
2/2020

Hyvää Joulua jaHyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!Onnellista Uutta Vuotta!



Hallitus

Kaj
Sjölund
jäsen
Myrskylä
0400 711 446

Mikael 
Nygård
jäsen
Loviisa
040 765 6830

Otto von
Frenckell
puheenjohtaja
Inkoo
0400 540 579

Gösta 
Lundström
varapuheenjohtaja
Sipoo
040 589 7175

Kim 
Männikkö
jäsen
Kirkkonummi
050 502 2037

Stefan 
Selén
jäsen
Sipoo
050 595 9159

Peter
Simberg
jäsen
Tammisaari
0400 615 283

Metsäreviiri  2020   |   ISSN 1796-377X

Toimituskunta
Magnus Wiksten
Torolf Finnbäck
Ulrika Wahlberg
Henrik Holmberg

Käännökset
Ulla Inkeroinen

Valokuvat
Metsäreviiri ja  
Carola Furu-Högel
Kansikuva:  
Metsäreviiri

Layout &
taitto
Taittotalo PrintOne

Paino
tt-urex

Pääkirjoitus 3
Markkinanäkymät 4-5
Christer Ahlberg 6
Stefan Rosenberg 7
Uusia työtehtäviä 8
Ajankohtaista & jäsenyys 9
Peter Arnkil 10
Espoon konttori suljettu 11
Valtuustovaalien tulokset 12-13
Uusimaakaava 2050 metsänomistajan  
näkökulmasta                           14-15
Henkilöstökartta 16-17

2



Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell

Pääkirjoitus 3
Markkinanäkymät 4-5
Christer Ahlberg 6
Stefan Rosenberg 7
Uusia työtehtäviä 8
Ajankohtaista & jäsenyys 9
Peter Arnkil 10
Espoon konttori suljettu 11
Valtuustovaalien tulokset 12-13
Uusimaakaava 2050 metsänomistajan  
näkökulmasta                           14-15
Henkilöstökartta 16-17

MINKÄLAINEN ON  
METSÄNOMISTAJAN  
OMAISUUSTURVA?

Viime vuosina ja varsinkin kuluvana vuonna monet teki-
jät ovat johtaneet siihen, että avointa keskustelua Suomen 
perustuslaissa vahvistetusta metsänomistajan omaisuuden-
suojasta tarvitaan.

Täällä harvaan asutuissa Pohjoismaissa meillä on ai-
nutlaatuinen perinne ja käytäntö niin kutsutusta jokamie-
henoikeudesta. Säännöt perustuvat suurimmaksi osaksi 
niin kutsuttuun tapaoikeuteen, ja sääntöihin ja oikeuteen 
sisältyy myös velvollisuuksia, joita on noudatettava, kun 
jokamiehenoikeutta käytetään. Korona-pandemian aika-
na viranomaiset ovat rajoittaneet kansalaisten normaa-
lia liikkumista ja matkustamista, mikä on johtanut har-
voin nähtyyn luontobuumiin, erityisesti tiheään asuttujen 
kaupunkien läheisyydessä. Eikä periaatteessa siinä mitään 
vikaa, metsässä ja luonnossa oleskelu on eri tutkimuksis-
sa todettu terveysvaikutukseltaan myönteiseksi. Ja kyllä-
hän me tässä suurimmaksi osaksi harvaan asutussa maas-
samme kaikki metsään mahdumme, mutta se vaatii, että 
osoitamme kunnioitusta sekä toisiamme kohtaan, luon-
toa kohtaan, että varsinkin metsänomistajia kohtaan. Va-
litettavan paljon on raportoitu juuri tämän kunnioituksen 
puuttumisesta. Tämä on ilmennyt mm. luonnon roskaami-
sena, välinpitämättömyytenä eläimiä kohtaan, kytkemät-
töminä koirina luonnoneläinten lisääntymisaikana sekä 
väärin pysäköityinä autoina, jopa niin, että puunkuljetus-
autot ovat jääneet mottiin metsäautoteillä. Luvatonta avo-
tulentekoa, enemmän tai vähemmän pysyvää leiriytymistä, 
kaupallisessa tarkoituksessa harjoitettua luontoturismia ja 
marjastamista jne., nämä ovat vain muutamia esimerkkejä 
siitä, mitä jokamiehenoikeus ei salli. Kun tätä ainutlaatuis-
ta ja hienoa jokamiehenoikeutta väärinkäytetään näinkin 
paljon, on hämmästyttävää, että Suomen Ladun kaltaiset 
järjestöt ajavat kampanjaa jokamiehenoikeuden saamises-
ta Unescon maailmanperinnelistalle, varsinkin kun tämä 
on tapahtunut täysin ilman yhteydenottoa ja keskustelua 
heidän kanssaan, jota tämä kaikkein eniten koskettaa, ni-
mittäin metsänomistajia.

Osa Reviirin jäsenien metsistä on joutunut Uusimaa 
2050 maakuntakaavan vaikutuspiiriin. Taajamien lähei-
syydessä on tehty virkistysaluevarauksia, näistä tosin suu-
rin osa yhteiskunnan ja eri instituutioiden maille. Sitä vas-
toin moni yksityinen metsänomista on saanut mailleen 
suojelualuevarauksia, joita edellisistä poiketen on tehty 

runsaasti yksityismaille. Maakuntakaavassa alueisiin on 
kohdistettu kaavamerkintöjä, jotka käytännössä merkitse-
vät, että alue on suojeltu, vaikka mitään suojelumenette-
lyä ei ole vireille pantu, aloitettu, saati lopetettu. Metsi-
en ja alueiden suojelun tulee perustua lakiin ja säädöksiin 
sekä kansallisten luontoviranomaisten päätöksiin, ei mie-
livaltaisiin kaavamerkintöihin tai maakuntaliittojen toimi-
henkilöitten tai luottamushenkilöitten päätöksiin. Tällaiset 
kaavamerkinnät johtavat vääjäämättä tiukkoihin rajoituk-
siin ja siten metsänomistajan mahdollisuuksiin käyttää ja 
hyödyntää metsäomaisuuttaan, mikä vaikuttaa vahvasti 
metsänomistajan omaisuudensuojaan.

Metsänomistajia ei ole mitenkään osallistettu tai edes 
tiedotettu asiasta tarpeeksi tämän kaavoitusprosessin ai-
kana ja niin ollen lain vaatima vuorovaikutus ei ole toteu-
tunut. Maakuntaliiton valtuusto hyväksyi Uusimaa 2050 
maakuntakaavan elokuun käsittelyssään, ja lokakuun 
puolivälissä umpeutui valitusten jättäminen Helsingin hal-
linto-oikeuteen. Monet yksityiset metsänomistajat tekivät-
kin valituksen, niin myös Reviiri jäsentensä etua valvova-
na järjestönä, yhdessä muutaman muun järjestön kanssa, 
joiden tehtävänä on erityisesti maanomistajien omaisuus-
turvan valvominen. Valitettavan harvassa vain ovat ne, joi-
den toimintakuvassa tällainen edunvalvonta on, tässä olisi 
paikka poliittiselle rohkeudelle eri puolueitten sisällä nous-
ta puolustamaan yhtä perustuslain tärkeintä kulmakiveä, 
oikeutta omaisuuden suojaan.

