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ON TOUKOKUUN ALUN lämmin ilta 
pienen rehevän järven rantamilla. 
Naurulokit kirkuvat pesämättäillään, 
silkkiuikut korahtelevat soidinhuu-
massaan ja ruokokerttuset säksät-
tävät. Huomio kiinnittyy taustalla 
kuuluvaan tasaiseen pulputukseen. 
Illan hämärtyessä pulputus  voimistuu 
ja soidinmenoissaan äänteleviä 
 viitasammakoita näkyy rantaruovi-
kon seassa kymmenittäin. 

Viitasammakko on melko heikosti 
tunnettu laji, koska se on ulkonäön 
perusteella hankala erottaa yleisem-

mästä lajitoveristaan tavallisesta 
sammakosta. Parhaiten sen tunnis-
taakin pulputtavasta  kurnutuksesta 
keväisin. Viitasammakko viihtyy 
kosteammissa elinympäristöissä kuin 
tavallinen sammakko, esimerkiksi 
kosteissa rantametsissä, soilla ja 
 rehevissä kulttuuriympäristöissä.

Ennen pakkasia syys–lokakuussa 
viitasammakot kerääntyvät moni-
lukuisina talvehtimaan lampiin ja 
järviin, joiden matalilla rannoilla voi 
taas kevään tullen kuulla mystistä 
pulputusta.

KUVA TEEMU HEINONEN / VASTAVALO.FI  TEKSTI JUHA-MATTI VALONEN

Viitasammakko
METSÄKUVA
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www.facebook.com/ 
metsamaailma

Viitasammakko
Rana arvalis 

Viitasammakko on 6–7  senttiä 

pitkä niittyjen, metsien,  soiden 

ja puutarhojen asukki. Se 

 suosii tavallista ruskosammak-

koa kosteampaa asuinympä-

ristöä. Viitasammakon ääni 

tuo mieleen uppoavan pullon 

ilmakuplien pulputuksen. Joi-

denkin mielestä ääni kuulostaa 

pieneltä haukkuvalta koiralta.

Viitasammakkoa tavataan koko 

Suomessa. Se horrostaa talvet 

vesien pohjissa ja kutee huhti–

toukokuun vaihteessa.  
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PÄÄKIRJOITUS

Asiakas on aina oikeassa
MARKKINOINNIN JA MYYNNIN vanha viisaus lähtee 

asiakkaasta ja hänen tarpeistaan. UPM Metsän asiak-

kaita ovat yhtäältä metsänomistajat, joilta puuta os-

tetaan, ja toisaalta tehtaat, joille puut toimitetaan.

Autamme metsänomistajia hoitamaan metsiään 

parhaalla mahdollisella tavalla. Metsänomistajilla on 

monenlaisia ajatuksia metsiensä roolista. Usein met-

sää halutaan hoitaa muun omaisuuden tapaan pitkä-

jänteisesti ja tasaista tuottoa vaalien. Myös muut 

arvot ovat metsänomistajille tärkeitä. Toimimalla 

PEFC™- tai FSC®-sertifikaatin mukaisesti luonto-

arvot otetaan hyvin huomioon. Moni haluaisi itse 

hoitaa metsiään, muttei ajanpuutteen vuoksi ehdi. 

Tällöin kannattaa ostaa metsänhoitotyöt palveluna 

tai liittää metsä UPM Yhteismetsään. 

Asiakaskokemus on asiakkaan muodostama tun-

ne tai käsitys, joka syntyy kaikissa vuorovaikutus-

tilanteissa yrityksen ja sen tuotteiden tai palvelui-

den kanssa. Asiakaskokemus on meille tärkeä asia. 

Pyrimme palvelukuvauksissamme selkeyteen, jotta 

asiakas saa oikean käsityksen tuotteiden ja palvelui-

den sisällöstä. Palvelu myös toteutetaan sovitulla ta-

valla. Mikäli poikkeamia esiintyy, niistä tiedotetaan 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Haluamme kehittää palveluitamme edelleen. Sii-

hen tarvitsemme sekä oman toiminnan tinkimä-

töntä seurantaa että asiakkaiden palautetta. Monet 

asiakkaistamme ovat saaneet kyselyn sopimuksen 

eri vaiheiden onnistumisesta. Toivomme runsaasti 

vastauksia, jotta voimme jatkuvasti kehittää toimin-

taamme kohti erinomaista asiakaskokemusta.

Digitalisaatio muuttaa maailmaa. On sanottu, että 

kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. 

Kysymys on vain siitä kuka tämän muutoksen tekee 

ja millä aikataululla. Metsäalalla digitalisaatio on 

ollut osa toimintaa jo vuosia. Viime aikojen kehitys 

painottuu metsänomistajien sähköisten palvelui-

den parantamiseen. UPM Metsäni -mobiili sovellus 

mahdollistaa kaikkien metsäkiinteistöjen tietojen 

katselun julkisia tietolähteitä käyttäen. Uusi 

verkko palvelumme www.upmmetsä.fi tuo  

kirjautuneille asiakkaille mahdollisuuden 

puukaupan tekemiseen sähköisesti vielä tämän 

syksyn aikana.  Myöhemmin sähköiseen pal-

velukanavaan luodaan lisää toimintoja 

helpottamaan  metsänomistajien 

arkea. Henkilökohtainen 

asiakaspalvelu  säilyy säh-

köisen asioinnin rinnalla. 

 Haluamme tarjota suo-

malaisille metsänomis-

tajille parhaan asiakas-

kokemuksen. 

RISTO LAAKSONEN 

Kaupallinen johtaja
UPM Metsä

 ”Tarvitsemme 
sekä oman 
toiminnan 
tinkimätöntä 
seurantaa että 
asiakkaiden 
palautetta.”



