealla työmaalla Kajaani Yhtiön 
metsissä lähellä kotitilaa. Työvälineinä 
olivat moottorisaha ja kirves. Sen jäl-
keen työnantajia oli useita mm. Myl-
lykoski, Enso Gutzeit ja Metsähallitus. 
Erityisen mukava työpaikka oli Metsä-

hallituksella virkistysalueiden hoidos-
sa. Siellä tehtäviin kuului mm. luon-
toreittien ja laavujen rakentaminen ja 
polttopuiden kuljettaminen nuotiopai-
koille. Pareittain tehtävä työ oli perin-
teiseen metsurityöhön nähden muka-
van kevyttä.

Reviirille Loviisaan Ilmo tuli vuon-
na 1988. Kyseessä oli alun perin kol-
men kuukauden pesti, mutta töitä riitti 
sen jälkeenkin. Maaston kivisyys aihe-
utti itäsuomalaiselle alkujärkytyksen, 
mutta pian kiviinkin tottui. Alkuun 
työhön kuului paljon hakkuitakin, 
mutta sittemmin pääosa työstä on ol-
lut hoitotöitä. Ilmon suosikki työlajeis-
ta on hakkuiden pohjaraivuu.

Mielenkiintoinen muisto vuosien 
takaa tulee Ilmon mieleen: ”Evätauol-

la istuessa läheisyyteen lennähti taliti-
ainen, joka pienen juttelun jälkeen tuli 
kädelle syömään. Lintu saapui paikalle 
joka päivä ja kerran se päivän päätty-
essä lensi perässä autolle ja pujahti au-
toon sisälle ja matkusti Ilmon mukana 
kotipihaan. Seuraavana päivänä lintu 
ilmestyi jälleen työmaan eväspaikalle.”

Eläkkeellä Ilmo ei aio kokonaan hy-
lätä metsätyövälineitään, ainakin kir-
veelle on käyttöä polttopuun teossa ja 
laavun rakentamisessa pienellä metsä-
palstalla järvenrannassa. Haaveena oli-
si tänä kesänä päästä pienlentokoneen 
kyytiin ja nähdä palsta yläilmoista kä-
sin. Sitä ennen Ilmo aikoo kuitenkin 
työntää veneen vesille ja lähteä uistele-
maan.

metsuri ilmo kyllönen Vaihtaa 
raiVaussahan VirVeliin

Teksti: Ulla Inkeroinen

Jarmo Reiman
Toimitusjohtaja
040 355 62 21

jarmo.reiman@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

10



Muutoksen tuulet puhaltavat reviirillä; puolen vuoden sisäl-
lä jää neljä toimihenkilöä eläkkeelle. Eläköitymisten yhtey-
dessä järjestetään kentän työtehtäviä uudelleen ja toiminta-
tapoja muutetaan. 

Työnjohtajaksi Stefan Rosenbergin tilalle tulee Os-
kar Karlsson, joka hoitaa jatkossa puukorjuun myös Län-
si-Porvoossa eli Ralf Bergströmin alueella. Oskar on synty-
nyt vuonna 1994 ja on kotoisin Porvoon Ernestasista, missä 
hänen vanhemmillaan on maatila. “Kirjoitin ylioppilaaksi 
ja kävin armeijan, minkä jälkeen mietin, opiskelisinko ag-
rologiksi vai metsätalousinsinööriksi. Maatalousala vaikut-
ti niin epävarmalta kaikkine EU-säädöksineen, joten valit-
sin metsäalan. Valmistuin Tammisaaren metsäkoulusta viime 
kesäkuussa ja pääsin Otsolle töihin melkein heti. Otsolla 
vastuualueeni oli metsätie-, ojitus- ja metsähoitotöiden to-
teuttaminen. Toimipaikaltani Loviisassa hoidin kaikki nämä 
projektit etätyönä. Kaukaisimmat projektit olivat Pieksämä-
ellä”, muistaa Oskar työkuvioitaan Otsolla.  

Vapaa-ajallaan Oskar pelaa salibandya maalivahtina 
Porvoolaisen PSS:n joukkueessa. Joukkue pelaa salibandy-
sarjan IV-divisioonassa. Hän myös auttaa mielellään vapaa-
ajallaan metsänhoito- ja maataloustöissä kotitilallaan. 

