
2/2022



Hallitus

Kaj
Sjölund
jäsen
Myrskylä
0400 711 446

Mikael 
Nygård
jäsen
Loviisa
040 765 6830

Otto von
Frenckell
puheenjohtaja
Inkoo
0400 540 579

Gösta 
Lundström
varapuheenjohtaja
Sipoo
040 589 7175

Kim 
Männikkö
jäsen
Kirkkonummi
050 502 2037

Stefan 
Selén
jäsen
Sipoo
050 595 9159

Mika 
Lehtinen
jäsen
Kemiönsaari
040 740 1216

Metsäreviiri  2022   |   ISSN 1796-377X

Toimituskunta
Magnus Wiksten
Torolf Finnbäck
Ulrika Wahlberg
Henrik Holmberg

Käännökset
Ulla Inkeroinen
Veronica Lindén

Valokuvat
Metsäreviiri
Kansikuva:  
Henrik Holmberg

Layout &
taitto
Taittotalo PrintOne

Paino
tt-urex

Pääkirjoitus 3

Markkinanäkymät 4-5

Kemerasta tulee metka 6

Sorkka-hanke 7

Vastaistutettujen kuusen taimien  
selviytyminen 10

Metsänhoidon vaatimukset  
uudistuvat 1.1.2023 11

Hankintahakkaajan muistilista 12-13

Metsätaitokilpailun tulokset 14-15

Henkilöstökartta 16-17

Hyvää Joulua Hyvää Joulua 
ja Onnellista ja Onnellista 

Uutta Vuotta!Uutta Vuotta!

2



Pääkirjoitus:  
Otto von Frenckell

MILTÄ NÄYTTÄÄ 
ENERGIANTUOTANTO 
TULEVAISUUDESSA?

Vuonna 2014 silloinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuo-
ri asetti parlamentaarisen komitean miettimään Suomen 
energiahuollon omavaraisuutta. Työn tuloksena loppura-
portissa asetettiin tavoitteeksi nostaa Suomen oma ener-
giatuotanto 80–100 prosenttiin kulutuksestamme vuo-
teen 2050 mennessä. Tavoitteena oli luopua energian 
tuonnista, joka silloin maksoi yhteiskunnalle 8,5 miljar-
dia euroa vuodessa, eli noin 4 prosenttia maamme brut-
tokansantuotteesta. Silloin tavoite koettiin erittäin kun-
nianhimoiseksi, vaikka aikahorisontti oli yli 30 vuotta.

Ukrainan sota on näyttänyt itsenäisen valtion haavoit-
tuvuuden, jos se ei kykene varmistamaan kansallista häi-
riötöntä energiatuotantoa, ja tämä on vauhdittanut tar-
vetta muuttaa energiapolitiikkaa monissa maissa, myös 
Suomessa. Vaikka maamme ei kuulu niihin maihin, jotka 
ovat olleet kaikkein riippuvaisimpia venäläisestä energi-
asta on päätelmä selvä: ministeri Vapaavuoren työryhmä 
oli oikealla suunnalla jo vajaa kymmenen vuotta sitten.

Hajautettu energiatuotanto, joka perustuu muuta-
maan perustuottavaan ydinreaktoriin ja niitä täyden-
täviin erimuotoisiin uusiutuvaa energiaa tuottaviin lai-
toksiin, on se konsepti joka saa laajaa yhteiskunnallista 
tukea tänä päivänä. Silloin herääkin kysymys: mikä on 
uusiutuvaa?

EU:n metsäpäätös aikaisemmin syksyllä metsäbio-
massan käytöstä energiantuotannossa onkin suomalai-
sin silmin varsin vaikea ymmärtää. Parlamentin tekemän 
linjauksen mukaan Suomessa ei laskettaisi uusiutuvaksi 
energiaksi noin 8 miljoonaa kuutiometriä metsähaketta 
ja noin 6 miljoonaa kuutiometriä kotitalouksissa käyttä-
mää polttopuuta. Metsäteollisuuden prosessien läpi kul-
kevista sivuvirroista tehtävä puupohjainen energia kyllä-
kin olisi jatkossa uusiutuvaa energiaa. Tällainen linjaus 
on metsäteollisuudelle positiivinen, sillä se vähentää kil-
pailua Suomessa niukasta resurssista. Jokin taho on on-
nistunut selvästi paremmin lobbauksissaan.

Kehitys on tehnyt aimo harppauksia sitten vuoden 
2014, esimerkiksi tuulivoima on nykyään täysin kilpailu-
kykyistä ilman yhteiskunnallisia tukia, metsäteollisuuden 

rakentamat biotehdaslaitokset ovat energiaomavaraisia, 
jotkut jopa tuottavat sähköenergiaa valtakunnan verk-
koon. Aurinkopaneeleita on asennettu kuluvana vuon-
na niin omakotitalojen ja kerrostalojen kuin teollisuus-
rakennusten katoille. Käynnissä on varsinainen buumi 
rakentaa aurinkovoimaloita, sekä yksityisrahoituksella 
että ulkomaisten tähän erikoistuneitten yhtiöitten rahoi-
tuksella.

Jotta Suomesta toden teolla tulisi ja se myös tulevai-
suudessa olisi energiaomavarainen sekä sähkön että muun 
energian suhteen, kaikissa tilanteissa, myös silloin kun ei 
tuule eikä aurinko paista, tarvitaan metsätuotteita. Va-
paavuoren työryhmän tavoite oli sähköomavaraisuuden 
kasvattaminen, noin 20 TWh, ja kasvu olisi perustunut 
suurimmaksi osaksi metsäenergiaan. Nyt kun venäläisen 
metsäpolttoaineen tuonti on tyrehtynyt, edellytetään lo-
gistisia panostuksia ja taloudellisia kannustimia tämän 
korvaamiseksi ja kotimaisen raaka-aineen saannin var-
mistamiseksi. Siksi on vaikeaa ymmärtää, etteivät vas-
tuulliset poliitikot ole valvoneet kansallisia etujamme 
vahvemmin näinkin tärkeässä asiassa kuin metsätuottei-
den käyttöä energiantuotannossa. Se että metsäenergia ei 
olisi uusiutuvaa on selkeästi sekä tervettä järkeä että bio-
logisia tosiasioita vastaan.