DEN GAMLA VISDOMEN om marknadsföring och 

försäljning utgår från kundens behov. UPM Skogs 

kunder är å ena sidan skogsägarna som säljer virke 

och å andra sidan fabriker som virket levereras till.

Vi hjälper skogsägarna att sköta om sina sko-

gar på bästa möjliga sätt. Skogsägarna har olika 

slags idéer om syftet med sina skogar. Ägarna 

vill ofta behandla skogen som en långsiktig 

investering som ska ge stabil avkastning. 

Även andra värderingar upplevs som 

viktiga av skogsägarna. God hänsyn tas 

till naturvärderingar genom att arbeta 

enligt PEFC™- eller FSC®-certifikatet. 

Många vill ta hand som sin skog själv, 

men kan inte på grund av tidsbrist. Då 

lönar det sig att köpa skogsvårdsar-

bete som en tjänst, eller ansluta sko-

gen till UPM Samfällda skogar. 

Kundupplevelsen är känslan eller upplevelsen som 

uppstår hos kunden i all samverkan med företaget 

och dess produkter eller tjänster. Kundupplevel-

sen är viktig för oss. Vi strävar efter tydlighet i våra 

tjänstebeskrivningar, så att kunden får rätt uppfatt-

ning om innehållet i produkter och tjänster. Tjänsten 

genomförs också enligt avtal. Vid avvikelser kommer 

dessa att meddelas så tidigt som möjligt. 

Vi vill fortsätta utveckla våra tjänster. För det be-

höver vi noggrann övervakning av verksamheten och 

kundernas respons. Många av våra kunder har fått en 

enkät angående hur vi har lyckats med olika skeden 

i avtalet. Vi hoppas få många svar, så att vi kan fort-

sätta utveckla vår verksamhet mot en utmärkt kund-

upplevelse.

Digitaliseringen förändrar världen. Det har sagts 

att allt som kan digitaliseras, digitaliseras. Det är 

endast frågan om vem som gör denna förändring 

och inom vilken tidsram. Digitaliseringen har varit 

en del av verksamheten inom skogsbruket i flera år. 

Utvecklingen har den senaste tiden fokuserat på att 

förbättra elektroniska tjänster åt skogsägarna. UPM 

Skogs mobila applikation ger möjlighet att se alla 

skogsfastighetsdata med hjälp av offentliga datakäl-

lor. Med vår nya webbtjänst www.upmmetsä.fi kan 

inloggade kunder göra virkesaffärer elektroniskt. 

Adressen www.upmskog.fi tas i bruk senare i höst. 

Den elektroniska servicekanalen kommer att byggas 

ut med fler funktioner för att underlätta vardagen för 

skogsägarna. Personlig kundservice finns kvar vid si-

dan av elektroniska transaktioner. Vi vill erbjuda den 

bästa kundupplevelsen åt våra finländska skogsägare. 

 

RISTO LAAKSONEN 

Kommersiell direktör
UPM Skog

Kunden har alltid rätt

LEDARE

Läs mer om 

vår skogsservice

upmskog.fi

”Vi  behöver 
 noggrann 
 övervakning av 
verksamheten  
och kundernas 
 respons.”
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Palautteenanto kannattaa
MEITÄ SUOMALAISIA moititaan 
usein huonoiksi palautteen-
antajiksi. Hyvistä kokemuksis-
ta ei iloita julkisesti ja huonon 
palvelun osuessa kohdalle 
jupisemme hiljaa itseksemme. 
Ehkä tämä käsitys on osittain 
vanhentunut, ja hyvä niin. Jos 
emme anna palveluntuottajal-
le palautetta, mistä tämä 
voisi tietää että paran-
tamisen varaa on? 

Onneksi palautteen-
antoon on muitakin 
tapoja kuin joskus 
vaikeaksi koettu suullinen 
palaute. Sähköisiin palaute-
kyselyihin vastaaminen on 
vaivatonta ja ne tarjoavat mah-
dollisuuden kehittää yrityksen 
toimintaa haluttuun suuntaan. 
Asiakaspalautteet luetaan tar-
koin ja niiden pohjalta tähdä-
tään yhä parempaan palve-
luun ja tuotteisiin. 

UPM Metsän tavoitteena 
on tarjota metsänomistaja- 
asiakkaille ylivertainen 
asiakas kokemus. Osana tätä 
tavoitetta uudistamme sähköi-
siä palveluitamme. Käythän 
tutustumassa uuteen sivustoom-
me www.upmmetsä.fi. Sivuston 

julkaisua on edeltänyt lu-
kuisten metsänomistaja-

asiakkaiden mielipitei-
den kuuleminen sekä 
sähköisiä kanavia 
pitkin että kasvotus-

ten. Kiitos kaikille osal-
listuneille, arvostamme 

panostanne suuresti. Palvelui-
demme kehitystyö jatkuu ja 
niin myös palautteen keruu. 
Kanavat ovat aina avoinna – 
saa siis kommentoida, tykätä 
ja suositella.