Oskar aloitti reviirillä huhtikuun alussa ja tutustuu työ-
hön Stefan Rosenbergin opastamana. Stefan jää eläkkeelle 1. 
päivä elokuuta ja tekee viimeisen työpäivänsä toukokuun lo-
pulla. Oskarin tavoittaa puhelimitse numerosta 050-5724569 
ja sähköpostitse osoitteesta oskar.karlsson@revir.org.

oskar karlsson  
hoitaa hakkuut siPoossa

Teksti: Torolf Finnbäck

Koronavirusepidemian vuoksi toimistomme ovat suljettuina  
vierailijoilta toistaiseksi. Työt toimistoissa ja metsässä jatkuvat  

ja olemme tavoitettavissa puhelimitse ja sähköisesti.

Toimistohenkilökunta on lomalla 20.7. – 2.8.2020.  
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Metsäreviirin jäsenkunta on hyvin mo-
nimuotoista ja samoin jäsenten aja-
tukset ja katsantokannat vaihtelevat. 
Jotta Metsäreviiri tuntuu kaikista sen 
jäsenistä omalta, ja jotta Metsäreviiri 
pystyy palvelemaan jäseniään parhaal-
la mahdollisella tavalla, on hyvä, että 
reviirin päättävissä elimissäkin on kat-
tava edustus jäsenkunnasta. Millainen 
yhdistys sinä tahtoisit Metsäreviirin 
olevan, mitä palveluita metsänomis-
tajana tarvitset? Valtuusto ja hallitus 
päättävät Metsäreviirin suuntaviivois-
ta. Tahtoisitko sinä olla tässä työssä 
mukana? Kaikenlaisista ammateista 
tulevia, eri-ikäisiä, eri asioita osaavia, 
eri paikassa asuvia ja eri lailla metsiään 
käyttäviä jäseniä tarvitaan. Tai osallis-
tuthan ainakin äänestämällä jotakuta 
toista mukaan?

Tämän vuoden marraskuussa jär-
jestetään jälleen metsänhoitoyhdistys-
ten valtuustovaalit, jossa valitaan val-
tuusto seuraavalle nelivuotiskaudelle 
2021-2024. Metsäreviirin valtuustoon 
valitaan 30 valtuutettua ja 5 varaval-
tuutettua. Valtuuston jäsenistä valitaan 
edelleen 7 jäsentä hallitukseen. 

Kaikki yhdistyksen 18 vuotta täyt-
täneet jäsenet voivat asettua ehdolle 
syksyllä järjestettäviin valtuustovaalei-
hin. Ehdolle asettuminen käy vaivatto-
mimmin nettilomakkeella metsänhoi-
toyhdistysten valtakunnallisella sivulla 
www.mhy.fi/vaalit, aiemmasta poiketen 
enää ei tarvita suosittelijoita vaan jo-
kainen voi itse asettaa itsensä ehdolle. 
Omia metsäisiä ajatuksiaan ja arvojaan 
on hyvä kuvailla, jotta tuntemattomat-
kin äänestäjät saavat jotain pohjaa va-

linnallen. Vaalien ehdokasasettelu on jo 
käynnissä ja jatkuu 30.9. asti.

Äänioikeus on kaikilla metsänomis-
tajilla, jotka ovat 1.1.2020 omista-
neet metsää ja olleet jäsenenä Metsäre-
viirissä ja ovat jäsenenä edelleen, kun 
äänioikeusrekisteri elokuussa vahvis-
tetaan. Äänestää voi joko sähköisesti 
mhy.fi/vaalit -sivun kautta tai perintei-
sesti postitse. Äänestysaika on 4.11. – 
25.11. Vaalien tulokset julkaistaan jou-
lukuussa.

Valtuuston keskeisenä tehtävänä on 
toimia yhdistyksen jäsenten edustajana 
ja tuoda esiin metsänomistajien toivei-
ta ja tavoitteita, sekä viedä tietoa revii-
riltä metsänomistajille - toimia linkkinä 
jäsenten ja hallinnon välillä. Sääntö-
määräisistä tehtävistä tärkeimpiä ovat 
talousarvion ja toimintasuunnitelman 

ValtuustoVaalit 
syksyllä 2020

Teksti: Ulla Inkeroinen
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jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu   jäsenetu

1  Tilaa netissä osoitteessa  
aarrelehti.fi/jasenetu

2  Soita numeroon  
020 413 2277 

Asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8–21. 
Mainitse tilaustunnus AAM0025. 
Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu  
+ 16,69 snt/min.