Uusiutuvan, hajautetun aurinko-, tuuli-, vesi- ja met-
sähakkeeseen perustuvan energiatuotannon hyödyntä-
minen on myös ilmastollisesti positiivista. Se parantaa 
hiilitasapainoa ja edesauttaa energiatuotannon hiilineut-
raalisuutta, eli selvä win-win lopputulos.

Nyt kun tulevana keväänä menemme eduskuntavaa-
liuurnille ja seuraavana vuonna valitsemaan europarla-
mentaarikomme on erityisen tärkeää, että edustajamme 
ymmärtävät ja valvovat tosiasioihin perustuvia kansalli-
sia energiapoliittisia etujamme eivätkä hairahda epäsel-
viin ideologisiin käsityksiin.

Toivotan kaikille lukijoille ja Reviirin jäsenille valoi-
saa ja tunnelmallista joulua kotimaisella kestävällä ener-
giamuodolla tuotetun valon loisteessa!
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MARKKINANÄKYMÄT  
VUODELLE 2023

Metsäsektorin suhdanne  
heikkenee maailman-
talouden laskun myötä 
Suomen talouden ennusteet ovat las-
keneet ensi vuodeksi. PTT arvioi Suo-
men BKT:n vähenevän ensi vuonna 
-0,5 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota 
Ukrainaan on nostanut hintoja ja kor-
kojen nousu on voimistunut. Tämä on 
kääntänyt taloudet loivempaan kas-
vuun ja jopa laskuun. Metsäteollisuu-
den suhdannehuippu on pääosin jat-
kunut lopputuotteiden hinnannousun 
myötä, mutta vauhdin ennakoidaan 
hieman hidastuvan PTT ennakoi met-
säteollisuuden arvon vähenevän koko-
naisuudessaan 10 prosenttia vuonna 
2023. Puumarkkinoiden osalta näh-
dään kasvua, sillä puun tuonti on lop-
punut Venäjältä ja sen korvaamiseksi 
on lisättävä kotimaisia hakkuita. Maa-
ilmantalouden näkymät ovat yleises-
ti synkentyneet nopean inflaation, Eu-
roopan energiakriisin sekä Venäjän 
hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geo-
poliittiset jännitteet suurvaltojen välillä 
ovat kasvaneet. Yhdysvaltojen talous 
supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä 
ja toisella neljänneksellä, mutta työlli-
syys on sielläkin kuitenkin erittäin vah-
vaa. Kiinan talouskasvu on hidastunut 
huomattavasti kuluvan vuoden aikana 
ja tiukka koronapolitiikka on luistanut 
rakentamisen ja investoinnit laskuun. 
Euroalueen näkymät ovat synkenty-
neet Venäjän hyökkäyssodan jatkumi-
sen ja energiakriisin takia. Erityisesti 
Saksan näkymät ovat haastavat. 

Kotimaisen  
metsäteollisuuden  
kilpailukyky parantunut 
Kotimaisen metsäteollisuuden kilpai-
lukyky on parantunut ja metsäyhtiöi-

Magnus Wiksten ja tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen MTK metsälinja

den tuloskunto on ollut ennätyksellis-
tä. Toisaalta metsäteollisuuskaan ei ole 
immuuni maailmantalouden laskulle 
ja lopputuotteiden hintojen ennakoi-
daankin lähtevän laskuun. PTT enna-
koi paperin vientimäärien nousevan 19 
prosenttia, mutta paperin hinnat sen si-
jaan lähtisivät -17 prosentin laskuun. 
Kartongin osalta vientihinnat lähtisi-
vät myös -14 prosentin laskuun, mutta 
määrät olisivat edellisvuoden kaltaiset. 
Sellun osalta ennuste on hintojen osalta 
sama. Sellun vientimäärien tosin enna-
koidaan kasvavan 14 prosenttia.

Puutuotteiden, ennen kaikkea saha-
tavaran ja vanerin, vientiarvo kääntyisi 
PTTn ennusteen mukaan negatiivisek-
si vientimäärien ja hintojen vetämä-
nä. PTT ennustaa sahatavaran vähe-
nevän -2 prosenttia ja vanerin viennin 
vähenevän -4 prosenttia. Keskimääräi-
sen vientihinnan arvioidaan painuvan 
ensi vuonna sahatavaran osalta voi-
makkaammin -30 prosenttia kuin va-
nerin hintojen -9 prosenttia. Toisaalta 
sahatavaran hinta jäisi edelleen pitkän 
keskiarvo yläpuolelle. Ennustelaitoksi-
en osalta on myös isoja näkemyseroja 
erityisesti sahatavaran osalta, sillä LU-
KEn ennusteessa määrä olisi 3 prosent-
tia suurempi ja hinnan laskukin ensi 
vuonna olisi maltillisempi (-23%). 

Kotimainen puun käyttö 
kasvaa Venäjän tuonnin 
loputtua  
Venäjän osuus puun tuonnista on ollut 
yli 9 miljoonaa kuutiota, joka on koko-
naisuudessaan loppunut. Metsäteolli-
suuden ensi vuoden tuotannon ennakoi-
daan olevan korkeampi ja lisäisi PTT:n 
arvion mukaan teollisuuden puun käyt-
töä 6 prosenttia. Kokonaiskäyttö olisi 
tällöin noin 69 miljoonaa kuutiometriä. 
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Toisaalta teollisuuspuun hakkuiden 
PTT olettaa kasvavan vain 2 prosent-
tia. LUKEn ennuste on hakkuiden kas-
vun osalta suurempi 7 prosenttia. Mo-
lemmat ennusteet ovat varsin alhaisia 
verrattuna ulkomaisen puun tuonnin 
romahdukseen ja investointeihin. Teol-
lisuus voi hyödyntää rajallisesti pysty-
varantoja ja kapasiteetin käyttöasteen 
alentamisellakin on kääntöpuolensa.

