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PINTAA SYVEMMÄLLÄ VESISTÖN SUOJAVYÖHYKE

Suojavyöhyke 
on tärkeä sekä 
isoissa vesistöissä 
että pienissä 
puroissa, sillä se 
suojaa pienelin
ympäristöä 
ja pitää veden 
puhtaana.
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SUOMI tunnetaan tuhansien jär-
vien maana, ja niiden vesi kuu-
luu maailman puhtaimpiin.

Vesiensuojelulla pyritään 
pitämään vesistöt puhtaina ja 
elinvoimaisina tulevaisuudessa-
kin. Metsänomistajilla on tässä 
suuri rooli. 

Jos metsässä on järvi, lampi, 
joki tai puro, sen hyvinvointi 
tulisi turvata suojavyöhyk-
keellä. Suojavyöhyke on pienve-
den tai vesistön rantakaistale, 
jossa metsänkäsittely poikkeaa 
ympäröivästä alueesta tai käsit-
telyä ei tehdä ollenkaan. 

Peitteinen kaistale sitoo hak-
kuualueelta valuvia ravinteita 
ja maa-ainesta sekä luo varjoa, 
jota tietyt kasvi- ja eläinlajit 
tarvitsevat.

”Se turvaa vesistön pienelin-
ympäristöä ja pitää veden puh-
taana”, sanoo UPM Metsän 
ympäristöasiantuntija Johanna 
Haapala.

Suojavyöhyke on tärkeä sekä 
suurissa vesistöissä että pie-
nissä puroissa. 

Jos latvavesiä ei suojata, 
kiintoaines ja liukoiset aineet 
kulkeutuvat niistä isoihin 
vesistöihin ja muuttavat veden 
ekosysteemejä.

”Tuloksena on synkkiä, 
sameita järviä ja epäkelpoa 
pohjavettä.”
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Hyvinvointia 
metsistä asiakasta 
kuunnellen 
METSÄT ovat Suomen tärkein luonnonvara.   
Siksi metsien käytön tavoitteena tulee olla metsistä 
saatava hyvinvointi ilmastoa ja luontoarvoja unoh-
tamatta. Metsien kasvu on Suomessa tällä hetkellä 
kovempaa kuin aiempina vuosikymmeninä, ja sitä 
on mahdollista lisätä entisestään kestävät hakkuu-
mahdollisuudet hyödyntäen. 

Tehokkaalla metsänhoidolla varmistetaan met-
sien ja hiilinielujen kasvu sekä puuraaka-aineen 
riittävyys lisääntyvään tarpeeseen, kun liikutaan 
kohti fossiileista riippumatonta tulevaisuutta.

Pelkkä tahto ei kuitenkaan riitä, vaan puun saa-
tavuuden turvaamiseksi tarvitsemme puumarkki-
noita edistävää metsäpolitiikkaa, metsänomistajien 
aktiivisuutta lisäävää 
neuvontaa sekä metsä-
palvelujen markkinoin-
tia ja alan toimijoiden 
välistä yhteistyötä. 

Metsävaratiedon hyö-
dyntäminen ja siihen 
perustuvat digitaaliset 
palvelut tarjoavat uusia toimintamalleja metsä-
omaisuuden hoitoon, ja koko metsäalan tulee olla 
valmiina toimintatapojen muuttuessa.

Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaan 
valtaosa metsänomistajista kaipaa tietoa ja neuvoja 
päätöksentekonsa tueksi, ja on todennäköistä, että 
palveluita tarvitsevien osuus kasvaa entisestään 
metsän omistuksen rakennemuutoksen edetessä. 

Me UPM Metsällä haluamme parantaa jatku-
vasti palvelujamme ja tarjota asiantuntijuu-
temme metsänomistajan käyttöön parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Osana jatkuvaa parantamista olemme 
uudistaneet etuohjelmaamme, jolla 
haluamme tarjota kumppanuusasiak-
kaidemme käyttöön entistä paremmin 
osaamisemme ja asiantuntijuutemme 
metsän omistamisen sekä metsän kier-
tokulun kaikkiin vaiheisiin. 

Kaiken keskiössä on metsänomista-
jan kokema palvelu, asiakaskokemus. 
Haluamme, että se on ainutlaatuinen.  

JANNE KIILIÄINEN 
Yksityispuukaupan johtaja
UPM Metsä

LEDARE

”Kaiken keskiössä 
on metsänomista
jan kokema palvelu. 
Haluamme, että se 
on ainutlaatuinen.”

PÄÄKIRJOITUS

Välstånd från 
skogen med respekt 
för kunden 
SKOGEN är Finlands viktigaste naturresurs och 
därför bör målet vid utnyttjandet av skogen vara det 
välstånd som skogen ger, utan att förglömma klima-

tet och naturvärdena. 
För närvarande är 

tillväxten i Finlands 
skogar större än under 
tidigare decennier 
och tillväxten kan öka 
ännu mer med hållbara 
avverkningsmöjligheter. 

Med effektiv skogs-
vård säkerställer man skogarnas och kolsänkornas 
tillväxt samt att det finns tillräckligt med träråvara 
för att svara på det ökade behovet. Vi går mot en 
fossiloberoende framtid. 

För att trygga tillgången på virke räcker det 
emellertid inte med ren och skär vilja. Vi behöver 
en skogspolitik som främjar inkomsten på virkes-
marknaden, rådgivning som ökar aktiviteten bland 
skogsägarna samt marknadsföring av skogstjänster 
och samarbete mellan branschens aktörer. 

Utnyttjandet av uppgifter om skogstillgångar 
samt digitala tjänster inom detta område erbjuder 
nya verksamhetsmodeller för förvaltning av skogse-
gendomen. Hela skogsbranschen bör vara redo när 
arbetssätten förändras. 

Enligt studien Skogsägaren 2020 vill största 
delen av skogsägarna ha information och råd som 
stöd för sina beslut. Det är sannolikt att den andel 

som behöver tjänster ökar allt mer då struk-
turomvandlingen inom skogsägandet fort-
går. Vi på UPM Skog vill ständigt förbättra 

våra tjänster och erbjuda vår expertis till 
skogsägarna på bästa möjliga sätt. 

Vi har förnyat vårt bonusprogram 
som en del av den kontinuerliga för-

bättringen, eftersom vi vill erbjuda 
våra partnerkunder allt bättre till-

gång till vår sakkunskap och vår 
expertis i alla skeden av skogsägan-

det och skogens kretslopp. I centrum 
för allt står skogsägarens kundupple-

velse, som vi vill ska vara unik. 

JANNE KIILIÄINEN
Direktör för privat virkesanskaffning

UPM Skog

”I centrum 
för allt står 
skogsägarens 
kundupplevelse, 
som vi vill ska 
vara unik.”
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Päätoimittajan 
poiminnat

Puusta valmistetaan 
yhä mielenkiintoisem-
pia asioita. Maail-
man ensimmäinen pui-
nen satelliitti WISA 
Woodsat lähetetään  
Maan kiertoradalle 
vuoden 2021 lopulla.
Sivu 9

Mitä metsävaratie-
dolla tehdään?  Tässä 
 jutussa kerrotaan 
 informatiivisesti
metsävaratiedon tär-
keydestä metsänhoi-
don ja puukauppojen 
suunnittelussa. 
Sivut 12–16

Lue tutkijan vinkit kas-
vun lisäämiseen ja 
puuraaka-aineen laa-
dun säätelyyn talous-
metsissä.  
Sivut 26–27
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SYKSY ON UUSIEN ALKUJEN AIKAA. Voit pohtia metsäsi lannoitustarpeita, Avain-
lippu-taimien tilaamista seuraavalle istutuskaudelle tai sitä, olisiko juuri nyt hyvä 
hetki myydä puuta. Vilkaise myös, mitä uusia etuja saat kumppanuusasiakkaana.

PUUKAUPPA

1 Onhan puillasi 
vielä tilaa kasvaa? 

KESÄLLÄ metsät ovat kasvaneet kohisten, ja näin 
alkusyksystä kasvukauden päättymisen jälkeen 
onkin hyvä tarkastaa, miten metsäsi voi.

Katse kannattaa kääntää ylöspäin kohti latvus-
toja: jos puut ovat liian tiheässä, metsän kasvu heik-
kenee ja erilaisten tuhojen riski suurenee. 

Myös kasvunsa päättäneet ja siten uudistuskyp-
syyden saavuttaneet puustot tunnistaa latvuksista. 
Näiden puiden latvuksissa ei uutta kasvua ja pitkiä 
latvakasvaimia enää näy. 

Latvustoja on helppo tarkkailla itse, mutta apua 
saat tarvittaessa myös asiantuntijoiltamme. Metsä-
suunnitelmassa on kerrottu, milloin kasvutilaa tul-
laan todennäköisesti tarvitsemaan lisää. 

Jos hakkuulle on tarvetta, kannattaa kaupat 
tehdä saman tien – näin sekä varmistat tuoton että 
ennaltaehkäiset vahinkoja. 

Puukaupan tekemiseksi voit ottaa yhteyttä 
asiakaspalveluumme tai metsäasiakasvastaavaasi. 
Voit hoitaa kaupat helposti myös UPM Metsä 
-verkkopalvelussa.
upmmetsa.fi/puukauppa

METSÄNHOITO

2 Uudista metsäsi  
Avainlippu- 

taimillamme 
TEE puukaupat ja sovi samalla metsän uudista-
misesta sataprosenttisesti suomalaisilla Avain-
lippu-taimillamme. Huolehdimme halutes-
sasi kaikista metsänuudistamisen vaiheista ja 
materiaaleista. 

Katso arvio hakkuutuloista ja jätä tarjouspyyntö 
verkkopalvelussamme tai ota yhteyttä alueesi 
metsä asiakasvastaavaan. Avainlippu-taimilla var-
mistat metsäsi kasvulle parhaan mahdollisen alun. 

Jos hakkuulle 
on tarvetta, 
kaupat 
kannattaa 
tehdä saman 
tien.

AJANKOHTAISTA

MITEN 
 METSÄSI 

VOI?

3/21
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Suomessa on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen 
kuuma ja kuiva kesä, joka on ollut paikoin haas-
tava metsänviljelylle. Nyt syksyn tullen onkin hyvä 
tarkistaa taimikot ja viljelyn onnistuminen. Mikäli 
 taimia on kuollut, tulee niiden tilalle istuttaa uusia.
upmmetsa.fi/taimet

VERKKOPALVELU

3 Helppoakin 
helpompi 

verkkopalvelu 
KOKO ajan kehittyvän UPM Metsä -verkkopalve-
lumme avulla hoidat metsäasiasi vaivattomasti: 
pystyt katsomaan sieltä metsäsi hakkuiden hinta- 
arvioita, lähettämään tarjouspyyntöjä ja jopa sopi-
maan puukaupoista helposti kotonasi.  

Puukauppojen lisäksi metsänhoitosopimuksia 
voidaan jatkossa tarkastella suoraan verkkopalve-
lussa, ja myös niihin liittyvät maksut näkyvät palve-
lussa kätevästi. 

UPM Metsä -verkkopalvelussa voit puukauppo-
jen tekemisen lisäksi arvioida, mitä muita palve-
luita metsäsi kaipaa. Myy ja hoida -osiosta löydät 
ajankohtaiset ehdotukset tilojesi hoitoon ja myös 
arviot niiden kuluista. 

