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Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell

SYKSY, PIMEYS,  
VALO JA TALVI

Tätä kirjoittaessa takana on sekä pyhäinpäivää edeltävä 
viikko että pyhäinpäivän viikonloppu. Pyhäinpäivää edel-
tävää viikkoa on tapana kutsua kuolleitten viikoksi ja se 
huomioidaan eri puolilla maapalloa eri tavoin. Samanai-
kaisesti kun me käännämme kelloja takaisin talviaikaan 
pimeät illat hiipivät lähemmäs ja kuolema ryömii konk-
reettisesti ympärillemme, monessa eri muodossa. Luon-
non kuolema ja erityisesti metsämiljöön muutos valmistu-
akseen lähestyvää talvea kohti on varmaan ne muutokset, 
jotka me metsäihmisinä huomaamme parhaiten. Syysleh-
det varisevat maahan, aivan kuin hehkulamppu, joka on 
valaissut kirkkaimmillaan ja värikkäimmillään juuri ennen 
elämän sammumista.  Maassa niistä tulee ruokaa maape-
rän madoille ja mikrobeille(, ja tätä kautta )antaakseen 
taas elämää ja ravintoa keväällä, kun luonto herää talvi-
horroksestaan ja näin ollen konkretisoi luonnon elämän-
pyörän.

Halloweenista kuolleitten viikko alkaa. Halloween, 
joka monien mielestä on pelkkä kaupallinen keksintö mut-
ta joillekin symbolinen jatke ihmiskunnan perinteelle, jos-
sa oli läsnä tuonelaan hakeva viikatemies, luurankoja ja 
noitia ja jotka nyt nykypäivän ihmisissä sekoittuvat kur-
pitsoiksi, aaveiksi ja monesti juhliksi, joissa on pääasialli-
sesti pimeitä ja xxxx elementtejä.

Kuolemanviikon päätös, eli pyhäinpäivän viikonloppu, 
antaa meille aihetta muistaa edesmenneitä, mutta sitä seu-
raa nopeasti elämän uudelleensyntyminen, nyt isänpäivän, 
Black Fridayn ja pikkujoulun merkeissä, viimeksi maini-
tuista alkaa myös kaupallinen jouluaika.

Vaikka metsissä syksyn synkkä rospuuttokeli usein osuu 
yhteen isänpäivän ja Black Fridayn kanssa vanha metsälli-
nen viisaus ja sananparsi kehoittaa kaatamaan tukkipuut 
isänpäivän ja äitienpäivän välisenä aikana. Black Friday 
saa tässä symbolisoida metsäsektorin innokasta kaupan-
käyntiä ja korkeasuhdannetta joka on vallinnut kuluneen 
kesän ja syksyn aikana, eritoten sahateollisuudessa. Aurin-
kopaisteen jälkeen kuitenkin aina sataa ja taantumaa on jo 
nähty, sahateollisuuden syklit ovat perinteisesti usein ly-
hytkestoisia.

Samanaikaisesti käydään välillä myös kiivaskin ilmas-
tokeskustelu joka valitettavasti ei aina nojaa ja kunnioita 
tieteellisiä totuuksia. Dublinin ilmastokokouksessa valtiot 
sitoutuivat muun muassa metsien hävittämisen lopettami-

seen. Tämän me myös allekirjoitamme ja toivomme eri-
tyisesti, että se johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin, var-
sinkin sellaisissa maissa joissa aivan oikeasti hävitetään 
metsiään eikä hoideta niitä kestävästi. Meillä taas tuo-
reimman valtakunnan metsien inventoinnin mittausten 
mukaan puuston määrä Suomen metsissä on noussut yli 
2,5 miljardin kuutiometrin. 1960-luvun jälkeen puuston 
määrä on liki kaksinkertaistunut. Tämä jos jokin todis-
taa että Suomen metsiä on käytetty kestävän käytön pe-
riaatteen mukaisesti eikä Suomi ole hävittänyt metsiään.  
Vaikka puuston määrä ylsi ainakin mittaushistori-
an ennätyslukemiin ja puun määrä edelleen kasvaa-
kin mutta hitaammin kuin aikaisemmin. Yksi syy met-
sien kasvun pienenemisen taustalla on se, että suuri osa 
metsistä on ohittanut ikävaiheen, jossa puuston kasvu 
on nopeinta. Tämä myös osoittaa että kasvu ei synny it-
sestään, metsiä tulee hoitaa ajallaan jotta kasvua ei me-
netetä. Taimikonraivauksista ja nuorten metsien hoi-
dosta on aina syytä huolehtia ajallaan, muuten kuluu 
pitkä aika kunnes arvokasta tukkipuuta saadaan, sitä 
raakapuuta josta terveelliset ja ilmastoystävälliset ra-
kennukset rakennentaan, ne jotka sitovat hiiltä pitkään.  
Kun hoidamme hyvin metsiämme ne pysyvät terveinä ja 
kasvavat hyvin, ja täten sitovat hiiltä ja edesauttavat il-
mastonmuutosta. Tätä tulee voimakkaasti painottaa eri il-
masto- ja metsienkäyttökeskusteluissa, Suomi valtiona ei 
kykene saavuttamaan ilmasto- ja päästötavoitteitaan il-
man hyvin kasvavia metsiämme. Ja sitä paitsi metsien hoi-
don sivutuotteena syntyy uusiutuvaa energiaa jolla voim-
me korvata fossiilisia polttoaineita. Metsäreviirin jäsenenä 
saat hyödyllisiä neuvoja metsäasiantuntijaltasi, voit toteut-
taa juuri omat tavoitteesi metsäomaisuudellasi.

Vaikka tekstin alku oli hieman synkähkö viitaten pi-
meyteen ja luonnon kuolemiseen sen valmistuessa talvi-
horrokseensa haluan kuitenkin levittää valoisan katseen 
tulevaisuuteen, sekä ammatilliseen että kalenteriin. Kalen-
terissa lähestymme valon juhlaa, joulua, ja ammatillisesti 
sitä vuodenaikaa joka perinteisesti on aktiivisin hakkuu-
aika, talvea. Toivokaamme kunnon talvea, lumista ja rou-
taista, metsätoimijoille hyödyksi ja hiihtäjille iloksi. Toi-
votan kaikille lukijoille oikein Hyvää Joulua, Onnellista ja 
Tervettä Uutta Vuotta sekä aktiivista hakkuutalvea!
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Maailmantalous on elpymässä koro-
na-epidemian jälkeen. Elpyminen on 
tapahtunut nopeasti ja maailmantalo-
uden odotetaan kasvavan ensi vuon-
na. Ylipäätään talouden ennusteet ensi 
vuodelle näyttävät lupaavilta. Kotitalo-
udet kuluttavat, yritykset investoivat ja 
tavarat ja tuotteet liikkuvat taas maail-
malla. Sitä mukaa, kun rokotustilanne 
paranee ja koronarajoituksia puretaan, 
odotetaan maailman palaavan uuteen 
normaalitilaan. Tiettyjä huolenaiheita 
on ilmassa, kuten esimerkiksi haasteet 
kiinalaisilla kiinteistömarkkinoilla ja 
logistiikkaongelmat, joita on ilmennyt 
konttipulan johdosta. Lisäksi on pelko 
siitä, että hintataso nousee aivan liian 
nopeasti.