Hallinto-oikeuteen jätetyistä valituksista oikeus tarkis-
taa pelkästään oikeuspohjat, eli hallinto-oikeus ei ota kan-
taa subjektiivisiin mielipiteisiin vaan tarkastaa ainoastaan, 
että menettely ja päätökset täyttävät lain vaatimukset. Juu-
ri tämän Reviiri ja muut valituksen tekijät haluavat saa-
da tarkastettua; että oikeusviranomainen ottaa kantaa sii-
hen, voiko ja saako maakuntaliitto kaavamerkinnöin ajaa 
luonnonsuojelupolitiikkaa, mikä ei ole maakuntaliittojen 
viranomaistehtävä.

Reviiri on edunvalvontajärjestö, joka parhaansa mu-
kaan vaalii ja ajaa jäsentensä etuja toimialueellaan, jotta 
Sinä jäsenenä voit tulevaisuudessakin tuntea metsäomaisuu-
tesi omaisuudenturvan olevan vahva. Siksi toivonkin, että 
olet osallistunut Reviirin valtuustovaaliin ja antanut äänesi 
edustajalle, joka sitoutuu aktiivisesti valvomaan niitä metsä-
asioita, jotka Sinä koet itsellesi ja metsällesi tärkeiksi!  
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Metsäsektorin  
suhdanteen odotetaan 
kääntyvän positiiviseen 
talouden elpyessä 
Suomen talouden voimakas notkahdus 
koronatilanteen johdosta jättää syvän 
arven, vaikka talouden ennustetaan 
kääntyvän nousuun ensi vuonna. PTT 
arvioi Suomen BKT:n kasvavan ensi 
vuonna 3 prosenttia. Työllisyyden las-
ku on ollut erityisen voimakasta tietyil-
lä aloilla ja työttömyysasteen arvioi-
daankin nousevan tänä ja ensi vuonna 
keskimäärin noin 8 prosenttiin. Maa-

MARKKINANÄKYMÄT 2021
Teksti Magnus Wiksten ja tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK

ilmantalouden ja -tuotannon romah-
duksesta ollaan toipumassa lukuisien 
elvytyspakettien turvin, jotka samalla 
kasvattavat valtioiden velkaa runsaas-
ti.

Talouden ennusteisiin liittyy suur-
ta epävarmuutta. Talouskasvun suurin 
uhka on edelleen koronaepidemia. Yk-
sikkötyökustannukset ovat kasvaneet 
Suomessa huomattavasti kilpailijamai-
ta vähemmän, joten Suomen hintakil-
pailukyky on parantunut PTT:n mu-
kaan selvästi koronatilanteen aikana. 
Toisaalta ensi vuonna tilanteen arvioi-

daan olevan hankalampi, sillä monissa 
muissa maissa palkat saattavat joustaa 
alaspäin.

Koronatilanne voimistaa 
metsäteollisuuden  
rakennemuutosta
Kemiallisen metsäteollisuuden raken-
nemuutos on voimistunut ja nopeutu-
nut. Paperin tuotantoa on supistettu ja 
lopetettu vuonna 2020. Paperin vien-
ti heikkenee PTT:n arvion mukaan 25 
prosenttia vuonna 2020 ja edelleen 10 
prosenttia vuonna 2021. Paperin tuo-
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tanto on korvautunut osittain kar-
tongilla. Kartongin tuotannon enna-
koidaan nousevan 9 prosenttia ensi 
vuonna. Kartonkituotanto nouseekin 
Suomen metsäteollisuuden arvokkaim-
maksi tuotteeksi paperin sijaan. 

Sellun vienti kääntyy sekä määrän 
että hinnan osalta positiiviseksi vuon-
na 2021 PTT:n arvion mukaan. Ensi 
vuonna sellun vientimäärä nousee 
PTT:n ennusteen mukaan 2 prosenttia 
ja vientihinta 6 prosenttia. Havusellun 
kysyntää koronatilanteessa on toisaal-
ta heikentänyt graafisten papereiden 
kysynnän hiipuminen, mutta toisaalta 
vahvistanut kartongin ja pehmopape-
rin hyvä menekki. Metsäteollisuuden 
kannattavuus on tippunut edellises-
tä vuodesta, mutta sen ennakoidaan 
kääntyvän nousuun ensi vuonna. 

Puutuotteiden, ennen kaikkea saha-
tavaran ja vanerin, vienti elpyy PTT:n 
ennusteen mukaan loppuvuotta koh-
den ja edelleen vuonna 2021. PTT en-
nustaa sahatavaran viennin kasvavan 8 
prosenttia, sekä keskimääräisen vien-
tihinnan vahvistuvan maltillisesti 2-3 
prosenttia. Vanerin vientimäärä kasvaa 
PTT:n arvion mukaan samaa tahtia sa-
hatavaran kanssa, mutta vanerin kes-
kimääräisen vientihinnan arvioidaan 
kehittyvän hieman sahatavaraa mal-
tillisemmin. Puutuotteiden nousua ra-
joittaa PTT:n mukaan koronatilanteen 
epävarmuus, tuhopuun kasvanut tar-
jonta sekä öljyn alhainen hinta.

Kotimaisen puun käyttö  
elpymässä  
Metsäteollisuuden ensi vuoden tuo-
tantonäkymät nostavat PTT:n arvi-
on mukaan puun käyttöä 4 prosenttia 
vuodesta 2020. Kokonaiskäyttö olisi 
tällöin noin 67 miljoonaa kuutiomet-
riä. Tuontipuun osuuden metsäteol-
lisuuden puunkäytöstä arvioidaan li-
sääntyvän tänä ja ensi vuonna ollen 
noin 16 prosenttia metsäteollisuuden 
puun käytöstä. Esimerkiksi hakkeen 
tuonti on lisääntynyt alkuvuodesta nel-
jänneksen edelliseen vuoteen nähden.

Kotimaan markkinahakkuut vä-
hentyvät PTT:n arvion mukaan tänä 
vuonna 15 prosenttia, mutta kääntyvät 

puun käytön lisääntyessä 6 prosentin 
nousuun vuonna 2021. Hakkuumäärät 
olisivat tällöin ensi vuonna keskimää-
rin 57 miljoonaa kuutiometriä. 

PTT ennustaa, että vuonna 2021 
puun hintakehitys nousee hieman vuo-
desta 2020. Vuonna 2021 mänty- ja 
kuusitukin vuotuisen keskihinnan nou-
sun arvioidaan olevan vain prosentin 
suuruusluokkaa. Kuitupuiden vuotuis-
ten keskimääräisten hintojen nousuk-
si PTT ennakoi 2–3 prosenttia vuoden 
2020 keskihinnasta.

