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Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell

METSÄNOMISTAJIEN VASTUU 
YHTEISKUNNASSA

Viime kuukausien tapahtumat ovat muuttaneet monia asi-
oita, sekä globaalisti että lähialueillamme. Ajattelutavat ja 
arvot ovat muuttuneet, eri tavaroiden ja tarvikkeiden suun-
nat ovat muuttuneet ja hinnat tuplaantuneet, inflaatio on 
jälleen vuosikymmenen jälkeen kiihtynyt. Puolueet ja po-
liitikot, joille liittyminen sotilaalliseen liittoutumaan vielä 
muutama kuukausi sitten oli täysi mahdottomuus ovat pe-
rusteellisesti muuttaneet kantansa, realistisiin tapahtumiin 
ja todellisiin uhkakuviin perustuen. Esimerkiksi Ruotsi, 
joka yli vuosisadan ajan vahvasti on puolustanut sotilaal-
lista sitoutumattomuutta ja vahvaa neutraliteettia on liitty-
mässä Natoon päättäjien ylivoimaisen enemmistön tuella.

Konkreettisesti nämä muutokset näkyvät metsänomista-
jille kasvaneissa energiahinnoissa. Hakkuitten ja kuljetusten 
kustannukset nousevat, myös autoilijat huomaavat lompak-
konsa ohenevan tankkauksen yhteydessä, mutta metsäko-
neitten polttoainekulutus on kuitenkin toisella tasolla kuin 
esimerkiksi henkilöauton. Samanaikaisesti metallin raaka-ai-
neen hinnat ovat nousseet ja sitä myötä eri metallituotteet. 
Varaosat ja komponentit ovat kallistuneet ja toimitusajat pi-
dentyneet, jos niitä ylipäänsä on saatavilla. Vastaavia aikoja 
harva meistä on kokenut. Jos EU lisää Venäjään kohdistami-
aan pakotteita sisällyttäen niihin myös fossiiliset polttoaineet, 
asiantuntijat ennustavat vakavia polttoaineen jakeluhäiriötä. 
Uhkana on silloin polttoaineen säännöstely, ja kuinka siinä 
tilanteessa turvataan polttoaineen saanti metsäsektorin toi-
mijoille, jottei toiminta häiriinny tai jopa pääty?

Pyrkimys ei pelkästään Venäläisestä energiasta eroon 
pääsemisestä, vaan myös muitten fossiilisten polttoaineit-
ten, on antanut vauhtia ilmastokeskustelulle, mutta siinä 
ohessa myös omavaraisuuden turvaamiselle. Monet maat, 
eivät pelkästään ne Keski-Euroopan maat, jotka ovat täysin 
riippuvaisia eri energiamuotojen toimituksista Venäjältä, 
ovat nyt vahvasti ottaneet kantaa lisääntyvään omavarai-
suuteen uusiutuvien energiamuotojen muodossa. Aurin-
ko ja tuuli ovat todennäköisesti vahvassa roolissa, mutta 
myös metsissämme kasvavalla raaka-aineella on suuri po-
tentiaali. Puuraaka-ainepohjaisilla innovaatioilla korvat-
tavia tuotteita on monia, yksinkertaisesta lämmöntuotan-
nosta korkeateknologisiin tuotteisiin kuten polttoaineisiin 
tai komposiittiin. Yleensä ihminen on kekseliäin, kun sitä 
eniten tarvitaan, moni perinteinen tuote on todennäköisesti 
tulevaisuudessa puukuitupohjainen raaka-aineeltaan.

Moitteita puun polttamisesta lämmöntuottamiseen kuu-
lee usein, perusteluina on, että se on kansantaloudellisesti 
huono vaihtoehto jalostusasteen alhaisuudesta johtuen. Sen 
kaltainen argumentti ei tosin lohduta, jos sisäilman lämpö-
tila laskee tai lämmittämisen kustannukset kohoavat, kun 
lämmöntuottaja on sitoutunut esimerkiksi Venäjältä tuota-
vaan hakkeeseen. Kun koulut ja terveyskeskukset uhkaa-
vat viilentyä, on jotain perusteellisesti mennyt pieleen. Mitä 
kansantaloudellisia hyötyjä saavutetaan muutaman sentin 
halvemmalla energiaraaka-aineella Venäjältä tai muusta 
maasta tuomalla verrattuna verotuloihin ja lähialueen työl-
listämisvaikutuksiin, jotka saavutetaan, jos käytetään koti-
maista puukuituun perustuvaa raaka-ainetta? Valitettavan 
vähälukuisia ovat ne päättäjät, jotka uskaltavat perustella 
päätöksiään pitkällä tähtäimellä, liian moni on omaksunut 
kvartaalitalousajattelutavan, joka on leimannut yhteiskun-
taa viimeisten vuosikymmenten ajan.

Kuitenkin, vaikka yleinen pyrkimys on energiaomava-
raisuuden turvaaminen, hiilisidonnan kasvattaminen, pääs-
töjen vähentäminen ja puurakentamisen edistäminen, jot-
kut järjestöt ja aktivistit osoittavat mieltään metsänhakkuita 
vastaan. Vanha sanonta että kakkua ei voi samanaikaisesti 
syödä ja silti säilyttää pätee yhä. Metsien monimuotoisuus 
ja biodiversiteetti on tietysti turvattava ja huomioitava, mut-
ta asiat on aseteltava oikeisiin perspektiiveihin; uskovatko 
kansallisten metsänhakkuiden vastustajat todella, että puu-
tuotteet, joiden raaka-aine tuotetaan ja hakataan muualla, 
tehdään meitä kestävämmin? Ja uskotaanko ulkomaalaisen 
toimijan toimitusvarmuuden olevan parempi kuin kotimai-
sen tuottajan, varsinkin kriisiajassa? Viime kuukausien mul-
listavien maailmantapahtumien tulisi antaa mietittävää.

Itsenäisen valtion tulee olla omavarainen ainakin elin-
tarviketuotannon, energiatuotannon ja puolustautumis-
kyvyn suhteen. Näistä perusedellytyksistä ei sovi tinkiä, 
vaikka lyhyellä aikavälillä ne joskus vaikuttavat epätalou-
dellisilta. Monessa mielessä meillä metsänomistajilla on 
keskeinen rooli tässä omavaraisuuden turvaamisessa, oli 
sitten kyse kansallisesta turvallisuudesta tai positiivisista 
ilmastoteoista. Ottakaamme se vastuu ja tehkäämme par-
haamme, jotta metsämme säilyvät hyväkuntoisina ja met-
siämme käytetään aktiivisesti ja kestävästi suosien sekä 
kansantaloutta, jalostavaa metsäteollisuutta, ilmastoa että 
meitä kaikkia Suomen kansalaisia!
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Tilanne Euroopassa on muuttunut ra-
dikaalisti sitten 24.2.2022, kun Venäjä 
aloitti sodan Ukrainassa. Ajatuksemme 
vaeltavat Ukrainan kansaan ja sotaan, 
jota heidän on käytävä olemassa olon-
sa säilyttämiseksi. Ukrainassa käynnis-
sä oleva tragedia on kauhistuttava ja 
käsittämätön ja ihmiset ovat suuressa 
hädässä ja kärsimyksessä. Ei voi olla 
tuomitsematta sitä, että Venäjä niin vä-
kivaltaisesti hyökkää naapurimaahan 
ja erottelematta pommittaa ja tuhoaa 
maan. Euroopan suhteellisen vakaat 
olosuhteet ovat vain muisto, eikä ku-
kaan tiedä, miten sota vaikuttaa maa-
ilmantilanteeseen. Venäjän toiminta ja 
täydellinen kunnioituksen puute huo-
lestuttaa myös Suomessa. Vuosikatsaus 
2021 on kirjoitettu ennen Ukrainan so-
taa ja tilanne oli silloin toinen.

Metsäteollisuus
Suomen talous sopeutui elämään vaihte-
levassa koronapandemiassa. Vahvempi 
kasvuvaihe maailmataloudessa seurasi, 
kun toivuttiin koronaepidemian aiheut-
tamasta taloudellisesta sokista. Suoma-
laiselle metsäteollisuudelle koronapan-
demiaan sopeutumisen vaihe on ollut 
positiivinen, sillä poikkeuksella, että pa-
periteollisuuden alasajo jatkui.

