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Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell

Viimeisen vuoden aikana on julkinen keskustelu metsänhoi-
tomenetelmistä varsinkin suomenruotsalaisessa mediassa ol-
lut vilkasta, ajoittain jopa kiivasta. Tämä sai alkunsa kansa-
laisaloitteesta, jossa luonnonsuojelujärjestöjä lähellä olevat 
tahot vaativat, että valtion omistamilla metsämailla tulee 
metsänuudistamista harjoittaa ilman avohakkuita. Odotet-
tavasti tämä vaatimus levisi koskemaan myös kaupunkien 
ja kuntien metsiä. Nyt keskustellaan jo, että seurakuntien-
kin tulisi korvata avohakkuut metsän uudistamisessa muil-
la menetelmillä. Luonnollinen jatke tähän vaatimukseen on, 
että kohta nostetaan keskusteluun myös yksityiset metsän-
omistajat ja peräänkuulutetaan samankaltaisia rajoitteita 
uudistamismenetelmien valinnanvapauteen.

Eduskunta ei ole hyväksynyt aloitetta siinä muodossa, 
että metsähallituksen tulisi kaikessa toiminnassaan harjoit-
taa metsätaloutta, jossa avohakkuut on poissuljettu koko-
naan. Tästä huolimatta voi päätellä, että julkinen keskus-
telu vaikuttaa metsänuudistamisen tavan valintoihin sekä 
metsähallituksen hallinnoimissa valtion metsissä että muis-
sa yhteiskuntaomistuksessa olevissa metsissä. Muutamat 
kaupungit, muun muassa Hanko reviirin toimialueella, 
ja esimerkiksi Turku, ovat jo poliittisella luottamustahol-
la tehneet päätöksiä olla käyttämättä avohakkuita metsän 
uudistamisessa.

Näitten vaihtoehtoisten metsänhoitomenetelmien edus-
tajat perustelevat kantaansa ilmastoystävällisyydellä.  
Luonnonsuojelujärjestöjen mukaan metsänhoito ilman 
avohakkuita on sekä ilmastoystävällisempää sitoen enem-
män hiiltä, taloudellisesti kannattavampaa että subjektiivi-
sesti nähden myöskin mukavampaa. Kun taas vastakkainen 
osapuoli haluaa edistää niitä menetelmiä, joita on harjoi-
tettu viimeiset 100 vuotta, eli tasaikäisten metsiköitten luo-
mista ja lopuksi metsän uudistamista avohakkuulla yhtenä 
vaihtoehtona monesta, ja väittävät vastakkaista.

Oli sitten mielipide mikä tahansa, tulisi faktojen olla 
päätösten perusteena, varsinkin kun tehdään päätöksiä jul-
kisten omaisuuksien hoidosta. Tulee myös muistaa, että 
puillakin on rajoitettu elämän pituus, tavallisimmista puu-
lajeista varmaan hieskoivulla lyhin, kun taas mänty voi 
tietyillä kasvupaikoilla elää jopa useamman sata vuotta. 
Mutta esimerkiksi kuusipuita ei voi loputtomiin säästellä, 
jossakin vaiheessa ne alkavat lahota, erityisesti rannikko-
seudullamme, missä maannousemalaho on yleinen ongel-
ma. Koska metsän kiertoaika on suhteellisen pitkä, taimesta 

uudistamiskypsään puuhun 80-120 vuotta, myös tieteelli-
nen tutkimus on hidasta. Keskustelun molemmat osapuolet 
viittaavat kyllä erilaisiin tutkimustuloksiin - luonnollisesti 
sellaisiin, jotka antavat tukea omille näkemyksille.

Yksi totuus kuitenkin on, että suomen itsenäisyyden ai-
kana puuston kasvu on yli kaksinkertaistunut. Suurin osa 
lisääntyneestä kasvusta johtuu metsien parantuneesta hoi-
dosta. Valtakunnan metsien ensimmäisen inventoinnin mu-
kaan 1920-luvun alussa oli harvapuustoisia metsälaitumia 
2,7 miljoonaa hehtaaria. Eteläsuomen yksityismetsien pin-
ta-alasta näitä hakamaita oli peräti 25 prosenttia. Maisema 
oli avaraa haka- ja kaskimaiden vuoksi aivan toisella taval-
la kuin nykyään. Lehdoista oli hakamaana 58 prosenttia 
ja lehtomaisista kangasmaista 42 prosenttia. Sen jälkeen, 
kun laki metsänhoitoyhdistyksistä säädettiin 1960-luvulla 
ja metsätalouden neuvonta tuli kaikkien metsänomistajien 
saataville, on puuston kasvun lisääntyminen nousut aivan 
uudelle tasolle. Verrattuna 1950-luvun alkuun on puuston 
kasvu lisääntynyt yli 80 prosenttia ja puuston tilavuus 43 
prosenttia. Ja puuvaranto kasvaa jatkuvasti, kun keskimää-
räinen poistuma on vain noin 70 prosenttia kasvusta. Joten 
on hyväksyttävä se tosiasia, että viimeisten sadan vuoden 
ajan käyttämämme metsänhoitomenetelmät ovat olleet hy-
väksi kasvulle, ja täten myös ilmastolle, sillä mitä parem-
pi kasvu sitä tehokkaampi hiilen sidonta. Ei myöskään saa 
unohtaa kansantaloudellisia näkökohtia, metsätalous ja 
metsätuotteiden jalostus on luonut tuhansia työpaikkoja ja 
kansantaloudellista hyvinvointia.

Siksi on hämmentävää, että Suomeen on levinnyt suun-
tauksia, jotka näkevät metsät kapeasta näkökulmasta. Teks-
tin otsikko on lainattu säätyjen vuonna 1886 hyväksymästä 
metsälaista, jossa säädettiin, että ”metsää älköön hävitettä-
kö”, joten älkäämme vesittäkö tätä kauaskantoista näkemys-
tä, jonka tämä säädös on tuottanut yli sadan vuoden ajan, 
tekemällä metsänhoitopäätöksiä, jotka pohjautuvat lyhytnä-
köisiin, omakohtaisiin ja epätieteellisiin näkökantoihin!

Olen vakuuttunut, että jokaisella vastuullisella met-
sänomistajalla on oma ”suosikkimetsänsä”, jossa hän on 
käyttänyt vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä jopa monen su-
kupolven ajan ja se on täysin suositeltavaakin, mutta jos 
haluamme tulevaisuudessakin vetää kortemme yhteiskun-
nalliseen hyvinvointikekoon, meidän on pyrittävä hyvin 
kasvavaan metsään ja täten myös ilmastoystävälliseen, hiil-
tä sitovaan kasvumetsään!