Yksityismetsien bruttokantoraha-
tulojen PTT arvioi jäävän tänä vuon-
na 1,6 miljardiin euroon, mutta kasva-
van puunhintojen ja hakkuumäärien 
kehityksen myötä 9 prosenttia vuonna 
2021. 

Mitä tapahtuu  
koronaepidemian jälkeen?
Jos katsomme metsäsektoria laajem-
min, pitäisi alalla tulevina vuosina olla 
selvästi positiivista kehitystä. Ihmiset 
alkavat ajatella yhä enemmän ilmastoa 
ja suosia puutuotteita. Puu raaka-ai-
neena on monin tavoin ilmiömäinen ja 
sitä paitsi uusiutuva. Valitettavasti on 
monia, jotka katsovat, että metsä voi 
pelastaa ilmaston vain, jos se saa jäädä 
koskemattomaksi. Tosiasia kuitenkin 
on, että metsä on uudistuva ja se sitoo 
hiilidioksidia – mitä paremmin metsää 
hoidetaan ja mitä paremmin se kasvaa 
sitä enemmän hiilidioksidia se sitoo.

Tähän asti olemme reviirin alueel-
la selvinneet melko vähällä ilman vaka-
vampia kuusen kirjanpainajatuhoja, ja 
meidän tulee pysyä valppaina, jotta tu-
hot voidaan jatkossa minimoida. Kes-
ki-Euroopassa tuhot ovat olleet katast-
rofaalisen laajoja. Alueilla, jotka ovat 
alle 600 m merenpinnan yläpuolella, 
on kuusikoiden määrä vähentynyt dra-
maattisesti.

Kuusitukin kysyntä todennäköises-
ti kasvaa tulevaisuudessa. Osin siksi, 
että kuusikoiden määrä Keski-Euroo-
passa vähenee, mutta myös siksi, että 
valmiiden kuusituotteiden kysyntä kas-
vaa. Jos me Suomessa onnistumme hoi-
tamaan kuusimetsiämme järkevällä ta-
valla, on meillä hyvät mahdollisuuden 

menestykseen. Tämä vaatii kuitenkin, 
että hoito-ohjeita ja uudistamistapoja 
punnitaan huolellisesti alueellisella ja 
kansallisella tasolla. Monet vaikutta-
vat uskovan ja ajattelevan, että jatku-
vakasvatus ratkaisee kaikki ongelmat. 
Valitettavasti tämä kasvatustapa toimii 
vain hyvin pienellä osalla metsiä. Pää-
asiallinen rajoittava tekijä jatkuvassa 
kasvatuksessa reviirin alueella on voi-
makkaasti levinnyt juurilahon esiinty-
minen kuusella ja männyllä.

Tarvitaanko kuitupuuta 
tulevaisuudessa?
Paino- ja hienopaperin kysyntä luul-
tavasti jatkaa vähentymistään tuleva-
na vuonna. Paluu koronaepidemiaa 
edeltäneeseen aikaan tuskin on mah-
dollinen. Monissa paikoissa etätyös-
tä on tullut normi ja saman aikaises-
ti paperittomasta toimistosta on tullut 
tosi. Ostosten teko internetissä lisään-
tyy koko ajan ja paperikääreiden ky-
syntä kasvaa. Uudet innovaatiot kuten 
ruokatarvikkeiden pakkausmateriaalit, 
vaatteet, imupillit jne. tarvitsevat myös 
enemmän puuta raaka-aineeksi.

Reviirin alueelle on suunnitel-
tu useita suuria energialaitoksia. Jos 
edes osa niistä toteutuu, kasvaa ener-
giapuun kysyntä dramaattisesti. Ener-
giapuun hinta on tekijä, joka määrää 
käytetäänkö kuitupuu tulevaisuudessa 
energiaksi vai kuitupuuna metsäteolli-
suudessa. Metsänomistajalle puutava-
ran hinta on ratkaiseva, ei sen käyttö-
tarkoitus.

Aivan kuten aiemmin täytyy met-
sätaloudessa olla tavoitteena jalostaa 
metsää niin pitkälle kuin mahdollista. 
Siksi metsänhoidossa pitäisi heti alus-
ta pitäen tähdätä korkealaatuisen tuk-
kipuun tuottamiseen. Korkea tukki-
puuosuus metsässä on toiminnan tähti 
ja menestyksekkään metsänhoidon tu-
los. Jatka siksi aktiivisesti metsiesi hoi-
tamista ja ota yhteyttä alueneuvojaasi, 
jos sinulla on kysymyksiä metsästä tai 
metsätaloudesta. 
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Melkein täydet 40 vuotta, tarkasti laskettuna 39 vuotta ja 
7 kuukautta, tuli Christer Ahlbergin työuran pituudeksi re-
viirillä. Hän aloitti määräaikaisena kuukausiharjoittelijana 
Porvoo-Sipoon yksityisellä metsäreviirillä ja sai sitten työ-
työnjohtajan paikan Robbe Söderströmin jälkeen. Cricken 
uran aikana ehti toiminnanjohtajia olla reviirillä viisi ja työ-
tehtäviin ehti mahtua kaikkea mahdollista.

Isän ja isoisän jalanjäljissä saaristolaispoikaa houkutte-
li merimieskoulu ja Cricke lähti merille. Tältä työuralta hän 
muistaa erityisesti Seinellä sattuneen pohjakosketuksen. Me-
rimiesajan jälkeen Cricke ajoi kuorma-autoa neljä vuotta ja 
sitten hän työskenteli vuoden Tolkkisten Sahalla lajittelussa 
ja jälkikäsittelyssä ja osasi periaatteessa käyttää kaikkia sa-
han koneita.

”Työnjohtajana reviirillä olin vastuussa parhaimmil-
laan 24 metsurista, ja siihen aikaan ei ollut tavatonta kulkea 
12 000 markkaa taskussa, kun metsätyöntekijät saivat kot-
tia (ennakkomaksua) työstään”, Cricke kertoo. ”Kaadetta-
vat puut leimattiin kirveellä ja säästettävät puut merkittiin 
maalilla. Tässäkin työtavat ovat muuttuneet huomattavas-
ti”, Cricke toteaa, kun hän katsoo aikaa taaksepäin.

Toiminnanjohtaja Janne Nybonnin aikana hankit-
tiin ensimmäiset autopuhelimet, neljä kappaletta Ericsson-
merkkisiä, ja kaikki työnjohtajat saivat oman kappaleen-
sa mukanaan kannettavakseen. Kun Cricke aloitti reviirillä, 
puhelinpäivystysaika oli periaatteessa kello seitsemästä kel-
lo kahdeksaan, mutta todellisuudessa puhelinaika oli vuoro-
kauden ympäri.