Maailmantalouden ja -tuotannon 
kasvun moottoreina ovat olleet Yhdys-
vallat ja Aasia. Euroopan yhteisessä el-
pymispaketissa on painotettu enemmän 
talouden uudistamista kuin elvyttämis-
tä. Toisaalta Suomi on pärjännyt eu-
roaluetta paremmin ja saanut viennin 
kautta kiinni maailman talouskasvus-
ta. Suomen viennin ennakoidaan kas-
vavan 6 prosenttia ensi vuonna. PTT 

MARKKINANÄKYMÄT 2022
Magnus Wiksetn ja Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK Metsälinja

arvioi Suomen BKT:n kasvavan ensi 
vuonna 3,5 prosenttia. Talouden en-
nusteisiin liittyy edelleen suurta epä-
varmuutta koronaepidemian johdosta. 
Suomen hintakilpailukyky on kohtuul-
lisen hyvä, sillä palkka ja raaka-aine-
kustannukset nousevat kovan kasvun 
myötä myös kilpailijamaissa. Inflaa-
tion arvioidaan nousevan Suomessa 
enää 1,2 prosenttia ensi vuonna. 

Koronatilanne on paran-
tanut metsäteollisuutta 
kokonaisuutena
Kemiallisessa metsäteollisuudessa on 
tapahtunut paljon. Paperin tuotan-
toa on supistettu ja lopetettu edelleen 
tänä vuonna. Paperin vienti heikke-
nee PTT:n arvion mukaan 25 prosent-
tia vuonna 2021 ja edelleen 7 prosent-
tia vuonna 2022. Paperin tuotanto on 
korvautunut osittain kartongilla. Kar-
tongin viennin ennakoidaan nousevan 
5 prosenttia ensi vuonna. 

Sellun vientiarvo on noussut vuon-
na 2021. Ensi vuonna kehitys ta-
saantuu hieman ja sellun vientimää-
rä nousee PTT:n ennusteen mukaan 1 

prosentin ja vientihinta 2 prosenttia. 
Vaikka markkinasellun kysyntä sekä 
kartonkien ja pehmopapereiden tuo-
tanto vahvistuu, on epävarmaa, mi-
ten sen käyttö paino- ja kirjoituspape-
reiden tuotantoon kehittyy tämän ja 
ensi vuoden aikana. Sekä tänä että ensi 
vuonna metsäteollisuustuotteiden vien-
nin toipuminen riippuu maailmantalo-
uden kasvusta. 

Puutuotteiden, ennen kaikkea saha-
tavaran ja vanerin, vienti on noussut 
voimakkaasti ja PTT:n ennusteen mu-
kaan kasvu jatkuu hieman maltillisem-
pana edelleen vuonna 2022. PTT en-
nustaa sahatavaran ja vanerin viennin 
kasvavan 3 prosenttia. Keskimääräisen 
vientihinnan arvioidaan painuvan ensi 
vuonna hieman negatiiviseksi.

Tukkipuun hinnaT  
huipenTuivaT kesäkuussa

Tukkipuiden hinnat alkoivat nous-
ta syksyllä 2020 ja käyrä jatkoi hyvin 
jyrkkää nousua aina tämän vuoden ke-
säkuuhun saakka, jolloin hintanotee-
raukset olivat korkeampia kuin edel-
lisessä hintahuipussa vuonna 2018. 
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Havutukin keskihinta oli tämän vuo-
den tammi-elokuussa 15 prosenttia 
korkeampi kuin vastaavalla ajanjak-
solla viime vuonna. Jos verrataan sa-
hatavaran hintaa ja tukkipuun hintaa 
tällä ajanjaksolla, olisi tukkipuun hin-
nan kuitenkin pitänyt olla huomatta-
vasti korkeammalla. Voi vain todeta, 
että puutavaramarkkinat ja lopputuot-
teiden markkinat eroavat toisistaan ei-
vätkä kehity samalla tavalla.

Kesän jälkeen puutavaran hinnat 
ovat olleet lievässä laskussa, vaikka 
lopputuotteiden markkinoilla on teh-
ty toistuvia myyntiennätyksiä. Kun 
lopputuotteiden kysyntä on suurta, on 
myös puulle kysyntää. Tarjonta vaikut-
taa puutavarasta maksettavaan hintaan 
mitä suurimmassa määrin ja puukaup-
pa hiipuu, kun vaadittu pystyvarasto-
taso saavutetaan. Tämä taso saavu-
tettiin kesällä ja ostomäärät eivät sen 
jälkeen ole kehittyneet yhtä suotuisas-
ti kuin vuoden alkupuolella. Toisaalta 
näkymät loppuvuodelle ja ensi vuodel-
le ovat edelleen hyvät.

Kotimaisen puun  
käyttö kasvussa 
PTT:n arvioiden mukaan metsäteol-
lisuuden tuotantonäkymät ovat po-
sitiiviset ja puun käyttö nousee ensi 
vuonna 1 prosentin vuoteen 2021 ver-
rattuna. Kokonaiskäyttö olisi tällöin 
noin 70 miljoonaa kuutiometriä. 

Kotimaan markkinahakkuut kasva-
vat PTTn arvion mukaan 5 prosenttia 
tänä vuonna ja ensi vuonna 3 prosent-
tia puun käytön lisääntyessä. Hakkuu-
määrät olisivat tällöin ensi vuonna kes-
kimäärin 61 miljoonaa kuutiometriä. 

PTT ennustaa, että vuonna 2022 
puun hintakehitys nousee edelleen hie-
man vuodesta 2021. Vuonna 2022 
mänty- ja kuusitukin vuotuisen keski-
hinnan nousun arvioidaan olevan vain 
3-4 prosenttia. Kuitupuiden vuotuis-
ten keskimääräisten hintojen nousuk-
si PTT ennakoi 2–3 prosenttia vuoden 
2021 keskihinnasta.

 
Yksityismetsien bruttokantorahatu-

lojen PTT arvioi nousevan tänä vuonna 
2,1 miljardiin euroon, ja edelleen ensi 
vuonna 2,2 miljardiin euroon.

Kevätkaudella reviiri pyrkii löytä-
mään menekkiä jäsentensä puutavaral-
le kuten aiemmin. Reviirin tavoitteet 
puukaupassa ovat samat kuin jäsen-
ten, eli puutavaran hyvä kysyntä, kor-
keat puutavaran hinnat ja hyväksyttä-
vät laatuvaatimukset.