PTT ennustaa, että vuonna 2023 
puun hintakehitys pääosin nousevana. 
Poikkeuksena on havutukkipuu, jonka 
ennakoidaan laskevan sahatavaran las-
kun myötä hieman, -2 prosenttia. Kui-
tupuiden ja koivutukin keskimääräis-
ten hintojen nousuksi PTT ennakoi 3 
prosenttia.

Yksityismetsien bruttokantorahatu-
lojen PTT arvioi nousevan tänä vuonna 
2,4 miljardiin euroon (3%), mutta las-
kevan hieman ensi vuonna (-3%). 

Kevään puumarkkinat huomioon 
ottaen ennusteet näyttävät olevan sel-
vät siltä osin, että puun kysyntä tulee 
edelleen olemaan erittäin hyvä. PTT ja 
LUKE eivät myöskään ennusta radi-
kaaleja muutoksia puun hintoihin.

Metsänomistajille vuoden 2023 pi-
täisi siis olla hyvä vuosi, jos uskaltaa 
uskoa edellä mainittuihin ennusteisiin. 
Metsätalous on kaikesta huolimatta 
pitkäjänteistä toimintaa, eikä tämän-
hetkisiä hintoja pidä tuijottaa sokeasti. 
Tärkeämpää on, että metsää hoidetaan 
tarpeen tullen, jotta kasvu pysyy kor-
keana ja metsä tuottavana.

Ensi vuonna reviiri pyrkii löytä-
mään markkinoita reviirin jäsenten 
puutavaralle aivan kuten aiemmin. Re-
viirin tavoite puukaupassa on sama 
kuin jäsenten, eli puun hyvä kysyntä, 
korkeat puun hinnat ja hyväksyttävät 
laatuvaatimukset. Jos nämä ehdot ei-
vät täyty kotimaassa, on reviirillä, ku-
ten tiedetään valmiudet viedä puutava-
raa ulkomaille.
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Hallitus antoi 19.9.2022 eduskunnalle 
esityksen metsätalouden määräaikaista 
kannustejärjestelmää koskevaksi laik-
si. Tavoitteena on, että uusi Metka-jär-
jestelmä korvaa jatkossa metsätalou-
den nykyisen Kemera-tukijärjestelmän. 
Nykyisiä Kemera-tukia voidaan vielä 
myöntää vuoden 2023 loppuun saak-
ka. Niiden hakemukset tulee toimittaa 
Metsäkeskukseen 1.10.2023 mennes-
sä. Myönnettyjä Kemera-tukia mak-
setaan vuoden 2026 loppuun saakka. 
Uutta järjestelmää koskevan lain ja sii-
hen liittyvien asetusten voimaantulo 
edellyttää Euroopan komission hyväk-
syntää. Asetusluonnokset lähetettiin 
lausunnoille jo tässä vaiheessa, jotta 
ilmoitus komissiolle pystytään anta-

maan mahdollisimman nopeasti maa- 
ja metsätalousvaliokunnan mietinnön 
valmistuttua.

Uudistuksen tavoitteena on kannus-
taa yksityisiä maanomistajia toimiin, 
joilla

• lisätään metsien kasvua
• turvataan ja lisätään metsien bio-

logista monimuotoisuutta
• edistetään metsätalouden vesien-

suojelua
• hillitään ilmastonmuutosta
• edistetään metsien sopeutumista 

ilmastonmuutokseen ja
• pidetään yllä metsätalouden tie-

verkkoa.
Uuteen METKA-järjestelmään eh-

dotetaan hallituksen esityksessä seu-
raavia tukia: taimikon ja nuoren met-
sän hoito, terveyslannoitus, suometsän 
hoitosuunnitelma, suometsän vesien-
suojelutoimenpiteiden ja piennarteiden 
tekeminen, metsätalouden tieverkosto, 
ympäristötuki sekä metsäluonnon hoi-
to ja kulotus. Järjestelmästä voitaisiin 
tukea myös taimikon ja nuoren metsän 
hoitokohteilta tehtävää pienpuun ke-
ruuta.  Kulotustuki on kokonaan uusi 
ja myös vesiensuojelutoimenpiteiden 
ja metsäteiden vaatimukset muuttuvat 
jonkun verran aikaisemmasta.

Taimikonhoidon tuki
Metkassa esitetään taimikon ja nuo-
ren metsän hoidon tueksi 230 euroa 
hehtaarilta. Jos eteläisessä Suomes-

KEMERASTA TULEE METKA 2024
Teksti: Henrik Holmberg

sa taimikon ja nuoren metsän hoidon 
yhteydessä syntyvää pienpuuta kerä-
tään kohteelta vähintään 35 kiinto-
kuutiometriä hehtaaria kohden, tuki 
on kuitenkin 410 euroa hehtaarilta. 
Korotetun tuen edellytyksenä on, että 
pienpuuta kertyy kaikilta kuvioilta ja 
pääosin tasaisesti.

 Kemera-tuki on tällä hetkellä 230 
euro hehtaaria kohden taimikonhoi-
dolle, jos keskipituus on yli 3 metriä ja 
tuki on yhteensä 450 euroa hehtaaria 
kohden jos kerätään pienpuuta. Taimi-
konhoidon kanssa ei siis kannata viivy-
tellä, helpointa on olla yhteydessä re-
viirin paikalliseen alueneuvojaan, joka 
voi auttaa tukihakemuksien teossa ja 
töiden toteutuksessa.
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REVIIRI MUKANA SORKKA-HANKKEESSA

Tausta
Hyvinvoivilla metsillä on korvaamat-
toman suuri merkitys ilmastonmuu-
toksen hillinnässä ja siihen sopeutu-
misessa. Metsätuhot ovat kuitenkin 
merkittävä uhka ilmastonmuutoksen 
edetessä, ja keskeisin metsätalouden 
haavoittuvuutta aiheuttava ongelma. 
Tuhot vähentävät metsien kykyä sitoa 
ja varastoida hiiltä.