Kun Pehr-Erik Gillberg jäi eläkkeelle, Cricke otti hänen 
paikkansa puunhankintavastaavana, ja tässä tehtävässä hän 
toimi itäisten tiimien osalta omaan eläkeikäänsä asti. Cricke 

HANKINTAESIMIES  
JA SAARISTO- 

EKSPERTTI CRICKE
Teksti: Heidi Hurmerinta

hoiti myös vientikauppoja sekä oli mukana sopimus- ja puu-
kauppaneuvotteluissa. Työnkuvaan kuului myös toimiminen 
satamajohtajana laivanlastauksessa Kalkkirannassa, kun 
puutavaraa vietiin mm. Norjaan ja Saksaan. Cricke oli saa-
ristohakkuiden vastuuhenkilö ja hän toteaa, että tavat ovat 
vuosien saatossa muuttuneet. Epäilemättä nimitys saaristo-
ekspertti sopii häneen hyvin. Lisäksi puutavara- ja hakekul-
jetukset kuuluivat hänen työtehtäviinsä.

Työparina Crickellä oli Tom Åbergin ja Harry Wilkma-
nin jälkeen Porvoon kaakkoisosissa Torolf Finnbäck ja Ove 
Simosas. 

Parasta työssä on ollut työtovereiden, johdon ja hallituk-
sen kesken vallinnut ”reviiri-henki”, ja kun Cricken täytyy 
kuvailla työn ikäviä asioita, sanoo hän heti: ”hirvikärpäset, 
tukala kuumuus ja äärimmäinen kylmyys”.

Niinä kesinä, kun ohjelmassa on ollut saaristohakkuita, 
Cricke on toisinaan siirtänyt kesäloman talveen ja matkus-
tellut sitten mm. Intiaan, Thaimaahan ja Brasiliaan.

Saaristolaispoika Cricke on aina asunut siellä, missä on 
syntynyt ja oman talonsa hän rakensi samalle tontille kuin 
missä lapsuudenkoti on. Siellä meri näkyy 
puiden välistä.  

Eläkeprojektina Cricke suunnitte-
lee rakentavansa grillikatoksen ja puu-
liiterin. Hänen rakentamastaan uniikis-
ta saunasta puhutaan usein kollegoiden 
keskuudessa. Isän pihamaan kunnossapi-
totöissä riittää myös tehtävää Crickel-
le. Vene on ollut maissa kolme vuotta, 
mahdollisesti tulevaisuudessa riittää ai-
kaa veneretkillekin. Vapaa-ajan harras-
tuksiin kuuluvat kalastus ja metsästys.

Cricken viimeinen työpäivä oli 30. 
kesäkuuta ja häntä kiitettiin kuukausi-
kokouksessa 4. syyskuuta, jolloin hänet 
myös palkittiin Skogskulturin ansiomer-
killä. Työntekijöiden keskuudessa Cricke 
on tunnettu varsinaisena optimistina, 
joka näki mahdollisuuksia eikä takertu-
nut mahdottomuuksiin. Lisäksi hän on 
aina hyväntuulinen.

Työnjohtaja Björn Arnold-Larsen hoitaa 
nyt työnjohdon Finnbäckin ja Simosaksen alueilla.
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Kun tapaan Stefan Rosenbergin toukokuussa Gesterbyssä 
hänen isoisänsä kotitilalla, hän valmistelee taimikuormaa is-
tutustyömaalle vietäväksi. ”Isoisäni istutti tänne paljon eri-
laisia puuntaimia, täältä löytyy tammia, lehmuksia, saarnia 
ja paljon erilaisia jalokuusia. Isäni Kurt Rosenberg toimi 
metsätalousneuvojana Porvoo-Sipoon metsäreviirillä vuo-
teen 1984, jolloin hän jäi eläkkeelle. Hänen vastuualueenan-
sa oli Sipoon pohjoisosan kylät. Itselläni ei ollut urasuun-
nitelmia metsäsektorilla, mutta kaikki muuttui, kun reviirin 
silloinen metsänhoitaja Valter Hortling soitti minulle ja ky-
syi, voisinko alkaa hoitaa korjuutehtävät isäni vastuualueel-
la”, muistelee Stefan aikaa, jolloin hän aloitti työt reviirillä 
vuonna 1977. Kun Stefan aloitteli uraansa, ei ollut koneita 
vaan metsuri kaatoi ja karsi rungot ja puut ajettiin trakto-
rilla tienvarteen. ”Kun aloitin reviirillä, oli vielä metsureita, 
jotka karsivat rungot kirveellä ja ajoivat puut metsästä he-
vosella! Ensimmäinen hakkuukone tuli vuonna 1982. Kone 
oli merkiltään Pika 75 ja se kaatoi, karsi ja pätki rungot. 
Ensimmäiset kannettavat matkapuhelimet, Ericsson NMT 
450, hankittiin reviirille 80-luvulla. Painoa niillä oli melkein 

seitsemän kiloa. Tietokoneet tuli-
vat käyttöön 90-luvulla, monesko 
käyttöjärjestelmä tai ohjelmapäi-
vitys on nyt meneillään, en osaa 

sanoa. Sen voin kertoa, että 
kehitys metsäalalla on ollut 

valtava sekä teknisellä 
puolella että puutuo-
tantopuolella. Siinä, 
missä ennen vanhaan 
vaadittiin metsälle tiet-
ty ikä tai minimiläpi-
mitta, voi tänä päivänä 
metsän uudistaa koska 
tahansa, kunhan huo-

lehtii uudistamisesta”, 
kertoo Stefan.

Metsänomistajakun-
ta on Sipoossa muut-
tunut vuosien varrella. 
”Seitsemänkymmentälu-
vulla Sipoo oli tyypilli-
nen maa- ja metsätalous-

kunta, missä metsänomistajat itse hoitivat metsiänsä. Tämän 
päivän metsänomistaja on töissä tilansa ulkopuolella ja han-
kintahakkaajat ovat aika harvassa. Minun työurani aikana 
melkein kaikilla tiloilla ehdittiin tehdä sukupolvenvaihdos, 
joillakin jopa kaksi. Työnantajakin vaihtoi vuosien varrel-
la nimeä kolme kertaa, kun rannikon eri yhdistyksiä yhdis-
tettiin. Organisaatiomuutosten myötä vastuualueeni kasvoi, 
viimeisimpinä vuosina hoidin Sipoon kaikki hakkuutehtä-
vät ja osan Tuusulan ja Keravan alueen hakkuista. Alkuvuo-
sina oli keskimääräinen hakkuumäärä noin 8000 - 10000 
kuutiometriä, viimeisimpinä vuosina noin 50000 kuutiomet-
riä. Tällaisia määriä olisi vaikea saavuttaa, ellei meillä olisi 
niin taitavia urakoitsijoita. Puutavaran käsittelyä helpottaa 
nykyään se, että kuitupuut luovutetaan tänä päivänä suu-
relta osin motomitan mukaan tai kuormainvaa`alla ja tukit 
mitataan tehtaalla. Tällaisia määriä olisi mahdotonta mita-
ta perinteisesti kepillä tai saksilla puutavaravarastolla”, sa-
noo Stefan.