KATSO KESTOTILAAJAN EDUT OSOITTEESTAaarrelehti.fi/ edut

Tilaa Aarre 
etuhintaan!

Metsänhoitoyhdistyksen 
jäsenenä voit tilata ja tutus-
tua Aarteeseen etuhintaan. 
Saat kestotilauksen 1. jakson 
11 lehteä (12 kk) vain 89 € 
(norm 109,80 €). Lisäksi saat 
kaupan päälle Ankara savotta 
-kirjan, jonka arvo on 25 €.

Aarteen tilausmaksu 

on metsä verotuksessa 

vähennyskelpoinen!
Psst...

11 lehteä (12 kk) 
jäsenetu hintaan

89,00
VAIN

VALITSE HELPOIN 
TILAUSTAPA

metsänhoitoyhdistys
Arvonnan säännöt: aarrelehti.fi/arvonta

Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti  
ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

Vaalien aikataulu:
 Ehdokasasettelu   14.3. – 30.9.

 Äänestysrekisteri on nähtävillä  12.8. – 2.9.

 Äänestysaika    4.11. – 25.11.

 Tulosten julkaisu   Joulukuu 2020

Vaalien kulusta ja äänestyksestä kerrotaan sivustolla  
www.mhy.fi/vaalit ja sinne tulevat myös esille ehdokkaat.

sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen vahvistaminen; toimintalin-
jausten, yhdistymisten ja sääntömuu-
tosten hyväksyminen; jäsenmaksusta 
päättäminen; hallituksen ja tilintarkas-
tajien valinta. Valtuutetut ovat muka-
na kehittämässä yhdistyksen toimintaa 
yhdessä hallituksen ja toiminnanjohta-
jan kanssa.

Valtuusto kokoontuu sääntömää-
räisin kokouksiin kaksi kertaa vuodes-
sa. Lisäksi valtuuston jäsenille on pi-
detty vuosittain alueelliset tapaamiset 
idässä ja lännessä, joissa myös reviirin 
toimihenkilöt ovat olleet paikalla. Val-
tuuston nykyisistä jäsenistä osa on ol-
lut mukana jo useamman kauden, osa 
on ensimmäisellä kaudellaan. Vanhoil-
la konkareilla on kokemusta, uudet jä-
senet tuovat uusia ajatuksia ja herät-
tävät kysymyksillään. Tarvitaan sekä 
jatkuvuutta että uudistumista.

Hallituksen tehtävänä on kehittää 
yhdistyksen toimintaa yhdessä toimin-

nanjohtajan kanssa ja huolehtia siitä, 
että yhdistyksen asioita hoidetaan la-
kien, yhdistyksen sääntöjen ja valtuus-
ton päätösten mukaisesti. Hallituksella 
on suuri merkitys siinä, miten yhdis-
tys pystyy palvelemaan jäseniään, mi-
ten yhdistys seuraa aikaansa ja pysyy 
kilpailukykyisenä muuttuvassa toimin-

taympäristössä sekä millainen yhdistys 
on työpaikkana. Hallitus valvoo yh-
distyksen johtoa ja taloudenpitoa sekä 
edustaa yhdistystä. 

Hallitus kokoontuu vuosittain vä-
hintään 6 kertaa, yleensä noin 6 - 9 
kertaa.
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Thomas Johansson on syksyllä 2019 
hankkinut ajokoneen, johon on asen-
nettu giljotiinikoura. Tällä yhdistel-
mällä hän pystyy tekemään ensiharven-
nuksia ensisijaisesti hoitamattomissa 
nuorissa metsissä. Hän on nyt harven-
tanut joitakin puustoja Länsi-Uudella-
maalla, ja kokemukset ovat tähän men-
nessä olleet positiivisia.

Korjuu- ja ajokoneen yhdistelmän 
edut ovat urakoitsijan kannalta siinä, 
että säästää siirtokustannuksissa. Jo-
hanssonin koneen koura on merkiltään 
Moipu ja se toimii saksikatkaisulla. 
Kouralla pystyy siis sekä katkaisemaan 
että keräämään kokopuut vaihtamatta 
osia. Ajokone, johon koura on asennet-
tu, on merkiltään John Deere ja se on 
myös valmistettu Suomessa, joten ky-
seessä on kokonaan kotimainen val-
mistus. Ajokoneessa on myös liukuvat 
pankot ja taittuva sermi, jotta hakkuu-
ta pystyy tekemään vaivatta. Puomin 
ulottuvuus on 10 metriä, joten ajoura-
väliksi tulee sama kuin tavallisessa ai-

nespuuharvennuksessa. Samoja ajouria 
pystyy siis käyttämään myös seuraa-
vassa harvennuksessa. Jos keli metsäs-
sä on huono hakkuuhetkellä, on myös 
mahdollista jättää puut metsään ja ajaa 
ne tienvarteen myöhemmin.