Nautinnollisia lukuhetkiä
MARI RUISSALO, päätoimittaja

PÄÄTOIMITTAJALTA

28
SUJUVA SUKUPOLVENVAIHDOS
Heikki ja Eila Ahti siirsivät  Vesilahdella 
sijaitsevan metsätilansa seuraavien 
 sukupolvien hallintaan.
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UPM JA HÄMEEN ELY-keskus ovat sopineet 
merkittävästä luonnonsuojelutarkoitukseen 
perustuvasta maa-alueiden vaihdosta, 
 jossa UPM luovutti Suomen valtiolle noin 
324 hehtaaria maa-alueita Joutsassa, 
 Jämsässä, Lopella ja Puumalassa. Vaih-
dossa valtio luovutti UPM:lle metsätalous-
maata noin 394 hehtaaria. Vaihdolla 
toteutetaan rantojensuojeluohjelman ja 
Natura 2000 -verkoston suojeluvarausten 
mukaista suojelua. Alueista muodostetaan 
tulevaisuudessa luonnonsuojelualueita 
 ympäristöministeriön asetuksella. 
www.upm.fi

324 ha
VALTAKUNNAN METSIEN 12. in-

ventoinnin tulokset vuosilta 2014–

2016 ovat valmistuneet. Tulosten 

mukaan puuston määrä on 2,5 

miljardia kuutiometriä. Edelli-

seen mittaustulokseen verrattu-

na puuston määrä on lisääntynyt 

110 miljoonaa kuutiometriä. Sekä 

männyn, kuusen että lehtipuus-

ton määrä on lisääntynyt. Metsien 

vuosikasvu on noussut 110 miljoo-

naan kuutiometriin kun se edel-

lisessä mittauksessa vuonna 2013 

oli noin 105 miljoonaa kuutiota. 

Nykyisillä hakkuumäärillä lähes 

neljäsosa vuotuisesta kasvusta jää 

lisäämään puustopääomaa. 

Monimuotoisuuden  kannalta 

tärkeän lahopuun määrä on Etelä-

Suomessa lisääntynyt ja on nyt 

keskimäärin 4,3 kuutiometriä 

hehtaarilla. Pohjois-Suomessa 

vastaava luku on 7,3 kuutiometriä 

hehtaarilla.  Taimikonhoitorästejä 

on 795 000 hehtaaria eli 50 000 

hehtaaria enemmän kuin edel-

lisessä inventoinnissa. Nuorien 

metsien ensiharvennusrästejä on 

jo lähes miljoona hehtaaria.

www.luke.fi

Kasvu kiihtyy ja laho-
puun määrä lisääntyy

VALTAKUNNAN METSÄT

JÄTTIMÄINEN 

 PUUORIGAMI

Lue lisää  
wood-skin.com

8 METSÄN HENKI 3/17

Wood-Skin® perustuu erilaisiin 
puupohjaisiin  materiaalitasoihin, 
jotka taipuvat geometrisiksi 
kolmiulotteisiksi muodoiksi. 
 Italialaisen ryhmän  kehittämä 
tuote niittää mainetta niin 
 julkisissa kuin yksityisissäkin 
tiloissa ympäri maailman. 
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Onni on puukerrostalo
PUUKERROSTALOJEN ASUKKAIDEN MUKAAN 

puukerrostalot eroavat tavanomaisista ker-
rostaloista eniten hyvän ääneneristyksen, 
viihtyvyyden, kauneuden ja kodikkuuden 
suhteen. Puurakentamisen edistäminen 
on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia 
tuotteita metsästä -kärkihanketta. Puura-
kentamisella tuetaan metsien kestävää ja 
järkevää käyttöä. 
www.ym.fi

Puutavara-autot teiden 
kunnon kartoittajiksi
TEIDEN KUNTO ON usein hiljaista tietoa 
metsäammattilaisten muistissa. Luonnon-
varakeskuksen tutkimuksen tavoitteena on 
kehittää tiedon systemaattista keruuta, jotta 
ongelmapaikat ja -ajankohdat saadaan 
selville. Puutavara-autojen, anturitekniikan, 
paikkatiedon ja säädatan avulla puunkor-
juuta ja kuljetusta voitaisiin kehittää ympä-
rivuotisemmaksi. Tieto palvelisi myös teiden 
hoitoa ja kaikkia tienkäyttäjiä.
www.luke.fi

Bioaika on the road
BIOAIKA-TAPAHTUMAKIERTUE ON metsä-
sektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle 
Suomelle ja Suomen nuorille. Kiertueen 
ytimessä on Bioaika-rekka, kiertävä tie-
dekeskus, joka esittelee interaktiivisessa 
näyttelyssä uusiutuvista raaka-aineista ke-
hitettyjä innovaatioita. Rekkaan on vapaa 
pääsy ja se kiertää Suomessa sadassa eri 
kohteessa muun muassa yleisötapahtumis-
sa ja syksyn aikana 60 koululla ja oppi-
laitoksella. UPM on mukana tukemassa 
Bioaika-kiertuetta. 
www.upm.fi

SUOMEN ITSENÄISYYDEN juhla-

vuoden kansallispuisto vihittiin 

käyttöön kesäkuussa. Suomussal-

mella sijaitseva Hossa on Kainuun 

suosituin luontomatkakohde ja 

 historiallinen eräalue, joka tun-

netaan kirkkaista kalavesistään 

ja kalliomaalauksistaan. Valta-

kunnallisesti Hossa on merkit-

tävä luonnonmetsien alue, jonka 

puusto on mäntyvaltaista ja karua, 

ja jossa  kasvaa lukuisia uhanalai-

sia kääpä lajeja. Hossa perustettiin 

valtion retkeilyalueeksi vuonna 

1979.

www.hossa.fi

Hossaan kansallispuisto
HOSSA

Tervetuloa korjuutyömaalle  
– turvallisesti
ILMOITA VIERAILUSTASI MOTOKUSKILLE 

 puhelimitse.  Numeron löydät kyltistä alueen 
laidalta. Käytä huomio liiviä. Sen olet saa-
nut puukauppasopimuksen allekirjoituksen 
 yhteydessä. Pysähdy vähintään 90 metrin 
päähän koneesta niin pitkäksi aikaa, 
että kuljettaja on huomannut sinut, sam-
muttanut koneen moottorin,  laskenut kou-
ran maahan ja avannut moton oven.
Katso video: www.youtube.com/upmmetsa JA
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UPM METSÄN UUSI verkkopalvelu 

www.upmmetsä.fi tarjoaa metsän-

omistajille runsaasti hyötytietoa ja 

mukavaa sisältöä. Sivuston käytet-

tävyyteen on kiinnitetty erityishuo-

miota: rakenne on selkeä, navigointi 

helppoa ja selailu sujuvaa pääte-

laitteesta riippumatta.  Sivustolta 

löytyvät mm. uudistetut tuote- 

ja palvelukuvaukset, kehittynyt 

 yhteystietohaku, chat-toiminnal-

lisuus sekä Metsän henki -lehdet. 