METSÄÄ ÄLKÖÖN  
HÄVITETTÄKÖ

3



Metsäteollisuus
Suhdanteet olivat alkuvuonna 2020 
heikot ja tilannetta pahensivat metsä-
teollisuuden lakot. Lakkojen jälkeen 
koronavirustilanteen kehittyminen al-
koi heilautella markkinoita. Maail-
manmarkkinoiden suuret muutokset 
aiheuttivat vakavia ongelmia. Satamat 
suljettiin, matkustamista rajoitettiin ja 
tuotanto pysähtyi useilla tehtailla.

Suomen talous kärsi koronavirus-
pandemiasta. Sahatavaramarkkinoilla 
pelättiin romahdusta, mutta tee se itse 
-rakentamisen suosio tasasi kysyntää. 
Maailmanmarkkinahinnat olivat vuo-
den alussa alhaiset lähes kaikkien met-
säteollisuustuotteiden osalta. Vuoden 
lopussa tuotantomäärissä ja -hinnois-
sa voitiin kuitenkin havaita elpymistä.

Koronan seurausten vuoksi toi-
mistopaperin ja sanomalehtien kysyn-
tä romahti ja paperintuotannon määrä 
pieneni voimakkaasti.  Vuoden kol-
mannen neljänneksen lopussa paperin-
tuotanto oli neljänneksen edellisvuotta 
vähäisempää. Kaiken kaikkiaan sellun-
tuotanto väheni 8 prosenttia edellis-
vuodesta. Kartongin kysyntä kasvoi, 
mutta kartongin tuotanto pysyi kuiten-
kin edellisvuoden tasolla. 

Pienemmät hakkuumäärät
Puukaupassa oli alkuvuonna hyvin hil-
jaista, mutta puunmyynti piristyi huo-
mattavasti vuoden loppua kohden.  
Hakkuiden määrä oli selvästi edellis-
vuotta pienempi. Vuonna 2020 yksi-
tyismetsistä hakattiin yhteensä 45,6 
miljoonaa kuutiometriä. Markkina-
hakkuut olivat yhteensä 56,4 miljoo-
naa kuutiometriä (62,8 vuonna 2019). 
Hakkuut vähenivät siis 10 prosenttia 
edellisvuodesta. Hankintahakkuut vä-
henivät peräti 30 prosenttia vuoteen 
2019 verrattuna.

VUOSIKATSAUS 2020

Liiketoiminta- 
suunniteLman ja  

taLousarvion  
toteutuminen

Metsänhoito
Metsänviljelyn pinta-ala oli edellis-
vuotta pienempi ja reviiri toimitti noin 
1,23 miljoonaa tainta. Myös maan-
muokkauksen pinta-ala pieneni pää-
tehakkuiden alan pienentyessä. Taimi-
koiden ja nuorten metsien hoitoalat 
olivat yhteensä 2 259 hehtaaria.

Puukauppa
Reviirille vuosi 2020 oli varsin huo-
lentäyteinen. Kaikkien talvikuukausi-
en keskilämpötila oli plussan puolella 
ja talvi jäi kokonaan tulematta. Tam-
mikuussa reviirin korjuukapasiteetista 
oli käytössä vain noin 20 % huonojen 
korjuukelien vuoksi. Metsäteollisuu-
den lakot johtivat siihen, että haasteet 
olivat vielä suurempia, koska teollisuus 
ei voinut ottaa vastaan edes niitä vaa-
timattomia puumääriä, jotka saatiin 
korjattua. Kun tilanne näytti kaikkein 
synkimmältä, levisi vielä koronapande-
mia. 

Reviirin välittämä puumäärä vuo-
den alun ja toukokuun lopun välillä 
oli noin 110 000 m3 normaalia pie-
nempi.  Kesän ja syksyn aikana tilanne 
normalisoitui ja korjuutoiminta pystyi 
jälleen käymään normaalilla teholla. 
Marras- ja joulukuussa kelit muuttui-
vat jälleen niin haastaviksi, että puun-
korjuuta jouduttiin rajoittamaan. 
Vuonna 2020 reviirin kokonaispuun-
välitys, käsittäen sekä pyöreän puuta-
varan että hakkeen, oli vaatimattomat 
515 000 m3. Määrä on pienin Eteläi-
sen metsäreviirin olemassaolon aika-
na. Vuoden 2020 liiketoimintasuunni-
telman mukainen tavoite oli 650 000 

m3. Reviiri toimitti siis 135 000 m3 
eli noin 20 prosenttia suunniteltua vä-
hemmän puutavaraa. Määrän lasku 
johtui suoraan huonoista korjuuolo-
suhteista, metsäteollisuuden lakoista 
ja koronapandemiasta.

Talous
Reviirin tilinpäätös näyttää 45 000 eu-
ron alijäämää. Tulos olisi ollut huo-
mattavasti huonompi, jos tilanteeseen 
ei olisi reagoitu ajoissa ja ryhdytty tar-
vittaviin toimenpiteisiin. Toimihen-
kilöiden kanssa käytiin maaliskuus-
sa yhteistoimintaneuvottelut ja yhtenä 
toimenpiteenä oli henkilöstön lomau-
tus. Hallitus kuitenkin perui lomau-
tuspäätöksen ja sen sijaan säästöt teh-
tiin yhteisymmärryksessä henkilöstön 
kanssa. Muun muassa henkilöstön ke-
sän lomarahat vaihdettiin vapaiksi, elä-
köitymispäätöksiä joudutettiin hieman 
ja kaiken kaikkiaan yritettiin säästää 
siinä, missä voitiin. Siihen, ettei tulos 
jäänyt huonommaksi, vaikutti myös 
avustus, jonka Reviirin sai koulutus-
hankkeita varten.

muut toimintaan  
vaikuttaneet  
tapahtumat

Vuoden aikana neljä toimihenkilöä jäi 
eläkkeelle ja työtehtäviä oli välttämä-
töntä järjestellä uudelleen. Pääasias-
sa uudelleenjärjestelyt koskivat työ-
tehtävien jakautumista sekä työnjakoa 
alueneuvojien ja työnjohtajien välil-
lä. Tavoitteena oli, että Reviirillä oli-
si selkeämpi organisaatiomalli, jossa 
alueneuvojat toimivat enemmän met-
sänomistajien yhteyshenkilöinä ja työn-
johtajat vastaavat töiden toteuttamista. 
Jako oli toteutettava myös käytännön 
syistä, koska uusien tietokoneohjelmi-
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en rakentaminen edellytti selkeämpää 
jakoa tehtävien välillä.