Me reviirillä odotamme vilkas-
ta puukauppavuotta 2022. Tavoittee-
namme on pitää yhteyttä kaikkien jä-
sentemme kanssa. Jos emme ole olleet 
yhteydessä sinuun vähään aikaan ja 
sinusta tuntuu siltä, että olisi aihetta 
metsäkäynnille, niin ota yhteyttä alue-
neuvojaasi pikimmiten.   
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Vuonna 1633 Ruot-
sin kuningatar Kris-
tiina päätti kasvattaa 
valtion tuloja verotta-
malla maan jokaista 
maanomistajaa. Siihen 
tarvittiin tarkat tie-
dot omistusten pinta-
aloista ja sitä varteen 
perustettiin maan-
mittauslaitos. Suurja-
ko oli kaikkien tilojen 
perusta. Ensimmäiset 
suurjaot tehtiin Ete-
lä-Suomessa 1700-lu-
vun lopussa ja viimei-
set Pohjois-Suomessa 
sotien jälkeen 1950-luvulla. Vuonna 
1809 käydyssä sodassa Ruotsi hävisi 
Suomen Venäjälle. Venäläiset päätti-
vät kuitenkin pitää Ruotsin vallan ai-
kaiset hallintoelimet ja –tavat käytössä 
ja vuonna 1812 perustettiin Maanmit-
tauslaitos.

Jokainen metsäammattilainen, joka 
suunnittelee hakkuuta tai metsänhoi-
totyötä, joutuu miettimään, missä ti-
lan rajat kulkevat. Puhelimessa muka-
na kulkevat kartat ja GPS-laite antavat 
kohtalaisen hyvän tuntuman siitä, mis-
sä rajalinja tai rajapyykki on. Hyvää 
naapurisuhdetta ei kannata lähteä pi-
laamaan kaatamalla naapurin puo-
lelta puuta, toisaalta tuntuu ikävältä 
jättää omalla puolella rajaa alue hoita-
matta, sen takia, että raja on hukassa. 
Greger Nyberg maanmittauslaitoksel-

PIENTÄ RAJAA...
Teksti: Torolf Finnbäck

la Porvoossa kertoo, mitkä pykälät ja 
säädökset määrittävät kiinteistön rajat. 
“Rajapyykin siirtäminen tai sen tuho-
aminen on rangaistava teko”, aloittaa 
Greger. “Kiinteistönmuodostamisase-
tuksen 55 § mukaan kiinteistörajoista 
sanotaan seuraavasti; rekisteriyksiköi-
den välinen raja on avattava asema-
kaava-alueen ulkopuolella niin leveäk-
si, että rajalinjan paikka on maastossa 
selvästi havaittavissa. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 10 luvussa tarkoitetul-
la ranta-asemakaava-alueella raja on 
avattava niin leveäksi, että rajalinjan 
paikka on maastossa selvästi havaitta-
vissa, jollei rajan avaaminen ole ilmei-
sen tarpeetonta eikä asianosainen rajan 
avaamista vaadi. Metsämaalla asema-
kaava-alueen ulkopuolella sijaisevien 
kiinteistörekisteriyksiköiden omista-

jat saavat avata yksi-
köidensä välisen rajan, 
jos se on aikaisemmin 
maanmittaustoimituk-
sen yhteydessä avattu 
eikä sen paikasta ole 
riitaa tai epäselvyyttä. 
Raja on avattava siten, 
että rajalinja on ava-
tun raja-aukon keskel-
lä ja selvästi havaitta-
vissa. Raja-aukon saa 
avata enintään puoli-
toista metriä leveäk-
si, jolleivät omistajat 
toisin sovi. Jollei ra-
jan avaamisesta päästä 

sopimukseen, rekisteriyksikön omista-
ja saa avata rajan ilman rajanaapurin 
suostumusta ilmoitettuaan tälle sii-
tä ensin. Raja-alueelta kaadetut puut 
kuuluvat sen rekisteriyksikön omista-
jalle, jonka puolelta rajaa ne on kaa-
dettu. Puiden omistajan on huolehdit-
tava niiden talteen ottamisesta. Rajan 
avaamiskustannuksista vastaa se, joka 
rajan avaa, jolleivät rekisteriyksiköiden 
omistajat muuta sovi”, tiivistää Greger 
asetusta. “On tietysti toivottavaa, että 
naapurit keskustelisivat ja sopisivat, 
miten raja merkitään maastoon”, toi-
voo Greger.

Rajapyykkien ulkomuoto on vuosi-
en saatossa vaihdellut. “Kiveä käytet-
tiin alussa paljon, oli yksittäisiä kiviä, 
viiden kiven muodostelmia ja kivestä 
rakennettuja, neliskanttisia rajapyyk-

Ilmakuva näyttää että kartan rajat voivat olla erilaisia kuin maastossa.

JÄSENMAKSU  2022
Vuoden 2022 jäsenmaksu laskutetaan jäsenrekisterissäm-
me 31.12.2021 olevien tietojen mukaisesti. Jäsenmaksulas-
ku jätetään postiin helmikuussa 2022.

Puh: 019 580993 • S-posti: borga@revir.org • Kotisivu: www.revir.org

Jos vuoden aikana on tapahtunut muutoksia metsänomis-
tuksessa, nimi- tai osoitemuutoksia, ystävällisesti ilmoitta-
kaa meille viimeistään 31.12.2021!
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kejä. Yleisin nykyään käytetty raja-
pyykki on alumiinista tehty, 10x10x10 
cm punaksi maalattu kuutio, joka ank-
kuroidaan maahan. Rajapyykki voi-
daan myös merkitä pelkällä kiveen tai 
kallioon hakatulla numerolla, jonka 
ympärille on, tai ei ole, hakattu ympy-
rä. Kiveen porattu rautatappi, punai-
sella hatulla tai ilman, on toinen esi-
merkki rajapyykistä. Soilla merkitään 
rajapyykin paikka viidellä kuoritulla, 
suohon työnnetyllä puupaalulla”, selit-
tää Greger yleisimmät rajapyykin muo-
dot. 

Jos rajapyykki häviää, esimerkiksi 
kaivuutyössä, voi maanmittari aloittaa 
maanmittaustoimituksen, jos joku naa-
pureista niin pyytää. Toimituksessa ra-
kennetaan uusi rajapyykki hävinneen 
tilalle. Toimitukseen kutsutut maan-
omistajat voivat sopia, miten kustan-
nukset jaetaan tai maanmittari jakaa 
kustannukset jokaiselle saadun hyödyn 
mukaan. 