Samalla sivulla voit myös kätevästi lisätä eri toi-
menpiteitä ostoskoriisi ja liittää ne samaan tarjous-
pyyntöön. Voit siis tehdä yhteisen tarjouspyynnön 
puukaupasta ja metsäsi hoitotoimenpiteistä. 

Myy ja hoida -osiosta löydät kohdekohtaiset toi-
menpide-ehdotukset seuraavien vuosien ajalle ja 
teet tarjouspyynnön vaivattomasti.  

Myös metsäsi lannoitustarpeiden arviointi hoi-
tuu verkkopalvelun avulla. Metsävarallisuus-osion 
Puusto ja maapohja -välilehdellä pystyt tarkaste-
lemaan metsäsi mahdollisia lannoituskohteita laa-
jempana kokonaisuutena.   
upmmetsa.fi/verkkopalvelu

6 – METSÄN HENKI 3/21 7



NUORI painaa pottiputken maahan ja avaa sen luukun. 
Toinen ottaa vyötäröllään olevasta vakasta kuusen-
taimen ja laittaa sen putkeen. Putkesta taimi solahtaa 
maahan syntyneeseen koloon.

Tältä näytti kesäkuisena aamuna metsätyömaalla 
Orimattilassa, kun yhdeksäsluokkalaiset pääsivät yhden 
päivän ajaksi kokeilemaan puiden istuttamista. Neljän 
tunnin työstä he tienasivat kukin 115 euroa.

Mukana olivat 14-vuotiaat ystävykset  Gabriella 
Ilmonen ja Miia Hursti, jotka olivat kuulleet kesä-
työstä opinto-ohjaajaltaan.

”Halusin tämän kesätyön rahan takia. Lisäksi kun 
kasvaa, pitää saada jotain työkokemusta”, Ilmonen 
kertoi.

Hurstilla oli samat syyt.
”On myös kiva, että tässä voi viettää kaverin kanssa 

aikaa yhdessä”, Hursti lisäsi.  
Nuorisojärjestö 4H ja UPM tarjosivat viime kesänä 

60 nuorelle mahdollisuuden kesätyöhön puiden istutta-
misen parissa. Nuoret istuttivat puita myös Kuopiossa 
ja Jyväskylässä. 

”UPM:llä on ollut hirmu hyvä draivi. Yritys tarvitsee 
uusia tekijöitä metsänhoitoon. Jotkut nuoret ehkä hok-
saavat kesätyöpäivän aikana, että tämä voisi olla heidän 
alansa. Toive on, että metsätalous pysyy Suomessa yhtä 
hienona kuin se on ollutkin”, sanoo Lahden 4H-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä.
upmmetsa.fi/metsakirjasto
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AJANKOHTAISTA SYKSY

TYÖELÄMÄTAITOJA NUORILLE
4H ja UPM yhdistävät voimansa 4H:n Ysit töihin 
- toiminnassa, jossa tarjotaan koulunsa päättäville yhdeksäs-
luokkalaisille mahdollisuus lyhyeen kesätyöhön. Sen avulla 
4H-järjestö haluaa parantaa nuorten talous-, yrittäjyys- ja työ-
elämätaitoja. Hankkeessa 4H tarjoaa nuorille valmennusta 
ja koulutusta sekä työllistää heidät vähintään kahden viikon 
ajaksi yhdeksännen luokan jälkeisenä kesänä.

Gabriella Ilmonen 
ja Miia Hursti 
kokeilivat kuusien 
istuttamista.

NUORET VIIHTYIVÄT 
METSÄTÖISSÄ

UPM Metsä ja 4H-nuorisojärjestö 
tarjosivat yhdeksäsluokkalaisille 
kesätöitä, jotta he voisivat miettiä, 
olisiko ala heitä varten.

”Olemme pystyneet 
yhdistämään monta 

tärkeää asiaa, 
kuten lajisuojelun, 

hiilensidonnan, 
vesiensuojelun sekä 

metsätalouden 
toimenpiteet.”

METSÄNHOITO

UPM on suunnitellut yhteistyössä bio-
logi Risto Sulkavan kanssa metsä-
talouden toimenpiteet, jotka tehdään 
kahdella UPM:n metsätilalla Heinäve-
dellä. Yhteistyön keskiössä on alueella 
esiintyvän kuukkelin reviirin suojelu ja 
säilyttäminen. 

Heinäveden tilat ovat kooltaan yh-
teensä 762 hehtaaria, ja niillä on toteutet-
tu metsäsertifioinnin vaatimusten lisäksi 
muitakin vapaaehtoisia luonnonhoitotoi-
mia monimuotoisuuden turvaamiseksi.

”Tällä alueella olemme pystyneet yh-
distämään monta tärkeää asiaa, kuten 
lajisuojelun, hiilensidonnan, vesiensuo-
jelun sekä metsätalouden toimenpiteet”, 
kertoo UPM Metsän ympäristöasiantun-
tija Juha-Matti Valonen.

Kuukkeli on eteläisessä Suomessa 
harvinainen laji, ja UPM onkin suojellut 

lähes 300 hehtaaria tiedossaan olleita 
kuukkelin ydinreviireitä. Heinäveden 
yhteistyön toivotaan osoittavan, että 
myös talousmetsien luonnonhoidon 
keinoin pystytään turvaamaan reviirin 
rakennepiirteet ja samalla hyödyntä-
mään iso osa puustosta metsäteollisuu-
den tuotteisiin.

”Heinäveden seudulla on yhä elinvoi-
mainen kuukkelikanta, ja sen suojelu on 
erittäin tärkeää. METSO-yhteistoimin-
taverkostossa on tehty aiemmin laaja-
pohjainen ohjeistus kuukkelireviirien 
säilyttämiseksi talousmetsissä. Ohjeis-
tus tulee nyt vihdoin käytännön testiin”, 
sanoo Risto Sulkava.

UPM on asettanut tavoitteekseen 
parantaa Suomessa omien metsiensä 
monimuotoisuutta.
upmmetsa.fi

Kuukkelireviirin suojelu 
ja puunhankinta 
sovitettiin yhteen

Maailman ensimmäisen puisen satelliitin laukaisuhanke esi-
teltiin yleisölle huhtikuussa 2021, ja se sai innostuneen vas-
taanoton. 

WISA Woodsat lähetetään Maan kiertoradalle vuoden 
2021 loppuun mennessä  Uuden Seelannin Mahia-niemimaal-
la sijaitsevalta laukaisupaikalta. Rocket Labin Electron- raketti 
vie satelliitin maapallon napojen kautta kulkevalle polaarira-
dalle. 

Arctic Astronauticsin, Huldin ja UPM Plywoodin yhteistyös-
sä suunnittelema ja rakentama nano satelliitti kerää tietoa va-
nerin käyttäytymisestä ja kestävyydestä äärimmäisissä olo-
suhteissa. Tarkoitus on selvittää, miten puumateriaali soveltuu 
avaruudessa käytettävien rakenteiden valmistamiseen. 

Erikoispinnoitetun WISA®-Birch-koivuvanerin käyttäytymis-
tä tarkkailevat Euroopan avaruusjärjestön tekemä mittalaite-
paketti sekä kaksi kameraa, joista toinen on avaruudessa au-
keavan kamerapuomin päässä. Satelliitin on määrä testata 
uutta edullista satelliittitietoliikennetekniikkaa radioamatöö-
rikäyttöön, todentaa Kitsat-satelliitin toimivuus kiertoradalla 
sekä popularisoida avaruusteknologiaa.
upm.fi

YHTEISTYÖ

Maailman ensim-
mäinen puusatel-
liitti kiertää kohta 
Maata.
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PUINEN SATELLIITTI 
LÄHETETÄÄN AVARUUTEEN 
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AJANKOHTAISTA SYKSY

TOIMIVA työturvallisuuskulttuuri on 
ollut yksi UPM:n tärkeimmistä arvoista 
jo lähes sata vuotta. 

Työntekijöiden terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä työssä että sen ulko-
puolella alettiin kiinnittää huomiota 
1920–30-luvuilla. Suomalaisessa 
puunjalostusteollisuudessa huomio 
keskittyi työtapaturmien ehkäisyyn ja 
sosiaalitoimintaan.

Noihin aikoihin tehtailla työskenteli 
huoltotarkastajia, jotka tekivät ehdo-
tuksia turvallisuustoimenpiteistä ja 
vastasivat työväenhuollosta eli esi-
merkiksi ilmanvaihdosta, valaistuk-
sesta, puku- ja ruokailuhuoneista sekä 
lääkärintarkastuksista. 

Heidän vastuullaan olivat myös ensi-
apukurssit. Kuvassa on meneillään yksi 
kursseista Jämsänkoskella vuonna 1953.

UPM:n työturvallisuuskulttuuria on 
2000-luvulla kehitetty yhä systemaat-
tisemmaksi. Vaaranpaikat pyritään 
havaitsemaan ajoissa ja ehkäisemään 
ennalta.

”Työturvallisuusjärjestelmämme 
kautta sekä urakoitsijat että omat työn-
tekijämme pystyvät raportoimaan puut-
teista ja onnistumisista helposti. Viime 
vuonna turvallisuushavaintoja tehtiin 
73 000. Kaikki havainnot käsitellään, ja 
jatkuva kehitystyö etenee niiden poh-
jalta”, sanoo UPM:n työturvallisuusjoh-
taja Merja Partio.

Ensiapukurssi 
Jämsänkoskella 
vuonna 1953. 

UPM:LLE on tärkeää, että metsässä liikku-
minen on turvallista kaikille. Metsätyö-
maiden turvallisuudesta huolehditaan 
monin tavoin, mutta välillä varoituk-
set jäävät huomaamatta tai tietoa ei ole 
saatavilla.

Erityisesti vanhempien on syytä olla 
tarkkana paikoissa, joissa lapset saa-
vat leikkiä vapaasti. Tuttu lähimetsä voi 
yllättäen muuttua työmaaksi, eikä lapsi 
välttämättä ymmärrä varoitusmerkkiä. 

”Esimerkiksi mototöitä tehdessä on 
pidettävä pitkät varoetäisyydet, mitä 

lasten voi olla vaikea hahmottaa”, sanoo 
turvallisuuspäällikkö Matti Varho.

Juuri harvennettu metsä ei sekään ole 
paras leikkipaikka, sillä kaadettujen pui-
den oksia on voinut jäädä kiinni pystyyn 
jätettyihin puihin. Vaaranpaikkoja ovat 
myös puupinot.

Mitä vilkkaammalla paikalla teemme 
töitä, sitä näkyvämmin pyrimme siitä 
tiedottamaan. Jos työmaa on lähellä 
koulua tai päiväkotia, siitä ilmoitetaan 
erikseen. Silmät kannattaa kuitenkin 
aina pitää auki työmaiden varalta.

TURVALLISUUS

Jos metsätyömaa tu-
lee yllättäen vastaan, 
kierrä se riittävän 
kaukaa ja varo 
metsäkoneita sekä 
raivaussahatöissä 
olevia metsureita. 

EU:N UUSI 
METSÄ
STRATEGIA 
 JULKAISTIIN 
 HEINÄKUUSSA 
Euroopan komissio  julkaisi 
16.7.2021uuden metsä-
strategian, jonka tavoitteena on 
edistää metsiin liittyvien aloit-
teiden yhteensovittamista ja 
jäsenmaiden yhteistyötä met-
säasioissa. Strategiassa koros-
tetaan Suomenkin tärkeänä 
pitämiä  ilmasto- ja biodiversi-
teettitavoitteita. 