Kaikki Reviirikonsernin tietokone-
ohjelmat vaihdettiin vuoden aikana. 
Työajanseuranta- ja matkalaskuohjel-
ma sekä kirjanpito-, ostoreskontra- ja 
laskutusohjelmat vaihdettiin syyskuus-
sa. Marraskuussa Reviiri otti käyttöön 
uudet metsäohjelmat. Valmistelut uusi-
en ohjelmien käyttöönottamiseksi oli-
vat olleet käynnissä jo vuoden. Siirty-
män ei odotettu olevan täysin kivuton, 
ja monia asioita on edelleen parannet-
tava uusissa ohjelmissa. Jälkiviisaasti 
voidaan kuitenkin sanoa, että ohjelma-
vaihdokset sujuivat kaikesta huolimat-
ta melko hyvin.

Koulutus ja tiedotus
Henkilöstön koulutus uusissa tietoko-
neohjelmissa oli laajaa ja se voitiin jär-
jestää osittain lähikoulutuksena. Suurin 
osa koulutustilaisuuksista järjestettiin 
kuitenkin etänä. Myös korjuu-urakoit-
sijoille järjestettiin koulutusta. 

Koronaepidemian vuoksi henkilö-
kunta alkoi maaliskuusta lähtien teh-
dä pääosin etätöitä. Toimistot pidet-
tiin avoimena vain sopimuksella, ja 
tätä menettelyä jatkettiin koko vuo-
den. Asiakaskohtaamisissa nouda-
tettiin erityistä varovaisuutta ja val-
tiovallan voimassa olevia ohjeita 
seurattiin.  Vuoden aikana vain muu-
tamia henkilöstökokouksia ja muita 
kokoontumisia voitiin pitää fyysisi-
nä tapaamisina. Espoon toimisto sul-
jettiin kokonaan, koska sen käyttö jäi 
minimaaliseksi.

Vuoden aikana reviirin henkilökun-
ta osallistui useille kursseille ja koulu-
tuksiin, joista suurin osa järjestettiin 
etänä. Reviiri-lehti julkaistiin vuoden 
aikana kahdesti. Tietoja täydennettiin 
jutuilla joukkoviestimissä ja ammatti-
lehdissä. Suurin osa tapahtumista, joi-
ta Reviiri yleensä järjestää tai jouhin 
osallistuu, peruttiin koronaepidemian 
vuoksi. 

Reviirin valtuustovaalit järjestettiin 
marraskuussa. Valtuustoon valittiin 30 
valtuutettua ja viisi varajäsentä. Vaa-
leissa oli 37 ehdokasta ja äänestyspro-
sentti oli 38,54.

Valtuusto ja hallitus 2020
Valtuuston kevätkokous pidettiin etä-
nä 5.6. Eduskunta oli 24. huhtikuu-
ta hyväksynyt väliaikaisen lain, joka 
mahdollisti yhdistyksille vuosikokous-
ten lykkäämisen sekä niiden pitämisen 
etäyhteyksin. Kevätkokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Markus Johansson. 
Toimintakertomus ja tilinpäätös vuo-
delta 2020 vahvistettiin ja muut sään-
tömääräiset asiat käsiteltiin.

Vastavalittu valtuusto piti syysko-
kouksen etäyhteydellä 11. joulukuuta. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Otto von Frenckell. Reviirin toiminta-
suunnitelma vuodelle 2021 vahvistet-
tiin.  Bengt Nyholm, KHT valittiin ti-
lintarkastajaksi reviirin kirjanpidon 
ja hallinnon tarkastamiseen vuodelle 
2021. Varatilintarkastajaksi valittiin ti-
lintarkastusyhteisö Ernst & Young Ab 
Valtuusto vahvisti jäsenmaksun ja toi-
mitusmaksut vuodelle 2021. Maksut 
pysyivät ennallaan aiempiin vuosiin 
verrattuna.

Syyskokouksessa valittiin revii-
rin hallitus kaudelle 2021-2022. Hal-
lituksen jäseniksi valittiin Otto von 
Frenckell, Mika Lehtinen, Gösta Lund-

ström, Kim Männikkö, Mikael Ny-
gård, Stefan Selén ja Kaj Sjölund.

Hallitus piti vuoden aikana yhteen-
sä kahdeksan kokousta. Puheenjohta-
jana toimi Otto von Frenckell ja vara-
puheenjohtajana Gösta Lundström.

puumarkkinakatsaus

Kevään aikana puunhinnat ovat nous-
seet jyrkästi ja tilastohinnat ovat nyt 
suunnilleen samalla tasolla kuin tal-
vien 2018 ja 2019 ennätysnoteerauk-
set. Luken tilastojen mukaan kuusi- 
ja mäntytukkien hinnat ovat nousseet 
keskimäärin 6 – 7 % vuodenvaihteen 
jälkeen. Kysyntä kaikista puutavara-
lajeista on edelleen erittäin hyvä. Kui-
tupuun hinnat ovat nousseet hieman, 
mutta selvästi vaatimattomammin kuin 
tukkipuun hinnat. 

Aiemmin jyrkät hinnannousut ovat 
tavallisesti vaihtuneet jyrkkään hin-
nanlaskuun. Miten tällä kertaa käy, jää 
nähtäväksi. Jos omistaa uudistuskyp-
sää kuusikkoa tai männikköä, tekee 
tuskin väärin, jos teettää uudistushak-
kuun jo kesällä. Ota yhteyttä alueneu-
vojaasi hyvissä ajoin.
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PEFC-sertifiointikriteerien vuosittai-
nen auditointi tehtiin jälleen syksyllä 
2020. Tänä syksynä auditointeja ei teh-
ty metsäreviirin toiminta-alueella vaan 
vuorossa oli muiden läntisen sertifioin-
tialueen toimijoiden alueita (läntiseen 
sertifiointialueeseen kuuluvat muun 
muassa Uusimaa, Varsinais-Suomi, 
Pohjanmaa ja Ahvenanmaa). 

Tarkastuksen aikana ilmeni poik-
keamia kahdeksassa nykyiseen PEFC-
standardiin sisältyvistä 32 kriteeristä. 
On normaalia, että poikkeamia esiin-
tyy joissakin kriteereissä, mutta on tie-
tenkin tärkeää ottaa nämä poikkeamat 
huomioon, jotta ne eivät ilmene uudel-
leen seuraavan syksyn tarkastuksen yh-
teydessä. Tässä kirjoituksessa käsitel-
lään vain metsänomistajiin suoraan 
vaikuttavia poikkeamia. 

Yrittäjien, joita metsänomista-
jat käyttävät metsätöiden tekemiseen 
(esim. hakkuiden, raivauksen, istutuk-
sen ja maanmuokkauksen osalta) on si-
touduttava PEFC-kriteereihin ja oltava 
PEFC-rekisterin jäseniä. Se, onko toi-
meksisaaja PEFC-rekisterissä, on mah-
dollista selvittää seuraavassa osoit-
teessa: http://www.pefcrekisteri.fi/. 
Metsäreviirin käyttämät urakoitsijat 
ovat rekisterin jäseniä.