Valtakunnan metsien viimeisimmän 
inventoinnin mukaan hirvien aiheutta-
mia metsätuhoja oli noin 520 000 heh-
taarilla. Myös pienemmät hirvieläimet 
aiheuttavat vahinkoja. On arvoitu, että 
hirvieläinvahingoista aiheutuu vuo-
sittain noin 50 miljoonan euron me-
netykset metsänomistajille. Metsä- ja 
riistatalouden yhteensovittamisella tur-
vataan metsätalouden rinnalla mah-
dollisuudet metsästykseen ja kestävään 
riistakannan ylläpitoon ja hoitoon.

Tavoitteet
Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja 
toimintamalli vähentävät käyttöönotet-
tuina sorkkaeläinten haittoja metsille ja 
niiden kasvukyvylle. Tämä ylläpitää ja 
vahvistaa maankäyttösektorin hiilinie-
luja ja -varastoja sekä lyhyellä että pit-
källä aikavälillä. Samalla tuetaan luon-
non monimuotoisuutta. Tavoitteena on

• lisätä metsien sekapuustoisuut-
ta ja edistää kasvupaikalla par-
haiten kasvavien puulajien me-
nestystä.

• vähentää hirven ja muiden hirvi-
eläinten aiheuttamaa riskiä män-
ty- ja lehtipuutaimikolle.

• vahvistaa metsä- ja riistatalouden 
yhteensovittamista.

Uusia taimikonhoidon  
menetelmiä kokeiltiin 
tiheän hirvieläinkannan 
alueilla
Hirvieläinten aiheuttamia vaurioita tai-
mikoissa voidaan vähentää muutenkin 
kuin metsästyksellä. Uusilla metsän-
hoitomenetelmillä pyritään lisäämään 
sekametsiä sekä vähentämään vauri-
oita mänty- ja koivutaimikoissa tiheän 
hirvieläinkannan alueilla. 

Taimikonhoidon uudenlaisia mene-
telmiä kokeiltiin viime kesänä kahdella 
pilottialueella Porin ja Raaseporin seu-
duilla. Kokeilut tehtiin hirvieläinkanto-
jen hallintaa ja metsänhoitoa yhteenso-
vittavassa SORKKA-hankkeessa.  

Uutena menetelmänä kokeiltiin ti-
heän koivusekoituksen jättämistä 
kuusentaimikkoon alueilla, joilla on 
korkea hirvieläintuhojen riski. Taimi-
konhoidossa poistettiin etukasvuinen 

lehtipuusto, joka haittaa kasvamaan 
jätettäviä havupuita.  

– Hirvet saavat lisäravintoa kuus-
ten sekaan jätetystä lehtipuustosta, jol-
loin ne mahdollisesti syövät vähemmän 
lähialueiden mäntytaimikoita. Samalla 
saadaan lisättyä sekametsiä, jotka ovat 
tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, 
kertoo metsän- ja luonnonhoidon asia-
kasneuvoja Mika Tuomainen Suomen 
metsäkeskuksesta.  

Taimikkoon jätettiin käsittelemät-
tömiä riistatiheiköitä, jotka lisäävät 
myös sekapuustoisuutta. Riistatihei-
köistä tulee tulevina vuosikymmeninä 
hyviä säästöpuuryhmiä. 

Mäntytaimikko jätettiin 
tavanomaista tiheämmäksi 
Mäntytaimikko kokeiltiin jättää taimi-
konhoidossa poikkeavan tiheäksi. Tai-
met jätettiin kasvamaan yli kaksi ker-
taa niin tiheässä kuin tavanomaisessa 
taimikonhoidossa.  

– Näin taimikossa on niin sanottua 
särkymävaraa, Tuomainen sanoo. 

Taimikkoon jätettiin metsänhoi-
don suositusten mukainen lehtipuuse-
koitus, mutta männyntaimien kasvua 
alentavat suuret lehtipuut poistettiin. 
Kohteelle jätettiin noin viisi kappalet-
ta käsittelemättömiä riistatiheikköjä. 
Männylle sopiva kasvupaikka on liian 
karu kuuselle, mutta kohteelle luontai-
sesti syntyneet kuuset osittain latvot-
tiin. Latvomisella saadaan kuuset pen-
soittumaan, jolloin pienriistalle syntyy 
suojapaikkoja. 

Taimikonhoitotyöt tehtiin siten, 
että Metsäkeskus voi myöntää keme-
ra-tuen. Työt toteutettiin maa- ja met-
sätalousministeriön rahoittaman Sork-
kaeläinten vaikutus metsien terveyteen 
ja kasvukykyyn ilmastotavoitteiden 
kannalta - uudet ratkaisut (SORK-
KA) -hankkeessa. Hanketta koordinoi 
Tapio Oy ja toteutuksesta vastaavat 
Luonnonvarakeskus, Suomen riistakes-
kus ja Suomen metsäkeskus. Hanke on 
osa maankäyttösektorin Hiilestä kiinni 
-ilmastotoimenpidekokonaisuutta. 
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 Maksuton neuvonta ja maastokäynti kaikille jäsenille
 Metsänhoito
 Puunvälitys puutavaralajeittain kilpailukykyisillä hinnoilla 
 Edunvalvontaorganisaatio, joka valvoo jäsentensä etuja  

kaavoitusasioissa
	 Ilmainen	PEFC-metsäsertifiointi	jäsenille
 Metsäsuunnittelu jäsenille

 • 15 €/ha metsämaata
 • 0 €/ha kitu- ja joutomaata
 • Ei perusmaksua
 • Maksuton mobiili metsäsuunnitelma

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, Pääkaupunkiseudun sekä  

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

p o l k u  o m a a n  m e t s ä ä n

 

Tilausmaksu  
on vähennys- 

kelpoinen  
metsä- 

verotuksessa.

Vuoden  
tilausjakso  
(23 nroa)

8500
(norm. 159 €)

Etusi 74 €

Metsänomistaminen on vuosikymmenten mittainen projekti, josta 

saa parhaimmillaan taloudellista hyötyä ja mielen täyteen iloa. 