Strategiaan sisältyvät yksi-
tyiskohtaiset linjaukset ylit-
tävät komission toimivallan 
metsäasioissa, ja metsien talou-
dellinen ja sosiaalinen merkitys 
jäävät muita tavoitteita pienem-
pään rooliin. 

Omissa kannanotoissaan 
metsästrategiaan Suomi on 
korostanut jäsenmaiden toimival-
taa ja metsien hoidon ja käytön 
kokonaiskestävyyttä eli ekologi-
sen, taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurisen kestävyyden yhteen-
sovittamista. 

Metsästrategia on luonteel-
taan komission tiedonanto, joka 
ei sellaisenaan sido eikä vel-
voita jäsenmaita. Se ohjaa kui-
tenkin jatkossa EU-säädös-
esitysten valmistelua komissiossa 
ja on siksi Suomen kaltaiselle 
metsäiselle maalle erityisen tär-
keä.  

Jäsenmaat muodostavat kan-
tansa eli laativat päätelmät EU:n 
metsä strategiasta syksyn 2021 
 aikana Slovenian EU-puheenjoh-
tajuuskaudella.
mmm.fi

UPM Metsän kumppanuusasiakkaiden etuoh-
jelma uudistuu. Uudet edut astuvat voimaan 
1.12.2021. Tämä ei vaadi toimenpiteitä 
kumppanuusasiakkailta. Kumppanuusetujen 
määräytymisperusteet päivitetään ja käyt-
töön otetaan asiointiin perustuvat etutasot. 

Tulevaisuudessa UPM maksaa kumppani-
asiakkaileen tuntuvasti enemmän bonuksia. 

Etutaso perustuu jatkossa viiden kuluneen 
vuoden yhteenlaskettuun euromääräiseen 
asiointiin, johon lasketaan mukaan puukaup-
pa- ja metsänhoitotyö sopimusten toteutunut 

 euromäärä. Myös puukaupasta kertyviä bo-
nuksia korotetaan, ja ne määräytyvät etu-
tason mukaisesti. Lyhyesti sanottuna: mitä 
enemmän asioit, sitä enemmän saat etuja. 

Lisätietoja uusista eduista löytyy kirjees-
tä, joka on lähetetty kumppanuus asiakkaille 
postitse. Jos kirje herättää kysymyksiä, myös 
asiakaspalvelumme auttaa. 
Asiakaspalvelu: ma–pe klo 8–18 ja 
la klo 9–14, puh. 020 416 5100, 
palvelukeskus@upm.com, 
chat: upmmetsa.fi.

Tarkkana metsätyö-
maiden lähistöllä

KUMPPANUUSEDUT UUDISTUVAT

Euroopan unionin uudesta 
metsästrategiasta on keskusteltu 
Suomessa kiivaasti.
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Sonja Danielsson on antanut metsävaratietonsa 
UPM:n käyttöön. Se on auttanut häntä pysymään 

entistä paremmin kartalla metsiensä asioista. 
TEKSTI  EMMI LAUKKANEN | KUVAT  ANTTI RAATIKAINEN

”Nyt tiedän 
koko ajan, 

missä 
mennään”

Sonja Danielsson on juuri saanut tekstiviestin met-
surilta: ”Aloitamme kuusien istutuksen palstalla 
43472.” Palstan numero ei kerro Danielssonille 
mitään, mutta se ei haittaa. Hän voi tarkistaa UPM 
Metsä -verkkopalvelusta helposti, missä se sijaitsee.

Danielsson omistaa vajaat 300 hehtaaria seka- ja 
havumetsää Kangasalta. Metsät sijaitsevat kolmessa 
eri paikassa, ja lähin niistä näkyy kodin ikkunasta. 

Danielsson on ulkoistanut UPM:lle kaikki met-
sänhoitotyöt raivauksesta istutukseen ja hakkuusta 

taimikonhoitoon. Koska hän on antanut luvan metsävaratietojensa siir-
toon ja käyttöön, hän pystyy seuraamaan töiden etenemistä helposti UPM 
Metsä -verkkopalvelusta.

”Vaikka asun maalla, olen siinä mielessä kaupunkilainen metsän-
omistaja, etten hirvesti tiedä, mitä metsissäni tapahtuu. Verkkopalvelun 
ansiosta olen entistä paremmin kärryillä. Ennen luotin täysin siihen, että 
kontaktini tietää, missä mennään ja kertoo minulle, milloin jotain pitää 
tehdä. Nyt pystyn seuraamaan sitä itsekin.”

METSÄVARATIETO on tietoa metsän  puustosta ja  kasvupaikoista. Sen 
avulla voidaan ehdottaa toimenpiteitä ja suunnitella metsänhoitoa. 

Sonja Danielssonin 
tilalla on 44 hevosen 
talli. Kesäisin hän 
käy lähimetsässään 
viikoittain ratsasta-
massa.

KATSO  VIDEO: YHTEISTYÖ 
AUTTAA METSÄNOMISTAJAA 
TUNTEMAAN METSÄNSÄ
youtube.com/upmmetsa
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METSÄN
OMISTAJAN 
ARVOT

1 MONIMUOTOISUUS. 
 ”Metsilläni on FSC®-ser-
tifikaatti*. Se on hyväksi 
luonnolle, ja saan tukeista 
vähän paremman hinnan. 
Haluan, että metsissäni on 
sekä vanhaa että nuorta 
metsää eri eläinlajeille.” 

2 HOITO. ”On tärkeää, että 
metsää hoidetaan. Muuten 
tulee helposti ongelmia.” 

3 VAKAUS. ”Metsä on hyvä 
ja varma sijoituskohde, 
joka säilyy sukupolvelta toi-
selle. Tuotto- odotukset eivät 
ole hurjan isot, mutta ei ole 
isoja riskejäkään. Maa-
pallolla tarvitaan metsää 
aina.” 

*(FSC®-C109750)

Suvun metsät 
siirrettiin Daniels-
sonin vanhemmilta 
metsäyhtymäksi 
kymmenisen vuotta 
sitten. Pari vuotta 
myöhemmin metsät 
siirtyivät  Danielssonin 
nimiin.

DANIELSSON on käyttänyt UPM Metsä -verkkopal-
velua pari vuotta. Hän käy palvelussa parin kuukau-
den välein tai silloin, kun metsissä on meneillään 
jotakin ajankohtaista. Ensimmäisellä käyttökerralla 
metsäasiakasvastaava neuvoi häntä puhelimitse.

”Palvelu on helppo ja looginen seurata. Se on tosi 
iso juttu, koska metsänomistajat eivät ole välttä-
mättä mitään it-guruja”, Danielsson sanoo.

Hän käyttää palvelua eniten yhteydenpitoon ja 
tulevan suunnitteluun. Danielsson käy kiireelliset 
merkinnät läpi ja katsoo, millaisia toimenpiteitä 
lähivuosille suositellaan.

Hänestä palveluiden sähköistyminen on hyvä 
asia. Verkkopalvelussa pystyy  arvioimaan esimer-
kiksi tukkien määrää ja niistä saatavaa hintaa. Myös 
istutusten aikataulua ja hintaa on helppo seurata. 

”Sopimuksetkin voi allekirjoittaa nykyisin säh-
köisesti. Luulen, että teemme niin jatkossakin.”

Danielssonin kotitila Wääksyn kartano on ollut 
hänen äitinsä suvun omistuksessa vuodesta 1917 
lähtien. Kartanon historia ulottuu 1500-luvulle, 
ja nykyisin sen mailla on monen alan yrityksiä. 
Danielsson pyörittää tilalla ratsastuskeskusta ja tal-
lia, jossa on paikka 44 hevoselle.

Osa tilan metsistä on vanhoja, osa nuoria. Niissä 
on esimerkiksi tammilehtoja, pähkinäpensaita ja 
pieni suoalue, joka on suojeltu Metso-ohjelman 
kautta. Metsät ovat Danielssonille vakaa tulon-
lähde, mutta monimuotoisuuden vaaliminenkin on 
hänelle tärkeää.

”Olin tosi iloinen, kun metsissäni oli hyvä kohde, 
jonka pystyin laittamaan Metso-suojeluohjelmaan.”

Danielsson ei ole käynyt kaikissa metsissään, 
mutta lähimetsä tuli tutuksi jo lapsena. Kerran hän 
halusi mennä ystävänsä kanssa kiipeilemään met-
sässä olevalle kalliolle. Äiti kehotti pitämään mete-
liä, jotta karhut kuulisivat ja luikkisivat karkuun. 

Kesken kiipeilyn metsästä kuului rasahdus.
”Juoksimme pois emmekä pysähtyneet ennen 

kuin pääsimme kotiin. Olimme aivan läkähdyksissä 
ja varmoja siitä, että karhu on perässämme.”

Sonja Danielsson nauttii metsästä marjastamalla 
ja sienestämällä sekä kulkemalla hevosten kanssa 
harjulle.

”Hevoset nauttivat ihan hirveästi, kun ne saavat 
kulkea vaihtuvissa maisemissa. Siinä unohtaa itse-
kin päivittäiset murheet.”

METSÄVARATIETOJEN siirto on auttanut  Danielssonia 
pysymään entistä paremmin kartalla metsiensä 
asioista. Ennen metsäasiakasvastaava kävi kylässä 
kerran vuodessa, mutta nyt samoja asioita voi tar-
kastella helposti ympäri vuoden.

”On hirveän kiva, että pystyn itsekin katsomaan, 
mikäs paikka tämä olikaan ja menevätkö asiat niin 
kuin sovittiin. Tietoisuus oman metsän tapahtu-
mista on huikeasti parempi kuin ennen.”

UPM:n sähköisistä palveluista vastaavan tuo-
tepäällikön Jaakko Lehtisen mukaan UPM 
Metsä -verkkopalvelun käyttö pitää metsänomis-
tajan hyvin perillä metsäomistuksestaan. Palve-
lun metsävarallisuus-osiossa  pystyy seuraamaan 

”Palvelu on 
helppo ja 
looginen seurata. 
Se on tosi iso 
juttu.”

 Valtakunnallisesti tietoa kerää esimerkiksi Suomen 
metsäkeskus, ja sitä voi tarkastella metsään.fi-verk-
kopalvelussa. Oman metsän tietojen tarkastelu vaa-
tii rekisteröitymisen.

UPM tarvitsee metsävaratiedon käyttöön eril-
lisen luvan metsänomistajalta. Luvan voi antaa 
metsään.fi-palvelussa tai metsäkeskuksen sivuilta 
tulostettavalla lomakkeella. 

Kun metsänomistaja antaa UPM:lle suostumuk-
sen metsävaratietojensa siirtoon, tiedot voidaan 
ottaa UPM:n tietojärjestelmään, ja asiakas voi tar-
kastella niitä UPM Metsä -verkkopalvelussa. Siirto-
lupaa ei tarvitse erikseen antaa, mutta se nopeuttaa 
prosessia. Siksi lupaa kysytään UPM Metsä -verk-
kopalveluun ensi kertaa rekisteröityessä. 

Mikäli metsänomistajalla on voimassa oleva 
UPM Metsäsuunnitelma tai metsäasiakasvastaavan 
tallentamaa kuviotietoa UPM:n tietojärjestelmässä, 
nämä tiedot näkyvät UPM Metsä -verkkopalvelussa 
eikä niitä korvata julkisella metsävaratiedolla. 