Enemmän nuoren metsän hoitoa 
olisi tehtävä. Läntisellä sertifiointialu-
eella pitäisi toteuttaa yli 60 prosenttia 
taimikonraivauksen vuotuisesta koko-
naistarpeesta, eikä sitä ole koko alueen 
osalta saavutettu. Lisätietoja taimikon-
raivauksesta seuraavassa jutussa.

Arvokkaiden elinympäristöjen eri-
tyispiirteitä ei saa heikentää. Tämä 
koskee sekä metsälain tärkeitä elin-
ympäristöjä (pykälä 10) että muita 
PEFC-kriteereissä mainittuja arvokkai-
ta elinympäristöjä. Metsälain tärkeät 
elinympäristöt huomataan viimeistään 
metsänkäyttöilmoituksen yhteydessä, 
mutta muut arvokkaat elinympäristöt 
eivät ole yhtä hyvin tiedossa viranomai-
silla. Muut arvokkaat elinympäristöt 
ovat yleensä merkittyinä uudemmissa 
metsäsuunnitelmissa ja metsäammatti-
laiset ovat myös koulutettuja tunnista-
maan muut arvokkaat elinympäristöt. 
On myös mahdollista ja toivottavaa 
hyödyntää niin kutsutun Metso-tuen 
mahdollisuuksia vapaaehtoiselle mää-
räaikaiselle suojelulle alueilla, joilla on 
metsälain tärkeitä elinympäristöjä tai 
muita arvokkaita elinympäristöjä.

Säästöpuiden määrä ei ole ollut riit-
tävä tarkastetuissa kohteissa. Aina tu-
lisi jättää vähintään 10 säästöpuuta 
hehtaaria kohden sekä harvennus- että 
uudistamishakkuissa. Säästöpuiksi voi-
daan jättää puita, joiden ympärysmitta 
rinnankorkeudessa on yli 10 cm ja jot-
ka ovat tärkeitä biologisen monimuo-
toisuuden kannalta. Järeää runkola-
hopuuta tulee myös jättää hakkuiden 
yhteydessä.

Säästöpuut jätetään ensisijaisesti 
ryhmiin ja arvokkaiden elinympäristö-
jen välittömään läheisyyteen, avosoi-
den reunaan jätetyille suojakaistoille 
sekä vesistöjen ja pienvesien suojakais-
toille. Uudistusaloille jätettyjen sääs-

töpuuryhmien maanpinta säilytetään 
rikkomattomana, eikä niiden alustoja 
raivata. Säästöpuita ei tule jättää tur-
vallisuusriskin takia tärkeiden raken-
teiden, kuten liikenneväylien tai säh-
kö- ja puhelinlinjojen, välittömään 
läheisyyteen eikä muinaisjäännösten 
päälle. Osa säästöpuista voidaan tehdä 
tekopökkelöiksi. Joistakin säästöpuis-
ta voi tarvittaessa tehdä myös tekopök-
kelöitä esimerkiksi muinaisjäännösten 
ympärille. Sertifiointityöryhmän esitys 
on, että säästöpuuryhmät merkitään 
aina kartalle hakkuiden suunnittelun 
yhteydessä.

Myös vesistöjen suojavyöhykkeitä 
koskevasta vaatimuksesta on löydetty 
poikkeamia. On tärkeää, että vesistö-
jen reunoille jätetään riittävä suojavyö-
hyke. Suojavyöhykkeen leveyden on 
oltava vähintään 5–10 metriä ottaen 
huomioon rantakasvillisuus ja maaston 
muodot. Suojavyöhykkeellä ei saa teh-
dä maanmuokkausta, lannoitusta tai 
ennakonraivausta. Metsätähteiden jät-
tämistä on myös vältettävä suojavyö-
hykkeellä. Suojavyöhykkeeltä voi siis 
poistaa muita puita kuin säästöpuita, 
jos samalla varmistetaan, että pensas-
kerros ja suojavyöhykkeen pienet puut 
säilyvät. Ennakonraivauksen raja jäte-
tään kauemmas rannasta kuin varsinai-
sen hakkuun raja.

Eteläisen metsäreviirin jäsenenä 
kiinteistöt ovat mukana PEFC-ryhmä-
sertifioinnissa. Jos sinulla on kysymyk-
siä PEFC-sertifioinnista, voit ottaa yh-
teyttä alueneuvojaasi.

PEFC-AUDITOINTI SYKSYLLÄ 2020
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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 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!

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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Reviirin valtuusto sai syksyn vaaleis-
sa vanhojen konkareiden joukkoon 
kuusi uutta jäsentä. Jesse Mårtenson, 
John Holmberg, Roland Collin, Hen-
rik Hagman, Maria Henttala ja Kim 
Rosqvist ovat nyt aloittaneet luotta-
mustoimikautensa. Lisäksi Mika Lehti-
nen on valittu uutena jäsenenä reviirin 
hallitukseen. Kysyimme heiltä, keitä he 
ovat ja miksi metsä on heille tärkeä, 
mikä on reviirin merkitys metsänomis-
tajalle ja miten he tahtoisivat reviiriä 
kehittää. 

Jesse Mårtenson
Jesse Mårtenson on agrologi Myrsky-
lästä. Hän on ollut metsänomistajana 
kymmenen vuotta. Metsä on hänelle 
tärkeä ennen kaikkea taloudellisessa 
mielessä, mutta myös metsän toimimi-
nen hiilensitojana ja ilmaston muutok-
sen hillitsijänä on tärkeää. Hyvin hoi-
dettu metsä sitoo eniten hiiltä. Metsä 
toimii Jesselle myös virkistyspaikkana: 
metsästys sekä marjojen ja sienten poi-
minta on mieluisaa toimintaa.

Reviirin tärkein merkitys on yrittää 
saada markkinoilla tuotteillemme pa-
ras hinta pitkällä tähtäyksellä. Revii-
rin on myös tarjottava metsänhoidossa 
paras palvelu. Reviirin tulisi tähdentää, 
että se on ainoa toimija, joka on met-
sänomistajan puolella. Näkyvyyttä esi-
merkiksi sosiaalisessa mediassa pitäisi 
lisätä ja miksipä ei olla enemmän esil-
lä myös perinteisissä tiedotusvälineissä.

John Holmberg
John Holmberg on kotoisin Raasepo-
rin Tenholasta. Hän on koulutuksel-
taan agrologi ja on ollut maanviljeli-
jä vuodesta 1992. Metsätaloutta hän 
on harjoittanut puolisonsa metsissä jo 
90-luvun alusta ja oman kotitilansa 
metsissä viisi vuotta. Metsä antaa Joh-
nille työtä, tuloja ja virkistystä. Hän 
viihtyy metsässä.