Kehitystyö on jatkuvaa: seuraavat 

askeleet ovat sähköinen puukauppa-

palvelu ja ruotsinkielinen sivusto  

www.upmskog.fi. Tiedotamme uu-

distuksista uutiskirjeissämme sekä 

sähköisissä kanavissamme.

www.upmmetsä.fi
www.upmskog.fi

Uusi verkko-
palvelumme on avattu

SÄHKÖISET PALVELUT

VINKIT

etämetsänomistajia ennustetaan olevan 
noin 50–60 % metsänomistajista.

Vuonna 

2030

UPM ja FSC®  solmivat 
kansainvälisen 
 kumppanuussopimuksen
UPM:n ja Forest Stewardship Council®:n 
sopimuksen tavoitteena on edistää FSC:n 
markkina-asemaa metsänomistajia palve-
levin keinoin sekä lisätä FSC-sertifioidun 
puun tarjontaa. UPM:n yhtenä tavoitteena 
on, että kaikki yhtiön hankkima puu on 
sertifioitua vuoteen 2030 mennessä.
www.upm.fi

Silvestica Green Forest 
Finland osti UPM:ltä 
metsätalousmaata
UPM JA SILVESTICA Green Forest Finland 
Oy sopivat heinäkuussa 6 877 hehtaa-
rin metsätilakaupasta. Myydyt kiinteistöt 
sijaitsevat Kajaanissa, Sonkajärvellä ja 
Sotkamossa. UPM omistaa tällä hetkellä 
noin 640 000 hehtaaria metsää Suo-
messa. 
www.upm.fi

UPM testaa Carinata-
kasvin viljelyä Brasiliassa 
ja Uruguayssa
UPM BIOPOLTTOAINEET kehittää uutta raaka-
ainekonseptia viljelemällä Brassica Cari-
nataa Etelä-Amerikassa. Kyseessä on öljy-
kasvi, jonka viljely tuo lisätuloja paikallisille 
maanviljelijöille talviaikaan, kun pellot eivät 
ole tuottavassa käytössä. Ruokakasvien vil-
jely jatkuu normaaliin tapaan kesällä. 
www.upm.fi

Luonnonsuojelukam-
panja 100-vuotiaan 
kunniaksi
MAANOMISTAJAT VOIVAT TARJOTA omista-
miaan maita suojeltavaksi korvauksetta 
satavuotiaan Suomen kunniaksi. Tarjo-
tuista alueista perustetaan ELY-keskusten 
toimesta pysyviä yksityisiä suojelualueita. 
Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla 
yksityisten osallistujien suojelualueita vas-
taavan pinta-alan, kuitenkin enintään ta-
voitetta vastaavan hehtaarimäärän. Tämä 
kaksinkertaistaa kampanjassa suojellun 
pinta-alan. Koko maan laajuinen kampan-
ja koskee kaikkia yksityisiä maanomista-
jia, yrityksiä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Elo-
kuun puoliväliin mennessä kampanjassa 
on suojeltu noin 570 hehtaaria luontoa. 
www.luontolahjani.fi

LÄHDE: PELLERVON TALOUDELLISEN 
TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTI  VUODELTA 

2009: SUOMALAISEN METSÄN-
OMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030

TUTUSTU  
JA OSALLISTU 
 ARVONTAAN!

U
PM
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Tutustu myös
www.upmmetsä.fi
www.upm.fi
www.upmbiofore.fi

FACEBOOK
www.facebook.com/ 
metsamaailma

YOUTUBE
www.youtube.com/
user/upmmetsa

ISSUU
www.issuu.com/
upmmetsa

Tilaa uutiskirjeemme: 
uutiskirje.upmmetsa.fi

SISÄLLÄ SOMESSA

Lisää luettavaa 
sähköisissä 
kanavissamme
Löydät Metsän henkeen liittyviä 
 aineistoja myös näistä kanavista: 

Mikä todellinen 
terveyspommi 
on kuvassa? 

Vinkkaa 
 reseptisi 

 instagramissa.

Tägää paras  
luontokuvasi  
#metsärikas-
taaelämää

Tapahtumat
Seuraa tapahtumatarjontaamme
www.upmmetsä.fi  
> Tietoa ja tapahtumia

S
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INSTAGRAM
www.instagram.com/
upm_metsa

TWITTER
@upm_metsa

Rantatontteja  
myynnissä
UPM BONVESTA 

myy rantatontteja 
 Kuopiosta ja Piela-
vedeltä. Bonvestan 
nettisivuilla voit tu-
tustua myös myytäviin 
metsätiloihin.
www.bonvesta.fi

KONEURAKOINTI Aki  Sammalisto 

alkaa kuljettaa uudella suuren 

 hyötykuorman (HCT) hakeyhdis-

telmällä sahahaketta UPM:n Kor-

keakosken sahalta yhtiön tehtaille 

Raumalla, Kouvolassa ja Lappeen-

rannassa. Yhdistelmän kokonaispi-

tuus on 28 metriä ja kokonaispaino 

lastattuna maksimissaan 84 tonnia. 