Sipoon läheisyys Helsinkiin muokkaa jatkuvasti kuntaa. 
”Voin sanoa, että reviiri on melkein aina ollut mukana, kun 
Sipoossa on rakennettu uusia asuinalueita, teitä tai sähkö-
linjoja. Työtäni voisi karrikoidusti kuvata, että ensin luo-
daan ongelma ja sen jälkeen keksitään ratkaisu siihen. Vä-
lillä on ollut stressaavaa, mutta hyvien työkavereiden kanssa 
on aina ollut mukavaa työskennellä, olenhan minä ollut 43 
vuotta reviirillä!” sanoo Stefan. Pitkän työuran jälkeen Ste-
fan voi nyt tituleerata itseään eläkeläiseksi, viimeiset taimet 
hän ajoi toukokuun viimeisenä päivänä ja ensimmäinen elä-
kepäivä oli 1. elokuuta. Suunnitelmistaan hän kertoo: ”Nyt 
voin satsata kaikki voimavarani vanhan torpan kunnosta-
miseen!”

STEFAN ROSENBERG 
ELÄKKEELLÄ 44  

TYÖVUODEN JÄLKEEN
Teksti: Torolf Finnbäck
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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

TYÖTEHTÄVIEN VAIHTOJA  
REVIIRIN LÄNTISELLÄ ALUEELLA

Teksti: Henrik Holmberg

1.9.2020 alkaen Henrik Holmberg on 
aloittanut kehittämispäällikkönä Ro-
bert Anderssonin saatua uutta työpaik-
kaa Ruotsista kesällä. Henrikille tuli 
nopea siirtyminen uusiin tehtäviin ja 
hän yrittää nyt täyttää Robertin saap-
paat parhaansa mukaan. Suurin haas-
te nyt syksyllä ja ensi vuoden alussa on 
reviirin tietojärjestelmien vaihto. Sekä 
toimihenkilöille että urakoitsijoille tu-
lee uutta ohjelmistoa, ohjelmat toimit-
tavat yritykset Bitcomp ja Piimega ja 
ne otettiin käyttöön 1.11.2020. Hen-

rik on tuttu monelle metsänomistajal-
le varsinkin reviirin läntisellä puolella, 
mutta itäinen puoli on vähän vähem-
män tuttu.

Tämän seurauksena Henrikin ai-
kaisempi alue Snappertunassa hoitaa 
nyt Fredrik Bäcklund. Itäisimmät osat 
Henrikin alueesta Inkoossa ja Karjaal-
la hoitaa tästä lähtien Fredrik Adams-
son. Fredrik Bäcklund on vuodesta 
2004 työskennellyt työnjohtajana poh-
joisessa Tenholassa ja nyt viime aikoi-
na myös Kemiönsaarella. Fredrik asuu 

Snappertunassa, joten hän tuntee en-
tuudestaan osan uudesta työalueesta ja 
siirtyminen uusiin tehtäviin on siksi su-
junut suhteellisen helposti.

Fredrikin aikaisemmat työtehtä-
vät siirtyvät Johanna Sjölanderille joka 
aloitti reviirillä vuonna 2019 kun Ke-
miönseudun metsänhoitoyhdistys yh-
distettiin Eteläiseen metsäreviirin kans-
sa. Hän tuntee siis Kemiönsaaren hyvin 
ja tästä lähtien hän hoitaa myös työn-
johtotehtävät pohjoisessa Tenholassa 
ja Särkisalossa.

Reviirin konttori Espoossa on suljettu.  
Koronatilanteesta johtuen konttorin  

tarve on vähentynyt.  
Neuvojat Mikael Moring ja Robin Järvelä  

työskentelevät kotona tai  
Tammisaaren konttorilla.

Sähköpostiosoite konttoriin  
(esbo@revir.org)  

ei ole myöskään enää käytössä. 

8



 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 2021

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!

Vuoden 2021 jäsenmaksu laskutetaan jäsenrekiste-
rissämme 31.12.2020 olevien tietojen mukaisesti. 
Jäsenmaksulasku jätetään postiin helmikuussa 2021.

JÄSENMAKSU  2021
Jos vuoden aikana on tapahtunut muutoksia metsän-
omistuksessa, nimi- tai osoitemuutoksia, ystävällisesti 
ilmoittakaa meille viimeistään 31.12.2020!

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

Puh: 019 580993  •  S-posti: borga@revir.org  •  Kotisivu: www.revir.org
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maan yksityiselle metsäreviirille In-
koon alueelle 1.9.1985, ja virallinen 
eläköitymispäivä oli 1.9.2020 Peter 
kertoo.

Mutta ura metsäalalla on alkanut 
huomattavasti aikaisemmin. Peter on 
kotoisin Nokialta, jossa hänen isoisän-
sä oli metsäalalla töissä, joten metsä ja 
metsäala oli kotoa tuttu. Paikallinen 
metsäyhtiö Oy Nokia Ab palkkasi joka 
kesä niin sanotun Oravakomppani-
an, 15 koululaista, istuttamaan metsä-
taimia, ja tämä oli myös Peterin ensim-
mäinen kesätyö. Iän myötä Peter pääsi 
”Kympin apulaiseksi”, eli yhtiön hak-
kuille tukkien apteeraajan apulaiseksi, 
mikä lopulta sytytti kiinnostuksen ki-
pinän metsäalaan.

Peter kouluttautui työnjohtajaksi 
Tammisaaressa Ekenäs Forstinstitutis-
sa. Koulutus kesti alle vuoden, ja val-
mistuttuaan hänet palkattiin työjoh-
tajaksi Oy Stockfors AB:n Loviisan 

Eräänä harmaana lokakuun päivänä 
tapaan Peter Arnkilin Inkoon Lågnä-
sin pienvenesatamassa. Tuuli on na-
vakka ja sataa tihkuttamalla, kun Pe-
ter tottuneesti ohjaa venettä Inkoon 
ulkosaaristoon. Horisontissa häämöt-
tää tiheän puuston peittämä saari, ja 
kun lähestymme rantaa, metsikön kes-
keltä avautuu vanha, idyllinen saaris-
totorpan pihapiiri. Täällä ”talonmies” 
Peter viettää eläkepäiviään. Rakas har-
rastus, joka eläkepäivinä on muuttunut 
täysipäiväiseksi toimeksi. Tilan omis-
taa Inkoon kirkko, ja Peter yhdessä 
seitsemän muun henkilön kanssa enti-
söi, remontoi ja ylläpitää torppaa seu-
rakunnan tarpeita vastaamaan. Peter 
keittää kahvit 1700-luvulta peräisin 
olevan torpan tuvassa ja alkaa kertoa 
työurastaan metsäalalla.

-Olen ollut päivälleen 35 vuotta 
metsäreviirin palveluksessa. Minut pal-
kattiin työnjohtajaksi Länsi-Uuden-

toimialueelle. Muutaman työvuoden 
jälkeen yhtiö fuusioitui ja kaikki työn-
tekijät oli tarkoitus sijoittaa uudelleen. 