Reviirillä on ollut Holmbergien 
metsänhoidossa aina suuri merkitys. 
Hoitotoimet ja hakkuut on aina teh-
ty yhteistyössä reviirin toimihenkilön 
kanssa. John toivoo voivansa vaikuttaa 
siten, että Eteläinen metsäreviiri olisi 
luonnollinen yhteistyökumppani kai-
kille reviirin toimialueen metsänomis-
tajille. 

Roland Collin
Roland Collin on vantaalainen maan-
viljelijä ja urakoitsija. Kotitilaansa hän 
on isännöinyt vuodesta 1994.  Metsä 
on tärkeä, koska se on kulkenut suvus-
sa. Ja metsästä saa myös vähän tuloja.

Reviirin ansiosta myytävästä puus-
ta maksetaan parempaa hintaa. Myös 
reviirin alueneuvojalta saatavat met-
sänhoidon neuvot ja apu ovat tärkei-
tä. Erilaisten metsätalouden lupien ja 
tukien haku onnistuu reviirin toimes-
ta myös. Jatkossakin hyvästä puunhin-
tatasosta huolehtiminen on reviirin tär-
keä tehtävä.

Maria Henttala
Maria Henttala on maatalousyrittäjä 
Sipoosta. Hän on ollut metsänomista-
jana vuodesta 2004. Maria on kasva-
nut maatilalla ja metsätalous on tärkeä 
osa tilan tuloja. Metsä on lapsesta asti 
ollut lähellä, sekä osana toimeentuloa 
että virkistyksen ja rentoutumisen läh-
teenä.

Metsäreviiri antaa sen ammatilli-
sen tuen mitä metsänomistaja tarvit-
see koskien kaikkia kysymyksiä käy-
tännön metsänhoidosta puutavaran 
käsittelyyn ja hintapolitiikkaan. Pal-
velun saaminen omalla äidinkielellä 
on korkealle arvostettava asia. Toivee-
na jatkossa on avoin tiedotus puun-
hinnoista. Reviirillä on edessään haas-
teena monet uudet metsänomistajat, 
joilla ei ole metsänhoidon tuntemusta 
eikä metsäistä taustaa. Näiden metsän-

UUSIA JÄSENIÄ REVIIRIN  
VALTUUSTOSSA

omistajien tavoittaminen vaatii uusia 
innovatiivisia ideoita, mutta samalla 
on tärkeää säilyttää myös kokeneiden 
metsänomistajien palvelumuodot.

Kim Rosqvist
Kim Rosqvist on maatalousyrittä-
jä Pyhtään Länsikylästä. Hän on ollut 
metsänomistaja vuodesta 1991. Vuon-
na 1996 tehdyn sukupolvenvaihdok-
sen jälkeen metsällä on ollut Kimille 
tärkeä rooli. Metsällä on maanviljeli-
jälle tärkeä merkitys tulolähteenä tal-
vikausien aikana. Aktiivisena metsä-
omistajana Kim tekee taimikonhoitoa 
ja polttopuuhakkuita sen mukaan kuin 
ehtii, vaikka reviiri hoitaakin suurem-
mat hakkuut. Metsällä on myös tär-
keä rooli koko perheen virkistyksessä 
ja vapaa-ajassa mm. sieni- ja marjaret-
kien muodossa.

Metsäreviiri on tärkeä kumppani 
kaikissa metsäkysymyksissä. On hyvä, 
kun on yhteyshenkilö, jonka kanssa 
suunnitella metsätalouttaan: kaikkia 
toimia taimista hakkuisiin. Puumark-
kinat voivat vaihdella voimakkaasti ja 
nopeasti suhdanteiden mukaan, jolloin 
puutavaralajien menekki voi muut-
tua. Lisäksi leudot talvet voivat aiheut-
taa ongelmia. Metsänhoitoyhdistyksen 
rooli tässä on pystyä tarjoamaan met-
sänomistajalle kokonaisratkaisu, joka 
huomioi sekä markkinat että vallitse-
vat olosuhteet. Korjuuvaurioita tulee 
välttää. Metsäreviirillä on tärkeä rooli 
myös edunvalvonnassa, erityisesti nyt, 
kun keskustelu yleisesti metsätalouden 
ja ympäristökysymysten ympärillä käy 
kuumana.

Metsänomistajat muodostava yhä 
monimuotoisemman ihmisryhmän. 
Metsällä on eri metsänomistajille eri 
merkityksiä ja arvoja, minkä tähden 
on pystyttävä tarjoamaan yksilölli-
siä palveluita ja ratkaisuita. Metsäta-
louden kannattavuutta on tulevaisuu-
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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

TOIMIALUEMUUTOKSIA NYVEDISSÄ
Kemiönsaari kokonaisuudessaan siirtyy jatkossa David Lundqvistilta 

Kristian Ginmanille. Samalla Davidille siirtyy Tammisaaren itäosa.  
Itä-Uudellamaalla toimivan Kaj Lindénin toimialue pysyy entisellään.

dessakin edistettävä kilpailukykyisillä 
hinnoilla ja korkealaatuisilla palveluil-
la. Metsänomistaja tahtoo lisäarvoa 
jäsenyydelleen. Reviirin toiminta-alu-
eella maankäytöllä, kaavoituksella ja 
kaikenlaisilla suojelutoimilla on tule-
vaisuudessa aiempaa tärkeämpi rooli. 
Edunvalvonta näissä kysymyksissä tu-
lee yhä tärkeämmäksi.

Mika Lehtinen
Mika Lehtinen on maa- ja metsätalous-
yrittäjä Kemiönsaarelta, hän on kou-
lutukseltaan prosessitekniikan AMK-
insinööri. Hän on ennen yhdistymistä 

ollut kolme kautta Kemiönseudun met-
sänhoitoyhdistyksen valtuustossa ja 
valittiin nyt reviirin hallitukseen. Mika 
on tehnyt veljensä kanssa sukupolven-
vaihdoksen kotitilalla vuonna 2002, ti-
laa hoidetaan maatalousyhtymänä.

Metsä ja sen kehittyminen on aina 
kiinnostanut Mikaa. Metsä on rauhoit-
tumisen paikka liikkumisen ja metsäs-
tyksen kautta. Metsätalous tuo tukea 
ja turvaa perheen elannon saamiseksi. 
Mika kokee metsänhoitoyhdistyksen 
riippumattomaksi sopimuspartneriksi, 
joka auttaa kehittämään omaa metsää 
metsänomistajan parhaaksi.

Yhteiskunnan paine nykyistäkin 
metsätaloutta kohtaan on todella kova. 
Metsänomistajilla on nykyään monen-
laisia ajatuksia, toiveita ja tarpeita met-
sänsä suhteen. Reviirin tulee kyetä an-
tamaan oma osaamisensa asiakkaan 
lopulliseen päätöksentekoon. Reviirin 
tulee jatkossakin toimia metsänomista-
jan parhaaksi lakien ja asetusten puit-
teissa. Reviirin tulee kehittää toimintaa 
enemmän kohti sähköisiä toimintamal-
leja, jotta pysymme kilpailukykyisinä 
myös jatkossa. 