Metsävaratietoon liitetään verkkopalvelussa tie-
toa metsän kasvusta, kehittymisestä sekä suunni-
teltujen ja ehdotettujen hakkuu- ja hoitotoimenpi-
teiden tuloista ja menoista. Metsän tietoja kerätään 
ja päivitetään myös metsäkäynneillä, jolloin esi-
merkiksi UPM:lle siirretty metsänomistajan julki-
nen metsävaratieto tarkentuu. 

Kesän aikana tapahtunut puuston kasvu päivite-
tään puustotietoihin joka syksy.

”Metsävaratietojen avulla pystyy seuraamaan 
metsän kehitystä. Päivitämme kaikki tekemämme 
hakkuut ja metsänhoidon toimenpiteet UPM Metsä 
-verkkopalveluun ja jalostamme tietoa esimerkiksi 
kehitysennustein”, sanoo metsätalouden suunnit-
telun päällikkö Maria Herva UPM Metsältä.

Näin asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä 
parempia palveluita. Kun käytetään yhteisiä tietoja, 
vältytään väärinymmärryksiltä

”Kun metsävaratietoa jaetaan, voimme ker-
toa metsänomistajalle tarkemmin, mitä metsässä 
kannattaa tehdä, kuinka arvokas se on ja miten se 
kehittyy”, Herva sanoo.
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NÄKEMYS
KIRSI JOENSUU

Toiminnanjohtaja
Suomen Metsäyhdistys

Metsä on Suomessa 
kaikessa mukana

Samanlaisia tuloksia odotamme myös kuluneen 
kesän kampanjasta. Suomalaisilla on vahva suhde 
metsään, ja Metsien Suomesta on tullut jo käsite 
metsistä kerrottaessa. Kutsumme kaikki myös jat-
kossa keskustelemaan metsäasioista. 

Tietoa keskustelun pohjaksi löytyy metsien-
suomi.fi-sivustolta, ja hastagia #MetsienSuomi voi 
käyttää rohkeasti mistä tahansa metsiin liittyvästä 
kertoessaan.

Toivomme, että koko metsäala on myös jatkossa 
mukana viemässä Metsien Suomen positiivista ja 
tietopohjaista sanomaa eteenpäin, olipa oma metsä 
talous-, virkistys- tai suojelukäytössä. 

Itse pidän yhtenä arvokkaimmista asioista sitä 
työtä, mitä metsän omistajat tekevät omistamansa 
metsän hyvinvoinnin eteen. Se tuottaa hyvinvointia 
meille kaikille.

METSÄALA innostaa kaikkia mukaan  keskusteluun 
metsien mahdollisuuksista. Niistä kertoo myös 
Metsien Suomi -viestintähanke, joka on tuttu tele-
visiosta, radiosta, katumainoksista ja sosiaalisesta 
mediasta. Hanke päivittää mielikuvaa siitä, mitä 
metsän kestävä hoito ja käyttö ovat tänä päivänä. 

Kuluneena kesänä Metsien Suomen mediakam-
panja nosti esiin tärkeän talousmetsien luonnon-
hoidon. Tekopökkelöt, säästöpuut ja suojatiheiköt 
ovat metsäalalla jokapäiväistä työtä, mutta suurelle 
yleisölle käsitteet ovat uusia. 

Ensimmäisen kerran metsäalan yhteinen vies-
tintähanke näkyi eri kanavissa keväällä 2020. Tele-
visiomainoksissa nostettiin esiin uusia puupohjai-
sia tuotteita, kuten lääkkeitä ja jopa lavuaareja. 

Sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua 
herättivät Metsien Suomen esiin nostamat luvut 
metsien hoidosta. Harva tietää, että jokaisen kaa-
detun puun tilalle istutetaan neljä uutta tai että 
Suomessa kasvaa yli puolet enemmän puuta kuin 
50 vuotta sitten.

Parasta kampanjassa on viestien ja keskustelun 
leviäminen metsäalan piiristä koko kansan tee-
moiksi. Pidetyimpiä Metsien Suomen viestejä ovat 
olleet totta kai virkistykseen liittyvät aiheet. Metsä 
oli auki silloinkin, kun korona sulki kuntosalit.

METSIEN Suomi -hanketta tehdään Suomen 
 Metsä yhdistyksessä yhdessä sitä rahoittavien Suo-
men Metsäsäätiön, Metsäteollisuus ry:n, MTK:n, 
maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen, 
Puun jalostusinsinöörien ja Bioenergia ry:n kanssa. 
Mukana ovat olleet myös Suomen metsäkeskus ja 
Metsämiesten Säätiö.

Vaikka Metsien Suomen mediakampanjan 
alku sattui uuteen ja outoon korona-aikaan, se sai 
silti tai juuri siksi valtavasti näkyvyyttä. Yhteensä 
kevään 2020 kampanjalla oli 72 miljoonaa 
kontaktia. 

Tärkein vaikuttavuus ja tulos saavutettiin kui-
tenkin seurantatutkimusten mukaan sillä, että 
kampanjasta piti yli 80 prosenttia kohderyhmästä 
eli kaikista aikuisista suomalaisista. Lisäksi hei-
dän mielipiteensä metsien käytöstä muuttuivat 
positiivisemmiksi.

Metsän-
omistajien 
työ metsän 
hyvinvoinnin 
eteen tuottaa 
hyvinvointia 
kaikille.

 esimerkiksi  ennusteita puuston kehittymisestä ja 
arvosta. Verkkopalvelusta pystyy myös hakemaan 
helposti tulo- ja menoennusteita ja näkemään, 
mitkä metsän mahdollisuudet ovat. 

”Palvelussa voi  hoitaa myös veroasiat. Sinne tuo-
daan automaattisesti UPM:n puukauppamaksut ja 
metsänhoitolaskut, ja pienimmillään veroasioiden 
hoito on ihan muutaman minuutin homma.”

Danielsson toivoisi, että palveluun voisi lähettää 
kuvia ja kysymyksiä suoraan metsästä. 

”Olisi kiva, jos pystyisin pistämään jostakin pai-
kasta kuvan ja karttamerkinnän ja kysymään, onko 
siellä sen näköistä kuin kuuluukin vai pitäisikö 
tehdä jotakin.”

Muistiin pano  toiminto otetaan pian käyttöön, ja 
verkkopalvelua kehitetään muutenkin koko ajan. 

”Kesän aikana on viimeistelty sopimusosioon 
toimintoja metsänhoitosopimusten ja -laskujen 
tarkasteluun. Kirjautuminen helpottuu pankki- ja 
mobiilikirjautumisen myötä”, Lehtinen sanoo.

Danielsson kokee, että verkkopalvelun käyttö on 
tiivistänyt hänen suhdettaan UPM:ään. Kun metsä-
asioita käytiin aiemmin läpi vain kerran vuodessa, 
kaikkea oli vaikea painaa mieleen. 

”Nyt tiedän koko ajan, missä mennään. Dialogi 
on parempaa. Sen sijaan että minulle tulisi kerralla 
hirveä kasa infoa, jonka ehdin vuodessa jo unohtaa, 
nyt pystyn itse seuraamaan asioita verkkopalve-
lusta. Tuntuu kuin tapaamisia olisi useampi.”

”Hevoset 
nauttivat, 
kun ne saavat 
kulkea 
vaihtuvissa 
maisemissa.  
Siinä 
unohtaa 
itsekin 
murheet.”

Danielssonin kotitila 
metsineen on ollut hä-
nen äitinsä suvulla yli 
sata vuotta. ”En osaa 
ajatella, ettei metsiä 
olisi. Toivon, että 
lapsenikin pitävät ne 
pääosin metsinä.”

MITÄ 
METSÄVARATIEDOLLA 
TEHDÄÄN?
Metsävaratieto on tietoa metsän puustosta, kas-
vupaikoista, hakkuumahdollisuuksista ja hoito-
töistä. Se auttaa suunnittelemaan metsänhoitoa 
kestävästi ja kannattavasti.

Suomen metsäkeskus kerää tietoja yksityisis-
tä metsistä laserkeilauksella, ilmakuvauksella ja 
koealamittauksella. Tieto on julkista eikä siihen 
ole liitetty henkilötietoja. 

Tietoja voi tarkastella metsään.fi-palvelus-
sa tai UPM Metsä -verkkopalvelussa, jos on an-
tanut  UPM:lle luvan tietojen käsittelyyn. Julkista 
tietoa kerää myös Luonnonvarakeskus.

UPM:n kaltaiset toimijat tarvitsevat yksi-
tyishenkilön tietojen käyttöön luvan tai kump-
panuussopimuksen kaltaisen jatkuvan asiak-
kuuden. Tietojen avulla voidaan suunnitella ja 
kohdentaa toimenpiteitä, tehdä suojeluehdotuk-
sia, arvioida hakkuumahdollisuuksia ja metsäs-
tä saatavia tuloja sekä suunnitella menoja.

Lue lisää ja tutustu: 
upmmetsa.fi/verkkopalvelu

Kuva on Lahti- 
Hollolasta Venlojen 
viestistä vuodelta 
2018. Suunnistus 
on  Kirsi Joensuun 
mukaan erinomainen 
esimerkki metsien 
kestävästä käytöstä: 
järjestäjät rakentavat 
Jukolan viestiä varten 
tapahtuman ajaksi 
”kaupungin” kaikkine 
palveluineen. Maan-
omistajilta pyydetään 
tähän lupa, eikä met-
säluontoon jää pysy-
viä jälkiä. Suunnistus 
tapahtuu tavallisissa 
talousmetsissä, joita 
on Suomen metsistä 
lähes 90 prosenttia.
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Metsäasiantuntija 
Maarit Hämäläinen 
kertoo, että boorin-
puutos on tyypillistä 
metsitetyillä pelloilla. 
Enossa  sijaitseva, 
vuonna 2015 istutettu 
taimikko sai boori-
lannoituksen keväällä 
2021. Vaikutukset 
voi nähdä jo ensi kas-
vukautena 2022.

1 
Havaitse puutos

Boorinpuutoksen tunnistaa parhaiten pui-
den latvojen pensastumisesta. Kun latvakasvain 
kuolee tai vaurioituu, puuhun muodostuu useita 
latvoja tai latvaan syntyy kasvainten tupsu. Latvan 

haaroittuminen heikentää puun laatua. 
Boorinpuutosta esiintyy kaikilla puulajeilla mutta etenkin 

kuusikoissa. Jos epäilet puutosta, pyydä asiantuntija varmista-
maan kasvuhäiriöiden syy.

2 
Tilaa tai tee boorilannoitus

Terveyslannoitus kannattaa tehdä aina, kun 
puut kärsivät ravinnehäiriöstä. Näin metsä pysyy 
tuottavana. 

Lannoitus toteutetaan yleensä yhteishank-
keena, jolloin usean metsänomistajan metsät lannoitetaan ter-
veyslannoitteeksi luettavalla, booria sisältävällä tuhkalannoit-
teella tai kasvatuslannoitteella.

Yhteishankkeet toteutetaan usein helikopterilevityksenä. 
Jos lannoitettava ala on pieni, lannoitus onnistuu myös metsu-
rityönä moottoriruiskulla. Metsänlannoituksen voi tilata UPM 
Metsän metsäasiakasvastaavalta. 

Metsänomistaja voi tehdä boorilannoituksen nestemäisellä 
lannoitteella ja reppuruiskulla myös itse. Lannoite levitetään 
tasaisesti koko maa-alalle välttäen levitystä suoraan puihin.