-Kohtalo vei minut Läntisel-
le Uudellemaalle Reviirin palveluk-
seen, Peter kertoo. Minulla oli jo uusi 
työpaikka varmistettu Metlasta (Met-
säntutkimuslaitos) Kannukselta suo-
alueiden metsäteitä suunnittelemaan. 
Olin työkaverin kanssa yhdellä viimei-
sistä työkeikoista Oy Stockfors Ab:lle 
ja yövyimme yhtiön kämpässä Tampe-
reen pohjoispuolella. Olin laittamas-
sa ruokaa, kun silmäkulmasta näin 
Skogsbruket-lehden. Ruuan valmistu-
mista odottaessani rupesin selaamaan 
lehteä ja huomasin Länsi-Uudenmaan 
yksityisen metsäreviirin ilmoituksen, 
jossa haettiin työnjohtajaa Inkooseen. 
Hakuaika oli mennyt umpeen, mut-
ta soitin siitä huolimatta metsänhoita-
ja Aminoffille kysyäkseni, olisiko vie-
lä mahdollista ilmoittautua hakijaksi. 

PETER ARNKIL ELÄKKEELLÄ
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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.

Sain vastauksen ”Kyllä! -Laita paperit 
tulemaan niin ollaan kuulolla! Lähetin 
hakemukseni ja lyhyen odotusajan jäl-
keen Aminoff soitti ja kertoi, että paik-
ka oli minun. Siitä alkoi 35 vuotta kes-
tävä työurani Reviirillä!

- Vuosien saatossa kehitys Revii-
rillä on ollut mullistavaa. Aloittaessa-
ni työnjohtajana Inkoossa vastasin 10-
15 metsurista ja parista ajokoneesta. 
Kaikki palkkalaskelmat tehtiin käsin 
ns. taksavihkoihin, ja ajokoneiden ajo-
matkat mitattiin kartalta. Kaikki hak-
kuut leimattiin, ja tukkien mittauslistat 
laskettiin käsin. Nämä työvaiheet vei-
vät paljon aikaa, kertoo Peter. Reviirin 
Tammisaaren konttorin ensimmäisen 
tietokoneen ainoa taito oli kuutioida jo 
valmiiksi yhteenlaskettujen tukkilisto-
jen kappalemääriä. Hurja juttu, silloin 
ajateltiin! Ajan myötä työvaiheet siir-

tyivät yhä enemmän tietokonepohjai-
siksi. Oli vaikea luopua vanhasta ja tu-
tusta tavasta laskea käsin, Peter kertoo.

-Työssäni olen nauttinut eniten va-
paudesta. Olen pitkälti saanut itse 
suunnitella työpäiväni. Konttori on ol-
lut kotona, joten olen tarvittaessa voi-
nut työskennellä myös iltaisin. Minul-
la on ollut erittäin mukavat työkaverit, 
urakoitsijat, metsurit ja metsänomista-
jat, joiden kanssa olen saanut olla te-
kemisissä. Meillä on ollut hyvä yh-
teenkuuluvuus kollegoiden kesken, ja 
reviiri on vuosien saatossa järjestänyt 
ikimuistoisia matkoja sekä kotimaahan 
että ulkomaille.

-Lapin matka on varmaan ikimuis-
toisin.  Olimme silloin kaikki lomautet-
tuja ja tunnelma oli apea heikosta työ-
tilanteesta ja lomautuksista johtuen. 
Yksi työkavereista tokaisi, että lähde-

tään Lappiin metsästämään riekkoja!  
Kaikkien mielestä idea oli hyvä, ja lo-
pulta jopa reviirin metsänhoitaja liittyi 
porukkaan!

Viimeiset kymmenen vuotta Peter 
on toiminut työnjohtajana Siuntion, 
Kirkkonummen, Espoon ja Vantaan 
alueella. 

-Olen viihtynyt hyvin, mutta välillä 
työmatkat ovat tuntuneet pitkiltä työ-
kohteiden ollessa Vantaalla lentoken-
tän takana tai Kirkkonummen Porkka-
lanniemen kärjessä Peter sanoo.

On aika lähteä kotiin. Ilta hämär-
tyy, ja horisontissa puuraja tummuu. 
Pihatonttu Peter pakkaa tottunees-
ti kaikki tavarat, sammuttaa valot ja 
lukitsee oven. Siirrymme veneeseen ja 
suuntaamme kohti mannerta. Peterin 
ilmeestä näen, että hän viihtyy!
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ETELÄISEN METSÄREVIIRIN  
VALTUUSTO 2021 – 2024

Teksti: Henrik Holmberg

Valtuuston varsinaiset jäsenet   
Nimi Ammatti Kotipaikka Ääniä
von Frenckell Otto Agrologi/Maaseutuyrittäjä Inkoo 165
Hagman Henrik Maanviljeilijä Kemiönsaari 144
Alm Anna Maanviljeilijä Raasepori 128
Johansson Markus Maatalousyrittäjä Porvoo 87
Lehtinen Mika Maa- ja metsätalousyrittäjä Kemiönsaari 72
Selén Stefan Maaseutuyrittäjä Sipoo 69
Haglund Robert Agrologi Porvoo 69
Simberg Peter Agrologi Raasepori 68
Nygård Mikael Maatalousyrittäjä Loviisa 65
Grönberg Fredrik Maanviljeilijä Siuntio 64
Widlund Stefan Maanviljeilijä Loviisa 56
Sjölund Kaj Maanviljeilijä Myrskylä 48
Lundström Gösta Maatalousyrittäjä Sipoo 48
Stjernberg Peter Agrologi Porvoo 48
Rosqvist Kim Maanviljeilijä Pyhtää 46
Männikkö Kim Maanviljeilijä/Myymäläpäällikkö Kirkkonummi 45
Degerth Kerstin Maaseutuyrittäjä Kirkkonummi 43
Forsman Kim Agronomi Inkoo 43
Lindholm Thomas Maanviljeilijä Raasepori 42
Tyskas Kim Maanviljeilijä/Myyjä Lapinjärvi 38
Lindberg Magnus Agrologi/Maanviljeilijä Sipoo 37
Himberg Henrik Agrologi AMK Raasepori 36
Holmberg John Maanviljeilijä Raasepori 35
Malmström Thomas Maanviljeilijä Espoo 35
Lampinen Ilkka Agrologi Porvoo 34
Silfvast Bengt Maanviljeilijä Lapinjärvi 32
Mårtenson Jesse Maanviljeilijä Myrskylä 31
Collin Roland Maanviljeilijä Vantaa 30
Kronberg Sofia Jätteidenkäsittelyassistentti Loviisa 24
Henttala Maria Maanviljeilijä Sipoo 24
   
Valtuuston varajäsenet   
Westerholm Henrik Maanviljeilijä Inkoo 22
Pekkinen Jussi Yrittäjä/Tilan isäntä Porvoo 22
Orrenius Hans-Erik Maatalousyrittäjä Porvoo 20
Antman Robert Maanviljeilijä Myrskylä 19
Öhberg Annika Asiamies Myrskylä 18
   
Saman verran ääniä saaneiden ehdokkaiden järjestys ratkaistiin arpomalla 

Eteläinen metsäreviiri on valin-
nut valtuuston nelivuotiskaudelle 
2021 – 2024. Äänestysaika oli 4. – 
25.11.2020. Äänestys suoritettiin 
sekä elektronisena että postiäänes-
tyksenä. Vaali suoritettiin Edita Pri-
ma Oy:n toimesta ja 2.12 mennessä 
postilla saapuneet äänestysliput hy-
väksyttiin. Vaalitoimikunnan vah-
vistettua vaalituloksen todettiin ää-
nestäneiden lukumääräksi 1834, 
niistä 324 oli annettu elektronises-
ti. Äänioikeutettuja oli 4767. Äänes-
tysprosentti oli siten 38,5, eli hieman 
korkeampi kuin edellisissä vaaleissa 
2016. 