Ero tavalliseen harvennukseen nor-
maalilla ketjukatkaisevalla kouralla on 
siinä, että raivaussahalla tehtävää en-
nakkoraivausta ei tässä tarvita. Johans-
sonin koneen koura kerää useampia 
runkoja ja saksikatkaisu on vakaampi 
häiriöitä vastaan verrattuna ketjukat-
kaisuun. Koura toimii parhaiten, kun 
kantojen läpimitta on 5 - 20 cm, mut-
ta sillä pystyy katkaisemaan 30 cm:n 
paksuisiakin puita. Pienimmät rungot, 
joiden kantoläpimitta on alle 2 cm jää-
vät pystyyn, joten metsästä ei tule liian 
siisti. Kesäkaudella havupuiden kan-
not pitää käsitellä juurikäävän torjun-
ta-aineella ja koura pystyy myös siihen. 
Kouralla pystyy myös tekemään sellu-
loosalaatuista kuitupuuta, jolloin kui-
tupuu ja energiapuu ajetaan tienvar-

teen eri pinoihin samasta puustosta. 
Giljotiinikouralle mahdollisesti sopivia 
kohteita voi käydä katsomassa metsä-
reviirin toimihenkilön kanssa samal-
la, kun suunnittelee taimikonhoitoa ja 
muita hakkuita.

Eteläinen metsäreviiri on aiemmin-
kin 2000-luvulla tehnyt läntisellä alu-
eellaan energiapuuhakkuita kokopuu-
menetelmällä, mutta ero nykyiseen on 
ollut se, että aiemmin koura on ollut 
asennettuna hakkuukoneeseen ja puut 
on ajettu tienvarteen erillisellä ajoko-
neella. Kourat, jotka silloin olivat käy-
tössä eivät pystyneet tekemään taval-
lista kuitupuuta eivätkä käsittelemään 
kantoja juurikäävän torjunta-aineella. 

Kemera-tukea nuoren  
metsän hoitoon ja pien-
puun keräämiseen
Vielä tämän vuoden loppuun saak-
ka voi jättää Kemera-tukihakemuksia 
Metsäkeskukselle. Nykyisten Kemera-
määräysten voimassaoloaikaa pidenne-

uusi Vaihtoehto hoitamattomien  
nuorten metsien kunnostukseen

Teksti: Henrik Holmberg
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tään todennäköisesti yhdellä vuodella 
vuoden 2021 loppuun, mutta tämä ei 
ole varmaa vielä tässä vaiheessa. Tukea 
on haettava kirjallisesti ennen toimen-
piteen aloittamista. Työn voi aloittaa 
heti hakemuksen jättämisen jälkeen. 
Työn valmistumisen jälkeen on tehtä-
vä toteutusilmoitus Metsäkeskukselle. 
Alla tärkeimmät asiat Kemera-ehdois-
ta.

 ❖ Kerralla haettava tukea vähintään 
2 hehtaarille ja yksittäisen kuvion 
koko vähintään 0,5 hehtaaria

 ❖ Pohjapinta-alalla painotetun kes-
kiläpimitan ennen työn aloittamis-
ta ja työn jälkeen tulee olla enintään 
16 senttimetriä rinnan korkeudelta 

 ❖ Poistuman vähimmäismäärä 1 500 
runkoa hehtaarilla, kantojen on ol-
tava läpimitaltaan vähintään 2 sent-
timetriä 

 ❖ Hoito- ja kunnossapitovelvoite 10 
vuotta 

 ❖ Tukea ei voi saada, mikäli samal-
la kohteella on tuettu metsänuudis-
tamista tai nuoren metsän hoitoa 
Kemera-rahoituksella viimeisen 10 
vuoden sisällä. 

 ❖ Nuoren metsän hoidon tukea mak-
setaan 230 euroa hehtaarilta. Jos 
nuoren metsän hoidon yhteydessä 
kerätään pienpuuta, voidaan tukea 
korottaa 200 eurolla hehtaaria koh-
den, jolloin tuki hehtaarilla on 430 
euroa. Korotetun tuen edellytys on, 
että pienpuuta kerätään kuviokoh-
taisesti ja pääosin tasaisesti vähin-
tään 35 kiintokuutiota hehtaarilta.