Vetoauton pituus on 12 metriä ja 

sen perässä on normaali 13,6 met-

riä pitkä viisiakselinen perävaunu. 

 Liikenteen turvallisuusviraston 

Trafin myöntämän poikkeuslu-

van mukaisesti vetoauton perään 

voidaan liittää myös 15-metrinen 

kuusi akselinen perävaunu, joka on 

vielä rakenteilla. Sen valmistuttua 

yhdistelmän kokonaispituus on 

29,19 metriä ja kokonaispaino las-

tattuna enintään 91 tonnia. 

www.upmmetsä.fi

Kolmas HCT-hake- 
yhdistelmä liikenteeseen

JÄTTIREKAT
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UUTISET |  lue lisää: W W W. U P M M E T S Ä . F I

Kuudesluokkalaiset 
 tutustuvat talousmetsiin
UPM ja Suomen Metsäyhdistys toteutta-
vat elo-syyskuussa Suomi 100 -teemaan 
linkittyvän hankkeen, jossa noin 1400 
kuudennen luokan oppilasta Lappeenran-
nasta, Raumalta, Pietarsaaresta ja Kouvo-
lasta pääsee maksuttomalle metsäretkelle. 
Metsäammattilaisten johdolla oppilaat 
tutustuvat mm. metsän eri vaiheisiin ja 
monikäyttöön, metsän tuotteisiin sekä mo-
nimuotoisuuteen talousmetsässä. Mukana 
käytännön toteutuksessa ovat paikalliset 
4H-yhdistykset. Talousmetsän kierto -retket 
ovat osa UPM Biofore Share and Care 
-ohjelmaa, jossa tuetaan sponsoroinnin ja 
lahjoitusten kautta mm. oppimista ja pai-
kallisyhteisöjä.
www.upm.fi

KOKONAISVALTAISTA 
 PALVELUA

  Puukauppa   Metsänhoito

  Metsäomaisuuden hoito   Kestävyys

  Henkilökohtainen
 metsäasiakasvastaava

  Palvelukeskus
 0204 16 5100:  

arkisin 8–18
 lauantaisin 9–14
 chat:  

arkisin 8.15–17.45
 lauantaisin 9.15–13.45 

palvelukeskus@upm.com 

 www.upmmetsä.fi
 • chat 
 • yhteystiedot
 • yhteydenottopyyntö  
 • tietopankki

KIINTEÄN JÄTTEEN MÄÄRÄ vähe-

nee ja jätteet hyödynnetään yhä 

tehokkaammin UPM:n kaikilla teh-

tailla. Yhtiön tavoitteena on, ettei 

sen  liiketoiminnoissa maailman-

laajuisesti synny lainkaan kiinteää 

kaatopaikkajätettä vuoteen 2030 

mennessä. UPM:n vaneri- ja saha-

liiketoiminnot Suomessa ovat pääs-

seet ensimmäisinä tähän tiukkaan 

tavoitteeseen: ne kierrättävät kaikki 

tuotannossa syntyvät jätejakeet 

 kuten hiekkaisen puu- ja kuorijät-

teen, kivikuoren ja muovijätteen. 

UPM Korkeakosken sahalla inves-

toitiin viitisen vuotta sitten voima-

laitokseen, jossa rojupuu poltetaan 

ilman murskausta. Voimalaitokseen 

menevät kaikki lavat, tukinpätkät 

ja jopa suurikokoiset kivet. Vane-

rinvalmistuksessa syntyvän puujät-

teen jatkokäyttöä varten on käyn-

nissä erilaisia yhteistyöprojekteja 

mm. Pro Agrian ja korkeakoulujen 

kanssa.

www.upmbiofore.fi

Stop  
kaato paikkajätteelle

KIERRÄTYS

U
PM

UPM kehittää Kaukaan 
sellutehtaan tehokkuutta 
ja kilpailukykyä
UPM PARANTAA LAPPEENRANNASSA sijait-
sevan Kaukaan sellutehtaan tehokkuutta 
uudistamalla tuotantoprosessin eri vai-
heita 30 miljoonalla eurolla. Uudistukset 
kohdistuvat kuitulinjoihin, talteenottoon, 
haihduttamoon, paalaukseen ja puun 
käsittelyyn. Laitteiden pääasennustyöt ja 
käynnistys ajoittuvat vuoden 2018 ke-
väälle. Hankkeen myötä Kaukaan havu- 
ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa 
nykyisestä 740 000 tonnista 770 000 
tonniin vuonna 2019. Sellun kysyntä jat-
kaa kasvua erityisesti paperilajeissa, joita 
hyödynnetään kuluttajatuotteissa. Näitä 
laatuja ovat esimerkiksi pehmopaperit, 
tarrapaperit sekä pakkauskartongit. 
www.upm.fi

SHUTTE
RSTO

CK
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”DIGITAALISEN TEKNOLOGIAN monipuo-

linen kehitys mahdollistaa monien asioi-

den tekemistä toisella tavalla”, kiteyttää 

Markku Herrala, UPM:n vaneriliiketoi-

minnan sidosryhmäsuhdejohtaja. Hän  

vastaa myös liiketoiminnan digitalisaa-

tion johtamisesta.

Verkkosivut ovat monelle asiakkaal-

le tutuin digitaalinen kosketuspinta 

UPM:ään. Esimerkiksi vaneriliiketoimin-

nan verkkosivuilta kerätty data osoittaa 

yksiselitteisesti, että suosituinta sisältöä 

ovat tuotteiden ominaisuuksiin liittyvät 

tiedot. 