Suomalaisen metsäteollisuuden 
markkinatilanne on ollut vahva. Tämä 
heijastui sekä kemiallisen että mekaa-
nisen metsäteollisuuden tuloksiin. Me-
kaanisessa metsäteollisuudessa kar-
tongin ja havuselluloosan kysyntä oli 
erittäin hyvä. Myönteinen hintakehitys 
edesauttoi kemiallisen metsäteolisuu-
den kannattavuutta. Metsäteollisuu-
della on käynnissä kattavia investoin-
teja selluloosa- ja sahauskapasiteetin 
kasvattamiseen, mikä on hyvin positii-
vista.

Sahatavaramarkkinoilla puuraken-
tamisen korkeasuhdanne johti siihen, 
että kysyntä ja hinnat nousivat his-
toriallisen korkealle tasolle. Keskieu-
rooppalainen markkina elpyi aiempi-
en vuosien myrsky- ja hyönteistuhojen 
aiheuttamasta ylitarjonnasta kysynnän 
kasvaessa. Sahatavaran hinnat saavutti-
vat ennen näkemättömän tason, erityi-
sesti kesäsesongin aikaan, jonka jälkeen 
ne alkoivat laskea loppuvuotta kohden.

Puunkauppojen ja  
hakkuiden määrä kasvoi
Luken ennakkotietojen mukaan suo-
malaisissa metsässä hakattiin vuonna 
2021 yhteensä 75,8 miljoonaa kuutio-
metriä runkopuuta. Kasvua oli  vuosi-
tasolla 10 prosenttia ja määrä oli neljä 
prosenttia suurempi kuin viiden vuo-
den keskiarvo. Hakkuut pysähtyivät 
ennätysvuonna 2018 kolmeen pro-
senttiin. Hakkuukertymästä 65,7 mil-
joonaa kuutiometriä oli tukki- ja kui-
tupuuta. Tukkipuun kertymä ylitti 
ensimmäistä kertaa 30 miljoonaa kuu-
tiometriä ja kuusi- ja mäntytukkia ha-
kattiin enemmän kuin koskaan aikai-
semmin.

Toimintasuunnitelman  
ja budjetin  

toteuttaminen

Metsänhoito
Metsänviljelyala oli pienempi kuin 
vuotta aiemmin johtuen siitä, että hak-
kuupinta-ala vuonna 2020 oli huo-
mattavasti normaalia pienempi. Re-
viiri välitti noin 920 000 tainta. Myös 
maanmuokkausala pieneni ja oli yh-
teensä 382 hehtaaria. Taimikonhoidon 
ja nuoren metsän kunnostuksen pinta-
ala oli 824 hehtaaria.

Puukauppa
Reviirille puukauppavuosi 2021 oli 
hyvä vuosi. Korjuukelit olivat hyvät 
talvella ja talvileimikoita saatettiin ha-
kata vielä maaliskuun puolivälissä. 
Puukauppa kävi vilkkaasti ja puuta-
varan kysyntä oli erittäin hyvä kesään 
asti. Syksyn aikana kysyntä hieman ta-
saantui, mutta kaikki puut pystyttiin 
myymään. Sekä mänty- että kuusitukin 
keskihinnat nousivat koko vuoden al-
kupuoliskon. Kesän jälkeen hinnnan-
nousu pysähtyi, mutta puunhinnat oli-
vat siitä huolimatta hyvin korkealla 
tasolla koko vuoden. Joulukuun alussa 
sää kylmeni ja maa ehti jäätyä ennen 
lumen tuloa, mikä teki korjuukeleistä 
erityisen hyvät loppuvuodeksi.

Reviirin välittämän puutavaran 
määrä, sisältäen sekä pyöreän puun 
että hakkeen, nousi 613 363 kuutio-
metriin vuonna 2021. Määrä on hy-
väksyttävällä tasolla. Toimintasuunni-
telman mukainen tavoite oli 610 000 
m3, eli reviiri välitti siis suunnilleen 
budjetoidun määrän puuta.

Talous
Reviirin tilinpäätös näyttää ylijäämää 
124 432 euroa. Näin hyvän tuloksen 
vaikuttavana tekijänä oli, että vuoden 
aikaan myytiin osakkeita 132 000 eu-
rolla (voittoa 117 121 euroa). Tämä 
myynti näkyy tuloksessa. Vuoden aika-
na reviiri osti rahasto-osuuksia 300 000  
eurolla. Osakemyynnin tulot siis sijoi-
tetiin näin kokonaisuudessaan.

Muita tapahtumia,  
jotka vaikuttivat  

reviirin toimintaan

Revirin kaikki tietokoneohjelmistot 
vaihdettiin vuonna 2020. Henkilökun-

VUOSIKATSAUS 2021
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nalle muutos oli suuri ja vuoden 2021 
alussa tunnelmat olivat vähintäänkin 
huolestuneita. Kevään aikana pystyttiin 
suuri osa suorista ohjelmistovirheistä 
korjaamaan. Sitä mukaa, kun käyttäjät 
tottuivat ohjelmiin, myös asenne muut-
tui myönteisemmäksi. Elokuussa, reilut 
puoli vuotta käyttönoton jälkeen, voitiin 
todeta, että uudet ohjelmistot toimivat 
monella tapaa jopa entisiä paremmin. 
Edelleen löytyy kuitenkin puutteita, mut-
ta monia parannuksia on tehty, ja revii-
rillä on nyt verrattain toimiva ja toimin-
taan sopiva ohjelmistokokonaisuus. 

Koulutus ja tiedotus
Useimmat niistä tapahtumista, joita re-
viiri tavallisesti järjestää tai joihin osal-
listumme, peruttiin koronaepidemian 
vuoksi. Syksyllä järjestettiin perintei-
set metsätaitokilpailut metsänomistajil-
le, tällä kertaa Porvoossa. Vuoden aika-
na reviirin henkilökunta otti osaa useille 
kursseille ja jatkokoulutustilaisuuksiin, 
joista suurin osa järjestettiin etänä. Re-
viirilehti ilmestyi vuoden aikana kaksi 
kertaa. Tiedotusta täydennettiin jutuilla 
joukkomediassa ja ammattilehdissä.

Valtuusto ja hallitus 2021
Valtuuston kevätkokous pidettiin etänä 
15. huhtikuuta. Robert Haglund valittiin 
kokouksen puheenjohtajaksi. Toiminta-
kertomus sekä tilinpäätös vuodelle 2020 
vahvistetiin ja muut sääntömääräiset asia 
käsiteltiin.  

Valtuusto piti syyskokouksen 17. jou-
lukuuta. Kokous pidettiin hypridikoko-
uksena niin, että suuri osa valtuutetuista 
oli fyysisesti läsnä ja muutama osallistui 
etänä. Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin Otto von Frenckell. Reviirin toiminta-
suunnitelma vuodelle 2022 vahvistettiin. 
Tilintarkastajaksi valittiin Anders Sven-
nas, KHT reviirin kirjanpidon ja hallin-
non tarkastamiseksi ja varatilintarkasta-
jaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & 
Young Ab. Valtuusto vahvisti jäsenmak-
sun ja toimitusmaksut vuodelle 2022. Toi-
mitusmaksuja korotettiin edellisvuodesta.

Hallitus piti yhteensä kuusi kokousta 
vuoden aikana. Otto von Frenckell toimi 
puheenjohtajana ja Gösta Lundström va-
rapuheenjohtajana.

Puukaupassa pitäisi nyt olla olla myy-
jän markkinat. Yksityismetsänomis-
tajien osuus puutavaran tarjonnasta 
Suomessa on merkittävä. Puutavaran-
tuontia Venäjältä voidaan korvata kas-
vattamalla kotimaista puunhankintaa. 
Samaan aikaan tilanne on hyvin eri-
koinen markkinoiden toiminnan näkö-
kannalta, koska kotimaisen puun tarve 
ei vielä heijastu puutavaran hintoihin. 
Tilanteen tekee erikoiseksi se, että lop-
putuotteiden hinnat ja yleinen kustan-
nustaso nousevat voimakkaasti.

Puutavaran kysyntä kasvaa
Pellervon taloustutkimus PTT ennus-
taa, että kasvava kotimainen puun-
hankinta kasvattaa hakkuita kolme 
prosenttia tänä ja ensi vuonna. Se tar-
koittaisi kahden miljoonan kuutiomet-
rin kasvua kyseisinä vuosina. Kasvu 
kuulostaa kuitenkin melko maltillisel-
ta. Metsäteollisuuden lopputuotteiden 
hinnat ovat jatkaneet nousuaan vuo-
den vaihteesta lähtien ja sen seuraukse-
na tuotantomäärien voisi odottaa nou-
sevan korkeiksi.