TILAA METSÄLEHTI JÄSENETUHINTAAN edutjasenelle.fi/mhy tai  

09 315 49 840. Kerro soittaessa, että kyseessä on MHY-jäsenetutilaus.

taitavan 
oppaan kanssa
on turvallista 
kulkea.

Jarmo Reiman
Toimitusjohtaja
040 355 62 21

jarmo.reiman@nyved.fi

Kaj Linden
Hankintaesimies
0400 304 173

kaj.linden@nyved.fi

David Lundqvist
Hankintaesimies

040 8010401
david.lundqvist@nyved.fi
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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

KÄY KOTISIVULLAMME

WWW.REVIR.ORG
OSALLISTU KILPAILUUN 

& VOITA
METSURI PÄIVÄKSI

Reviirin jäsenmaksu vuodelle 2023

Metsänomistaja Perusmaksu 27,50 €
Pinta-ala maksu 3,30 €/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 omistuk-
sia niin jäsenmaksua voidaan perusmaksun osalta kohtuullistaa. Näissä 
tapauksissa ota yhteys alueneuvojaasi tai reviirin lähimpään toimistoon.

ME TEEMME METSÄNOMISTAJAN ETEEN ENEMMÄN
Metsäreviirin jäsenenä saa monipuoliset palvelut 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!

JÄSENMAKSU  2023
Vuoden 2023 jäsenmaksu laskutetaan jäsenrekisterissäm
me 31.12.2022 olevien tietojen mukaisesti. Jäsenmaksu
lasku jätetään postiin helmikuussa 2023.

Puh: 019 580993 • Sposti: borga@revir.org • Kotisivu: www.revir.org

Jos vuoden aikana on tapahtunut muutoksia metsänomis
tuksessa, nimi tai osoitemuutoksia, ystävällisesti ilmoitta
kaa meille viimeistään 31.12.2022!
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Reviiri on ollut mukana Luonnonvarakeskuksen tutkimus-
hankkeessa jossa selvitettiin kuusitaimien selviytyminen is-
tutuksen jälkeen kesällä 2021. Reviirin toimialueella oli 
maanlaajuisessa tutkimuksessa mukana kymmenen istutus-
kohdetta keväältä 2021 Kemiönsaaresta Loviisaan. Tutki-
musta myös jatketaan samoilla kohteilla tulevina vuosina 
jotta voidaan selvittää myös pitkäaikaisvaikutukset.

Tiivistelmä ja johtopäätöksiä
Alkukesän 2021 kuiva ja lämmin sää sai aikaan kuivuustu-
hoja ja kuolleisuutta vastaistutetuille kuusen taimille. Suu-
rin osa oli kuitenkin lieviä neulas- ja latvakasvainten kui-
vumisvaurioita, mutta kuivuudesta vaurioittamien taimien 
pituuskasvu aleni. Lisääntyvä sademäärä ennen istutusta se-
litti jossain määrin alueiden välisten kuivuusvaurioiden ero-
ja, vaikka muuten kuivuus- tai tukkimiehentäin tuhoissa ei 
ollut maantieteellistä vaihtelua. Ilman lämpötilan nousu is-
tutuksen jälkeen lisäsi kuivuusvaurioiden riskiä, mutta se 
johtui valtaosin istutusajankohtien eroista: toukokuussa kui-
vuusriski oli pienempi kuin myöhempinä ajankohtina. Sekä 
kuivuuden että tukkimiehentäin syöntivioitusten riski vähe-
ni, kun taimet oli istutettu kivennäismaapintaisiin mättäi-
siin, joiden alla ei ollut hakkuutähteitä tai kiviä. Pinnallinen 
istutus lisäsi kuivumisriskiä. Kuivuustuhojen riski kasvoi 
myös kuivahkoilla, maalajiltaan karkearakeisilla kasvupai-
koilla sekä rehevillä kasvupaikoilla, joissa on tiheä istutet-
tuja taimia ympäröivä kasvillisuus. Näissä kohteissa nopea 
istutus hakkuun jälkeen on tärkeää, vaikka tukkimiehentäin 
aiheuttamien tuhojen riski hieman kasvaa. Niitä on kuiten-
kin mahdollista vähentää laadukkaalla maanmuokkauksella 
ja istuttamalla taimia muokattuun, kivennäismaapintaiseen 
maahan. Tutkimuksen perusteella alkukesän kuivuusjak-
soihin varautumisessa pakkasvarastoidut taimet olivat tur-
vallisempi valinta kesäkuun istutuksiin kuin talven ulkona 
varastoidut taimet, jotka lähtevät kasvuun ennen istutusta. 
Toukokuun istutuksissa eroja eri talvivarastointitapojen vä-
lillä ei ollut. Heinäkuussa ei pidä istuttaa enää minkäänlaisia 
kevääksi kasvatettuja taimia. Kasvuun lähteneiden taimien 
pituuden lisääntyminen lisäsi niiden kuivuustuhojen riskiä 
etenkin kesäkuussa. Pakkasvarastoiduilla taimilla pituus ei 
vaikuttanut yhtä voimakkaasti kuivumisriskiin. 

Erittäin kuuman ja kuivan alkukesän aikana kuivuustu-
hoja ei voida kokonaan välttää, mutta kuusen taimien kui-
vuusriskiä voidaan vähentää istuttamalla 

 – taimet nopeasti niiden saavuttua välttäen pitkää väli-
varastointia

 – pakkasvarastoituja taimia kesäkuussa 
 – paakun kokoon nähden sopusuhtaisia taimia
 – kuusen kasvupaikoille välttäen hyvin karkearakeisia 

maita
 – rehevillä kasvupaikoilla käyttäen nopeaa ketjua niin, 

että vältetään taimien kanssa vedestä kilpailevan pinta-
kasvillisuuden runsas esiintyminen heti istutuksen jäl-
keen

 – taimet kivennäismaapintaisiin mättäisiin, joiden alla ei 
ole mitään ylimääräistä

 – taimet riittävän syvään (5-6 cm maata paakun päällä)
Lisäksi on vältettävä kevääksi kasvatettujen taimien is-

tuttamista heinäkuussa riippumatta niiden talvivarastointi-
tavasta. Koska tuhoja ei voida kokonaan välttää äärevöity-
vissä ilmasto-oloissa, on tuhoista johtuviin menetyksiin hyvä 
varautua istutusvaiheessa noudattamalla istutustiheydestä 
annettuja suosituksia.
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PEFC Suomi vahvisti helmikuussa 
2022 uudet metsien hoitoa ja käyttöä 
koskevat vaatimukset. Laatimistyös-
tä vastasi standardityöryhmä, jonka 
työskentelyyn osallistui yli 60 organi-
saation kokoonpano, joka kattoi met-
sänhoidon ekologiset, sosiaaliset ja 
taloudelliset näkökulmat laajasti ja 
monipuolisesti.