”Keskiössä ovat tuotteet ja niiden 

hankintaan ja käyttöön liittyvät sisällöt. 

Kaikki asiat löytyvät helposti myös mo-

biililaitteilla”, Herrala kertoo.

Sisältöjen hienosäätö kävijöiden käyt-

täytymistietojen perusteella tulee näyt-

telemään yhä tärkeämpää roolia palvelui-

den kehittämisessä. 

”Asiakaskokemusta voidaan parantaa 

aivan uusin tavoin, koska palveluita ei 

tarvitse kehittää arvailujen varassa.” 

Nousevaksi trendiksi Herrala näkee 

myös avoimen datan entistä laajemman 

käytön. Tietoa eri lähteistä yhdistelemäl-

lä ja jalostamalla voidaan tarjota ihmisille 

uudentyyppisiä palveluja, jotka ratkaise-

vat heidän käytännön ongelmiaan. 

”Julkisia tietolähteitä hyödyntävä UPM 

Metsäni -mobiilisovellus on 

jo nyt hyvä esimerkki tästä”, 

Herrala mainitsee. 

Fyysinen yhdistyy  
digitaaliseen 
UPM haluaa tuoda palveluita 

suoraan asiakkaiden arkeen 

lisäämällä konkreettisiin esi-

neisiin linkin digitaaliseen 

maailmaan. 

”Lisäsimme jo muutama 

vuosi sitten vanerituotteidem-

me näytepaloihin QR-koodit. 

Niiden kautta kännykällä pää-

see suoraan käsiksi kyseisen 

tuotteen mobiilisivuun, joka 

kertoo kaikki tuotteeseen liit-

tyvät tiedot. Lisätty todelli-

suus ja virtuaalitodellisuus laajentavat 

entisestään mahdollisuuksia yhdistää 

fyysistä ja digitaalista maailmaa.”

Mobiiliteknologia avaa väylän palvel-

la asiakkaita ja tuotteiden loppukäyttäjiä 

uudella tavalla ja tavoittaa myös uusia 

kohderyhmiä. 

”Voimme tarjota vaikkapa mobiili-

videoita, joissa remontoijia neuvotaan, 

miten vanerilevymme 

asennetaan oikein ja tur-

vallisesti”, Herrala sanoo. 

”Mobiiliteknologioiden ja 

 tiedonsiirtonopeuksien 

kehittymisen myötä on 

mahdollista välittää tuot-

teisiin liittyvää asiantun-

temustamme suoraan 

niiden loppukäyttäjille 

juuri silloin ja sinne, missä 

he sitä tarvitsevat. Sovel-

lusmahdollisuudet vain 

lisääntyvät teknlogioiden 

kehit tyessä. UPM:lläkin 

tutkitaan mahdollisuuksia 

soveltaa keinoälyä ja kone-

oppimista hyödyntäviä 

ratkaisuja.” 

Tärkein palvelukehityksen peruskivi 

pysyy kuitenkin aina samana. 

”Lähtökohta ja tavoite on loppujen lo-

puksi aina pystyä tarjoamaan erinomai-

nen asiakaskokemus”, Herrala summaa. 

”Keskiössä ovat 
tuotteet ja niiden 
hankintaan ja 
käyttöön liittyvät 
sisällöt.”

MARKKU HERRALA

asiakastarpeita vastaaviksi

TULEVAISUUS

Teknologian kehityksen ansiosta asiakkaille voidaan tarjota entistä parempia ja aivan 
 uudenlaisia palveluita. Digitalisaatio tuo palveluihin uusia ulottuvuuksia myös UPM:llä.

DIGIPALVELUTKIN

TEKSTI LAURA CANKAR KUVA UPM



TUKEA  
METSÄN-

OMISTAJALLE 
Digitaaliset palvelut tavoittelevat taivaita siinä missä 
puutkin. Hyödyt saa metsänomistaja, joka haluaa 
hoitaa metsäänsä yhä paremmin ja helpommin. 

TEKSTI MARIANNA SALIN 

KUVAT JASKA POIKONEN

Asiakaskokemus
muodostuu kaikista 
 ajatuksista ja tunteista, 
joita  asiakkaalle  syntyy 
 vuorovaikutuksessa 
 yrityksen kanssa. 
 Asiakaskokemukseen 
vaikuttaa siis muukin 
kuin asiakaspalvelu.

14 METSÄN HENKI 3/17



 J
uha Kolhinen palasi vuosituhannen vaih-

teessa pääkaupunkiseudulta juurilleen 

Jämsään ja osti 20 hehtaarin metsäpalstan 

kodin tuntumasta.

”Se on tietynlainen sijoituskohde,  mutta 

myös terapiametsikkö. Olen tykännyt 

hoitaa sitä monipuolisesti itse, yhdessä 

perheen kanssa, ja vaimoni isäkin viihtyy 

hyvin metsätöissä. Vähän raivailemme ja otamme polttopui-

ta. Lähtökohtana on ollut paineeton metsänomistaminen”, 

Kolhinen kuvailee.

Maaseudulla kasvaneena ja agronomiksi opiskelleena 

Kolhisella oli hyvä tuntuma metsänhoitoon jo valmiiksi. 

Hakkuiden alla hän on soittanut samassa kylässä  asuvalle 

UPM:n asiantuntijalle ja kysynyt, lähdetäänkö metsään 

 katselemaan ja miettimään. Hänen mukaansa metsäalalla 

korostuu henkilökohtainen palvelu.