Viime vuonna venäläinen puuta-
varantuonti kohosi yli 9 miljoonaan 
kuutiometriin, mistä pelkästään koi-
vukuitupuun osuus oli 4 miljoonaa 
kuutiometriä ja toiset 4 miljoonaa kuu-
tiometriä oli haketta. PTT ennustaa, 
että Suomen metsäteollisuuden puuta-
varankäyttö laskee viisi prosenttia tänä 
vuonna ja kasvaa seitsemän prosenttia 
ensi vuonna. Kotimaisen puun kysyn-
nän odotetaan sitä vastoin kasvavan 
voimakkaasti jo tänä vuonna.

Venäjältä energiakäyttöön tuodun 
hakkeen määrä on ollut melko suuri, 
arviolta kaksi miljoonaa kuutiometriä 
vuodessa, mikä on noin 20 prosent-
tia Suomen metsähakkeen käyttömää-
rästä. Tavaralajeista metsäenergian 
kysyntä ja ostoaktiivisuus on alkanut 
ensimmäisenä kohota. Muiden tavara-
lajien eli tukki- ja kuitupuun kysyntä 
on ollut heikompaa.

Kysynnän ja tarjonnan 
suhde
Kuituteollisuudella ei ole ongelmia mak-
sukyvyssä. UPM, Stora Enso ja Metsä 
Group tekivät kokonaistuloksena 3,8 
miljoonaa euroa voittoa viime vuonna. 
Huolimatta silminnähden hyvästä kan-
nattavuudesta, kuitupuun keskihinta 
nousi Luonnonvarakeskuksen hintati-
laston mukaan Suomessa viime vuonna 
vain kahdesta kolmeen prosenttia.

Sahatavaran vientihinnat nousi-
vat viime vuonna melkein 400 euroon 
kuutiometriltä. Valitettavasti tämä ei 
heijastunut tukkihintojen kehitykseen. 
Sahatavaran markkinat ovat edelleen 
vahvat. Tällä hetkellä havupuutavaran 
vientihinta on lähellä 300 euroa kuu-
tiometriltä. Metsänomistajan näkö-
kulmasta olisi kohtuullista, että lop-
putuotteiden hinnat  näkyisivät jollain 
tapaa myös puutavaran hinnoissa. 

Ukrainan sodan koskettamat kon-
fliktimaat ovat tuoneet sahatavaraa 
EU:hun suunnilleen vastaavan määrän 
kuin mitä Suomesta on vuosittain yh-
teensä viety sahatavaraa. Pakotteista ja 
sertifikaatin peruuttamisesta johtuen 
konfliktipuuta ei enää tule markkinoil-
le. Keski-Euroopassa tukkipuun hinta-
taso on tästä johtuen noussut voimak-
kaasti, mutta kantohinnat Suomessa 
eivät vielä ole reagoineet lopputuottei-
den voimakkaaseen hinnannousuun.

Viime kuukausien aikana olemme 
nähneet, että Euroopan ja maailman ti-
lanteet ovat muuttuneet täysin ja van-
hat käsitykset on käännetty kumoon. 
Tässä markkinatilanteessa herää kysy-
mys, voiko edelleen uskoa, että Suo-
men puutavaramarkkinoilla kysyntä 
ja tarjonta ovat puunhinnan oikeuden-
mukaisesti ja aidosti määräävät tekijät. 
Huhtikuun alussa kotimaiset puuta-
varaliikkeet ovat ilmoittaneet 20 – 30 
prosentin korotuksista puutuotteiden 
hintoihin. Puutavaran hinnat eivät kui-
tenkaan ole nousseet, joten joku ottaa 
välistä ja reilusti.

KOTIMAISEN PUUN KÄYTÖN 
ODOTETAAN KASVAVAN
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PEFC-SERTIFIOINNIN AUDITOINTI JA 
POIKKEAMAT SYKSYLLÄ 2021

Teksti: Henrik Holmberg

Eteläinen metsäreviiri kuuluu läntiseen 
PEFC-sertifiointialueesen ja ulkoiset 
auditoinnit järjestettiin viikoilla 38 ja 
39 vuonna 2021. Läntiseen sertifioin-
tialueeseen kuuluvat Uusimaa, Varsi-
nais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, 

Pirkanmaa, Päijät-Häme, Keski-Suo-
mi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kes-
ki-Pohjanmaa sekä Ahvenanmaa. Alu-
een auditoinnit toteutti auditointiyritys 
Kiwa Inspecta ja alueen toimijoita ta-
vattiin Pirkanmaan, Etelä-Pohjan-

maan, Lounais-Suomen, Satakunnan, 
Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja 
Hämeen maakunnissa. Metsäreviirin 
alueella auditointia ei suoritettu vuon-
na 2021.

Auditoinnin aikana havaittiin kui-
tenkin poikkeamia, jotka vaativat toi-
menpiteitä. Läntisen alueen sertifi-
kaatti on edelleen voimassa, mutta sen 
säilymisen edellytyksenä on, että ulkoi-
sen arvioijan havaitsemiin puutteisiin 
tehdään korjaavia toimenpiteitä!

Metsäsertifiointitoimikunta on kä-
sitellyt havaittuja poikkeamia ja halu-
aa kiinnittää huomiota niiden syihin 
sekä korjaaviin toimenpiteisiin, joilla 
pyritään ennaltaehkäisemään poikke-
amat. Toimikunta muistuttaa korjat-
tavista asioista ja toimijoiden vastuulla 
on toteuttaa ne. Lisäksi ulkoinen arvi-
oija kontrolloi toteutusta määräaikais-
arvioinneissa. 

Seuraavilla sivuilla on kuvattu poik-
keamien keskeiset syyt ja niihin esite-
tyt ratkaisut metsäreviirin osalta. Täs-
sä jutussa käsitellään tarkemmin niitä 
asioita, jotka koskevat metsänomista-
jia ja metsänomistajien itse tekemiä töi-
tä metsissä. Syksyllä 2022 auditointien 
yhteydessä auditoija tarkastelee toimi-
kunnan suosittelemien toimenpiteiden 
toteutusta. 

Metsänkäyttöilmoitus:
Metsänkäyttöilmoituksia ei ole tehty 
kattavasti
• Metsänkäyttöilmoituksen tekemi-

nen koskee myös metsänomista-
jan itse tekemiä hankintahakkuita. 
Metsänkäyttöilmoitus tehdään vä-
hintään 10 vrk ennen hakkuuta ja 
ilmoitus on voimassa kolme vuot-
ta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä kotitarvehakkuusta eikä pie-
nikokoisen keskiläpimitaltaan enin-
tään 13 cm:n puuston hakkuusta, 
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elleivät ne kohdistu erityisen tärke-
ään elinympäristöön. Mutta myös 
ennen tuulenkaatojen hakkaamis-
ta pitää tehdä metsänkäyttöilmoi-
tus metsäkeskukselle, jos puita on 
tarkoitus myydä. Kannattaa aina 
ennen hakkuuta olla yhteydessä 
metsäreviirin alueneuvojaan, joka 
auttaa metsänkäyttöilmoituksen te-
ossa. 

Taimikonhoito:
Vuotuisesta taimikonhoitotarpeesta on 
tehty 51 % (suoritustasovaatimus vä-
hintään 60 %)  
• Metsänomistajien kannattaa nyt ke-

sällä käydä katsastamassa omia tai-
mikoitaan ja olla yhteydessä met-
säreviirin alueneuvojaan, joka voi 
neuvoa Kemera-tukien hakumah-
dollisuuksista ja tietysti myös siinä, 
miten itse työt saadaan hoidettua, 
jos metsänomistaja ei itse pysty nii-
tä tekemään. Ongelmana metsärevii-
rin toimialueella lähinnä kaavoitetut 
alueet, joillametsälaki ei ole voi-
massa ja joilla Kemera-tukea ei sik-
si myönnetä. Mutta oikea-aikainen 
taimikonraivaus kannattaa tietys-
ti myös ilman tukimahdollisuuksia, 
sillä taimikoiden hoito on järkevää 
niin taloudellisesti kuin ilmaston ja 
hiilensidonnan kannalta.

Taimikonharvennuksen 
hyötyjä on monia:
• parhaille puille tulee kasvutilaa, jol-

loin kasvu nopeutuu
• poistetaan huonolaatuiset puut, jol-

loin laatu paranee
• saadaan elinvoimainen puusto, joka 

on kestävämpi tuhonaiheuttajia, esi-
merkiksi lunta, hirviä, hyönteisiä ja 
sieniä, vastaan.