On tärkeää tuntea kriteerit
Uudistetut metsänhoidon vaatimuk-
set otetaan käyttöön 1.1.2023. Osana 
käyttöönottoa järjestettiin laaja kou-
lutuskierros toimijoille uusien vaati-
musten sisällöstä. Nämä koulutuk-
set oli suunnattu varsinkin metsäalan 
ammattilaisille, jotka tuntevat jo voi-
massa olevien PEFC-standardien sisäl-
töjä. Koulutuskierroksen teoriaosuus 

järjestettiin metsäammattilaisille maa-
liskuussa 2022 ja syksyllä 2022 jär-
jestettiin maastokoulutuksia ympäri 
Suomen.

PEFC-sertifiointi jäsenetu
Uuden PEFC-standardin käyttöön-
oton myötä käynnistyy myös uusi 
PEFC-standardikausi. Jokaisen PEFC-
sertifiointiin sitoutuneen toimijan ja 
metsänomistajan tulee erikseen ilmoit-
tautua mukaan uudelle standardikau-
delle. Metsänhoitoyhdistyksen jäsene-
nä metsänomistajan ei tarvitse tehdä 
erillistä ilmoitusta siirtymisestä uudel-
le standardikaudelle, sillä PEFC-metsä-
sertifiointi on metsänhoitoyhdistysten 
jäsenetu ja metsänomistajien ilmoittau-
tuminen toteutetaan ryhmäsertifiointi-
vetoisesti.

 

METSÄNHOIDON VAATIMUKSET UUDISTUVAT 1.1.2023
Teksti: Juho Ikonen

KesKeiset muutoKset  
uudistetussa  

PeFC-standardissa

• Avosoiden reunoille ja vesistöjen 
varsille jätettävät suojakaistat le-
venevät ja niillä sallitaan vain poi-
mintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % 
metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen 
metsänkäsittelyn piiriin.

• Säästöpuiden määrä ja järeys kasva-
vat nykyisin toteutuvasta tasosta.

• Puunkorjuussa säästetään kuollutta 
puustoa ja sen muodostumista edis-
tetään tekemällä tekopökkelöitä.

• Tiheikköjä säilytetään ja sekapuus-
toisuutta lisätään kaikissa metsän-
käsittelyn vaiheissa, mikä monipuo-
listaa metsäluontoa.

• Pohjavesialueita koskevat metsätalo-
utta koskevat rajoitukset laajenevat.

Tutustumis- etu jäsenille!Aarre-näytenumero

metsänhoitoyhdistys

Metsänomistajan 
paras ystävä.

Aarre kertoo kaiken  
metsäsi tuotosta ja 

hyvinvoinnista.

Tilaa ilmainen näytenumero 
ja tutustu Aarteen runsaaseen 
metsäsisältöön osoitteessa 
aarrelehti.fi/jasenetu

JÄSENETU

Jäsenetu on voimassa 20.12.2022 asti kotimaassa. Yksi etu / talous. 
Tutustumisetu koskee talouksia, joihin ei ole viimeisen 3kk aikana ollut 
Aarteen tilausta. Näytelehdellä ei voi jatkaa olemassa olevaa Aarteen tilausta.

0€ 
1 nro
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Uudet PEFC-standardit astuvat voi-
maan 1.1.2023 ja se vaikuttaa tietysti 
myös hankintahakkuisiin jossa metsän-
omistaja itse hakkaa ja ajaa puut tien-
varteen. Tässä koostamamme muis-
tilista tärkeimmistä asioista koskien 
omissa metsissä tehtäviä myyntihak-
kuita. Kaksi ensimmäistä asiaa ovat 
lainsäädäntöä joka täytyy ottaa huomi-
oon vaikka puut eivät olisikaan PEFC-
sertifioituja.

LainsÄÄdÄntÖ
Metsälaki:  
Metsänkäyttöilmoitus:
Metsänkäyttöilmoituksen tekeminen 
koskee myös metsänomistajan itse te-
kemiä hankintahakkuita. Metsänkäyt-
töilmoitus tehdään vähintään 10 vrk 
ennen hakkuuta ja ilmoitus on voimas-
sa kolme vuotta. Ilmoitusta ei kuiten-
kaan tarvitse tehdä kotitarvehakkuusta 
eikä pienikokoisen keskiläpimitaltaan 
enintään 13 cm:n puuston hakkuus-
ta, elleivät ne kohdistu erityisen tärke-
ään elinympäristöön. Mutta myös en-
nen tuulenkaatojen hakkaamista pitää 
tehdä metsänkäyttöilmoitus metsäkes-
kukselle, jos puita on tarkoitus myydä. 
Kannattaa aina ennen hakkuuta olla 
yhteydessä metsäreviirin alueneuvo-
jaan, joka auttaa metsänkäyttöilmoi-
tuksen teossa. 

Laki metsätuhojen  
torjunnasta:
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) 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 kan-
tokäsittely hyväksytyllä kasvinsuoje-
luaineella (urea tai Rotstop), puulajin 
vaihto lehtipuuksi uudistushakkuun 
jälkeen tai muu vaikutukseltaan vas-
taava toimenpide. Kantojen nosto ja 
kulotus eivät ole hyväksyttäviä torjun-
tamenetelmiä.