Tänä päivänä internetistä löytyy 
paljon karttoja. “Moni käy Karttapai-
kassa katsomassa, miten tilan rajat kul-
kevat maastossa. Tässä on hyvä muis-
tuttaa käyttäjää, että Karttapaikan 
kartat ovat kaikki ainoastaan suun-
taa antavia. Myös kiinteistörekisteri-
kartta on suuntaa antava. Karttojen 
kiinteistörajat ovat palapeli, jossa tu-
hannet toimituskartat on laitettu yh-
delle ja samalle kartalle. Kiinteistöjen 
tarkat mitat ja muodot löytyvät aino-
astaan virallisista toimituskartoista! 
Maanmittauslaitoksen arkistoiduista 
virallisista toimituskartoista suurin osa 
digitalisoitu ja niistä voi pientä kor-
vausta vastaan tilata kopion”, kertoo 
Greger. Asiakaspalvelun numero on 
0295301110 ja sähköpostiosoite asia-
kaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Mikään ei ole ikuista; metsään ha-
kattu rajalinja voi kymmenen vuoden 
päästä olla täysin umpeen kasvanut ja 
rajapyykit sammaleen peitossa. Raja-
pyykit voi merkata vaikkapa punaisilla 
aurakepeillä niin ne löytyvät myös run-
saslumisena talvena. Tieto rajapyyk-
kien sijainnista on myös hyvä välittää 
eteenpäin nuoremmille sukupolville, 
tuleville metsänomistajille. 

Joulukuusi liittyy vahvasti joulun viet-
toon ympäri maailmaa. Joka vuosi jou-
lun alla Suomessa koristellaan noin 1,4 
miljoonaa kuusta. Niistä noin miljoona 
on kotimaisia, viljeltyjä kuusia ja noin 
120 000 on ulkomailta tuotuja. Monen 
jouluperinteiseen kuuluu hakea kuusi 
omasta metsästä tai luvalla jonkun tut-
tavan metsästä, yhteensä noin 280 000 
kuusta.

Joulukuusen historiaa
Joulukuusen historia on lyhyt verrat-
tuna joulunvieton historiaan. Varhai-
simman tiedon mukaan joulua alet-
tiin viettää Jeesuksen syntymäjuhlana 
300-luvun puolivälissä Roomassa, mis-
tä tapa levittäytyi pikkuhiljaa muual-
le maailmaan. Ensimmäiset luotettavat 
historialliset tiedot joulukuusesta jou-
lun juhlinnan eräänä symbolina ovat 
1500 -1600 lukujen vaihteen Saksasta.

Protestantit aloittivat kristilli-
sen joulukuusitradition. Joulukuuses-
ta muodostui vähitellen protestanttien 
vastine katolisen kirkon jouluseimel-
le.  Katolinen kirkko ”hyväksyi” jou-
lukuusen yllättävän myöhään. Paavi 
Johannes Paavali II antoi tuoda suu-
ren joulukuusen Pietarinkirkon aukiol-
le jouluseimen kumppaniksi ensimmäi-
sen kerran joulun alla 1982.

Joulukuusen  
kulkeutuminen Suomeen
Joulukuusi saapui Saksasta Ruotsiin 
1700-luvulla ja Ruotsin kautta Suo-
meen 1800-luvun alussa. Suomeen 
joulukuusi rantautui ensimmäise-
nä kansainvälisimpiin kaupunkeihim-
me Turkuun ja Viipuriin. Aluksi kuu-
sia kannettiin koristamaan kaupunkien 
vauraitten kotien saleja, sitten pappi-

JOULUKUUSI
loita ja kartanoita. Tavallisen kansan 
parissa joulukuusi yleistyi meillä vasta 
1900-luvun alussa.

Suomessa joulukuusen voittokulkua 
siivitti mm. satusetä Topelius, joka juur-
rutti kertomuksillaan suomalaisten mie-
liin ihannekuvan onnellisesta kodista ja 
sopusointuisesta perheestä, jonka per-
heidylli tiivistyi erityisesti jouluiltana. 
Topelius toi Suomeen saksalaisperäisen 
joulujuhlan ihanteen joulukuusineen, 
–lauluineen ja –lahjoineen ja kuusen 
ympärillä leikittyine piirileikkeineen. 
Ehkäpä tärkein sanansaattaja oli Jyväs-
kylässä vuonna 1863 aloittanut kansa-
koulunopettajia valmentava seminaari. 
Siellä tuleville kansakoulunopettajil-
le opetettiin joulun vieton perinteitä ja 
millainen on oikeaoppinen joulukuusi. 
Tulevat kansakoulunopettajat sitten le-
vittivät oppinsa kansakouluille ympä-
ri Suomen. Koulun syyskauden päät-
täjäisjuhlaan saavuttiin koko kylän 
voimin. Näyttävästi koristeltu joulu-
kuusi sai juhlassa keskeisen huomion. 
Juhlan nimi muuttuikin kuusijuhlaksi. 
Moni aikuinen tai lapsi näki ensimmäi-
sen joulukuusensa juuri kuusijuhlassa.

Tänä päivänä joulukuusi on levin-
nyt kaikille mantereille, eikä se enää 
kuulu yksinomaan kristittyjen perin-
teisiin, vaan siitä on tullut varsin yleis-
maailmallinen ilmiö. Koristellusta kuu-
sesta tai muusta joulupuusta iloitaan 
nykyään eri maissa ja kulttuureissa 
aina Afrikkaa ja Japania myöten, riip-
pumatta siitä, mikä onkaan itse kulle-
kin vuoden loppuvaiheen juhlimisen 
aihe tai tapa.

Keskeinen lähde: Kaisa Koivisto, 
Hannele Nyman, Marjo-Riitta Salo-
niemi: Joulupuu on rakennettu; Tam-
mi 2009.

Teksti: Torolf Finnbäck
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Robin Järvelä on Snappertunan alueen 
ja Kosken kartanon metsien uusi alue-
neuvoja. Hän siirtyi tehtävään syys-
kuun alusta Fredrik Bäcklundin siir-
ryttyä toisen työnantajan palvelukseen. 
Robin on toiminut Kirkkonummen 
ja Siuntion aluevastaavana vuodesta 
2019, joten siirtyminen uudelle alueel-
le on näin ollen käynyt mutkattomasti. 
Robin asuu Tenholassa, josta työmatka 
on varsin lyhyt kummallekin työalueel-

le. Pääsääntöisesti viikon työt jakaan-
tuvat niin, että hän on Kosken tilan 
metsissä 1–2 päivää viikossa ja loppu-
ajan Snappertunan alueella.

-Alueen metsänomistajat ovat mi-
nulle pääosin uusia tuttavuuksia, joten 
toivon montaa uutta tapaamista. Mi-
nun on tarkoitus ottaa yhteyttä met-
sänomistajiin ajan myötä, mutta toivon 
myös, että metsänomistajien puolelta 
kynnys ottaa minuun yhteyttä on ma-
tala, jotta pääsemme keskustelemaan 
metsistä, Robin sanoo.

Robinin työalue sijoittuu suurin 
piirtein vanhan Snappertunan kun-
nan rajoja myötäillen. Sen lisäksi vas-
tuualueeseen sisältyy Skåldö, Baggby, 
Ekerö ja Fagervik sekä Inkoon kunnan 
puolelta alueet Sanappertunan ja Fa-
gervikin kartanon välisellä alueella.

Useimpien tuntema, vuosia alueel-
la työnjohtajana toiminut Johan Fager-
ström jatkaa kuten aikaisemmin.