• harvennetussa metsikössä puuston 
laatu on parempi kuin hoitamatto-
massa metsikössä, jolloin hakkuissa 
saatava puutavara on arvokkaam-
paa

• ensiharvennuksesta kertyy järeäm-
pää puuta, hakkuu on halvempaa ja 
tuloja syntyy enemmän

• myös myöhemmät harvennukset 
tuottavat enemmän puunmyyntitu-

loja, koska niistä saadaan järeämpää 
ja arvokkaampaa puuta

• nopeamman järeytymisen ansiosta 
uudistushakkuun puunmyyntitulot 
aikaistuvat.

Säästö- ja  
runkolahopuusto:
Säästöpuiden jättämisessä leimikko-
kohtaisia puutteita 
• Säästöpuut suositellaan merkittä-

väksi kartalle leimikon suunnitte-
luvaiheessa. Myös maastossa suo-
sitellaan, että säästöpuuryhmät 
merkitään kuitunauhalla, jotta en-
nakkoraivausta ei suoriteta nii-
den alla. Tämä koskee tietysti myös 
omatoimisia metsänomistajia sekä 
harvennuksissa että uudistushak-
kuissa. Säästöpuut ovat tarkoitus 
jättää metsään lahoamaan ja siksi 
säästöpuiden tuulenkaatoja ei kor-
jata. Säästöpuiden tarkoitus on, että 
lahoavaa puuta kaikissa muodossa 
löytyisi metsästä koko ajan. Hak-
kuissa pysyvästi jätettyjen säästö- ja 
lahopuiden lukumäärä on yhteensä 
keskimäärin vähintään 10 kappalet-
ta hehtaarilla leimikkotasolla.

Vesiensuojelu vesistöjen 
läheisyydessä:
Puutteita suojakaistojen huomioinnissa  
• Vesistöihin luokitellaan kuuluvan 

meret, järvet, lammet, joet ja purot. 
Suojakaistan leveys on rannan kas-
villisuus ja maaston muoto huomi-
oon ottaen vähintään 5–10 metriä. 
Suojakaistan tarkoituksena on sitoa 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. 
Siksi suojakaistaa ei pidä ennakko-
raivata eikä siihen saa tehdä maan-
muokkausta tai jättää oksia ja lat-
voja maahan. Suojakaistalle voidaan 
jättää hakkuun säästöpuut.

• Myös vesiensuojelu ja suojakaisto-
jen merkitystä pitää ottaa huomioon 
kunnostusojitusten yhteydessä.

Luonnonhoidolliset  
poltot ja kulotukset:
Kulotustavoite ei täyttynyt  (10 kulo-
tusta ja 11 paloa < 25kpl/vuosi läntisel-
lä sertifiointialueella)
• Metsäreviirin alueella ei tehty kulo-

tuksia viime kesänä. On vaikeaa löy-
tää sopivia alueita suunniteltuun ku-
lotukseen metsäreviirin toimialueella. 
Asutusta on yleensä aina lähellä met-
siä, ja edellinen kesä ei ollut suotui-
sa kulotukselle. Metsäpaloja esiin-
tyi kyllä muutamia, mutta ne eivät 
yleensä ole metsätalouden kannalta 
hyviä. Jos metsänomistajilla on sopi-
via kohteita ja kiinnostusta kulotuk-
seen voi ottaa yhteyttä metsäreviirin 
alueneuvojaan tässäkin asiassa.

Uudet PEFC-standardit 
otetaan käyttöön vuoden 
2022 loppupuolella
Nykyiset PEFC-standardit ovat olleet 
käytössä vuodesta 2016 ja tulevana 
syksynä PEFC-standardit päivittyvät 
ja uudet standardit otetaan käyttöön 
syksyllä 2022. Suurimmat muutok-
set verrattuna nykyisiin standardeihin 
koskevat vesistöjen suojakaistoja ja 
säästöpuiden määrää ja laatua. Revii-
rin jäsenet ovat mukana sertifioinnissa 
jäsenyyden perusteella ja muutoksista, 
jotka vaikuttavat suoraan metsänomis-
tajille kerrotaan tarkemmin syksyllä 
myös jäsenlehdessä.
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Laki metsätuhojen torjunnasta on 
muuttunut 1.1.2022. Määrät tuoreen 
havupuutavaran poiskuljetuksesta ovat 
muuttuneet ja muutoksia on tullut 
myös juurikäävän torjunnan velvoittei-
siin.

Tuore puutavara on  
poistettava määräaikaan 
mennessä 
Poistamisvelvoite vaihtelee eri osissa 
maata. Metsäreviirin toimialue kuuluu 
A-alueeseen (eteläinen Suomi). Edelli-
sen vuoden syyskuun alun ja kuluvan 
vuoden toukokuun lopun välisenä ai-
kana kaadettu havupuutavara on kul-
jetettava pois hakkuupaikalta tai vä-
livarastosta seuraavien päivämäärien 
mennessä: mäntykuitupuu ennen 1.7. 
ja kuusikuitupuu ennen 15.7. Aikara-
jat ovat samat kuin ennen lakimuutos-
ta reviirin toimialueella.

Lisäksi kuluvan vuoden kesä-elo-
kuussa A-alueella kaadettu kuusipuu-
tavara on kuljetettava pois 30 päivän 
sisällä hakkuusta. Puutavaran poisto-
velvoite koskee käyttötarkoituksesta 
riippumatta puutavaraa, joka on tyvi-
läpimitaltaan yli 10 senttimetriä. 

Mäntypuutavaraa koskevia vel-
voitteita ei sovelleta hakkuupaikalla 
tai välivarastossa sijaitsevaan yksittäi-
seen puutavara- tai energiapuupinoon, 
jonka tilavuus on enintään 50 kiinto-
kuutiometriä, aiemmin raja on ollut 
20 kiintokuutiometriä. Pino katsotaan 
yksittäiseksi, jos se sijaitsee vähintään 
200 metrin päässä muista vastaavista 
pinoista.  

Poistovelvoitetta ei sovelleta puuta-
varapinoon, jonka tilavuudesta enin-
tään puolet on tyviläpimitaltaan yli 10 

senttimetriä olevaa mänty- tai kuusi-
puutavaraa. Poistovelvoite ei myös-
kään koske jo kuollutta puuta tai laho-
puuta. 

Jos et puutavaran omistajana pys-
ty poistamaan puutavaraa siten kuin 
metsätuhojen torjunnasta annettu laki 
edellyttäisi, voidaan myös esimerkik-
si peittää pinot niin ettei puutavarasta 
pääse merkittävästi leviämään metsä-
tuhoja aiheuttavia hyönteisiä. 

Poista myrskytuho- 
alueilta vahingoittuneet 
puut 
Myös vahingoittunut havupuu on pois-
tettava metsästä, jos sen määrä ylittää 
metsätuholaissa määritellyt rajat. Kor-
jaa puiden omistajana mahdolliset va-
hingoittuneet puut kuten tuulenkaadot 
metsiköistä ja välivarastoista ennen 
edellä mainittuja alueellisia määräaiko-
ja. Poista vahingoittuneet, tyviläpimi-
taltaan yli 10-senttimetriset kuusipuut 
10 kuutiometriä hehtaarilla ylittäväl-
tä osalta ja kaarnoittuneet, tyviläpimi-
taltaan yli 10-senttimetriset mäntypuut 
20 kuutiometriä hehtaarilla ylittäväl-
tä osalta. Maanomistajan tulee ilmoit-
taa Metsäkeskukselle vahingoittunei-
den puiden poistamatta jättämisestä 
jos määrät ovat suuremmat kuin edellä 
mainitut.

Juurikäävän torjunta 
Metsän hakkaajan on huolehdittava 
kivennäis- ja turvemaalla tehtävän kas-
vatus- ja uudistushakkuun yhteydes-
sä juurikäävän torjunnasta juurikää-
vän leviämisen riskialueella toukokuun 
alun ja marraskuun lopun välisenä ai-
kana. 

Juurikääpää on torjuttava, jos sen 
leviämisen riskialueella on:
1) kivennäismaalla ennen hakkuuta 
mäntyä tai kuusta taikka molempia yh-
teensä yli 50 prosenttia metsikön puus-
ton tilavuudesta;
2) turvemaalla ennen hakkuuta kuus-
ta yli 50 prosenttia metsikön puuston 
tilavuudesta;
3) eteläisen Suomen alueella turve-
maalla ennen hakkuuta mäntyä tai 
kuusta taikka molempia yhteensä yli 
50 prosenttia metsikön puuston tila-
vuudesta.