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.

PeFC-VaatimuKset
Metsätalouden toimen-
piteissä jätetään eläviä 
säästöpuita ja kuollutta 
puuta
Hakkuissa pysyvästi jätettyjen sääs-
töpuiden lukumäärä on keskimää-
rin vähintään 10 kappaletta ja kuol-
leiden puiden lukumäärä keskimäärin 
vähintään 10 kappaletta hehtaarilla. 
Kuolleella puustolla tarkoitetaan rin-
nankorkeusläpimitaltaan yli 20 cm 
paksuja keloja ja muita kuolleita pys-
typuita, pökkelöitä ja maapuita. Mikä-
li leimikkotasolla ei ole riittävästi kuol-
lutta puuta, tehdään vähintään 2–5 

HANKINTAHAKKAAJAN 
MUISTILISTA 

teksti: Henrik Holmberg
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 – petolintujen pesäpuut 
 – järeät katajat 
 – vanhat palokoroiset puut 
 – aiemman puusukupolven järeitä 

puuyksilöitä 
 – muodoltaan poikkeuksellisia puu-

yksilöitä
 – jaloja lehtipuita 
 – kookkaita haapoja 
 – puumaisia raitoja, tuomia ja pih-

lajia 
 – tervaleppiä 
 – kolopuita 
 – metson havaittuja hakomispuita

Edellä lueteltujen puuttuessa jäte-
tään säästöpuiksi biologisen monimuo-
toisuuden kannalta hyödyllisiä, rinnan-
korkeusläpimitaltaan vähintään 15 cm 
paksuja puita, joilla on hyvät edelly-
tykset kehittyä vanhoiksi puiksi. 

Säästöpuut suositellaan jätettäväk-
si ensisijaisesti ryhmiin ja arvokkaiden 
elinympäristöjen välittömään läheisyy-
teen, avosoiden reunaan jätetyille suo-
jakaistoille sekä vesistöjen ja pienvesi-
en suojakaistoille. 

Säästöpuuryhmien maanpinta säi-
lytetään rikkomattomana, eikä niiden 
alustoja raivata. 

Säästöpuita ei tule jättää turvalli-
suusriskin takia tärkeiden rakenteiden, 
kuten liikenneväylien tai sähkö- ja pu-
helinlinjojen, välittömään läheisyyteen 
eikä muinaisjäännösten päälle. 

Monimuotoisuutta ja 
metsälajistoa turvataan 
säilyttämällä tiheikköjä 
ja sekapuustoisuutta
Monipuolisen lajiston ja riistan elin-
olosuhteiden turvaamiseksi kaikissa 
metsänkäsittelyn vaiheissa säilytetään 
tiheikköjä ja sekapuustoisuutta silloin, 
kun niitä esiintyy luontaisesti kuviolla 
ja sekapuustoisuus ei vaaranna kasva-
tettavien puulajien kasvatusta. Tihei-
köt ovat pienialaisia lajistolle suojaa 
tuovia puuryhmiä. Tiheikön on hyvä 
olla puustoltaan monilajinen, sisältää 
kuusia ja olla kooltaan minimissään 10 
m2. Myös säästöpuuryhmät muodos-
tavat tiheikköjä, kun niiden alustoja ei 
ole raivattu. Sekapuustoisuus tarkoit-
taa, että metsässä on pääpuulajin lisäk-

si yhtä tai useampaa puulajia lehtipui-
ta suosien.

Vesistöjen ja pienvesien 
läheisyyteen jätetään 
suojakaistoja
Vesistöjen ja lähteiden varteen jätetään 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta si-
tova sekä varjostusta ja monimuotoi-
suutta turvaava suojakaista, jossa säi-
lytetään kasvillisuuden kerroksellisuus. 
Suojakaistan leveys on keskimäärin 
vähintään 10 metriä, mutta kaikkial-
la vähintään 5 metriä. Suojakaistalla 
tehdään vain poimintahakkuita, joissa 
säilytetään monipuolisesti erikokoista 
puustoa lehtipuustoa suosien. Latvus-
massan jättämistä suojakaistalle välte-
tään. Uomaan luontaisesti kaatuneita 
runkoja ei poisteta.

Suojakaistalla ei tehdä 
 – maanmuokkausta 
 – lannoitusta 
 – kantojen korjuuta 
 – pensaskerroksen kasvillisuuden rai-

vausta 
 – kemiallista torjuntaa kasvinsuoje-

luaineilla 
Uomaltaan alle 2 m leveiden oja-

maisten, suoristettujen ja perattujen 
purojen suojakaista on vähintään 5 
m. Suojakaistoilta runkopuut voidaan 
poistaa. Poikkeukset eivät koske uo-
mia, joissa on Suomen luontaiseen la-
jistoon kuuluva lohikalakanta. Suoja-
kaistan muut yllä luetellut vaatimukset 
ovat voimassa. 

Vaihettumisvyöhykkeitä 
soille
Avosoiden sekä ennallistumaan jätettä-
vien soiden reunaan jätetään selkeästi 
muusta maastosta erottuvilla vaihettu-
misvyöhykkeillä vähintään 10 metriä 
leveä suojakaista, jolla sallittuja ovat 
vain poimintahakkuut ja johdeojan 
kaivuu vesienpalauttamistarkoituksis-
sa ojitusten vuoksi kuivahtaneelle suo-
jelu- tai muulle luonnontilaiselle suol-
le. Kaistalla ei tehdä maanmuokkausta 
ja pensaskerros säästetään. Leimikon 
säästöpuut voidaan keskittää suoja-
kaistalle.

tekopökkelöä hehtaaria kohden erityi-
sesti lehtipuista. 