Robinin tavoittaa numerosta 050-
4622435 tai sähköpostilla: robin.jarve-
la@revir.org

Robinin edelliselle vastuualueelle ei 
tule uutta alueneuvojaa, vaan alue jae-
taan niin, että;

-Mikael Moring, joka on ollut Poh-
jois-Kirkkonummen, Espoon ja Van-
taan alueneuvojana, vastaa nyt myös 
eteläisen Kirkkonummen ja itäisen 
Siuntion alueesta

-Fredrik Adamsson, joka on vastan-
nut Inkoon ja Karjaan alueesta, vastaa 
nyt myös läntisestä Siuntiosta. Siunti-
ossa vastuualueiden raja asettuu suun-
nilleen reitille Pikkalanlahti-Läntinen 
kuninkaantie-Siuntiontie-Suitiantie.

VASTUUALUEIDEN JAKO UUSIKSI REVIIRIN 
LÄNTISELLÄ ALUEELLA

 Teksti: Ulrika Wahlberg

 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

ARVOA METSÄLLESI
Metsäreviiri on metsänomistajan asialla

 Tila-arvio
 Kattavat erikoispalvelut
 Metsäreviiri-lehti 2 kertaa vuodessa
 Landsbygdens Folkin metsänomistajanumero 3 kertaa vuodessa
 Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumero 3 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

Reviirin hallituksen esittämä jäsenmaksu vuodelle 2022

Metsänomistaja Perusmaksu 25 €
Pinta-ala maksu 3 €/ha
Maksimimaksu  1 000 €

Kannatusjäsenet ja muut jäsenryhmät 25 €
HUOM! Toimitusmaksut ovat jäsenille noin 20 % edullisemmat kuin ei-jäsenille. 
Jos samalla henkilöllä tai samassa perheessä on useita omistuksia niin jäsen-
maksua voidaan perusmaksun osalta kohtuullistaa. Näissä tapauksissa ota yhteys 
alueneuvojaasi tai reviirin lähimpään toimistoon.

ME TEEMME METSÄNOMISTAJAN ETEEN ENEMMÄN
Metsäreviirin jäsenenä saa monipuoliset palvelut edullisempaan hintaan ja 
pääsee osalliseksi myös yhteistyökumppaneidemme 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!
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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.

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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KIRJANPAINAJA JA 
HAVUNUNNA 2021

Teksti: Henrik Holmberg, Tiina Ylioja, Luonnonvarakeskus
Kuvat: Tiina Ylioja ja Markus Melin, Luonnonvarakeskus

Mennyt kesä oli otollinen kirjanpai-
najalle korkeiden  lämpötilojen vuok-
si.  Reviirin alueella ei ole ilmennyt 
suuria  esiintymiä,  jotka olisivat  aihe-
uttaneet  yhtenäisempiä  tuhoja  tänä 
kesänä,  mutta on  tietysti  hyvä  olla 
varuillaan  tämän asian kanssa. Revii-
rin alueneuvojan  Mikael  Fabritiuk-
sen mukaan on syytä  taas keväällä ja 
alkukesästä  tarkastella kuusikot  var-
sinkin Myrskylän, Lapinjärven ja poh-
joisen Loviisan  alueilla.  Etelä-Suo-
messa kirjanpainajat ehtivät  munia 
sisar- ja toisen sukupolven normaa-
lia aiemmin ja tämän seurauksena on 
huomattu,  että  kuusia  kuivuu pys-
tyyn vielä  syksyllä.  Fabritiuksen  mu-
kaan kannattaa  myös  korjata tuu-
lenkaatoja ja  heikentyneitä  kuusia 
pois metsistä ennen kevään parvei-
lua, jotta riskit  kirjanpainajavahin-
goille pysyvät pieninä. Riskialttiimpia 
puustoja ovat kuten tavallisesti  van-
hemmat  kuusikot, mutta kuoriais-
kantojen ollessa  korkealla kirjapaina-
jat  voivat  iskeytyä  myös  nuorempiin 
harvennuskohteisiin. Sekametsissä ris-
kit ovat yleensä melko pieniä.

Kirjanpainaja 
Luonnonvarakeskus (Luke)  yhdes-
sä Suomen metsäkeskuksen kans-
sa on seurannut tänäkin kesänä  kir-
janpainajien esiintymiä  ympäri 
Suomen  seurantapaikkojen feromo-
nipyydyksillä.  Seurantapaikoiksi va-
litaan aina edellistalvisia kuusen avo-
hakkuualoja, jotka ovat paljastaneet 
varttuneen, kuusivaltaisen, paahteisen 
metsänreunan. Tällaiset reunakuusikot 

ovat alttiita kirjanpainajille kolmesta 
syystä:  
 – aukon reunasta kaatuu lähes poik-

keuksetta kuusia, jotka ovat kirjan-
painajalle hyviä lisääntymisalustoja 

 – varjoon tottuneet metsänreunan 
kuuset stressaantuvat lisääntyneestä 
valosta, mikä heikentää niiden puo-
lustuskykyä kirjanpainajaa vastaan  

 – lisäksi aukon reuna on hyvin läm-
min ja siten suotuisa kirjanpainajan 
toukkien kehitykselle kaarnan alla. 
Kun pyydysryhmästä saadaan alle 

15000 kirjanpainajaa, puita kuolee vä-
hemmän kuin 10 per kilometri aukon 
reunaa. Kun saadaan yli 15 000 kuo-
riaista pyydysryhmään,  on riski, että 
puiden kuolleisuus  kasvaa tästä. Al-
haisen riskin alueet pystytään ennus-
tamaan edellisen vuoden perusteella, 
mutta korkean riskin alueiden ennusta-
minen on epävarmempaa. 

Keväällä  kirjanpainajan  “pionee-
rit” etsivät vahingoittuneet, heikenty-
neet kuuset. Kun päivälämpötila on 
18 - 20 plusastetta, pääparveilu alkaa. 
Feromonit houkuttavat lajitoverit sa-
maan puuhun ja koiras houkuttaa 1 - 4 
naarasta parittelemaan. Kukin naaras 
muodostaa kuoren alle nilaan oman 
emokäytävän, jonka varrelle munii. 
Siitä kukin toukka muodostaa oman 
käytävän. Toukka syö nilaa ja kote-
loituu toukkakäytävän päähän lyhy-
eksi aikaa. Kotelosta muodostuu uusi 
aikuinen, joka on aluksi vaalea, mut-
ta ajastaan tummuu ja saavuttaa suku-
kypsyyden. 

Talvehtinut (sukupolvi 0) munii en-
simmäisen  sukupolven keväällä.  Kir-
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janpainaja voi myös tehdä alkukesällä 
ns. sisarsukupolven, joka hyvissä olo-
suhteissa ehtii parveilla ja aiheuttaa 
tuhoja loppukesällä.  700  dd  (day  de-
gree, astevuorokautta)  lämpösumman 
kohdalla aikuistunut  ensimmäinen  su-
kupolvi voi  parveilla ja  munia  toi-
sen  sukupolven. Toinen sukupolvi eh-
tii todennäköisesti aikuistumaan ennen 
talvea, jos  tehoisaa  lämpösummaa eh-
tii kertyä 1500  dd.  Vuosina 2020 
ja  2021  lämpösumma 1500  dd  ylittyi 
eteläisessä Suomessa. Jos  toinen suku-
polvi aikuistuu, ne asettuvat maahan 
talvehtimaan,  jolloin seuraavana ke-
väänä on enemmän parveilevia kirjan-
painajia.  