Juurikäävän torjunnan hyväksyt-
tävät torjuntamenetelmät ovat kanto-
käsittely hyväksytyllä kasvinsuojelu-
aineella, puulajin vaihto lehtipuuksi 
uudistushakkuun jälkeen tai muu vai-
kutukseltaan vastaava toimenpide. 
Kantojen nosto ja kulotus eivät ole hy-
väksyttäviä torjuntamenetelmiä.

Kantokäsittely on tehtävä siten, että 
kaikki läpimitaltaan yli 10 senttimetriä 
olevat havupuiden kannot käsitellään. 
Kasvinsuojeluaineen tulee peittää vä-
hintään 85 prosenttia kunkin käsiteltä-
vän kannon pinnasta.

Juurikäävän torjunta-
velvoite lievenee  
väliaikaisesti 6.5. alkaen
Maa- ja metsätalousministeriön asetus-
muutos lievensi juurikäävän torjunta-
velvoitetta 6.5.2022 alkaen. Perusteena 
muutokselle ovat Ukrainan sodasta ja 
Venäjän-pakotteista johtuvat ongelmat 
urean saatavuudessa. Ureaa käytetään 
juurikäävän torjunta-aineena.  Torjun-
ta-aineen loppuminen johtaisi hakkui-
den keskeytymiseen ja asetusmuutok-
sella pienennetään tätä riskiä.  

MUUTOKSIA LAKIIN 
METSÄTUHOJEN 
TORJUNNASTA 

teksti: Metsäkeskus, Henrik Holmberg

Juurikääpää torjutaan käsittelemällä 
kannot torjunta-aineella hakkuun yh-
teydessä.  Kuva: Johanna Kleemola
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Juurikäävän torjuntavelvoite lie-
vennettiin 6.5.2022 alkaen. Kun ase-
tusmuutos tuli voimaan, juurikääpää 
ei tarvitse torjua turvemailla tehtä-
vien hakkuiden yhteydessä. Velvolli-
suutta torjuntaan ei myöskään ole, jos 
hakkuuvuorokauden alin lämpötila 
hakkuukohteella on alle 7 celsiusastet-
ta. Muutokset torjuntavelvoitteeseen 
ovat voimassa 30.11. saakka.  

Ennen asetusmuutosta juurikääpää 
on pitänyt torjua myös turvemailla ja 
torjuntaan edellyttävä lämpötilaraja on 
ollut 0 celsiusastetta.  

Juurikääpää tulee torjua sen leviä-
misen riskialueilla toukokuun alun ja 

marraskuun lopun välisenä aikana. 
– Torjuntavelvoitteen lieventämi-

nen lisää juurikäävän leviämisen ris-
kiä, sille ei mahda mitään. Juurikäävän 
aiheuttamat taloudelliset menetykset 
metsänomistajille ovat arviolta 50–60 
miljoonaa euroa vuodessa. Jos torjun-
ta-aineita vaan riittää, torjuntaa olisi 
hyvä tehdä entisten kesien malliin, sa-
noo valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen 
Suomen metsäkeskuksesta. 

Sekä kuusen juurikääpä että män-
nyn juurikääpä ovat yleisiä koko eteläi-
sessä ja keskisessä Suomessa ja niiden 
levinneisyysalue laajenee kohti pohjois-
ta.    

 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

Juurikäävän torjunta  
perustuu kantokäsittelyyn 
Juurikäävän torjunta hakkuun yhte-
ydessä perustuu ensisijaisesti kanto-
käsittelyyn. Kantokäsittely voidaan 
toteuttaa joko urealla tai harmaaor-
vakkasienellä. Ureaa käytetään tällä 
hetkellä torjunta-aineena yli 90 prosen-
tissa kaupallisista hakkuista.  

Harmaaorvakkasieneen perustuvan 
biologisen torjunta-aineen osuus on ol-
lut alle 10 prosenttia. Kantokäsittely-
liuoksen kulutus vuonna 2021 oli noin 
10 miljoonaa litraa. Tehoaineena käy-
tettävän urean osuus kantokäsittelyliu-
oksessa on noin kolmannes.

KÄY KOTISIVULLAMME

WWW.REVIR.ORG
OSALLISTU KILPAILUUN  

& VOITA
METSURI PÄIVÄKSI

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!

Toimistohenkilökunta on lomalla 11-31.7.2022 ja silloin toimistomme ovat suljettuina.
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Ralf Bergström on maaliskuun alusta 
voinut ottaa aamut vähän rennommin. 
”Jokainen päivä on ollut täynnä toimin-
taa, mutta tämä nykyinen stressi on aika 
mieluisaa, päätän aamulla itse mitä teen. 
Täytin keväällä 65 vuotta ja katsoin, että 
nyt olisi sopiva aika antaa kapula eteen-
päin, kun talven hakkuutoimeksiannot 
ovat loppusuoralla”, nauraa Appe. Vaik-
ka hän on elänyt nuoruusvuotensa Hel-
singissä, hän sanoo: ”Pidän itseäni kyl-
lä porvoolaisena, täällä olen syntynyt 
ja viettänyt kaikki kesät perheen mö-
killä Pellingissä.” Appe aloitti Porvoos-
sa reviirillä vuonna 2005, kun Sven-Olof 
Lindberg, joka oli toiminut metsänomis-
tajien neuvojana Porvoon länsipuolella, 
siirtyi eläkkelle. Appe valmistui vuon-
na 1985 metsätalousinsinööriksi Tam-
misaaren metsäopistosta ja ehti olla vä-
hän aikaa töissä Tehdaspuulla ja välillä 
maankartoitustehtävissä ennen kuin siir-

Robert Hansson on palkattu metsäneu-
vojaksi Porvoossa Ralf Bergströmin jää-
tyä eläkkeelle. ”Aloitin jo tammikuussa 
ja ehdin tehdä työtä Appen kanssa pari 
kuukautta ennen kuin hän siirtyi eläk-
keelle maaliskuun alussa. Uuden työpai-
kan rutiineihin ja vastuualueeseen tutus-
tuminen vie aina aikaa ja olen kiitollinen 
Apelta saamistani vinkeistä”, selittää 
Robert. Robert on kotoisin Liljendalista, 
missä hän myös asuu. ”Kotitila oli aika 
pieni, joten isäni osti 90-luvun alussa 
harvesterin ja ryhtyi urakoitsijaksi. Siitä 
kiinnostukseni metsää kohti alkoi. Kävin 
ensin kaksivuotisen metsäalan perustut-
kinnon Tammisaaren metsäkoulussa ja 
sen jälkeen jatkoin Mustasaaressa met-
säkoneen kuljettajaksi”, muistelee Ro-
bert. Metsäkoneenkuljettajana hän teki 
työtä enimmäkseen harvesterin puikois-
sa eri urakoitsijaoille. Vuosituhannen 
alussa kovat myrskyt riepottelivat Man-

ner-Euroopan metsiä mm. Ranskassa, 
Saksassa ja Ruotsissa. ”Olin 3-4 vuotta, 
eri jaksoissa, selvittelemässä tuulenkaa-
toja ulkomailla, minkä jälkeen jatkoin 
kotona Suomessa hakkuutöissä. Ehdin 
tehdä hakkuita suunnilleen 15 vuotta, 
kunnes rupesin miettimään uusia haas-
teita ja päätin lukea metsätalousinsinöö-
riksi. Valmistuin kolmen opintovuoden 
jälkeen Noviasta vuonna 2020”, ker-
too Robert jatko-opiskelustaan. Ennen 
kuin Robert tuli reviirille hän työskente-
li Koskitukilla hankintaesimiehenä. ”Työ 
Koskitukilla oli mielenkiintoista ja opet-
tavaista. Opiskeluaikana olin työharjoit-
telussa reviirillä ja tunsin, että työilma-
piiri kollegojen kesken oli hyvä, joten 
päätin tulla kokeilemaan, kun tilaisuus 
tarjoutui. Nyt olen ollut noin neljä kuu-
kautta täällä ja hienolta tuntuu. Olen ke-
vään aikana tutustunut moneen metsän-
omistajaan ja toivon, että moni muukin 

alueen metsäomistajista uskaltaa ottaa 
yhteyttä, jos joku metsäasia askarruttaa. 
Minut tavoittaa varmimmin puhelinnu-
merosta 050-4787717, tai sähköpostit-
se osoitteesta robert.hansson@revir.org”, 
sanoo Robert.