Kuusi uutta nimeä 
Reviirin valtuustoon kuuluu 30 var-
sinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Nyt 
valituista 6 ovat uusia. Uutta näis-
sä vaaleissa oli että Kemiönseudun 
metsänhoitoyhdistyksen aikaisem-
mat jäsenet nyt äänestivät Eteläi-
sen metsäreviirin jäseninä. Valituis-
ta varsinaisista jäsenistä 13 % ovat 
naisia, sama osuus kuin vaaleissa 
2016. Hallitukseen kuuluu 7 jäsentä 
(sääntöjen mukaan 6 – 9). Valtuus-
ton tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat 
hallituksen valitseminen sekä toi-
mintasuunnitelmien ja tilinpäätös-
ten vahvistaminen.
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UUDET  
TIETOJÄRJESTÄLMÄT  

REVIIRISSÄ  
1.11.2020 ALKAEN

Reviiri on ottanut käyttöön uudet tietojärjestel-
mät 1.11 alkaen. Kyseessä ovat uudet tietokone-
ohjelmat kenttähenkilöstölle ja karttaohjelmat 
urakoitsijoiden hakkuu- ja ajokoneisiin. Myös 
Nyvedin puutavarankuljetusurakoitsijat käyttävät 
samaa karttaohjelmaa. Ohjelmistoa toimittavat 
yhtiöt Bitcomp ja Piimega. 

Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin loka- ja 
marraskuussa, ja vuodenvaihteeseen asti uudet 
ja vanhat ohjelmat toimivat rinnakkain. Tämä 
tarkoittaa vähän ylimääräistä työtä henkilöstölle, 
kun he eivät ole vielä tottuneet ohjelmien käyt-
töön. Jäsenet tulevat huomaamaan muutoksen 
lähinnä siitä, että tulosteet ja asiakirjat näyttävät 
vähän erilaisilta, mutta muuten tämä ei vaikuta 
toimintaan.

1313



Uudenmaan maakuntavaltuusto vah-
visti elokuun lopulla uuden maakun-
takaavan. Teknisessä mielessä kyse on 
Helsingin seudun, Länsi-Uudenmaan 
ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaa-
vasta, joita yhdistää yhteinen rakenne-
suunnitelma. Vaihemaakuntakaavoissa 
käytetään samoja merkintöjä ja niitä 
voi hyvin käsitellä yhtenä kokonaisuu-
tena, mutta maakunta on valmistelu-
työssään halunnut huomioida alueiden 
erityspiirteitä ja -tarpeita.

Maakuntakaavan lakisääteinen teh-
tävä on ohjata alemman tason kaavoi-
tusta kunnissa sekä muita toimenpi-
teitä, joilla maankäyttöä säännellään. 
Kaava sitoo siis ainoastaan viranomai-
sia, mutta Uusimaakaava sisältää myös 
sellaisia suojelumerkintöjä, jotka epä-
selvällä tavalla sitovat myös yksittäisiä 
maanomistajia. Palaan näihin merkin-
töihin tuonnempana.

Maakuntakaavalla on suuri mer-
kitys metsätaloudelle niissä osissa 
maakuntaa, joissa yhteiskunnan toi-
minnoille on suuri tarve ja paine. Mai-
nitsen alla muutamia metsänomistajille 
merkittäviä merkintöjä.

Joitakin kaavamerkintöjä
Viheryhteystarpeen tarkoitus on suun-
nittelumääräyksen mukaan turvata la-
jiston liikkumismahdollisuudet, vir-
kistys ja ulkoilumahdollisuudet sekä 
ylläpitää maisema- ja luontoarvoja. Vi-
heryhteystarve on ymmärrettävää siel-
lä, missä asuminen, tiet ja muut yh-
teiskuntarakenteet pirstovat maita. 
Vaikeampi sen sijaan on ymmärtää, 
miksi samalla alueella pyritään tyydyt-
tämään virkistyskäytön tarpeita. Nor-
maali metsätalous on jo itsessään hyvä 
viheryhteystarpeen ylläpitäjä.

Laaja, yhtenäinen metsätalousval-

tainen alue on merkintä, jonka tarkoi-
tus on turvata metsätalouden ja mui-
den maaseutuelinkeinojen toiminta- ja 
kehittämisedellytykset. Tällaiselle mer-
kinnälle on kasvualueilla tarvetta, mut-
ta suunnittelumääräyksessä sallitaan 
”yhdyskuntarakenteen eheyttämisen 
kannalta tarpeellisia paikallisia väyliä 
ja yhdyskuntateknisen

huollon laitteita ja rakenteita”. Täs-
tä kirjauksesta syntyy helposti vaiku-
telma, että kaavoittaja on halunnut va-
rautua sellaisen tilanteen varalle, että 
alueelle olisi tulevaisuudessa tärkeäm-
pää käyttöä kuin metsätalous.

Virkistyskäytön kohdealue tarkoit-
taa alueita, jotka on varattava yleiseen 
virkistykseen ja ulkoiluun. Suunnit-
telumääräyksen mukaan nämä alueet 
on ensisijaisesti sijoitettava julkisesti 
omistetuille alueille. Kaikissa kunnis-
sa soveltuvia, julkisomisteisia alueita 
ei kuitenkaan ole riittävästi kasvualuei-
den läheisyydessä. Kasvukeskusten lä-
heisyydessä maanomistajien on tarkas-
ti seurattava kunnallista kaavoitusta. 
Riski sille, että kunnallisella kaavoituk-
sella rajoitetaan metsätaloutta ja vaadi-
taan toimenpidelupia, on ilmeinen. 

Suojelualueet
Suojelualueen suunnittelumääräyk-
sessä sanotaan, että ”Suojelualueek-
si osoitetulle alueelle ei saa suunnitel-
la toimenpiteitä, jotka vaarantavat tai 
heikentävät niitä luonto- ja ympäristö-
arvoja, joiden perusteella alueesta on 
muodostettu suojelualue tai tavoittee-
na on siitä perustaa sellainen.”