HUOMIO!
I LMOI TA  MUUTOKS I S TA

Eteläinen metsäreviiri ry, joka on Svenska lant-
bruksproducenters centralförbund rf – SLC:n 
jäsen, laskuttaa jäsenmaksunsa itse kuten en-
nenkin. Tämä tarkoittaa sitä että reviirin jäsen, 
joka on myös MTK:n jäsen, saa jäsenmaksulas-
kun kummaltakin organisaatiolta. Metsäreviirin 
jäsen maksu ei sisälly MTK:n jäsenmaksuun!

Maksamalla Metsäreviirin jäsenmaksun jäse-
nyytesi yhdistyksessä pysyy voimassa, silloin olet 
myös oikeutettu sekä reviirin että SLC:n jäsen-
etuihin.

Jotta saisimme palveltua teitä ja pystymme vastaa-
maan asetuksen vaateisiin, pyydämme teitä ilmoitta-
maan mahdolliset omistuksen, nimen, osoitteen tai 
muiden yhteystietojen muutokset meille.

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
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6 lehteä  + digitilaus  jäsenetu hintaan

59,00
VAIN

Aarteen tilausmaksu 

on vähennyskelpoinen 

metsä verotuksessa!
Psst..

.

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Tilaa Aarre ja tiedät 
enemmän metsäsi tuotosta 

ja hyvinvoinnista.

Katso kesto tilaajan monet 
edut ja tilaa lehti osoitteesta 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETUTarjoushinta voimassa 31.12.2021 asti ja koskee vain uusia kotimaan tilauksia.

Eteläinen metsäreviiri on avannut facebook-si-
vun. Sivun nimi on Svf Södra skogsreviret Mhy 
Eteläinen metsäreviiri. Facebook-sivulla tulee 
lähinnä olemaan tietoja tapahtumista jäsenille 
ja yleistä tietoa metsästä kiinnostuneille. Se 
toimii kotisivun täydennyksenä ja yritämme 

REVIIRI LÖYTYY NYT MYÖS FACEBOOKISTA
laittaa sinne kiinnostavaa materiaalia metsäs-
tä ja meidän yleisestä toiminnasta. Yritämme 
välttää kannanottoja koskien yksittäisiä tapa-
uksia emmekä yritä arvioida mikä on oikein 
ja väärin, mutta tietysti ajamme jäseniemme 
oikeuksia.

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

ja olemme tavoitettavissa puhelimitse ja sähköisesti.

Toimistohenkilökunta on lomalla 12.7-1.8.2021.  
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METSITYSTUKI
Metsillä on tärkeä rooli ilmastomuu-
toksen hillinnässä. Metsät sitovat hii-
lidioksidia ilmakehästä ja toimivat 
merkittävinä hiilinieluina. Tähän pe-
rustuu uusi joutoalueiden metsitys-
tuki. Joutoalueiden metsitystuki on 
yksi toimenpiteistä, joilla toteutetaan 
hallitusohjelman mukaisia tavoittei-
ta hiilensidonnan lisäämiseksi ja maa-
käyttösektorin kasvihuonepäästöjen 
vähentämiseksi. Kyseessä on uusi tu-
kijärjestelmä, joka on osa maankäyt-
tösektorin ilmastokokonaisuutta. On 
arvioitu, että Suomesta löytyy noin 
120000 hehtaaria metsitykseen sovel-
tuvia alueita: vanhoja peltoja, tuotan-
nosta poistuneita turvetuotantoaluei-
ta ja muita joutoalueita. Eduskunta 
on hyväksynyt määräaikaisen lain näi-
den alueiden metsitystuesta. Laki on 
voimassa vuoden 2023 loppuun asti. 
Metsitystukea voidaan myöntää vähin-
tään 0,5 ha:n yhtenäiselle alueelle, jon-
ka keskileveys on vähintään 20 metriä. 
Alue ei saa olla maatalouden aktiivi-
sessa käytössä, toisin sanoen alueel-
le ei saa olla myönnetty maatalouden 
tukia vuoden 2019 jälkeen. Jos alueel-
la kasvaa jo runsaasti luonnontaimia, 
metsitystukea ei myönnetä. Hakemuk-
set metsitystuesta tehdään joko metsä-
keskuksen kotisivuilla sähköisesti tai 
perinteisellä tavalla paperilomakkeel-
la. Tukea on voinut hakea maaliskuun 
alusta alkaen ja uusia hakemuksia voi 
tehdä vuoden 2023 loppuun asti. Tu-
kea ei myönnetä maisemahoidollisesti 
tai luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta tärkeille alueille, siksi kaikki ha-
kemukset menevät lausuntokierroksel-
le ely-keskuksen kautta. 

Metsitystuki muodostuu kiinteästä 
kustannuskorvauksesta ja hoitopalkki-
osta. Metsitystuki on turvemailla 2000 
€/ha, kivennäismailla 1500 €/ha ja en-
tisillä turvetuotantoalueilla 1000 €/
ha. Metsitystuki maksetaan, kun met-
sitystyö on tehty ja raportoitu metsä-
keskukselle. Hoitopalkkio on 900 €/
ha. Hoitopalkkio maksetaan kahdessa 
erässä, ensimmäinen erä kaksi vuotta 
istutuksesta ja toinen kahdeksan vuo-
den päästä. Tämä edellyttäen, että tai-
mikko on vakiintunut ja ettei hoito-
rästejä ole. Tukea saaneet alueet tulee 
säilyttää metsänä vähintään kymme-
nen vuotta. Tuki lasketaan veronalai-
seksi tueksi ja sitä voivat hakea yksi-
tyiset henkilöt, kuolinpesät ja yhtymät.

Maanmuokkaus ja  
vesitalous
Kauan viljelemättä olleet pellot ovat 
useimmiten heinittyneitä ja vaativat 
jonkinlaisen maanmuokkauksen, jot-
ta metsittäminen onnistuu. Alueen ve-
sitalous on myös syytä tarkistaa ennen 

viljelytöiden aloittamista. Ojitus- tai 
naveromätästys yhdistää maanmuok-
kauksen ja ojituksen. Tämä työ on syy-
tä tehdä istutusta edeltävänä vuonna, 
jotta mättäät ehtivät asettua talven ai-
kana. Rehevillä mailla on syytä käyttää 
niin suuria taimia kuin on mahdollis-
ta. Hyväksyttyjä puulajeja ovat män-
ty, kuusi, rauduskoivu, lehtikuusi, ter-
valeppä, hybridihaapa sekä tammi ja 
muut jalot lehtipuut. Kivennäismail-
la tuki on 300 € korkeampi hehtaaria 
kohden, jos neljännes taimista on jaloja 
lehtipuita. Hieskoivu ei ole tukeen oi-
keuttava puulaji.