”Ainahan se jonkin verran sattuu sieluun, kun myy puuta 

ja maisema muuttuu. Silloin pitää jäädä tunne, että puun 

 ostaja ajattelee asiaa minunkin kannaltani eikä tavoittele 

vain puhtaasti maksimituottoa.”

Kasvotusten vai digitaalisesti?
Kolhinen ei ole metsäalalla ainoa, jolle hyvä asiakaskoke-

mus syntyy henkilökohtaisesta asiakassuhteesta. Samaan 

aikaan kuitenkin metsäyhtiöt, metsänhoitoyhdistykset ja 

15
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Metsäkeskus kehittävät digitaalisia palvelui-

ta kiihtyvää vauhtia.

Yksi kehittäjistä on myös Helsingin yli-

opiston tutkimusryhmä VRForest, jota joh-

taa strategisen markkinoinnin ja johtamisen 

professori Petri Parvinen. Hän pitää tär-

keänä, että palvelujen kehittäjät selvittävät 

huolella, miten asiakkaiden toivoma henki-

lökohtaisuus kannattaa siirtää digitaaliseen 

maailmaan.

”Monesti tehdään digitaalista asiakas-

kokemusta kopioimalla muiden asiointi-

tapojen hyviä puolia. Tuodaan vaikkapa ih-

miset viestimään kasvotusten digikanavassa. 

Mutta se ei välttämättä tunnukaan kivalta”, 

Parvinen huomauttaa.

Henkilökohtaista palvelua on myös se, 

että asiakas saa valita, missä, miten ja mil-

loin hän asioitaan hoitaa. Joskus nettiloma-

ke toimii parhaiten ja joskus taas yrityksen 

chat-palvelu.

”Esimerkiksi metsäsuunnitelmaa  tulee 

tutkittua yhdessä UPM:n asiantuntijan 

kanssa, kun tapaamme, mutta tutkin sitä 

myös itsekseni verkossa”, Kolhinen ker-

too. Hänellä on myös kännykässään UPM 

 Metsäni -sovellus, joka tarjoaa tiiviin yh-

teenvedon metsän tilasta ja sen arvosta. Hän 

arvelee kuitenkin, että digitaalisista työ-

kaluista hyötyvät eniten metsänomistajat, 

 jotka asuvat kaukana metsistään. 

Tiedonjanoa sammuttamassa
Vantaalla asuva Kristiina Bailey omistaa 

 sisarensa kanssa 80 hehtaarin metsätilan 

Siikalatvalla, joka sijaitsee Oulun eteläpuo-

lella, yli 500 kilometrin päässä Vantaalta. 

Eno oli varoittanut perinnöstä, mutta Bailey 

kertoo ryhtyneensä metsänomistajaksi kui-

tenkin varsin tietämättömänä viime talvena.

”Nyt katson metsää jo aivan eri tavalla. 

Aion viettää heinäkuussa ainakin kaksi viik-

koa pohjoisessa ja käydä heinäämässä taimet 

ja tapaamassa UPM:n asiantuntijaa”, Bailey 

kertoo kesän alussa. Taimien heinääminen 

tuli hänen sanavarastoonsa keväällä aloit-

televien metsänomistajien vertaiskurssilla, 

jonka järjesti Pääkaupunkiseudun metsän-

omistajat ry. Samoihin aikoihin Bailey osal-

listui UPM:n kutsuvierasristeilylle.

”En ole vielä edes asiakas, mutta minut 

otettiin hirveän lämpimästi vastaan. Sain 

”En ole vielä edes 
 asiakas, mutta  minut 
otettiin hirveän 
 lämpimästi vastaan.”

KRISTIINA BAILEY

Palvelumuotoilulla
tarkoitetaan palvelun asiakas-
lähtöistä suunnittelua. 
 Asiakkaat otetaan tavallisesti 
mukaan palvelun suunnitte-
luun ja testaamiseen.

LAAJENNETTU TODELLISUUS
MIXED REALITY (MR)

Todellinen maailma
Real reality

Lisätty todellisuus
Augmented reality

(AR)

Lisätty virtuaalisuus
Augmented virtuality

(AV)

Virtuaalinen maailma
Virtual reality

(VR)

Niin sanotulla Milgramin jatkumolla 
virtuaalitodellisuus ja fyysinen todel-
lisuus on sijoitettu jatkumon molem-
piin ääripäihin. Väliin jäävät lisätty 
todellisuus ja lisätty virtuaalisuus, 
jotka yhdessä muodostavat 
laajennetun todellisuuden. 
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siellä hyviä vinkkejä myös muilta met-

sänomistajilta, konkareilta”, Bailey ker-

too. Hän myöntää tuntevansa UPM:ää 

kohtaa lukkarinrakkautta, koska kasvoi 

sellutehtaan kupeessa Valkeakoskella 

ja sai sieltä kipinän prosessitekniikan 

opiskeluunkin.

On ilmeistä, että Baileyn asiakasko-

kemus perustuu tässä vaiheessa hyvin 

vähän varsinaiseen asiakaspalveluun, 

mutta sitäkin hän odottaa. Hän arve-

lee, että etämetsänomistajana tapaamiset 

UPM:n paikallisen asiantuntijan kanssa jää-

vät melko vähiin. Millaisia etäpalveluja hän 

sitten haluaisi? Tätä hän pohtii jo järjestel-

mällisesti testiryhmässä, johon UPM:n väki 

värväsi hänet risteilyllä. Samassa ryhmässä 

on Kolhinen.