Vapaa-ajan ongelmia Robertilla ei 
ole. ”Jos asuu tilalla, jossa on paljon van-
hoja rakennuksia niin vapaa-ajan huolia 
ei ole”, nauraa Robert. ”Vietän myös 
paljon aikaa pojan harrastusten parissa, 
vien häntä autolla eri tilaisuuksin. Käym-
me myös yhdessä kalassa ja retkeilemme 
luonnossa”, lopettaa Robert.

tyi Metsäkeskukselle metsäsuunnitteli-
jaksi. ”Olin lähes kaksikymmentä vuotta 
Metsäkeskuksella metsäsuunnittelijana. 
Siellä opin tuntemaan seudun metsät ja 
metsänomistajat. Ehdin monelle met-
sänomistajalle tehdä kaksikin metsäta-
loussuunnitelmaa. Kun siirryin reviirille 
töihin, sain ruveta toteuttamaan suun-
nitelmien hakkuu- ja hoitoehdotuksia. 
Täytyy kyllä myöntää, että metsäsuun-
nitelmien tekeminen oli mielenkiintois-
ta, mutta metsänhoitotöiden suunnittelu 
ja toteuttaminen on vielä hauskempaa. 
Reviirityön parhaimpiin hetkiin lasken 
ne hetket, jolloin olin metsänomistajan 
kanssa metsässä, missä keskustelimme 
metsäasioista ja suunnitelimme tulevia 
hakkuu- ja hoitotöitä. Valitettavasti ajat 
ovat muuttuneet; tämän päivän metsän-
omistaja tekee viisi päivää viikossa työtä 
tilan ulkopuolella ja yhteydenpito tapah-
tuu usein puhelimetse tai sähköpostin 
kautta. Omatoimiset hankintahakkaa-
jat ovat aika harvassa kylillä tänä päi-

vänä. Moni metsänomistaja on täysin 
riippuvainen ulkopuolisesta avusta met-
sänhoito- ja hakkuutöissä. Meidän on 
kehitettävä toimintaamme niin, että ta-
voitamme kaikki metsänomistajat jat-
kossakin”, tuumii Appe. 

Kun Appe muistelee metsämie-
henuraansa, niin mukaan mahtuu paljon 
hyvää ja tietenkin vähän pahaakin. ”Se 
on nyt vain niin, tämän päivän työelä-
mässä ei pärjää ilman tietokoneita ja pa-
perityötä, sen kanssa on elettävä vaikka 
ei aina maistuisi. Parasta tässä työssä on 
hienot työkaverit, metsurit, urakoitsijat 
ja metsänomistajat. Ja toisaalta; samois-
ta ryhmistä löytyy aina joku, joka nostaa 
verenpainetta”, nauraa Appe.

Eläkeläisenä Appe ei jää istumaan 
joutilaana. ” Minulla on kaksi lastenlas-
ta, viisi- ja kaksivuotiaat, jotka kyllä pi-
tävät minut kiireisenä. Sen lisäksi olen 
yli kaksikymmentä vuotta käynyt ratsas-
tamassa 2-3 kertaa viikossa. Kesät vie-
tän tietysti mökillä Pellingissä”, päättää 
Appe.

RALF ”APPE” BERGSTÖM SAI URAKAN VALMIIKSI
Teksti: Torolf Finnbäck

ROBERT HANSSON JATKAA METSÄNEUVOJANA APPEN JÄLKEENROBERT HANSSON JATKAA METSÄNEUVOJANA APPEN JÄLKEEN
Teksti: Torolf Finnbäck
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linpesässä tai yhtymässä, on hyvä il-
moittaa metsäreviirille etukäteen, jotta 
kirjautuminen palveluun käy sujuvam-
min ja saa metsäsuunnitelmat näkyviin 
kerralla. Samalla tavalla kuin Metsäse-
laimessa palvelusta saa parhaan hyö-
dyn, jos on olemassa suhteellisen tuore 
metsäsuunnitelma.

Kaikkia palveluita, joita OmaMetsä 
tarjoaa, ei tietystikään tarvitse käyttää. 
Yhteyttä saa tuttuun tapaan omaan 
alueneuvojaan puhelimitse ja sähkö-
postilla myös tästä eteenpäin. Kannatta 
siis käyttää niitä osia palvelusta, joista 
on itselle hyötyä. OmaMetsä-palvelua 
kehitetään koko ajan uusilla ominai-
suuksilla eikä oma paikallinen reviirin 
alueneuvoja, joka yleensä tuntee met-
sän hyvin, välttämättä tunne kaikkia 
mahdollisia ongelmatilanteita teknisel-
lä puolella. Silloin kehittämispäällik-
kö Henrik Holmberg vastaa mielellään 
kysymyksiin ja yrittää selvittää asioita. 

Voit ottaa palvelun  
käyttöön seuraavasti:
1. Siirry osoitteeseen www.omametsa.fi
2. Uutena käyttäjänä luot käyttäjäni-

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

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

sähköpostiosoitteeseen. Syötä koo-
di palveluun. Jos vahvistusviestin 
saapuminen viipyy, tarkista sähkö-
postisi roskapostikansio siltä varal-
ta, että viesti on mennyt sinne.

5. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla 
sinun on tunnistauduttava vahvan 
tunnistautumisen kautta (pankki-
tunnukset). Tämän jälkeen palvelu 
hakee kaikki kiinteistöt, jotka omis-
tat, maanmittauslaitoksen tietokan-
noista (myös esim. tontit, jotka ei-
vät ole metsämaata). Reviirillä ei 
välttämättä ole tietoa kaikista omis-
tamistasi kiinteistöistä.

Suosittu Metsäselain-sovellus korvau-
tuu OmaMetsä-palvelulla, joka on kaik-
kien Suomen metsänhoitoyhdistysten 
jäsenten käytössä maaliskuusta 2022 
lähtien. Metsäselain toimii vielä vähän 
aikaa, mutta sitä ei voi enää ladata.

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 kirjautua molem-
milla kieliversioilla. Kirjautuminen ta-
pahtuu kuten muissa verkkopalveluissa 
niin, että rekisteröidytään ja luodaan 
käyttäjätili. Jotta saa kytkettyä omista-
mansa kiinteistöt palveluun, pitää vie-
lä kirjautua kerran pankkitunnuksilla. 
Tässä vaiheessa metsänomistaja näkee 
metsäkeskuksen avointa kuviodataa. 
Jotta saa kytkettyä oman metsäsuun-
nitelmansa palveluun, pitää ilmoittaa 
metsäreviirille joko palvelun kautta tai 
mielellään ennen rekisteröitymistä niin, 
että metsäsuunnitelmat voidaan kytkeä 
palveluun metsäreviirin puolelta. Jos 
metsänomistaja omistaa metsätilansa 
yksin tämä hoituu helposti. Jos metsä-
kiinteistöjä omistaa esimerkiksi avio-
puolison kanssa, pitää metsäreviirin 
puolelta tehdä muutamia kytkentöjä, 
jotta voidaan varmistaa, että omistaja 
näkee vain omistamiensa kiinteistöjen 
tiedot. Samoin jos on osakkaana kuo-

6. Mene palvelussa Omat tiedot -> 
Jäsenyystiedot (alhaalla). Jos jä-
senyystiedot puuttuvat, valitaan 
listasta Södra skogsreviret  ja paine-
taan nappia Lähetä pyyntö puuttu-
van jäsenyyden tarkistuksesta. Sil-
loin metsäreviirille menee viesti, 
että tietoja pitää linkittää. Jos ei tee 
tätä, palvelussa näkyy oman metsä-
suunnitelman sijaan metsäkeskuk-
sen keräämä avoin kuviodata, joka 
on tehty laserskannaus-menetelmäl-
lä. Metsätiedon lähde palvelussa 
kuuluu olla MHY:n metsäsuunni-
telma, jos kaikki on mennyt oikein. 

Omametsä-sovellus puhe-
limessa tai tabletilla
Android-laitteilla haetaan OmaMetsä-
sovellus Play-kaupasta. Lataa sovellus 
ja kirjaudu samoilla tunnuksilla kuin 
verkkopalvelussa.

IOS-käyttäjille (iPhone) ei ole vielä 
mobiilisovellusta olemassa. Safari-selai-
messa valitaan jakamispainiketta (kuva 
alhaalla) ja sieltä valitaan toiminto Li-
sää Koti-valikkoon. Silloin OmaMetsä 
toimii kuin mobiilisovellus. IOS-käyttä-
jillä on välillä esiintynyt ongelmia saa-
da GPS-paikannus toimimaan ja silloin 
täytyy muuttaa asetuksia Safarissa.