Tänä vuonna 700 dd lämpösumma 
ylittyi  aikaisemmin  kuin normaalisti, 
reviirin toimialueella n. 4.-15.7. Viime 
vuonna 700 dd:n ylitys tapahtui vähän 
myöhemmin  heinäkuun puolenvälin 
jälkeen. Yleensä aivan rannikon tuntu-
massa  lämpösumma on vähän alempi 
ja näin ollen tietysti riski on siellä vä-
hän pienempi kuin sisämaassa. 

 
Havununna  
Tänä kesänä Luke on myös seurannut 
havununnan esiintymiä Suomessa. Ha-
vununna on aiheuttanut historiallisen 
laaja-alaisia tuhoja Keski-Euroopassa. 
Ne  ovat viime vuosikymmeninä kes-
kittyneet  aiempaa  enemmän kuusi-
koihin. Kuivuus edesauttaa tuhoja,  ja 
kun  kuusi kärsii neulastuhoista, altis-
tuu se edelleen kirjanpainajalle. Laji on 
runsastunut aiempaa pohjoisempana. 
Feromonipyynnillä  on havaittu,  että 
kanta kasvaa Suomessakin, mikä tar-
koittaa kohonnutta tuhoriskiä. 

Havununnan toukat syövät män-
nyn ja kuusen neulaset. Havununna on 
varttuneiden metsien laji, joka on mas-
saesiintymien aikaan “kaikkiruokai-
nen”. Laji talvehtii  munina kaarnan 
koloissa (pakkaskestävyys n. -29 astet-
ta). Toukat kuoriutuvat ja kiipeävät lat-
vukseen syömään, koteloituvat ja uudet 
aikuiset syntyvät heinäkuussa. Aikuiset 
eivät syö mitään vaan vain parittelevat 
ja naaraat munivat. Lajia seurataan fe-
romonipyydyksin (koiraat houkuttuvat 
pyydyksiin). Suomessa  toistaiseksi  ai-

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

noa todettu neulastuho  oli  Rymätty-
länsaaressa vuonna 2014. 

Tänä vuonna havununnan lento al-
koi jo 10.7. ja loppui 15.8. mennes-
sä. Aiempina vuosina  lento on  alka-
nut välillä 18.-22.7. ja jatkunut jopa 

syyskuuhun asti. Lajin esiintymisen 
pohjoisraja on suunnilleen linjalla Kiu-
ruvesi-Juuka. Saaliit ovat  tänä vuon-
na  olleet hieman aiempaa suurempia 
pohjoisilla paikoilla. 

Havununna
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Vuoden tauon jälkeen järjestettiin jäl-
leen perinteiset metsätaitokilpailut 
Etelärannikon metsänomistajille Por-
voossa Haikon kartanon maisemissa. 
Kilpailu oli ollut tarkoitus järjestää jo 
syksyllä 2020, mutta vasta tänä vuon-
na se oli mahdollista. Itse kilpailurata 
kulki Porvoon kaupungin metsissä ul-
koilureittiä seuraten. Ove Simosas toi-
mi ratamestarina rautaisten eläkeläisten 
Roger Nygårdin ja Göran Furun avus-
tamana. Sää oli poutainen ja aurinko-
kin pilkisteli kilpailupäivän aikana.

Tämän vuoden kilpailu järjestetiin 

METSÄTAITOKILPAILUT ETELÄRANNIKON 
METSÄNOMISTAJILLE PORVOOSSA 14.10.

Teksti: Henrik Holmberg

tavallista lyhyemmällä ohjelmalla joh-
tuen epävarmasta korona-tilanteesta, 
mutta linja-autokuljetus saatettiin sil-
ti järjestää Länsi-Uudeltamaalta ja Ke-
miöstä. Tänä vuonna Pohjanmaalta ei 
osallistunut yhtään joukkuetta, mutta 
sen sijaan Uudenmaan metsänhoitoyh-
distyksestä oli mukana muutama jouk-
kue. Kilpailun jälkeen osallistujat sai-
vat nauttia lounaan Haikon kartanon 
salissa, ja kun tulokset oli laskettu ja 
tarkastettu, jaettiin palkinnot karta-
non puistossa. Joukkuepalkinnon voit-
ti tänä vuonna Eteläisen metsäreviirin 

joukkue Kemiö I, joka muuten voit-
ti myös vuonna 2019. Toiselle sijal-
le tuli Eteläisen metsäreviirin joukkue 
Länsi-Uusimaa II ja kolmannelle sijal-
le Uudenmaan metsänhoitoyhdistyk-
sen joukkue I. Ulf Bergström Kemiöstä 
voitti yksilökilpailun ja hänellä oli päi-
vän paras tulos sekä leimauksessa että 
arvioinnissa. Yksilökilpailun toinen oli 
Stefan Selen Sipoosta ja kolmas Mats 
Hagman Kemiöstä. Ensi syksynä voi-
daan toivottavasti järjestää normaalit 
kilpailut Länsi-Uudellamaalla, jossa on 
silloin järjestämisvuoro.

Kimmo Haimi / Maaseudun Tulevaisuus.

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
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Henkilökohtainen kilpailu, metsänomistajat (65 osanottajaa)

Nimi Yhdistys Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Bergström Ulf Kimito I 61 94 155

2. Selen Stefan Sibbo I 54 94 148

3. Hagman Mats Kimito II 59 87 146

4. Widlund Stefan Lovisa II 57 87 144

5. Savolainen Heikki MHY Uusimaa III 51 92 143

6. Himberg Henrik Västra Nyland II 53 88 141

7. Ranta Guy Västra Nyland II 58 82 140

8. Holmen Henrik Kimito I 52 87 139

9. Wasström Anders 55 84 139

10. Nylund Tom Lovisa I 56 83 139

11. Nikula Pertti MHY Uusimaa I 58 81 139

12. Lehtinen Mika Kimito III 54 83 137

13. Wasström Niklas Västra Nyland IV 56 79 135

14. Baarman Sigvard Västra Nyland III 50 84 134

15. Enholm Henrik Sibbo I 54 80 134

Paras arvioija: Ulf Bergström, Stefan Selen

Paras leimaaja: Ulf Bergström, Reijo Haapa

Joukkuekilpailu, metsänomistajat (19 joukkuetta)