3 
Hae tukea

Metsien terveyslannoitusta tuetaan kestävän 
metsätalouden Kemera-tuella. Tuen osuus koko-
naiskustannuksista on 30 prosenttia. Metsän-
omistajan osuudeksi boorilannoituksesta jää noin 

200 euroa hehtaarilta. 
Metsäasiakasvastaavasi auttaa sinua tekemään hakemuksen 

ehdot täyttävälle kohteelle. 

Parempaa 
kasvua
Boorinpuutosta esiintyy koko maassa, 
etenkin vanhoilla kaskimailla ja 
metsitetyillä pelloilla. Ravinnepuutos 
kannattaa korjata terveyslannoituksella.
TEKSTI JA KUVAT MARKKU PULKKINEN

METSÄHOMMISSA BOORILANNOITUS 

Boorilannoituksen voi toteuttaa 
myös helikopterilevityksenä monen 
metsänomistajan yhteishankkeena.

Nestemäistä boorilannoitetta 
levitetään reppuruiskulla 15–20 

litraa hehtaarille.

Havupuiden latvojen tupsuuntumi-
nen ja haaroittuminen ovat tyypilli-

siä boorinpuutoksen oireita.

3 ×
LANNOITA METSÄ

KATSO  VIDEO: TORJU BOORIN-
PUUTOS METSÄSSÄSI
youtube.com/upmmetsa
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PUOLEN 
HEHTAARIN 
TUTKIMUS

LABORATORIO 
UPM Metsä kehittää aktiivisesti 

metsänhoitomenetelmiä laajan kumppaniverkostonsa 
kanssa. Tuorein yhteisinnovaatio on 

metsäkylvökauha, joka parantaa männyn 
taimettumista merkittävästi.    

TEKSTI SAILA AARNIO | KUVAT  MIKKO VÄHÄNIITTY

KATSO  VIDEO: KYLVÖKAUHA 
PARANTAA TAIMETTUMISTA
youtube.com/upmmetsa
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Metsäkylvökau-
han seulassa (vas.) 
pyörivä terä seuloo 
kauhassa olevasta 
maa- aineksesta 
ohuen kerroksen 
siementen päälle.

amu on lämpöä ja lintujen kujer-
rusta tulvillaan. Metsätien var-

rella olevista tuoreista mänty- 
ja koivupinoista väreilee 

vahva pihkan tuoksu.
Olemme Keski-Suomen 

ja Etelä-Pohjanmaan raja-
mailla Karstulassa, missä 

on alkamassa uuden 
metsäkylvökauhan 

koekäyttö UPM:n 
metsässä. Kuivahkolla kankaalla näkyy hakkuun 
jäljiltä kantoja ja säästöpuita yksittäin ja ryhminä. 

Helle ja hento sade tarjoavat männyn kylvölle 
optimaaliset olosuhteet. Puolen hehtaarin kokoi-
nen koealue on jaettu kolmeen lohkoon. Lohkotuk-
sella pyritään poistamaan mahdollinen maaperän 
vaikutus tuloksiin. Jokaisessa lohkossa on neljä 
koeruutua. Puolet ruuduista kylvetään tänään ja 
puolet kuukautta myöhemmin.

KYLVÄMINEN tehdään Luonnonvarakeskuksen, Suo-
men metsäkeskuksen ja Ajutech Oy:n kehittämällä 
metsäkylvökauhalla, jolla pyritään parantamaan 
taimettumista ja sen myötä pienentämään kylvössä 
tarvittavaa siemenmäärää. 

Kauhan toimintaperiaate on nerokkaan yksin-
kertainen. Ensin kaivinkoneen kuljettaja poistaa 
kauhalla ohuen kerroksen pintakasvillisuutta, ja 
poistettu maa-aines jää seulaan kauhan sisälle. 
Sitten koneen kuljettaja tekee kauhan alapuolella 

Yhdelle laikulle laitetaan 15–20 siementä. Perin-
teisessä koneellisessa kylvössä tästä määrästä kes-
kimäärin vain kahdesta tulisi vakiintunut taimi. 

”Haluamme saada kauhan avulla taimettumista 
parannettua, jotta pärjäämme pienemmällä sie-
menmäärällä. Tällä hetkellä hehtaarille kylvetään 
noin 300 grammaa siemeniä. Tavoitteenamme on 
päästä alle 200 grammaan hehtaarilla”, Pekka Hele-
nius valottaa. 

TÄSSÄ kylvökokeessa osa ruuduista jätetään peit-
tämättä, jotta peiton vaikutukset saadaan selkeästi 
näkyviin. 

”Peitossa siementen päälle laitetaan ohut, noin 
sentin paksuinen maakerros. Näin siemenet saa-
daan suojaan kuivumiselta ja siemensyöjiltä”, 
toteaa Helenius. 

Aiempien testien perusteella tiedetään, että peit-
täminen parantaa siementen taimettumista noin 70 
prosenttia. Tässä kokeessa tutkitaan peiton optimi-
paksuutta ja selvitetään metsäkylvökauhan vaiku-
tusta tuottavuuteen. 

”Tavoitteena on saada selville, kuinka paljon 
kauhan uusi muokkausterä nopeuttaa kylvöä. 
Jokaisesta ruudusta otetaan aika”, Helenius kuvaa. 

Kylvön onnistumiseen vaikuttaa moni tekijä, 
kuten kasvupaikka, sääolosuhteet ja kylvöajan-
kohta. Helenius korostaa myös kokeneen kuljetta-
jan ammattitaidon merkitystä kokonaisuudessa. 

”Hän osaa ohittaa kivet ja kannot ja valita lai-
kulle otollisen paikan.”  

Kuljettaja Juha 
Valtoahon mukaan 
kauhan alapuolella 
oleva muokkausterä 
nopeuttaa laikun 
tekemistä huomatta-
vasti.

UPM Metsä 
haluaa olla 
aktiivisesti 
kehittämässä 
metsän
hoidon 
menetelmiä.

Metsäkeskuksen 
metsäneuvoja Kyösti 
Sipilä (vas.) ottaa 
säiliöstä siemeniä 
näyteastiaan. Luken 
tutkija Pekka Helenius 
(oik.) tutkii laborato-
riossa muun muassa 
rikkoutuneiden 
siementen määrää. 

 olevalla muokkausterällä laikun ja sirottaa sieme-
net laikkuun kauhaan integroidulla kylvölaitteella.  

Kauhan juju on seulassa pyörivä yksiakselinen 
terä, joka seuloo kauhassa olevasta maa-aineksesta 
ohuen kerroksen siementen päälle. 

TESTAUS käynnistyy sillä, että Metsäkoneet Valto-
ahon kuljettaja Juha Valtoaho kaivaa kylmälau-
kusta muovipullon ja kaataa siemeniä metsäkylvö-
kauhan siemensäiliöön. Kylmäketjun turvaaminen 
on siementen itämisen kannalta olennaista. 

Valtoaho pöräyttää kaivinkoneen käyntiin ja 
nostaa kauhan Luonnonvarakeskuksen tutkijan 
Pekka Heleniuksen korkeudelle. Valtoaho tiput-
taa siemensäiliöstä kolme sykäystä siemeniä näyte-
astiaan, josta Helenius kaataa siemenet numeroi-
tuihin pusseihin. 

”Tarkistan laboratoriossa näytteiden siemen-
määrät ja tutkin röntgenillä, onko siemeniä rikkou-
tunut prosessin aikana”, Helenius kertoo.  

Juha Valtoaho oli ohjaimissa myös vuonna 2018, 
kun kauhan aiempaa prototyyppiä testattiin. 

”Aiemmin laikku tehtiin kauhan kärjellä, jolloin 
kauhaa piti käännellä laikun teon ja kylvön välillä. 
Muokkausterällä laikun tekeminen on paljon 
nopeampaa”, hän sanoo. 

Uutta kauhan viimeisimmässä  kehitysversiossa 
on myös kylvösuuttimen alapuolella sijaitseva kar-
tio, joka levittää siemenet laajemmalle alueelle. 
Samoin videokamera, jonka avulla kuljettaja näkee, 
mihin kohtaan laikkua siemenet kannattaa tiputtaa. 
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Siemen itää parissa viikossa, jolloin sirkkavarsi ja 
neulaset tulevat näkyviin. Syksyllä testialue inven-
toidaan. Silloin nähdään, miten siemenet ovat itä-
neet. Lopullinen kylvötulos selviää Pekka Heleniuk-
sen mukaan aikaisintaan kahden vuoden päästä. 

”Taimia kuolee paljon ensimmäisen talven 
aikana. Tämä on kärsivällisen ihmisen hommaa.” 

METSÄKYLVÖKAUHAN idea syntyi metsäneuvoja 
Kyösti Sipilän mielessä vuonna 2014. Hän ryhtyi 
pohtimaan, kuinka käsin kylvämisen tehokkuus saa-
taisiin yhdistettyä seulakauhan toimintaan. 

”Tiesin, että itävyys paranee käsin kylvössä ja 
tunsin seulakauhaosaajia.” 

Sipilä työskentelee Suomen metsäkeskuksen 
Ähtärin-toimistolla.  

Seulakauhoja suunnitteleva Arto Ulvo innostui 
uudenlaisen kauhan kehittämisestä männyn kylvä-
miseen. Hänen yrityksensä Ajutech Oy valmistaa 
kauhoja muun muassa mullan, puunkuoren ja bio-
materiaalien seulontaan.

”Samalla kauhalla piti pystyä kaivamaan, mätästä-
mään, laikuttamaan, kylvämään, kuvaamaan ja peit-
tämään. Ensimmäinen prototyyppi saatiin valmiiksi 
2016. Sen jälkeen kauhan ominaisuuksia on kehitetty 
jatkuvasti. Tämä on pitkä projekti. Hyödyt ovat näh-
tävissä vasta viiden vuoden kuluttua”, Ulvo sanoo.   

Seuraavaksi Sipilä kääntyi Luonnonvarakeskuk-
sen puoleen. 

”Heidän tulee osoittaa tutkimuksen kautta toi-
minnan tehokkuus. Pekka Helenius vastaa Lukessa 

Luonnonvarakeskuksen kanssa on esimerkiksi 
käynnissä kolmivuotinen Kestävää metsänhoitoa 
turvemaalla -hanke, jolla kehitetään uusia menetel-
miä turvemaametsien hoitoon. Hankkeen koekäsit-
telyjä on toteutettu myös UPM:n mailla.

UPM Metsän metsänhoidon ohjeistuksiin on tehty 
hiljattain mittava muutos, jonka myötä lehtipuiden 
osuutta havumetsissä kasvatetaan 10 prosentista 20 
prosenttiin. Puulajirakennetta halutaan monipuo-
listaa, koska se edistää metsien kasvua sekä lisää 
luonnon monimuotoisuutta. Ohjeiden muutos on 
myös osa metsänhoidon kehitystyötä. 

”Lehtikarike parantaa hajotustoimintaa maape-
rässä. Se nostaa maan pH:ta ja nopeuttaa sitä kautta 
ravinteiden kiertoa. Haluamme edesauttaa luon-
taista lannoitusvaikutusta, jonka lehtipuusekoitus 
mahdollistaa”, kertoo UPM Metsän metsänhoidon 
kehityspäällikkö Heli Viiri. 

Muutoksella pyritään tekemään metsistä kestä-
vämpiä tulevaisuuden tuhonaiheuttajia vastaan. 