OMAMETSÄ-SOVELLUS 
KORVAA METSÄSELAIMEN 

MAALISKUUSSA 2022
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Tutustu etuihin ja hyödynnä ne jo tänään:
www.mtkhankinnat.fi

Tee edullisia kauppoja Tutustu MTK Hankintojen neuvottelemiin jäsenetuihin ja hyödynnä MTK- ja Mhy- 
jäsenten huomattavat alennukset verkkokaupassa tai toimipisteissä.

30 sopimuskumppanin jäsenedut sinulle

Mhy:n jäsenenä saat  
MTK Hankintojen neuvottelemat 
jäsenedut 30 tunnetulta 
yhteistyökumppanilta. Edut ovat 
taloudellisesti merkittäviä ja ne 
on neuvoteltu tukemaan jäsenten 
yritystoimintaa ja elinkeinoa. 
Jäsenedut ovat kokonaan 
yhteistyökumppaneiden  
rahoittamat ja saat ne  
helposti ja veloituksetta käyttöösi.

MTK HANKINTOJEN JÄSENEDUT  

MHY-JÄSENILLE 

HUOMIO!
I LMOI TA  MUUTOKS I S TA

Eteläinen metsäreviiri ry, joka on Svenska lantbruksproducenters central-
förbund rf – SLC:n jäsen, laskuttaa jäsenmaksunsa itse kuten ennenkin. 
Tämä tarkoittaa sitä että reviirin jäsen, joka on myös MTK:n jäsen, saa 
jäsenmaksulaskun kummaltakin organisaatiolta. Metsäreviirin jäsen maksu 
ei sisälly MTK:n jäsenmaksuun!

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

Jotta saisimme palveltua teitä ja pystymme vastaamaan asetuksen vaateisiin, 
pyydämme teitä ilmoittamaan 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

Pian MTK Hankintojen 
jäsenedut ovat myös 

metsänhoitoyhdistysten 
jäsenten käytettävissä

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat 
alennuksia mm. henkilö- ja pakettiau-
toista, teollisuustuotteista, työkaluis-
ta, rakennustarvikkeista, koneista, va-
raosista, polttonesteistä, renkaista ja 
huonekaluista. Jäsenedut ovat koko-
naan yhteistyökumppanien rahoitta-
mat. 

Edullisia alennuksia  
sinulle joka olet jäsen
Alennukset vaihtelevat eri sopimuksil-
la ja eri tuotteilla, edut voidaan hyö-
dyntää kun jäsenmaksu on maksettu. 
Useimpien etujen käyttöön avataan 
tili mtkhankinnat.fi:ssä jotta jäsenyys 
voidaan kytkeä eri alennussopimuk-
siin. Jäsenyys vahvistetaan täyttämällä 
jäsennumerosi ja postinumerosi.

Tietyt alennukset myönnetään näyt-
tämällä jäsenkorttia ostohetkellä mut-
ta jotkut sopimuskumppanit edellyt-
tävät Y-tunnusta koska jäsenedut ovat 
kehitetty yrittäjille. Jäsenten tunnista-
miseen MTK Hankintojen tietokanta 
käyttää jäsennumeroa ja/tai Y-tunnus-
ta metsäreviirin jäsenrekisterissä.

1212



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

MT Metsä Digi -tilauksella luet kaikki Maaseudun Tulevaisuuden ja Aarteen 
metsäsisällöt ja -palvelut verkossa. Voit lisätä tilaukseesi myös ajankohtaislehti  

MT Metsän kotiinkannettuna 10 kertaa vuodessa.

Tilaa MT Metsä nyt ja  
ole oman metsäsi asiantuntija.

Tarjous on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Paperisiin laskuihin lisätään 2,90 € paperilaskulisä. Tilaus jatkuu 
vaivattomana kestotilauksena kulloinkin voimassa olevaan edulliseen kestotilaushintaan. Viestimedia Oy / Asiakaspalvelu, 
PL 440, 00101 Helsinki, puh 020 413 2277 (ark 8-21). Puhelun hinta on 8,35 senttiä/puhelu + 16,69 senttiä/min. Asiakastietoja 
koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta viestimedia.fi.

Lehti + Digi 
 nyt vain

Kestotilauksena

1290
€/kk

MT Metsä Digi 
nyt vain

Kestotilauksena
1090

€/kk

Tilaa soittamalla!
020 413 2277

Tilaa netissä!
MT.FI/MHYjasen 

Mainitse tilaustunnus TAM2038tai käytä oheista QR-koodia

LEHTI METSÄSTÄ

TAIMIKONRAIVAUSKURSSEJA OMATOIMISILLE  
METSÄNOMISTAJILLE PIDETÄÄN KESÄKUUSSA

Yksi kurssi Sipoossa ja yksi Karjaalla lauantaina 11.6.2022 klo 10 – n. 13.30.

Kurssi Sipoossa Spjutsundintiellä n. 5,7 km Boxista.  
Kurssi Karjaalla Kaunislahden lähellä.

Oma raivaussaha otetaan mukaan, mahdollisesti voidaan muutama  
raivaussaha järjestää paikalle jos ei ole omaa raivaussahaa käytettävissä.

Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 9.6 osoitteeseen ekenas@revir.org
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Nuoren metsän hoitotuki nousee 
1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaa-
rilta, jos hoidon yhteydessä kerätään 
pienpuuta. Myös tuen saannin ehdot 
lievenevät. Muutosten tavoitteena on 
kannustaa metsänomistajia nuorten 
metsien hoitoon ja sen yhteydessä teh-
tävään pienpuun keruuseen. Asiasta 
päätettiin valtioneuvoston istunnossa 
12.5.2022.

Nuoren metsän hoitotuki nousee 20 
eurolla hehtaaria kohden, jos hoidon 
yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuki on 
tällöin yhteensä 450 euroa hehtaarilta. 
Korkeampaa tukea saavat kohteet, joi-
den hakemus on jätetty Suomen metsä-
keskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen. 

Myös hoitotyön yhteydessä vaadit-
tavan puuston poistuman määrävaati-
mus laskee 1 500 rungosta 1 000 run-
koon hehtaaria kohden metsäreviirin 
toimialueella. Poistettavien puiden kan-
toläpimittavaatimus nousee kahdes-
ta senttimetristä kolmeen senttimetriin. 
Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

”Metsänomistajien ja metsätalou-
den jokapäiväinen työ on kansantalou-
den ja huoltovarmuuden tukijalka. Tu-
kitason nosto ja ehtojen keventäminen 
on tarpeellinen toimi metsiemme hoi-
don ja puun pitkäjänteisen saatavuu-
den edistämiseksi”, sanoo maa- ja met-
sätalousministeri Antti Kurvinen.

Muutokset merkitsevät nuoren met-
sän hoidon tukitason ja tukiehtojen pa-
lautumista Kemera-tukijärjestelmän al-
kuperäiselle, vuoden 2015 säännösten 
mukaiselle tasolle.

Uutta metsätalouden  
tukijärjestelmää  
valmistellaan
Maa- ja metsätalousministeriö val-
mistelee uutta metsätalouden kannus-
tejärjestelmää Metkaa. Valmistelun 
lähtökohtana on työryhmän muistio 

Metsätalouden kannustejärjestelmä 
2020-luvulla (maa- ja metsätalousmi-
nisteriön julkaisuja 2021:2). Työryh-
män ehdotukset sovitetaan yhteen EU:n 
tulevien valtiontukisääntöjen ja muun 
metsätalouteen liittyvän lainsäädännön 
kanssa. Valmistelussa huomioidaan 
myös metsäpoliittiset linjaukset.

Työryhmän ehdotuksen mukaan 
metsätalouden kannustejärjestelmän 
tavoitteena on edistää taloudellises-
ti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestä-
vää yksityismetsien hoitoa ja käyttöä. 
Kannustejärjestelmään esitetään työla-
jeiksi: taimikon ja nuoren metsän hoi-
to, terveyslannoitus, suometsän hoito, 
metsätieverkosto, ympäristötuki, met-
säluonnonhoito sekä uutena työlajina 
kulotus.  Lainvalmistelun yhteydessä 
selvitetään myös pienpuun keruun tu-
kemista.