 ❖ Puuston tiheyden harvennuksen jäl-
keen pitää täyttää Hyvän metsän-
hoidon suositusten mukaiset ehdot

Kannattaa tarkistaa etukäteen revii-
rin toimihenkilön kanssa, ovatko mah-
dolliset puustot Kemera-tukikelpoisia. 
Alueilla, joilla on voimassa olevia yleis-
kaavoja, täytyy etukäteen tarkistaa, 
että alue on metsämaata. Jos yleiskaa-
vassa alueelle on merkitty esimerkiksi 
rakennuspaikkoja se ei ole tukikelpois-
ta aluetta. Vaikka puusto ei olisikaan 
Kemera-tukikelpoinen, pienpuun ke-
ruu on silti vaihtoehto, sillä useim-

missa tapauksissa korjuukustannukset 
eivät ylitä kuitu- ja energiapuun myyn-
tituloja. Metsä tulee siis hoidetuksi il-
man kustannuksia ja seuraava normaa-
li harvennus 10-15 vuoden sisällä on 
taloudellisesti kannattava. Jos tämän 
sijaan tehdään ainoastaan ennakkorai-
vaus raivaussahalla, puusto täytyy joka 
tapauksessa jättää kasvamaan moneksi 
vuodeksi ennen kuin koneellinen har-
vennus on kannattava. Ennakkoraiva-
uksen jälkeen puusto ei ole kovin mu-
kavan näköinen ja liikkuminen alueella 
on hankalaa monta vuotta. Jos puus-
to jätetään hoitamatta, ennakkoraiva-
uskustannukset ovat joka tapauksessa 
suuria tulevassa ensiharvennuksessa.

Energiapuu mitataan ajokoneen 
kuormainvaa’alla ja mittaustodistukset 
voidaan kirjoittaa heti, kun korjuu on 
valmis. Kuitupuu mitataan puutavara-
auton kuomainvaa’alla tai perinteises-
ti mittakepillä. Useimmiten kokopuut 
peitetään paperilla varastopaikalla ja 
toimitus lämpölaitoksille tapahtuu pa-
rin vuoden sisällä. 

Huomioitavaa pienpuus-
ton energiapuukorjuussa
Ongelmana nuorissa harvennuspuus-
toissa, joita ei ole hoidettu yli kymme-
neen vuoteen, on usein, että ne ovat 
epätasaisia. Samalla kuviolla voi olla 
osia, jotka voisi harventaa normaalisti 
hakkuukoneella ja osia, jotka ovat niin 
pieniläpimittaisia, että kuitupuuta ei 
kerry olleenkaan. Tällaisilla kohteilla 
on iso etu, jos kaikki työt voidaan suo-
rittaa yhdellä koneella ja ilman ennak-
koraivausta raivaussahalla. Osa oksis-
ta jää metsään ajourille suojaamaan 
maanpintaa, kaikkia ravinteita ei siis 
korjata metsästä. Lisäksi myös pellon- 
tai tienreunat voi tällä koneella hoitaa 
samalla kertaa.

Kokopuiden varastointi vaatii jon-
kin verran enemmän tilaa kuin taval-
linen kuitupuu, ja tämä pitää huomioi-
da hakkuun suunnittelussa. Kokopuita 
ei voi siirtää puutavara-autolla vaan 
ne pitää hakettaa hakkurilla varasto-
paikalla sitten, kun ne ovat kuivuneet. 
Laki metsätuhojen torjunnasta ei koske 
havupuuta, joka on peräisin rungois-

ta, jotka ovat olleet kantoläpimital-
taan alle 10 cm tai männyn kohdalla, 
jos korjatut rungot eivät ole kaarnoit-
tuneet. Kasojen peittäminen paperilla 
varastopaikalla täyttää myös metsätu-
holain ehdot.

Muutoin pätevät samat asiat kuin 
normaalissa koneellisessa harvennuk-
sessa, siis erittäin kaltevat ja pehmeät 
maastot ovat vaikeasti korjattavissa. 
Mutta on hyvä, että on olemassa vie-
lä yksi vaihtoehto nuorten metsien hoi-
toon. Energiapuu, joka otetaan talteen, 
on myös kotimainen vaihtoehto läm-
möntuotantoon ja edistää maamme il-
mastotavoitteita.
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