Lisäbudjetti
Hakemuksia on jo tullut paljon ja tar-
koitukseen varatut määrärahat varattu 
tältä vuodelta loppuun. Metsäkeskus 
kehottaa kuitenkin maanomistajia te-
kemään lisää hakemuksia, sillä edus-
kunta hyväksynee lisäbudjetin. Metsi-
tyshakemuksia voi jättää vuoden 2023 
loppuun asti. 
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OmaMetsä-palvelun tuottaa Bitcomp 
Oy, sama ohjelmistoyritys joka tuot-
taa metsäreviirin nykyistä tietokone-
järjestelmää. OmaMetsä-palvelu kehit-
tyy koko ajan uusilla ominaisuuksilla. 
Metsäselain on vielä käytössä toistai-
seksi, kunnes mobiiliversio OmaMet-
sästä valmistuu tämän vuoden aikana. 
Lisätietoa löytyy syksyllä reviirin koti-
sivuilla ja facebook-sivuilla.

OmaMetsästä löydät metsätilasi 
tiedot, puustotiedot, arvion puuston 
arvosta, peruskartan ja metsätilan il-
makuvan, puun hintatiedot sekä ajan-

kohtaisia blogeja. Voit ottaa yhteyt-
tä alueneuvojaasi ja pyytää tarjousta 
metsänhoitopalveluista tai käynnistää 
puukaupan sekä tutustua palvelui-
hin. Kehitystyön edetessä OmaMetsäs-
tä löytyvät sopimukset, mittaustodis-
tukset, myyntitositteet, hiilitasetiedot 
kuviokohtaisesti sekä verotukseen 
liittyvät asiat. Lisäksi voit jatkossa al-
lekirjoittaa sopimuksia sähköisesti ja 
valtuuttaa toisen hoitamaan metsäasi-
oitasi. Voit myös merkitä tärkeitä paik-
koja esim. sienipaikkasi sekä liittää 
mukaan kuvaa ja tekstiä.

Palveluun voi nyt käydä kirjau-
tumassa molemmilla kieliversioil-
la. Kirjautuminen tapahtuu kuten 
muissa verkkopalveluissa niin että re-
kisteröidytään ja luodaan käyttäjäti-
liä. Jotta saa kytkettyä omistamansa 
kiinteistöt palveluun pitää vielä kir-
jautua kerran pankkitunnuksilla. Täs-
sä vaiheessa metsänomistaja näkee 
metsäkeskuksen avointa kuviodataa. 
Jotta saa kytkettyä oman metsäsuun-
nitelman palveluun pitää ilmoittaa 
metsäreviirille joko palvelun kautta tai 
mielellään ennen rekisteröitymistä niin 

Suosittu appi Metsäselain korvautuu lähiaikoina OmaMetsä-palvelulla joka on 
kaikkien Suomen metsänhoitoyhdistysten jäsenten käytössä 15.3.2021 lähtien.

OMAMETSÄ ON AVATTU

Metsänhoitoyhdistyksestä saat kaiken
tarvitsemasi palvelun yhdestä paikasta. 

www.mhy.fi

Eteläinen metsäreviiri ry
Mannerheiminkatu 9-11 A, Porvoo
019 580 993, lovisa@revir.org
www.revir.org
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Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

V I I S A U T T A  M E T S Ä S T Ä

 

METSÄ TIETÄÄ, 
MITEN SYNTYY  
PARHAAT 
PUUKAUPAT.

METSÄ ELÄÄ JA MUUTTUU JATKUVASTI, NIIN MYÖS SÄÄDÖKSET, USKOMUKSET, TEKNIIKAT 
JA TUTKITTU TIETO. METSÄLEHTEÄ LUKEMALLA PYSYT JYVÄLLÄ PUUASIOISTA.
TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  
09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 155 €)

Etusi 70 €

että metsäsuunnitelmat voidaan kyt-
keä palveluun metsäreviirin puolelta. 
Jos metsänomistaja omistaa metsätilo-
jansa yksin tämä hoituu helposti. Jos 
metsäkiinteistöjä omistaa esimerkik-
si avioparin kanssa pitää metsäreviirin 
puolelta tehdä vähän kytkentöjä jotta 
voidaan varmistaa että omistaja näkee 
vain omistamiensa kiinteistöjen tiedot. 
Samoin jos on osakkaana kuolinpe-
sässä tai yhtymässä on hyvä ilmoittaa 
metsäreviirille etukäteen jotta kirjau-
tuminen palveluun käy sujuvammin ja 
saa metsäsuunnitelmat näkyviin kerral-
la. Samalla tavalla kuin Metsäselaimes-
sa palvelusta saa parhaan hyödyn jos 
on olemassa suhteellisen tuore metsä-
suunnitelma.

Kaikki palvelut jota OmaMetsä 
tarjoaa ei tietysti tarvitse käyttää. Yh-
teyttä saa tuttuun tapaan omaan alue-
neuvojaan puhelimitse ja sähköpostil-
la myös tästä eteenpäin. Kannatta siis 
käyttää ne osat palvelusta josta on it-

selle hyötyä. OmaMetsä-palvelua ke-
hitetään koko ajan uusilla ominai-
suuksilla ja oma paikallinen reviirin 
alueneuvoja joka yleensä tuntee met-
sän hyvin ei välttämättä tunne kaikkia 
mahdollisia ongelmatilanteita teknisel-
lä puolella. Silloin kehittämispäällik-
kö Henrik Holmberg vastaa mielellään 
kysymyksiin ja yrittää selvittää asioita. 

TUTUSTU PALVELUUN
Voit ottaa palvelun käyttöön seuraa-
vasti:
1. Jos haluat oman metsäsuunnitelman 

näkyvän palvelussa, ota yhteyttä 
alueneuvojaasi jotta metsäsuunni-
telma voidaan yhdistää OmaMet-
sään. Tämä on parasta tehdä en-
nen ensimmäistä kirjautumiskertaa. 
Jos et tee tätä, näet metsäkeskuk-
sen avointa kuviodataa kiinteistöil-
lä kun kirjaudut OmaMetsä-palve-
luun. Reviiriin pitää kuitenkin olla 
yhteydessä, jotta saa oman metsä-

taloussuunnitelman näkyviin palve-
lussa.

2. Siirry osoitteeseen www.omametsa.fi
3. Uutena käyttäjänä luot käyttäjäni-

men ja hyväksyt käyttöehdot.
4. Rekisteröidy sähköpostilla ja luo sa-

lasana (vähintään 8 merkkiä).
5. Saat vahvistuskoodin antamaasi 

sähköpostiosoitteeseen. Syötä koo-
di palveluun. Jos tämä kestää jon-
kin aikaa, tarkista sähköpostisi ros-
kapostikansio jos viesti on mennyt 
sinne.