”Tiedämme, että tuhonaiheuttajat leviävät 
yhden puulajin metsiköissä”, Viiri sanoo. 

Muutos tapahtuu hitaasti. Kun metsää uudiste-
taan, alueelle pyritään jättämään jo taimivaiheessa 
20 prosenttia lehtipuuta, kuten rauduskoivua, 
haapaa, hieskoivua ja pihlajaa. Sopivan osuuden 
aikaansaaminen vaatii tarkkuutta. 

”Kun lehtipuusekoitus menee noin 30 prosent-
tiin pohjapinta-alasta, se alkaa haitata havupuiden 
kasvua”, toteaa Viiri. 

Seulakauhoja suun-
nitteleva Arto Ulvo 
(vas.) on kehittänyt 
metsäkylvökauhaa 
Kyösti Sipilän kanssa 
vuodesta 2014. 

Uudet mene
telmät tuo
daan UPM 
Metsän 
 asiakkaiden 
ulottuville.

KEHITYSTYÖLLÄ JA 
YHTEISTYÖHANK
KEILLA LISÄTÄÄN 
MYÖS LUONNON 
MONIMUOTOISUUTTA
Metsänhoidon kehittämisen tavoitteena on puun-
tuoton ohella myös luonnon huomioiminen ja esi-
merkiksi luonnon monimuotoisuuden parantami-
nen. UPM on panostanut ympäristön hyvinvoin-
tiin monin tavoin. 

Tässä muutamia esimerkkejä:
• Lehtipuiden määrää on lisätty yhtiön omien 

ohjeiden ja FSC®-vaatimusten (FSC C105876) 
myötä havupuuvaltaisissa metsissä 

• UPM:n arvokkaita metsä- ja suoalueita on suo-
jeltu luonnonsuojelulailla   

• Uudistusaloja on kulotettu ja paloriippuvaisten 
eliöiden elinolosuhteita on parannettu

• UPM:n mailla on ennallistettu ojitettuja suokoh-
teita eri toimijoiden kanssa 

• Lintuharrastajien kanssa on säästetty tiedossa 
olevia petolintujen pesiä ja pesäpuita

• UPM:n metsiin on rakennettu sääksen tekopesiä 
yhteistyössä Sääksisäätiön kanssa 

• UPM on laatinut valkoselkätikka- ja metsänkä-
sittelyohjeistuksen WWF:n, SYKEn ja Metsä-
hallituksen kanssa 

• Metson ja teeren soidinpaikkoja on kartoi-
tettu paikallisten lintuharrastajien ja metsästä-
jien kanssa 

• Käytännön metsätalouteen on haettu ratkai-
suja kuukkelin elinympäristön turvaamiseksi eri 
yhteistyökumppaneiden kanssa 

• UPM:n omalla päätöksellä on suojeltu yli 
20 000 arvokasta luontokohdetta.

Männyn kylvämi-
sessä testatulla 
metsäkylvökauhalla 
pyritään paranta-
maan taimettumista 
ja vähentämään 
kylvössä tarvittavaa 
siemenmäärää. 

metsäkylvöjen tutkimisesta, joten hän oli luonteva 
kumppani tähän.” 

UPM lähti hankkeeseen mukaan vuonna 2018, 
jolloin yhtiössä työskennellyt graduntekijä teki 
ensimmäiset kauhan toimintaan liittyvät kokeet. 

”On upeaa, että saamme testata kauhaa UPM:n 
mailla. Yhteistyö on toiminut kaikkien osapuolten 
kanssa hienosti. Meillä on tässä tämmöinen hengen 
yhteys”, Sipilä kiittää.

Metsäkylvökauha on yksi esimerkki lukuisista 
metsänhoidon kehityshankkeista, joissa UPM on 
mukana. 

UPM Metsä haluaa olla aktiivinen toimija met-
sänhoidon menetelmien kehittämisessä ja tutki-
muksen edistämisessä. Yhtiö pyrkii ottamaan tut-
kimuksissa ja UPM:n metsissä testatut menetelmät 
ensin käyttöön omien metsiensä hoidossa. 

Kun menetelmien toimivuus on varmistettu, 
niitä tuodaan UPM Metsän asiakkaille tarjottaviin 
metsänhoitopalveluihin. 

”UPM Metsän asiakkaana metsänomistaja saa 
käyttöönsä samat menetelmät, joilla UPM haluaa 
varmistaa oman metsäomaisuutensa tuoton ja 
käsittelyn vastuullisuuden”, kertoo UPM Metsän 
tutkimus- ja kehityspäällikkö Janne Uuttera. 

UPM Metsä on tunnettu aktiivisesta roolistaan 
metsänhoitomenetelmien ja metsänhoidon koneel-
listamisen kehittämisessä. Yhtiöllä on pitkät perin-
teet kehitystyöstä tutkimuslaitosten ja muiden 
metsäalan toimijoiden kanssa. 

UPM Metsän 
metsänhoidon 
kehityspäällikkö 
Heli Viirin mukaan 
metsäkylvö kauha 
on hyvä esimerkki 
lukuisista metsän-
hoidon kehitys-
hankkeista, joissa 
UPM on mukana. 
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Puihin 
lisää 

potkua

TALOUS METSÄN KASVU 

MONI metsänomistaja miettii, miten 
metsän saisi  kasvamaan nopeammin. 

Ensin kannattaa pohtia, mitä metsäl-
tään haluaa. Taloudellinen voitto on yksi 
tekijä, mutta myös ilmastovaikutukset 
ja luonnon monimuotoisuus painavat 
vaakakupissa.

”Eri tavoitteiden välille pitää löytää 
jonkinlainen kompromissi”, Luonnon-
varakeskuksen tutkimusprofessori Jari 
Hynynen sanoo.

Elinvoimaiset ja hyvin tuottavat 
metsät ovat tärkeitä sekä talouden että 
ilmaston kannalta. Luonnonvarakeskus 
tutkii, voisivatko Suomen metsät kasvaa 
vuosittain  kestävästi 150 miljoonaa kuu-
tiometriä. 

Kehitys on ollut viime vuosikymme-
ninä huikeaa: 1970-luvulla metsät kas-
voivat 60 miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa, ja nyt luku on lähes 110 miljoonaa.

”Yksi syy on ilmastonmuutos, mutta 
suurin tekijä ovat onnistuneet metsän-
hoitotoimet. Metsänomistajat ovat teh-
neet asioita oikein.”

PARAS keino metsän  kasvun 
 tehostamiseksi riippuu myös siitä, mil-
lainen metsä on ja missä se kasvaa. 

Metsänhoitosuosituksista löytyy 
tarkkoja reseptejä eri kasvupaikoille ja 
puulajeille. 

Huomattava osa metsistämme kasvaa 
turvemaalla. Kosteita kasvupaikkoja on 
parannettu perinteisesti ojittamalla. Se 
kuivattaa maaperää sopivasti, ja puuston 
kasvu tehostuu. 

Jotta kasvu jatkuisi, ojat pitää perata 
aika ajoin. Tätä toimenpidettä kutsutaan 
kunnostusojittamiseksi.

”Se ylläpitää puuston kasvua ja on tär-
keä toimenpide metsän elinvoimaisuu-
den kannalta.”

JARI HYNYNEN
Luonnonvara

keskuksen 
tutkimus professori 

Kunnostusojituksella on aina ympä-
ristövaikutuksia. Ojitusprosessissa 
irtoava kiintoaines pääsee kulkeutumaan 
vesistöihin, mikä aiheuttaa veden tum-
mumista. Lisäksi turvemaasta vapautuu 
 kuivattamisen seurauksena hiilidioksi-
dia ilmakehään.

Menetelmät ovat parantuneet, ja 
vesistövaikutuksia pyritään estämään 
imeytysalueilla ja padoilla.

”Kunnostusojituksen suunnitteluun 
kannattaa aina ottaa mukaan ammatti-
lainen, joka osaa neuvoa tekemään asiat 
mahdollisimman ekologisesti.”

Turvemaalla kasvavan metsän kasvun 
tehostamiseen on olemassa myös muita 
vaihtoehtoja.  

Mäntyvaltaisessa suometsässä toimii 
tuhka lannoitus. Kuusimetsässä taas jat-
kuvapeitteinen kasvatus auttaa pitämään 
pohjaveden tarpeeksi alhaalla.

YKSI keino lisätä metsän  kasvua on istut-
taa puita sinne, missä niitä ei ole.

Metsittäminen on Hynysen mielestä 
hyvä juttu ilmaston kannalta varsinkin, 
jos metsiä istutetaan suopelloille, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat mittavia.

”Myös valtiovalta edistää metsittä-
mistä maksamalla erityistä metsitys-
tukea.”

”Metsänhoito on 
ketju, jossa jokainen 
vaihe ratkaisee. Ei 
ole yhtä taikakeinoa 
kasvun lisäämiseen – 
metsää on hoidettava 
hyvin istuttamisesta 
hakkuuseen asti.”
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Metsän kasvun lisäämiseen on useita keinoja. 
Kunnostusojituksella saa aikaan ihmeitä kostealla 

turvemaalla. Metsittämällä taas voi kasvattaa 
puuta siellä, missä sitä ei ole ennen ollut. 

TEKSTI  MALLA MURTOMÄKI KUVA  UPM

KEINOT LISÄTÄ KASVUA JA SÄÄDELLÄ 
RAAKA-AINEEN LAATUA TALOUSMETSISSÄ

Uutta metsää viljeltäessä joko istut-
taen tai kylväen on oleellista valita jalos-
tettua siemenmate riaalia ja puulajeja, 
jotka sopivat kasvupaikalle. Sekametsä 
on ykkösvaihtoehto, sillä se kestää ilmas-
ton lämpenemisen myötä muuttuvia 
 kasvuolosuhteita.

”Siemenen valintaan kannattaa 
panostaa. Männyllä ja rauduskoivulla 
valiosiemenviljelyssiemen tuottaa 30 
prosentin kasvunlisäyksen verrattuna 
metsikkösiemeneen.”

Harventamisen tärkeyttä ei voi koros-
taa liikaa. Se on oleellista niin taimikolle 
kuin varttuneelle metsälle.

”Metsänhoito on ketju, jossa jokainen 
vaihe ratkaisee. Ei ole yhtä taikakeinoa 
kasvun lisäämiseen – metsää on hoidet-
tava hyvin aina istuttamisesta uudistus-
hakkuuseen asti.”
Monen tahon yhteistyössä laatimia 
metsänhoitosuosituksia koordinoi Tapio: 
metsanhoidonsuositukset.fi
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SOPIVA KIERTOAIKA 
RIIPPUU TAVOITTEISTA

SUURIN OSA kotitaloussijoittajista sijoittaa pörs-
siosakkeisiin ja sijoitusrahastoihin. Sijoittami-
seen kuuluu olennaisesti tavoiteltava tuotto ja riski: 
ilman riskiä ei ole tuottoakaan. Tuottoa kertyy, kun 
raha alkaa tehdä lisää tuloja. 

Metsän omistaminen on hyvä esimerkki pitkäjän-
teisestä sijoittamisesta. Metsänomistajaksi tullaan 
pääsääntöisesti perinnön tai sukupolvenvaihdoksen 
kautta. Jotta metsä säilyisi hyvänä sijoituksena, se 
tarvitsee kirvestä – eli hoitoa ja hakkuuta. 