Säästöpuut voidaan keskittää lei-
mikkotasolla, joka voi koostua useis-
ta erillisistä metsikkökuvioista. Säästö-
puut ovat eläviä, maamme luontaiseen 
lajistoon kuuluvia puita. Säästöpuiksi 
jätetään 
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Etelärannikon metsänomistajien perinteinen metsätaitokil-
pailu järjestettiin tänä vuonna Inkoossa Fagervikin karta-
non mailla. Kokoontuminen ja illallinen pidettiin Fagervikin 
nuorisoseuran tiloissa kartanoalueella. Tänä vuonna kilpai-
lu järjestettiin normaalin aikataulun mukaisesti illallisella ja 
palkintojenjakotilaisuudella ennen kahvia. Itse kilpailurata 
kulki metsätietä pitkin Fagervikin kartanon metsissä käve-
lyetäisyydellä kartanosta. Stefan Sundqvist, Fredrik Adams-
son ja Henrik Holmberg toimivat ratamestareina. Sää oli kil-
pailun aikana sateinen, mutta sekä ennen että jälkeen kisan 
sade taukosi.

Tämän vuoden kilpailu järjestettiin normaalilla ohjelmal-
la nyt kun koronatilanne oli parempi kuin kahtena edellise-
nä vuonna ja bussikuljetukset saatiin järjestettyä Itäuudelta-
maalta ja Kemiönsaaresta. Tänä vuonna mukana oli peräti 
kolme joukkuetta Pohjanmaalta ja metsänhoitoyhdistys Uu-
denmaan yksi joukkue. Kilpailun jälkeen osallistujia hem-

ETELÄRANNIKON METSÄNOMISTAJIEN 
METSÄTAITOKILPAILU FAGERVIKISSA

Teksti: Henrik Holmberg

moteltiin grillatuilla makkaroilla, ja heillä oli mahdollisuus 
osallistua opastetulle kierrokselle Fagervikin ruukkiympä-
ristössä Eteläisen metsäreviirin puheenjohtajan Otto von 
Frenckellin johdolla. 

Joukkuepalkinnon voitti tänä vuonna Eteläisen metsäre-
viirin joukkue Västra Nyland III. Toisella sijalla oli Eteläi-
sen metsäreviirin joukkue Kimito I ja kolmanneksi tuli Mhy 
Uudenmaan joukkue. Andre Forsström Pohjanmaalta voit-
ti yksilökilpailun päivän parhaalla tuloksella arviointiosios-
sa. Toiseksi tuli Ole Björklöf joka oli myös mukana voittaja-
joukkueessa, kolmas oli Pertti Nikula Mhy Uusimaalta. Ole 
Björklöf sai myös kiertopalkinnon parhaasta henkilökohtai-
sesta tuloksesta, koska hänellä oli etelärannikolta osallistu-
vien paras tulos. Kunniapalkinnot parhaasta leimaustulok-
sesta sai kolme henkilöä, Bengt Lindfors, Kaj Levonius ja 
Henrik Lindholm. Ensi syksynä on tarkoitus järjestää kilpai-
lu Kirkkonummella tai Espoossa.

Vasemmalta etelärannikon voittaja Ole Björklöf, kakkonen 
Tage Eliasson ja kolmonen Stefan Selén

METSÄTAITOKILPAILU ETELÄRANNIKON METSÄNOMISTAJILLE
11.10.2022 Inkoo, Fagervikin kartano

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET

Nimi Yhdistys Leimaus Arviointi Yhteensä
1. Forsström Andre Svf Österbotten I 56 99 155
2. Björklöf Ole Västra Nyland III 56 98 154
3. Nikula Pertti Mhy Uusimaa I 57 97 154
4. Eliasson Tage Västra Nyland V 61 91 152
5. Selén Stefan Sibbo I 62 88 150
6. Björklöf Jan Västra Nyland III 62 87 149
7. Malmström Johan Mellan Nyland I 58 90 148
8. Wasström Anders Västra Nyland IV 59 87 146
9. Westerlund Gustav Borgå I 56 89 145
10. Bergström Ulf Kimito I 51 91 142
11. Lindfors Bengt 65 77 142
12. Enholm Henrik Sibbo I 56 85 141
13. Savolainen Heikki Mhy Päijänne 62 79 141
14. Hagman Mats Kimito II 53 87 140
15. Uusi-Simola Esko 60 80 140
Paras arvioija: Andre Forsström
Paras leimaaja: Bengt Lindfors, Kaj Levonius, Henrik Lindholm
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Meillä metsätilakauppa käy!

Nyt on kysyntää kaiken  
kokoisista metsätiloista  

ja etsimme uusia  
kohteita myyntiin.

Ota yhteyttä,  
jos suunnittelet  
tilan myyntiä.

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

Metsän ammattilainen välittää

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

www.metsatilat.fi

Tilavahti valvoo puolestasi!  
Tilaa uudet metsätilat sähköpostiisi.

Voittajajoukkue Västra Nyland III. Vasemmalta Klas 
Österlund, Ole Björklöf ja Jan Björklöf

METSÄTAITOKILPAILUETELÄRANNIKONMETSÄNOMISTAJILLE
11.10.2022 Inkoo, Fagervikin kartano

JOUKKUETULOKSET

Plac Nimi Yhdistys Leimaus Arviointi Yhteensä
1. Österlund Klas Västra Nyland III 57 81 138

Björklöf Ole Västra Nyland III 56 98 154
Björklöf Jan Västra Nyland III 62 87 149 441

2. Holmen Henrik Kimito I 60 77 137
Bergström Ulf KimitoI  51 91 142
Ekholm Gustaf Kimito I 52 87 139 418

3. Hannula Erkki Mhy Uusimaa I 58 77 135
Nikula Pertti Mhy Uusimaa I 57 97 154
Uusi-Simola Yrjö Mhy Uusimaa I 60 68 128 417

4. Käldström Rune Svf Österbotten I 56 76 132
Häggman Marcus Svf Österbotten I 53 71 124
Forsström Andre Svf Österbotten I 56 99 155 411

5. Baarman Sigvard Västra Nyland V 61 69 130
Eliasson Tage Västra Nyland V 61 91 152
Sjöblom Fredrik Västra Nyland V 57 63 120 402
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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

Robert Hansson
revirinstruktör
alueneuvoja
0504787717

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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