6. Ensimmäisellä kirjautumisen aikana 
sinun on tunnistettava itsesi vahvan 
tunnistamisen kautta (pankkitun-
nukset). Tämän jälkeen palvelu ha-
kee kaikki kiinteistöt jotka omistat 
maanmittauslaitoksen tietokannois-
ta (myös esim. tontit, jotka eivät ole 
metsämaata). Reviirillä ei välttä-
mättä ole tietoa kaikista omistamis-
tasi kiinteistöistä.
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Nuoren metsän- tai taimikonhoito oli-
si toteutettava nykyistä suuremmalla 
alueella myös metsäreviirin toiminta-
alueella PEFC-sertifioinnin vaatimus-
ten täyttämiseksi. Taimikoiden raivaus 
on tietysti järkevää tehdä myös oike-
aan aikaan, jos haluaa kasvavien taimi-
koiden tuottavan puutavaraa ja tuloja 
tulevaisuudessa. Hiilensidonnan osal-
ta taimikonhoito on myös hyvä tapa 
pitää metsä tehokkaana hiilinieluna. 
Kevät on metsänomistajille hyvä het-
ki tarkistaa metsänsä itse, jos on taimi-
koita, joita pitäisi hoitaa. Samalla voi 
tarkistaa onko talven aikana syntynyt 
myyrä- tai hirvieläinvahinkoja taimi-
koissa. Taimikoiden hoidon tuen saa-
misen edellytykset ovat vielä erittäin 
hyviä vähän aikaa, sillä nykyistä Keme-
ra-lainsäädäntöä on jatkettu odottaes-
sa että uuden ns. Metka-lainsäädäntö 
hyväksytään. 

Korvaavaa tukijärjestelmää kehi-
tetään parhaillaan ja se tulee voimaan 

viimeistään vuoteen 2023 mennessä. 
Nuorten metsien hoidon tukiehdotuk-
sessa tuen määrä tulee olemaan 200 
euroa hehtaarilta verrattuna nykyiseen 
160 euroon hehtaarilta (korkeus alle 3 
metriä) ja 230 €/ha (korkeus yli 3 met-
riä). Uutta tukea on mahdollista saada 
vain kerran metsän kasvukierron aika-
na, mutta etuna on että tukea pystyy 
hakemaan vasta töiden jälkeen eikä 
niin kuin nyt, kun Kemera-hakemus on 
tehtävä ennen töiden aloittamista. Ny-
kyinen vaatimus, jonka mukaan työt 
on saatava päätökseen vuoden kulu-
essa hakemuksesta, vaikeuttaa joskus 
omatoimisten metsänomistajien teke-
mää taimikonhoitoa itse omaan tah-
tiinsa. Kun uusi tukijärjestelmä tulee 
voimaan, metsänomistajan itsensä te-
kemän työn tukimahdollisuudet pa-
ranevat.   

Toisaalta nykyisiin tukimahdolli-
suuksiin sisältyvän energiapuun kor-
juun ei ehdoteta tukea. Nykyään tukea 

NUOREN METSÄN HOITO JA 
TUKIMAHDOLLISUUDET

KEMERA-INFO
Kemera-laki sai jatkoaikaa vuoden 
2023 loppuun saakka

Kemera-laki sai kolmen vuoden jatko-
ajan. Lain jatkuminen enintään vuoden 
2023 loppuun saakka vahvistettiin 
11.12.2020. Näin ollen Kemera-hake-
musten käsittely jatkuu Metsäkeskuk-
sessa keskeytyksettä vuodenvaihteessa 
ja siitä eteenpäin. Lain jatko tarkoittaa 
sitä, että Kemera-hakemusten käsit-
tely jatkuu Metsäkeskuksessa taval-
liseen tapaan vuodenvaihteessa ja 
siitä eteenpäin. Ilman lain jatkamista 
Kemera-tukien myöntäminen olisi 
päättynyt vuoden lopussa.  

Kemeran korvaavan kannustin-
järjestelmän valmistelu jatkuu 

Kemera-lain jatkaminen on tarpeen, 
koska metsätaloutta koskevien valtion-
tukisääntöjen uudistamistyö on viiväs-
tynyt Euroopan unionissa. Lain voimas-
saolon jatkaminen mahdollistaa uuden 
metsätalouden kannustejärjestelmän 
valmistelun tulevien valtiontukisääntö-
jen pohjalta. Uusi kannustinjärjestelmä 
on tarkoitus ottaa käyttöön mahdolli-
simman pian. Uusi kannustejärjestelmä 
tulee korvaamaan Kemeran.  

Aktiivinen ja oikea-aikainen metsänhoi-
to on erittäin tärkeää sekä puuntuotan-
non, metsien terveyden ja kasvukyvyn 
että hiilinielujen kannalta. Kemera-lain 
voimassaolon pidennys varmistaa, että 
metsänhoidon kannusteet jatkuvat 
katkoitta.  
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on mahdollista saada jopa 430 euroa 
hehtaarilta energiapuuta tai kuitupuu-
ta hyödyntävien hoitamattomien nuor-
ten metsien hakkuille. On myös mah-
dollista tehdä koneellinen harvennus 
hoitamattomissa metsissä metsäreviirin 
urakoitsijoiden toimesta, Kemera-tuen 
ansiosta on mahdollista saada hoita-
mattomien nuorten metsien hoito teh-
tyä ilman kustannuksia. Neuvojat ovat 
tietoisia tukikelpoisuusvaatimuksista 
ja muista tukihakemusta suunniteltaes-
sa huomioon otettavista asioista. Met-
säreviirin toiminta-alueella on paljon 
alueita, jotka yleiskaavojen tai muiden 
suunnitelmien mukaan eivät ole luoki-
teltu metsämaaksi, eikä tällaisilla alu-
eilla ole mahdollista saada tukea. Mut-
ta ajoissa tehdyn taimikon raivaus on 
kuitenkin pitkällä aikavälillä kannatta-
vaa myös ilman tukea. 

Meillä metsätilakauppa käy!

Nyt on kysyntää kaiken  
kokoisista metsätiloista  

ja etsimme uusia  
kohteita myyntiin.

Ota yhteyttä,  
jos suunnittelet  
tilan myyntiä.

Alueesi asiantuntija:
Ulla Inkeroinen, MTI, LKV
Puh. 050 5376 598
Kuningattarenkatu 9, 07900 Loviisa
ulla.inkeroinen@metsatilat.fi 

Metsän ammattilainen välittää

Kansankatu 8, 15870 Hollola, puh. 03 5899 111 Välityspalkkio 4,96 % (4 %+alv 24 %) kauppahinnasta, min. 2800 €

www.metsatilat.fi

Tilavahti valvoo puolestasi!  
Tilaa uudet metsätilat sähköpostiisi.
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