Nimi Yhdistys Leimaus Arviointi Yhteensä

1. Bergström Ulf Kimito I 61 94 155

Ekholm Gustaf Kimito I 57 65 122

Holmen Henrik Kimito I 52 87 139 416

2. Himberg Henrik Västra Nyland II 53 88 141

Himberg Hans Västra Nyland II 54 64 118

Ranta Guy Västra Nyland II 58 82 140 399

3. Uusi-Simola Esko MHY Uusimaa I 54 78 132

Hannula Erkki MHY Uusimaa I 50 75 125

Nikula Pertti MHY Uusimaa I 58 81 139 396

Henkilökohtaisen kilpailun kärkikolmikko, vasemmalta Ulf 
Bergström, Stefan Selen ja Mats Hagman

Joukkuekilpailun voittajajoukkue Kemiö I
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EU:ssa on valmisteltu viime aikoi-
na lukuisia erilaisia politiikkapaket-
teja, jotka ovat aiheuttaneet suurta 
huolenaihetta metsäisten EU-maiden 
ja metsänomistajien kohdalla. EU:n 
komission ja metsämaiden käsityk-
set kestävästä metsäsektorista ja sen 
potentiaalista kestävän talouden pi-
larina poikkeavat toisistaan huomat-
tavasti. Näkemyserojen taustalla vai-
kuttaisi olevan väärinymmärryksen 
ja tietämättömyyden lisäksi myös ide-
ologiat. Jo pelkästään maantieteellisis-
tä syistä yksi ja sama sapluuna ei sovi 
metsien osalta kaikkialle. Viime aikoi-
na EU-politiikoista etenkin EU:n kestä-
vän rahoituksen taksonomia, metsäst-
rategia, biodiversiteettistrategia ja FIT 
for 55 energia- ja ilmastopaketti ovat 
puhututtaneet. 

EU:n biodiversiteetti- ja 
metsästrategiat vuoteen 
2030 asti
Luonnon monimuotoisuuden osalta 
ruljanssin voidaan katsoa alkaneeksi 
2020 keväällä, kun EU:n komissio esit-
ti biodiversiteettistrategiansa, jossa esi-
tettiin 30 prosentin suojelu- ja 10 pro-
sentin tiukan suojelun tavoitteet EU:n 
maa- ja vesipinta-alasta. Pyrkimykse-
nä on myös lisätä ”lähempänä luon-
toa” olevia metsänhoitotapoja ja en-
nallistamisen korostaminen. Julkaisun 
jälkeen komissiossa on ryhdytty strate-
gian toimeenpanon edellyttämään työ-
hön, jossa keskeistä on ollut strategi-
assa käytettyjen käsitteiden määrittely, 
kuten suojeltaviksi ehdotettujen iki- ja 
aarniometsien. Suomella on tällä het-
kellä EU:ssa eniten tiukasti suojeltua 
maapinta-alaa ja myös metsien jatku-
va kasvatus on lisääntynyt, joskin sii-

ONKO EU:N METSÄPOLITIIKKA TODELLINEN UHKA POHJOISEN METSÄTALOUDELLE?

– KATSAUS EU:N KESKEISIMPIIN  
METSIIN VAIKUTTAVIIN POLITIIKOIHIN  

JA NIIDEN VAIKUTUKSIIN

tä tarvitaan vielä enemmän tutkimus-
tietoa. 

Osaksi Euroopan vihreän kehityk-
sen ohjelmaa (Green deal) sekä EU:n 
biodiversiteettistrategiaan liitetty EU:n 
metsästrategia on osoittautunut pa-
remmaksi metsäsektorille kuin osattiin 
odottaa sen ensimmäisten versioiden 
vuodettua julki kesällä; nyt myös met-
sien taloudellinen puoli on otettu pa-
remmin huomioon. Metsästrategia on 
kuitenkin edelleen ympäristöpainot-
teinen ja metsätalouden kannalta on-
gelmakohtia löytyy edelleen, sillä se ei 
tunnista täysimääräisesti biotalouden 
mahdollisuuksia tai maiden välisiä ero-
ja.

Vaikka strategiat eivät ole velvoitta-
vaa lainsäädäntöä, on niillä kuitenkin 
merkittävä toimintaa ohjaava vaiku-
tus. Tämä pätee niin EU:n metsä- kuin 
biodiversiteettistrategiaan. Vastikään 
eduskunnan maa- ja metsätalousvalio-
kunta on mietinnössään muistuttanut 
metsäpolitiikan kuulumisesta jäsen-
maille – ei EU:lle.

EU taksonomia
EU:n biodiversiteettistrategian jälkeen 
alkoi tihkua tietoa muutaman vuoden 
valmisteilla olleesta EU:n kestävän ra-
hoituksena taksonomiasta, joka on sit-
temmin ollut melko pysyvä huolenaihe, 
eikä ainoastaan metsäsektorille vaan 
myös esimerkiksi vesi-, tuuli- ja ydin-
voimalle. Taksonomian osalta ratkaise-
va kysymys kuuluu ”mitkä alat ja toi-
met katsotaan taksonomian mukaisesti 
kestäviksi?” Jotta taloudellinen toimin-
ta voidaan luokitella kestäväksi, sen 
tulee edistää merkittävästi vähintään 
yhtä taksonomian kestävyystavoitteis-
ta, eikä kyseinen toiminta saa aiheut-

taa merkittävää haittaa muiden tavoit-
teiden toteutumiselle.

Taksonomia on ensisijaisesti fi-
nanssialan instrumentti, joka pyrkii 
ohjaamaan rahavirtoja kestävien in-
vestointien ja toiminnan suuntaan. 
Taksonomiapakettiin kuuluu ilmaston 
ja biodiversiteetin lisäksi vesiin, kierto-
talouteen ja saasteisiin liittyvät osapa-
ketit. Komission ilmastotoimille esittä-
mät kriteerit ovat vaikeasti tulkittavia 
ja todennettavia, ja niiden kyky hyö-
dyntää jo olemassa olevia työkaluja on 
kyseenalainen. Vaikka kestävyyskri-
teerit ovat ensisijaisesti teollisuudelle 
suunnattuja, valuvat vaikutukset met-
sänomistajille esimerkiksi lisääntyvänä 
raportointina vaikkapa metsänhoidon 
ilmastovaikutuksista; esimerkiksi yli 
13 hehtaarin metsätiloille tulisi tarkas-
telu- ja raportointivelvollisuus 30 vuo-
den aikajänteellä. Metsänomistajalle 
tulisi myös velvollisuus ”sidosryhmä-
kuulemisiin”. Suomen kanta ilmasto-
taksonomiasta on tätä artikkelia kirjoi-
tettaessa edelleen auki ja siitä päätetään 
viimeistään joulukuussa. Asetuksen on 
määrä astua voimaan vuodenvaihtees-
sa, mikäli se ei kokonaan kaadu.