Kuten Warren Buffett, yksi maailman menesty-
neimmistä sijoittajista, sanoi: ”Joku istuu varjossa 
 tänään, koska joku istutti puun kauan sitten.” 

Sen idea sopii metsänhoitoonkin: Kun joku  hoiti 
taimikonhoidon ja harvennushakkuut oikeaan 
aikaan, kustannuksia säästyi, arvokas tukkipuu-
saanto lisääntyi ja kiertoaika päätehakkuuseen 
lyheni. Pitkäjänteistä sijoittajaa ja metsänomistajaa 
kiinnostavat voittojen kertyminen ja kotiutus pit-
kässä juoksussa.

Metsän omistaminen on erilaista kuin pörssi-
osakkeiden omistaminen. Osakepoimija etsii liike-
toimintoja ja yhtiöitä, joiden kanssa käy pidemmän 
päälle hyvin. Rahastot voivat olla aktiivisesti tai pas-
siivisesti  hoidettuja. Metsänomistajalla on kuiten-
kin etu puolellaan: Metsän tuotto perustuu puun 
kasvuun, ja metsätalous on helposti ymmärrettävää. 
Tulos syntyy hoidon ja hakkuiden kokonaisuudesta.

Metsäsijoittaja voi samaistua osinkosijoittajaan 
saadessaan metsästä säännöllistä tuloa. Pienillä ti-
loilla tilipäivien tiheys on vain harvempi kuin isoilla. 

Graafissa 3 nostan vielä metsäsijoittamisesta esi-
merkiksi UPM Keski-Suomen yhteismetsän kumu-
latiivisen liikevoiton (euroa per metsämaan hehtaa-
ri) vuosina 2012–2020 ennen veroja. Metsä ”kasvaa 
osinkoa” omistajille sekä toimii hiilinieluna ja hiili-
varastona. Metsänomistaja voi sijoittamalla moni-
puolistaa  omaisuuslajejaan. Moni onkin hajauttanut 
metsän tuottoa sijoittamalla pörssiosakkeisiin.

Metsäsijoitusta ei tarvitse keksiä 
uudelleen – pörssisijoittaminen 
arkipäiväistyy

HEIKKI KALVILA
Tuotepäällikkö, 

metsävarallisuuspalvelut
UPM Metsä

Suomalaisia on innostettu sijoittamaan. Pörssiosakkeita omistaa jo 
yli 900 000 henkilöä. Tuulipuku pukee myös osakkeenomistajaa. Run-
saalle 600 000 metsänomistajalle kumisaappaat ja hirvikärpäset ovat 
olleet tuttuja jo pitkään. Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutki-
muksessa metsänomistajien tavoitteista nousivat vahvimmin taloudel-
linen turva ja metsä sijoituskohteena.

TALOUS METSÄN KIERTOAIKA NEUVONANTAJA TALOUS

MILLOIN metsää pitää uudistaa? Kaikki 
riippuu siitä, miten metsä kasvaa 
ja mitä metsänomistaja metsältään 
haluaa. 

Taloudellisen tuoton lisäksi vaaka-
kupissa voivat painaa ilmasto, luon-
non monimuotoisuus, metsän elinvoi-
maisuus tai maiseman peitteisyys. 

”Vaikka kiertoaikaa ei välttämättä 
ole järkevää jatkaa 
taloudellisesta 
näkökulmasta, esi-
merkiksi ympäris-
tön kannalta se voi 
olla perusteltua”, 
sanoo Tapion met-
sänhoidon suosi-
tusten laadintaa 
koordinoiva Kalle Vanhatalo.

Suomessa puusto voi saavuttaa 
uudiskypsyyden jo 60-vuotiaana, 
mutta se ei ole välttämättä taloudelli-
sesti järkevin aika uudistushakkuulle. 

Kiertoajan alussa metsässä on 
hitaan kasvun vaihe, minkä jälkeen 
kasvu kiihtyy. Puuston vanhetessa 
hetkellinen kasvu laskee alle koko 
kiertoajan keskimääräisen kasvun. 

Sopivan kiertoajan valintaan vai-
kuttavat metsätyyppi sekä metsän 
sijainti ja terveydentila. 

”Kiertoaikaa jatkamalla saadaan 
tuotettua määrällisesti enemmän 
puuta, mutta samalla metsään sitou-
tuneen pääoman suhteellinen tuotto 
laskee ja riskit kasvavat. Metsänomis-
tajan pitää miettiä, onko järkevämpää 
siirtää raha metsästä muualle tuotta-
maan paremmin.”

Metsä on puun myynnin puolesta uudistuskypsä, mutta se kasvaa vielä hyvin. 
Kannattaako uudistushakkuun kanssa odottaa? 

Sopivan 
kiertoajan 
valintaan 
vaikut-
taa moni 
tekijä.

VERTAILU PUUSTON HETKELLISESTÄ KASVUSTA JA KIERTOAJAN KESKI-
KASVUSTA ETELÄSUOMALAISESSA TUOREEN KANKAAN KUUSIKOSSA 

Metsän kasvu kiihtyy vähitellen ja laskee metsän ikääntyessä. Harvennushakkuut pienentävät 
puuston hetkellistä kokonaiskasvua, mutta niiden myötä kasvu ohjautuu valittuihin puihin.

Kuvioissa on käytetty esimerkkinä 40-vuotiasta, lehtomaisella kankaalla 
(OMT) sijaitsevaa hoidettua kuusikkoa, jossa on juuri tehty ensiharven-
nus. Nykyarvojen laskenta on tehty 3%:n korolla. Korkotuottovaatimus 
vaikuttaa siihen, milloin uudistaminen kannattaa taloudellisesti tehdä.
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Hetkellinen kasvu 
(puuston kasvu kyseisenä 
ajankohtana, m3/ha)

Kiertoajan keskikasvu 
(puuston keskim. kasvu metsän 
elinkaaressa, m3/ha/a)

Puuston ikä

Nettokasvu 
(m3/ha) 

9
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KIERTOAJAN PITUUDEN VAIKUTUS TULOIHIN JA 
HARVENNUSTEN MÄÄRÄÄN 10 

vuotta
Metsien uudis
tamisikä on las
kenut  vuosina 
2010–2017 
noin kymmenel
lä vuodella sekä 
Etelä että Pohjois 
Suomessa. 
 Uudistamisiässä 
on  nähtävissä 
selkeä laskeva 
trendi yksityis
metsien puolella. 

Nettotulojen nykyarvo €/ha

Uudistushakkuu €/ha

Toinen harvennus €/ha 60 v
Kolmas harvennus €/ha 75 v

60 v 75 v 90 v

10 741

19 400

12 869

7 575

8 422

24 910

11 571

7 575

20 758
Tukki/
kuitu %
62/38

Tukki/
kuitu %
67/33

Tukki/
kuitu %
80/20

Kiertoaika

LÄHDE: 
Luonnonvarakeskus

3. UPM KESKI-SUOMEN YHTEISMETSÄ KUMULATIIVINEN 
LIIKEVOITTO 2012–2020, €/ha

12 14 16 18 20

1 200 €/ha

800 €/ha

400 €/ha

0 €/ha

176 €/ha

1 306 €/ha
UPM Keski- 
Suomen yhteis-
metsä on tuot-
tanut tasaisesti 
liikevoittoa.13 15 17 19

2. YKSITYISHENKILÖIDEN YLI 2 HA:N METSÄ-
TILAKOKONAISUUKSIEN PUUSTON ARVO, €
(sisältää 350 000 tilakokonaisuutta, yksin ja yhteisomistukset)

160 000 €

120 000 €

80 000 €

40 000 €

0 €

 = Tilakokonaisuus, €
 = Tilakokonaisuuksien keskiarvo, €

1. KOTITALOUKSIEN PÖRSSIOSAKKEET JA 
SIJOITUSRAHASTOT 2019
(Ko. ”salkkuja” on lähes 1,2 milj. kotitaloudella)

LÄHDE: Viitteellinen kaavio, pohjana Luken tilastot

LÄHDE: Tilastokeskus

MediaaniAlakvartiili Yläkvartiili

30 000 €

25 000 €

20 000 € 

15 000 €

10 000 €

5 000 €

0 €

22 387 €

29 129 €

1 545 €

8 123 €

101 605 €

33 066 €
66 466 €

167 000 €

 = Mediaani, ala ja yläkvartiili
 = Keskiarvo, €

Vuonna 2019 
rahastoihin 
ja osakkei-
siin sijoittavista 
kotitalouk sista 
25%:lla sijoi-
tusten arvo oli 
29 129 euroa tai 
enemmän (yläk-
vartiili). 25 pro-
sentilla sijoi-
tusten arvo oli 
1 545 euroa 
tai vähemmän 
(alakvartiili).

Metsä  pärjää 
sijoituksena 
hyvin: 63 pro-
senttia metsätila-
kokonaisuuksista 
on arvoltaan  
33 066  euroa tai 
enemmän.

Suurempia 
42 % tiloista

Suurempia 
17 % tiloista

Suurempia  
63 % tiloista

28 – METSÄN HENKI 3/21 29



MUUTTUVA MAAILMA HIILINEUTRAALIUS

Suomalainen metsäteollisuus pyrkii kovaa vauhtia irti fossiilisista 
energianlähteistä. Mutta mitä hiilineutraalin tuotannon saavuttaminen vaatii 

– ja onko Suomen toimilla merkitystä maailman mittakaavassa?
TEKSTI ANNA GUSTAFSSON | KUVAT  UPM

Kohti hiili-
neutraalia 

tuotantoa

UPM Kaukaan  sahalla 
Lappeenrannassa 
käytetään selluteh-
taiden tuottamaa 
uusiutuvaa lämpö-
energiaa. 

ILMASTONMUUTOS kiihtyy, ja vaikutukset näky-
vät kaikilla toimialoilla. Ihmiskunnan tuottamista 
kasvihuonekaasuista merkittävin on hiilidioksidi. 
Päästöistä suurin osa on peräisin fossiilisten poltto-
aineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käy-
töstä. Niistä pyritään nyt eroon. 

Omat aikataulunsa hiilineutraaliuden saavutta-
miseksi ovat asettaneet niin Euroopan unioni kuin 
Suomikin. Suomen tavoite on olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä. Aikataulu on 15 vuotta 
edellä Euroopan yhteisestä tavoiteesta.

Metsäteollisuuden osuus Suomen hiilidioksidi-
päästöistä on viisi prosenttia. Metsäteollisuus ry 
julkaisi viime vuonna oman ilmastotiekarttansa, 
joka antaa selkeän kuvan siitä, kuinka Suomessa 
toimiva metsäteollisuus voi irtautua fossiilisista 
polttoaineista vuoden 2035 paikkeilla. 

Tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdotonta, 
sanoo Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry:n ener-
gia- ja ilmastopäällikkö. 

”Metsäteollisuuden etuna on se, että fossiilisista 
energianlähteistä eroon pääsemiseksi ei tarvitse 
kuvitella uusia, vuosien päästä toteutuvia teknolo-
gioita. Jos investointiedellytykset ovat kunnossa, 

tehtaat voivat lisätä uusiutuvan energian osuutta 
entisestään ja parantaa energiatehokkuuttaan”, 
Fagerblom sanoo.

SUOMESSA  toimivissa metsäteollisuuden tehtaissa 
fossiilisten polttoaineiden osuus on eurooppalaisit-
tain pieni, 13 prosenttia. Euroopassa vastaava luku 
on 40 prosenttia. 