Pääministeri Sanna Marinin halli-
tusohjelmassa on metsätalouden tuki-
järjestelmää koskeva kirjaus: ”kestä-

NUOREN METSÄN HOIDON TUKITASOA 
NOSTETAAN JA EHTOJA LIEVENNETÄÄN  

1. KESÄKUUTA ALKAEN
vän metsätalouden rahoitusjärjestelmä 
uudistetaan painottaen aktiivista ja oi-
kea-aikaista metsien hoitoa ja luon-
nonhoitotoimia sekä ottaen huomioon 
hiilensidonnan kasvattaminen ja luon-
non monimuotoisuuden parantaminen. 
Järjestelmään sisältyy metsätieverkon 
ylläpito”. Uuden metsätalouden kan-
nustejärjestelmän valmistelu perustuu 
siten hallitusohjelmaan.

Nykyinen kestävän  
metsätalouden  
rahoitusjärjestelmä 
Nykyinen kestävän metsätalouden ra-
hoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voi-
maan kesäkuun 2015 alusta. Laki on 
voimassa tarvittaessa vuoden 2023 
loppuun saakka. Kemera-tukipäätök-
siin liittyviä maksatuksia voidaan teh-
dä vielä vuonna 2026.  

Kemeran päättymisen ajankoh-
taa ja uuden lain eli Metkan voimaan-
tulon ajankohta ei ole vielä tiedossa. 
Ajankohtaan vaikuttaa uusien val-
tiontukisuuntaviivojen voimaantulo-
ajankohta ja uuden tukijärjestelmän 
notifiointiin Komissiolle menevä aika. 
Valtiontukisuuntaviivojen luonnoksen 
perusteella uudet säännöt tulevat voi-
maan 1.1.2023, minkä jälkeen on kuusi 
kuukautta aikaa muuttaa vanhat tuki-
järjestelmät uusien suuntaviivojen mu-
kaiseksi. Suomi haki kuitenkin komis-
siolta jatkoaikaa kemeraan 31.12.2023 
asti ja siinä yhteydessä Suomi  sitoutui 
muuttamaan lainsäädäntöään uusien 
valtiontukisuuntaviivojen mukaisek-
si tätä aiemmin. Tämän hetkisen arvi-
on mukaan todennäköisin ajankohta 
kemeran päättymiselle on kesä 2023. 
Koska metsäkeskukselle tulee jättää ai-
kaa hakemusten käsittelylle ennen lain 
voimassaolon päättymistä, tulee hake-
mukset olla metsäkeskuksessa hyvissä 
ajoin ennen päättymispäivää. 
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Metsänomistajat voivat jatkos-
sa tienata puun tuotannon li-
säksi myös ilmastotoimilla, kun 
paljon puhuttu metsätalouden 
hiilikompensaatiotoiminta näkee 
viimein päivänvalon. Hiilipalvelu 
on Metsänhoitoyhdistysten pal-
veluvalikoimaan tuleva kaupalli-
nen hiilensidontakonsepti, jonka 
kautta metsänomistaja saa kor-
vausta lannoituksella aikaansaa-
dusta puuston lisäkasvusta. Näin 
luodut hiiliyksiköt markkinoi-
daan hiilijalanjälkeään vapaaeh-
toisesti kompensoiville kotimai-
sille yrityksille.

Viime aikoina metsäkeskusteluissa pal-
jon esillä ollut kaupallinen hiilensidon-
ta lähtee liikkeelle toden teolla, kun 
metsänhoitoyhdistykset aloittavat Hii-
lipalvelun markkinoinnin metsänomis-
tajille.

Hiilipalvelun tavoitteena on lisä-
tä metsän kasvua ja hiilen sitoutumis-
ta kasvavaan metsään. Metsänomista-
ja tekee sopimuksen hiilensidonnasta 
ja saa tuloa metsänsä lisääntyneestä 
kasvusta ja sen myötä syntyneestä hii-
lensidonnasta, kertoo Metsänhoitoyh-
distysten Palvelu MHYP Oy:n kehittä-
mispäällikkö Harri Huupponen.

”Puuston lisäkasvu saadaan aikaan 
lannoituksella ja lisäkasvu markkinoi-
daan ns. lisäisenä hiilensidontana yri-
tyksille, jotka haluavat kompensoida 
hiilijalanjälkeään. Metsänhoitoyhdis-
tysten asiantuntijat pystyvät parhaiten 
etsimään Hiilipalvelu-hankkeeseen so-
pivat kohteet. Yhdistysten kautta hoi-
tuu myös kohteiden lannoitus.”

METSÄNOMISTAJA TIENAA  
NYT MYÖS HIILTÄ SITOMALLA

METSÄNOMISTAJA TIENAA  
NYT MYÖS HIILTÄ SITOMALLA

METSÄNHOITOYHDISTYKSET LANSEERAAVAT HIILIPALVELUN METSÄNOMISTAJILLE

Metsänomistajalle korva-
us vuosittain
Metsänhoitoyhdistysten kumppanina 
uudessa palvelussa on Green Carbon 
Finland, joka vastaa lannoituksella ai-
kaansaatujen, standardin mukaisten 
hiiliyksiköiden markkinoinnista. Green 
Carbonin hiilinieluhankkeet noudatta-
vat ISO 14064 -standardia.

”Green Carbon Finland maksaa 
metsänomistajalle vuosittain korva-
uksen sopimuksen piirissä olevan alu-
een lisäisestä hiilensidonnasta”, kertoo 
Green Carbon Finlandin hiilimetsäasi-
antuntija Juha Sankola.

Metsänomistajan vuosittain Hii-
lipalvelusta saama korvaus perustuu 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) Mot-
ti-ohjelmistolla laskettuun todelliseen 
puuston lisäkasvuun, joka muunnetaan 
hiiliyksiköiksi. 

Metsänomistajilla  
on kiinnostusta ilmasto-
työhön
Metsänomistajilla on erilaisia tavoittei-
ta omien metsiensä hoitoon, ja metsän-
hoitoyhdistykset auttavat metsänomis-
tajia pääsemään näihin tavoitteisiin, 
sanoo Harri Huupponen.

”Metsänomistajat ovat  olleet 
aina kiinnostuneita tekemään työtä il-
mastonmuutoksen torjumiseksi ja ha-
lusimme kehittää palvelun, joka vastaa 
näiltä osin metsänomistajien tarpei-
siin ja tavoitteisiin. Hiilipalvelun avulla 
metsänomistaja voi helposti osallistua 
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja saa-
da korvausta tekemästään työstä.”

Metsänhoitoyhdistyksen 
kautta liikkeelle
Metsänomistaja voi tilata Hiilipalvelun 
Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Hiili-
palveluun kuuluu HiiliPlus+ -sopimus 
hiilensidonnan toimenpiteistä sekä so-
pimus metsälön lannoituksesta.

Hiilensidontahankkeen minimiko-
ko on 10 hehtaaria, ja hiilensidonta-
kohteeksi sopivat kehitysluokkien 02 
ja 03 eli ensimmäisen ja toisen harven-
nuksen jälkeiset metsät. 

”Kivennäismaalla sopimus tehdään 
5 vuodeksi ja turvemaalla 10 vuodek-
si”, Harri Huupponen sanoo.

Kohteet valitaan tarkasti
Hiilipalveluun soveltuva hiilensidonta-
kohde tuottaa aitoa lisäisyyttä hiilen-
sidontaan, eli se ei tulisi lannoituksen 
piiriin ilman Hiilipalvelu-sopimusta. 
Rajaamalla päätehakkuuikää lähestyvät 
kuviot sopimuksen ulkopuolelle varmis-
tetaan myös hiilinielujen pysyvyys. 

Hiilipalvelun kohteissa kivennäis-
maiden lannoituksessa käytetään mo-
niravinteisia metsälannoitteita ja turve-
maiden lannoituksessa yleensä tuhkaa. 
Terveyslannoitettavat kohteet, joilla on 
ravinnehäiriöitä, eivät sovellu Hiilipal-
veluun. Kohteet, joissa lannoitusvaiku-
tus jää pieneksi suhteessa lannoituksen 
aiheuttamaan hiilijalanjälkeen rajataan 
myös Hiilipalvelun ulkopuolelle.

”Hiilensidonnan ilmastovaikutus ja 
siitä saatava korvaus kannustaa met-
sänomistajaa lannoittamaan kohteen, 
jolloin metsään alkaa muodostua lisä-
kasvua verrattuna tilanteeseen, jossa 
kohdetta ei lannoitettaisi”, Juha San-
kola Green Carbon Finlandista toteaa.

METSÄNHOITOYHDISTYKSET LANSEERAAVAT HIILIPALVELUN METSÄNOMISTAJILLE
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