Muutaman askeleen perässä tulevien 
taksonomian biodiversiteettiä koskevi-
en kriteerien ei odoteta olevan lainkaan 
helpompi rasti metsäsektorille. EU:n ko-
mission ehdottama metsien käytön bi-
odiversiteettikriteeristö on niin ikään 
haasteellinen siinä ehdotettaessa 20—
80 sääntöä, jonka mukaan 20 prosent-
tia metsätilasta olisi kokonaan pois ta-
louskäytöstä. Vesistöihin puolestaan 
ehdotetaan 30 metrin suojavyöhykkei-
tä. Muita haasteellisia ehdotuksia ovat 
mm. suojeltavien aarnio- ja vanhojen 
metsien määrittely, puuston ikäjakau-

Viktor Harvio, Metsäasiamies, SLC
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mavaatimus, kolmen puulajin vaatimus, 
10 prosentin säästöpuuvaatimus, maan-
muokkauksen välttäminen 90 prosentil-
la pinta-alasta sekä turvemaiden kun-
nostusojitusten kieltäminen. Uusilla 
kriteereillä nykyinen suomalainen met-
sätalous määrittyisi kestämättömäksi ja 
toisaalta niitä toimeenpantaessa saattai-
si miljoonien eurojen lasku tehdä metsä-
talouden kannattomaksi. 

FiT FOR 55, LuLuCF ja 
ReDiii
Kesällä EU:n suuren ilmasto- ja ener-
giapaketin – FIT FOR 55 – yhteydessä 
esiteltiin myös maankäytön, maankäy-
tön muutoksen ja metsien (LULUCF) 
osalta uudet tavoitteet ja erilaiset jous-
to- ja laskentamenetelmät sekä tilan-
netta päivittyvästä uusiutuvan energi-
an direktiivistä (RED III). LULUCF:n 
kohdalla metsien ja puutuotteiden hii-
lensidonnan osalta laskentamenetelmiä 
yksinkertaistettiin vastaamaan metsi-
en todellista hiilensidontaa, mikä on 
parannus edellisestä teoreettisesta las-
kentamallista, jossa Suomen metsien 
hiilensidonta saatiin näyttämään todel-
lista pienemmältä. 

Metsäenergian osalta erityisen kes-
keinen politiikka on REDIII:ksi kut-
suttu kolmannella päivityskierroksel-
la oleva uusiutuvan energian direktiivi. 
Erikoiseksi tilanteen tekee, että vaik-
ka REDII:n osalta tehtyjä päivityksiä ei 
ole ehditty toteuttamaan, ollaan jo te-
kemässä uutta versiota. Pohjoismaiden 
pääosin sivuvirtoihin perustuvan puu-
energian hyödyntämisen perustelemi-
nen on osoittautunut haasteelliseksi ja 
myös tämän paketin osalta paljon on 
kiinni asioiden määrittelystä. Erityises-
ti vanhat metsät, biologisesti monimuo-
toiset metsät ja suot ja niiden määrit-
tely ovat keskeisessä asemassa. Toisin 
sanoen, paketilla saattaa olla vaikutuk-
sia yksityiseen omaisuuteen.

vaikuTusmahDOLLisuuDeT – 
yhTenäinen haLLiTus ja  
kOaLiTiOT meTsämaiDen  
kanssa keskiössä

Etenkin metsäiset maat kuten Suomi, 
Ruotsi ja Itävalta ovat kannanotois-

saan esittäneet vastalauseita metsä-
sektorin toimintaa supistaville EU:n 
komission ehdotuksille, joissa pii-
lee haasteita oikeudenmukaisuuden ja 
omaisuudensuojan näkökulmista. Met-
säisten maiden onneksi ongelmia nos-
tettaessa esille myös moni muu valtio 
on asettunut taustatueksi, joskin näh-
täväksi jää löytyykö koalitioita riittä-
västi. 

Mutta miten tämä kaikki on ylipää-
tään mahdollista? EU:llahan ei pitänyt 
olla kompetenssia jäsenmaiden metsä-
politiikassa lainkaan. Tämä EU:n pe-
rusperiaate pitää edelleen paikkansa, 
mutta metsien moninaisesta roolista 
johtuen ilmasto-, energia-, finanssi- ja 
ympäristöpolitiikan kautta EU:n ko-
mission epäsuorat vaikuttamismahdol-
lisuudet kansalliseen metsäpolitiikkaan 
ovat lisääntyneet. Tämä ei kuitenkaan 
ole ollut aiemmin ongelma metsäalan 
näkökulmasta johtuen komission ta-
sapainoisemmasta työotteesta kestä-
vyyden eri akseleilla – ekologisen, so-
siaalisen ja taloudellisen kestävyyden 
suhteen on vallinnut harmonia. Ym-
päristönäkökulmia painottavat tahot 
puolestaan näkevät asian päinvastoin.

Ursula von der Leyenin johtama ny-
kykomissio on ryhtynyt kasvaneen il-
mastonmuutoksen ja luontokadon uh-
kien edessä painottamaan enemmän 
ilmasto- ja ympäristökestävyyttä. On 
kuitenkin epäselvää, mikäli komissi-
on metsiin vaikuttava nykypolitiikka 
todellisuudessaan pitkällä tähtäimellä 
tukee sinänsä jalojen tavoitteiden saa-

vuttamista. Ulkoapäin vaikuttaa sil-
tä, että ympäristökomissaari Virginijus 
Sinkevičius ja ilmastopääosastosta vas-
taava komissaari Frans Timmermans 
ovat hyvinkin kärkkäästi ajaneet ym-
päristö- ja ilmastoasioita maatalousko-
missaari Janusz Wojciechowski osaston 
jäädessä varjoon.

Paine on kova ja päätöksiä on teh-
tävä ilmaston ja ympäristön tilan pa-
rantamiseksi, mutta nyt on kuitenkin 
varottava rapauttamasta järjestelmiä, 
jotka pitkällä tähtäimellä ovat osa rat-
kaisua näihin haasteisiin. Metsäbiota-
lous ja kestävä metsätalous tulee näh-
dä olennaisena osana ratkaisua EU:n 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saa-
vuttamisessa. Tutkitusti myös metsän-
omistajien halu vastata haasteisiin on 
ilmeinen.

Vastaisuudessa Suomen ja metsäsek-
torin kannalta on tärkeää, että Suomen 
metsiä koskevat kannat ovat selkeitä, 
tulevat ne sitten suoraan kotimaasta tai 
kaikuvat Brysselin käytävillä. MTK:n, 
SLC:n ja Pellervon taloustutkimuksen 
yhteinen Brysselin toimisto valvoo suo-
malaisten metsänomistajien etuja EU:n 
politiikkatantereilla.

SLC järjestää alkuvuodesta 2022 
ruotsinkielisen Facebook-live keskus-
telutilaisuuden europarlamentaarikko 
Nils Torvaldsin kanssa EU:n metsäpo-
litiikasta. Tilaisuuteen ovat tervetullei-
ta kaikki aiheesta kiinnostuneet ja sen 
tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan 
SLC:n some-kanavissa ja uutiskirjees-
sä.
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TEAM VÄST/LÄNSI

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

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  
 MELLANNYLAND/KESKI-UUSIMAA

Robin Järvelä
revirinstruktör
alueneuvoja
050 462 2435

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
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TEAM ÖST/ITÄ

www.revir.org

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

Oskar Karlsson
arbetsledare/ 
työnjohtaja
050 572 4569
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