Suomi ja Ruotsi ovat uusiutuvan energian suur-
valtoja. Voimme hyödyntää energiantuotannossa 
puunjalostuksen sivutuotteita, kuten kuorta, oksia 
ja sellunkeiton bioliemiä. 

Fagerblomin mukaan metsäteollisuuden yri-
tykset suhtautuvat ilmastonmuutoksen torjumi-
seen positiivisesti. Energianlähteiden korvaaminen 
uusilla fossiilittomilla vaihtoehdoilla edellyttää kui-
tenkin rahallista satsausta. 

Fagerblomin mukaan investointi uusiin energia-
ratkaisuihin on houkuttelevaa, jos Suomi näyttäy-
tyy yritysten kannalta hyvänä sijaintipaikkana.

”Suomi on monella tapaa yrityksille toimin-
taympäristönä hyvä. Maa on turvallinen ja vakaa, 
ja tehtaat saavat tasaisesti energiaa ja puuta. Mutta 
kustannuskysymykset ovat  tärkeitä. Esimerkiksi 
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energia- ja kuljetuskustannuksissa Suomen pitäisi 
pyrkiä samalle viivalle keskeisten kilpailijoiden, 
kuten Saksan kanssa, mutta näin ei ole tapahtunut.” 

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä 
parantaisi Fagerblomin mukaan muun muassa 
sähköistämistuen täysimääräinen hyödyntäminen 
samaan tapaan kuin Saksassa. Tämä kannustaisi 
sähkön käyttöön. Sähkön tuotanto on Suomessa 
erittäin vähäpäästöistä, Fagerblom muistuttaa.   

MUTTA onko Suomen toimilla merkitystä, kun 
ilmastonmuutoksen kaltainen ongelma koettelee 
koko planeettaa? 

Fagerblomin mukaan suomalaisen metsäteolli-
suuden ilmastosaavutukset kuvaavat alan poten-
tiaalia, joten esimerkillämme on kansainvälisesti 
merkitystä. Kun suomalainen metsäteollisuus saa-
vuttaa päästöttömyystavoitteensa, sillä on monen-
laisia vaikutuksia. 

”Metsäteollisuuden laatima ilmastotiekartta 
on herättänyt kiinnostusta, kun olen esitellyt sitä 
esimerkiksi unionin parlamentaarikoille ja komis-
sion virkamiehille. Päästöt voidaan saada alas, 

MUUTTUVA MAAILMA HIILINEUTRAALIUS

Selluteh-
taiden 
soodakat-
tiloista 
saadaan 
sahoille 
uusiutuvaa 
energiaa.

EEVA LAAKSONEN
Laatu- ja ympäristöpäällikkö

UPM Timber  

HIILINEUTRAALIUS NÄIN SUOMESSA

Suomalaisen 
metsäteol-
lisuuden 
ilmastosaa-
vutukset 
kuvaa-
vat alan 
 potentiaalia.

Mitä sahojen siirtyminen fossiilittomaan 
tuotantoon on vaatinut?

Se on vaatinut pitkäjänteistä työtä, mutta tie-
tyssä mielessä muutos ei ollut kovinkaan moni-
mutkainen tai vaikea. Tarvittiin vain oikeita 
päätöksiä ja ennen kaikkea halu muuttaa 
toimintatapoja. 

Siirtyminen fossiilittomaan tuotantoon on 
ollut osa UPM:n viime vuonna allekirjoittamaa 
YK:n ilmastositoumusta, jossa sitoudumme toi-
miin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 
asteeseen. 

UPM:llä on Suomessa neljä sahaa ja asiakkaita 
Suomen lisäksi Euroopassa ja Aasiassa. 
Miten asiakkaat ovat suhtautuneet uutiseen 
fossiilittomasta tuotannosta?

Palaute on ollut positiivista. Olen selkeästi 
huomannut, että vastuullisuusasiat ovat entistä 
tärkeämpiä asiakkaillemme. He miettivät ostopää-
töksiä tehdessään, missä ja millä tavalla tuotteet on 
valmistettu. 

UPM:n sahatavaran pieni hiilijalanjälki auttaa 
myös asiakkaitamme saavuttamaan omia päästöta-
voitteitaan. Sillä on paljon positiivisia vaikutuksia.

Miten fossiiliton tuotanto toteutuu UPM 
 Timberin sahoilla käytännössä?

Sahoilla käytetään sekä lämpö- että sähköener-
giaa. Puunkäytön sivuvirtoja eli tukkien kuorta ja 
haketta käytetään sellun valmistuksessa sekä polt-
toaineena energiantuotannossa. 

UPM:n Korkeakosken saha Pirkanmaalla Juu-
pajoella tuottaa tarvitsemansa lämpöenergian 
puun kuoresta ja hakkeesta omassa biolämpö-
laitoksessaan. Seikun saha puolestaan hyödyn-
tää Porin Energian voimalaitosta, joka tuottaa 
sahalle uusiutuvaa energiaa sen oman tuotannon 
sivuvirroista. 

Pietarsaaren ja Lappeenrannan sahat sijaitsevat 
tehdasintegraattialueilla, ja niissä käytetään sellu-
tehtaiden tuottamaa uusiutuvaa lämpöenergiaa. 

Samalla tavalla kuin kuluttaja voi tilata  kotiinsa 
uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua  päästötöntä 
sähköä, sahat ostavat energiansa fossiilivapaana. 

UPM Timberillä ostosähkön päästöttömyys 
 todennetaan Fingrid Oyj:n myöntämällä alkuperä-
takuutodistuksella. Käytämme siis uusiutuvilla 
energianlähteillä tuotettua kotimaista sähköä. 

Miten sellutehtaat tuottavat energiaa sahoille?
Sellutehtaiden soodakattilat tuottavat hurjan 

määrän lämpöenergiaa. Siitä saadaan uusiutuvaa 
energiaa sahojen käyttöön. 

Olet työskennellyt vastuullisuuskysymysten 
parissa UPM Timberillä reilun vuoden. Miten 
vastuullisuus näkyy yrityksen arjessa?

Viestinnän osuus vastuullisuustyössä on kasva-
nut. Enää ei riitä, että toimitaan vastuullisesti, vaan 
pitää olla avoin ja läpinäkyvä kaikessa toiminnassa. 
Asiakkailta tulee myös paljon aiempaa enemmän 
kysymyksiä vastuullisuuteen liittyen. 

Samaan aikaan kun kiinnostus on lisääntynyt, 
vastuullisuuskysymysten kirjo on laajentunut. 
Ympäristöasioiden rinnalla sosiaalisen vastuulli-
suuden teemat ja taloudellinen vastuu ovat nous-
seet tärkeiksi. 

Miten vastuullisuustyönne jatkuu?
Vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä. 

On vielä paljon, mitä voimme tehdä parem-
min. Parhaillaan pyrimme parantamaan sahojen 
energiatehokkuutta. 

Lisäksi mietimme, kuinka voisimme vaikut-
taa epäsuoriin päästöihin, joita syntyy esimerkiksi 
kuljetuksista, palveluiden hankinnasta ja vaikkapa 
sahatavaran kääreistä. 

UPM:n sahoilla fossiilittomuus 
on jo toteutunut

Vuoden 2020 alusta alkaen UPM:n neljän sahan energian
lähteenä ei ole käytetty lainkaan fossiilisia polttoaineita. 
Siirtymä päästöttömään tuotantoon sujui nopeasti eikä 
vaatinut suuria investointeja, kertoo Eeva Laaksonen, 
UPM Timberin laatu ja ympäristöpäällikkö.

 metsävarat ylös ja samaan aikaan kasvattaa tuottei-
den luomaa ilmastohyötyä, joka on suuri jo tänään.”

ENERGIA- ja materiaalitehokkaasti toimiva kotimai-
nen metsäteollisuus vahvistaa kansantaloutta ja 
lisää hyvinvointia. 

Teollisuus panostaa ilmastoystävällisten tuot-
teiden valmistamiseen sekä metsien terveyteen ja 
hiilivaraston kasvattamiseen aktiivisen metsänhoi-
don keinoin. 

Alan tuomat vientitulot antavat valtiolle mah-
dollisuuden rahoittaa muitakin ilmastotekoja. 

Fagerblom on työskennellyt metsäteollisuuden 
energia- ja ilmastokysymysten parissa yli vuosi-
kymmenen. Hän on nähnyt, miten varsinkin EU:n 
suunnalta tulevan sääntelyn määrä on lisääntynyt.

”Iso osa EU:n monimuotoisuuteen, päästökaup-
paan ja energiankäyttöön liittyvästä sääntelystä 
osuu metsäteollisuuteen. Jos alan toimintaedelly-
tykset huonontuvat, uhkana on tuotannon siirty-
minen löperömpien ilmastotavoitteiden maihin. 
Suomalaisen ilmastotehokkaan puunjalostuksen 
turvaaminen on parasta ympäristöpolitiikkaa.”

Tulevaisuudessa rat-
kaistaan, miten löytyy 
tasapaino kukoista-
van metsäteollisuuden 
ja ilmaston huomioi-
misen välillä. 
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”NÄKY oli epätodellinen.
Olimme vaimoni ja tuttavieni 

kanssa retkeilemässä Sipoon-
korven kansallispuistossa syys-
kuussa muutama vuosi sitten. 

Yhtäkkiä silmiini osui kaksi 
käsittämättömän kokoista herk-
kutattia. Molemmat painoivat 
yli kilon ja olivat täysin puh-
taita. Niiden normaali satokausi 
oli jo ohi, mutta nämä yksilöt 
olivat jostain syystä vain jatka-
neet kasvamistaan. 

Sienestys on minulle hermo-
lepoa toisin kuin marjastus. 
Marjassa käkitään samalla mät-
täällä, kunnes sanko on täysi. 

Sienestäessä saa vaellella 
pitkiäkin aikoja metsässä ennen 
kuin löytää koriinsa täytettä. 
Parasta hommassa on löytä-
misen riemu. Sienten sielun-
elämä on arvaamatonta, eivätkä 
ne aina putkahda samoihin 
paikkoihin.

Emme vaimoni kanssa lähde 
koskaan varsinaisesti sienestä-
mään, vaan nappaamme auto-
maattisesti korit mukaan, kun 
lähdemme metsään. 

Usein otamme reissuille 
mukaan kahvit ja nautiske-
lemme ne tulipaikalla nuotion 
ääressä. Keräämme sieniä vain 
omaan käyttöön, joten niiden 
keräämiselle ei ole paineita.”

PETRI HEINONEN
UPM Metsän ympäristöasiantuntija

RAKKAUDESTA METSÄÄN PETRI HEINONEN
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”Sienestämi-
sessä parasta 
on löytämisen 
riemu.”
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Harventamalla tai uudistamalla metsäsi puustoa 
oikea-aikaisesti saat metsästäsi puukauppatuloa 
ja varmistat metsäsi hyvinvoinnin.

Huomioimme toiveesi, hyvän metsänhoidon 
suositukset ja metsäluonnon monimuotoisuuden.

Kun sovit metsänuudistamisesta heti puukaupan 
yhteydessä, saat metsäsi nopeasti uuteen 
tuottavaan kasvuun!

Sovi samalla 
metsänuudistamisesta
Avainlippu-taimillamme.

TEHDÄÄN 
PUUKAUPAT

PYYDÄ TARJOUS
www.upmmetsa.fi/uudistametsasi

UPM Metsä lupaa hyvää 
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