Maakuntakaavaan on siis tehty 
suojelumerkintöjä myös sellaisille alu-
eille, joita ei ole suojeltu lain voimal-
la. Yleensä alueen omistaja tai mikään 
muukaan taho ei ole laittanut lainmu-

UUSIMAAKAAVA 2050 METSÄN-
OMISTAJAN NÄKÖKULMASTA

Thomas Antas
SLC Nyland, puheenjohtaja
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kaista suojeluprosessia vireille. Tämä 
on erittäin merkillepantavaa, kun tar-
kastellaan suunnittelumääräyksen sa-
namuotoa. Kenen tavoitteena on muo-
dostaa suojelualue ja millä perusteella?

Uudenmaan liitto harjoittaa suoje-
lupolitiikkaa, vaikka se ei kuulu maa-
kuntaliiton tehtäviin. Suojelumerkintä 
on moneltakin kannalta ongelmallinen. 
Koska mitään yksityiskohtaista selvi-
tystä ei ole tehty, ei kukaan tiedä, mitä 
ovat ne luonto- ja ympäristöarvot, jot-
ka on suojeltava. 

Maakuntakaava sitoo muilta osin 
ainoastaan viranomaisia, mutta suo-
jelumerkinnällä on suoria vaikutuksia 
kyseisille maanomistajille. Ensinnäkin 
metsälaki ei ole suojelualuemerkinnän 
saaneella alueella enää voimassa: met-
sänkäyttöilmoitusta ei tarvitse jättää, 
metsälain vaatimusta monimuotoisuu-
den ja erityisen tärkeiden elinympäris-
töjen vaalimisesta ei tarvitse huomioi-
da, uudistamisvelvollisuus ei enää sido 
metsänomistajaa, oikeus Kemera-tu-
kiin päättyy, eivätkä hyönteistuholain 
määräykset enää päde. Tämä tuskin on 
ollut kaavoittajan tavoitteena.

Maakuntakaavan suojelualuemer-
kinnät eivät pakota ketään aloittamaan 
suojeluprosessia eikä se oikeuta maan-

omistajaa minkäänlaisiin korvauksiin. 
Tilanne on mieletön, varsinkin kun ku-
kaan ei oikein osaa vastata kysymyk-
seen, missä määrin maakuntakaava si-
too maanomistajaa.    

Valitus hallinto-oikeuteen
SLC Nyland on yhdessä MTK Uusi-
maan sekä metsänhoitoyhdistys Länsi-
Uusimaan, Uusimaan ja Metsäreviirin 
kanssa jättänyt maakuntakaavaa kos-
kevan valituksen hallinto-oikeuteen. 
Tiettävästi useat yksittäiset maanomis-
tajat ovat myös valittaneet maakunta-
kaavasta, osin samoin perustein kuin 
maanomistajien järjestöt.

Valitus on hyvin monivaiheinen ja 
sisältää niin monta yksityiskohtaa, et-
tei niitä kaikkia voida käsitellä tässä. 
Mainitsen lähinnä viitteellisesti muuta-
man tärkeimmän asiakohdan. 

Eräs valituksen pääaiheista koskee 
vuorovaikutusta kaavoittajan ja maan-
omistajien välillä valmisteluprosessin 
aikana. Jos ja kun kaavamerkintä mer-
kitsee tosiallisesti alueiden suojelua, 
olisi maanomistajia pitänyt kuulla hen-
kilökohtaisesti siten, kuin maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa edellytetään. Kos-
ka yhtään yksittäistä maanomistajaa ei 
kuitenkaan ole kuultu, ei maakuntaliit-

to ole myöskään voinut tehdä vaiku-
tusten arviointia lain edellyttämällä ta-
valla.

Valituksen mukaan selvitykset ovat 
olleet puutteellisia ja rajaukset sisältä-
neet myös sellaisia alueita, jotka on äs-
kettäin käsitelty hakkuin tavanomaisen 
metsätalouden puitteissa. Merkittävä 
osa suojelualuemerkinnöistä sisälly-
tettiin maakuntakaavaan myöhäisessä 
vaiheessa valmistelua ja kaikki taus-
ta-aineisto ei ole ollut yleisön käytössä 
kaavoitusprosessin aikana. Taustama-
teriaali on ollut hyvin rajoitetusti saa-
tavilla ruotsin kielellä. 

Valituksessa käsitellään myös kaa-
vamerkinnän suhdetta perustuslaissa 
turvattuun omaisuuden suojaan. Pe-
rustuslaki edellyttää, että omaisuutta 
voidaan ottaa yleiseen käyttöön vain 
täyttä korvausta vastaan ja lakiin pe-
rustuen. Tässä tapauksessa ottaminen 
yhteiseen käyttöön tapahtuu ilman lain 
voimaa ja siten, ettei maanomistaja saa 
minkäänlaista korvausta. 

Summa summarum valitukses-
sa osoitetaan monin eri tavoin, että 
maanomistajiin kohdistuu kohtuuton-
ta haittaa ja että kaava on palautettava 
valmisteluun. Maanomistajien edun-
valvonnalle on yhä enemmän tarvetta.
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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
Teamchef/ 
Tiimivastaava
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 226 058

Peter Lindholm
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 114 380

Fredrik Bäcklund
revirinstruktör
alueneuvoja
040 515 5728

Mikael Byman
arbetsledare
työnjohtaja
0400 216 015

 TEAM VÄST/LÄNSI SYDSPETSEN & KIMITOÖN /  
 ETELÄKÄRKI & KEMIÖNSAARI

Johan Fagerström
arbetsledare
työnjohtaja
040 759 4097

 TEAM VÄST/LÄNSI RASEBORG / RAASEPORI

Robin Järvelä
revirinstruktör
alueneuvoja
050 462 2435

 TEAM VÄST/LÄNSI MELLANNYLAND / 
 KESKI-UUSIMAA

 ESBO KONTOR / ESPOON TOIMISTO

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

André Södergård
revirinstruktör
alueneuvoja
040 451 8489

Henrik Holmberg
utvecklingschef/ 
kehittämispäällikkö
0400 988 327

Johanna Sjölander
arbetsledare
työnjohtaja
0400 880 253

TEAM VÄST/LÄNSI
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Veronica Lindén

 BORGÅ KONTOR / 
 PORVOON TOIMISTO 

Ove Simosas
Teamchef/ 
Tiimivastaava
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 434 459

Ralf Bergström
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 866 970

Torolf Finnbäck
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 495 682

Björn 
Arnold-Larsen
arbetsledare
työnjohtaja
0400 214 825

 TEAM ÖST/ITÄ BORGÅ-SIBBO / PORVOO-SIPOO

Niklas Furu
revirinstruktör
alueneuvoja
0400 615 224

Beata Forslund Heidi Hurmerinta

 LOVISA KONTOR /  
 LOVIISAN TOIMISTO

Svante Rikberg
arbetsledare
työnjohtaja
040 732 0002

 TEAM ÖST/ITÄ LOVISA-LOVIISA / LAPPTRÄSK-LAPINJÄRVI /  
 MÖRSKOM-MYRSKYLÄ / PYTTIS-PYHTÄÄ

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

TEAM ÖST/ITÄ

Oskar Karlsson
arbetsledare/ 
työnjohtaja
050 572 4569
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