Asiakkaan kokemus ratkaisee
”Ennen on ollut taipumus yrittää suunnitel-

la kaikki valmiiksi ja asiakkailta on kysytty 

vasta kun toteutus on valmis. Nyt pyritään 

siihen, että asiakkaita osallistetaan suunnit-

teluun ja testaamiseen jo aivan varhaisessa 

vaiheessa. Muutoksia on paljon helpompi 

tehdä ideavaiheessa kuin valmiissa digi-

taalisessa palvelussa”, kertoo liiketoimin-

nan suunnittelija Mikko Väätäinen Solita 

Oy:stä, joka on mukana rakentamassa UPM 

Metsän uutta verkkosivustoa.

Käyttäjien testattavana on ollut erityisesti 

sähköinen puukauppa. 

”Pyrimme tekemään puukaupasta mah-

dollisimman suoraviivaista ja helppoa. 

 Kaikki metsänomistajalle relevantti tieto 

tulee nähtäväksi yhdellä silmäyksellä ja ym-

märrettävästi”, Väätäinen lupaa. Hän toivoo 

palautteen määrän vielä moninkertaistuvan 

syksyllä, kun uusi verkkosivusto aukeaa. 

”Kaikki metsänomistajalle 
relevantti tieto tulee nähtä-
väksi yhdellä silmäyksellä 
ja ymmärrettävästi.”

MIKKO VÄÄTÄINEN
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”ENHÄN MINÄ EDES ehdi nähdä, 
millaiseksi nyt istutettu metsä kas-
vaa”, toteaa tuore metsänomista-
ja Kristiina Bailey. Hän haaveilee 
virtuaalisesta metsäkävelystä, 
 jolla voisi nähdä, miltä oma met-
sä näyttää tulevaisuudessa eri ta-
voin hoidettuna tai hoitamattoma-
na. Virtuaalimetsässä voisi myös 
kokeilla, miltä uudistushakkuu 
näyttäisi tutun kuusikon keskellä.

Helsingin yliopiston VRForest-
tutkimusryhmälle virtuaalimetsä ei 
ole pelkkä haave vaan aktiivisen 
kehitystyön kohde.

Ryhmä mallintaa todellista 
metsää, simuloi sen muutoksia 
ja lisää siihen tietoa ja graafi-
sia elementtejä, jolloin kokonai-
suutta kutsutaan yhdistetyksi tai 
laajennetuksi todellisuudeksi, siis 
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn 
todellisuuden yhdistelmäksi. Met-
sänomistaja voi osoittaa virtuaa-
limetsässään puuta, ja ilmaan 
välähtää summa, jonka puusta 
saisi myymällä. Työkalu tietää 
kartoitusten ja mittausten perus-
teella, osoittaako metsänomistaja 
tukki- tai kuitupuuta.

Virtuaalikierrokset ovat jo tuttu-
ja muun muassa asuntokaupasta 
ja matkakohteiden esittelystä. 

RETKI VIRTUAALIMETSÄÄN
”Parhaimmillaanhan sitä  voisi 

lähteä illalla hauskalle virtuaali-
m  atkalle hyvässä seurassa sen 
 sijaan, että katsoisi kotona 
l effan”, visioi VRForest-ryhmää 
johtava professori Petri Parvinen. 

Parvinen uskoo, että metsäalan 
virtuaaliset palvelut kiinnostavat 
ensivaiheessa erityisesti etämet-
sänomistajia. Hän muistuttaa 
1960-luvulla levinneestä ilmiöstä, 
maa tilojen ilmakuvauksesta. Jos 
isänniltä ja emänniltä olisi kysyt-
ty ennen lentoa, kuka tarvitsee 
 ilmakuvan, tilauksia olisi tuskin 
tullut, mutta kun kauppias näytti 
ovella valmista ilmakuvaa, kum-
masti se vain päätyi kehystettynä 
seinälle.

Ihmismielen kummallisuuksia 
pohtivat myös digitaalisten palve-
lujen kehittäjät.

”Metsäalalla asiakaskokemus 
paranee muun muassa siksi, 
että metsänomistaja kohdataan 
yhä useammin ihmisenä eikä 
 pelkkänä metsänomistajana. Nyt 
metsäalan yritykset osaavat sen 
jo vähintään kohtuullisesti. Oman 
metsän ja sen hoidon hahmot-
tamisesta tehdään jatkuvasti 
kiinnostavampaa ja miellyttä-
vämpää”, Parvinen sanoo. 

”Teemme varmasti päivityksiä jo loppu-

vuoden aikana.” Takana on siis aika, jolloin 

parannusehdotukset kerättiin odottamaan 

muutaman vuoden päästä ilmestyvää uutta 

versiota.

Metsädata kaikkien käyttöön
Metsäalalla on syytä iloita, että ympärillä on 

aloja, joiden digitaaliset palvelut näyttävät 

kehitykselle suuntaa. 

”Hyviä inspiraation lähteitä ovat esimer-

kiksi vaatebrändien verkkokaupat. Eihän 

niistä ihan suoraan voi mallia ottaa, mutta 

joissakin verkkokaupoissa on osattu yhdistää 

hienosti digitaalista ja fyysistä palvelua asi-

akkaan eduksi. Ihan ilmeisen hyvä on myös 

pankki- ja vakuutusasiointi, jota voi hoitaa 

helposti kännykästä”, Väätäinen sanoo. Met-

säalalla häntä kiinnostaa metsiin, säähän 

ja ilmastoon liittyvä data, jota on valtavasti 

mutta pitkälti vain tutkijoiden käytössä.

”Tietoja yhdistelemällä voisi saada hyvin-

kin mielenkiintoisia ilmiöitä ja ennustei-

ta metsänomistajien tietoon. Vaikka puut 

kasvavat hitaasti, metsissä tapahtuu paljon 

asioita.” 



Vieraskynä
REIJO KARHINEN 

Pääjohtaja
OP Ryhmä

Asiakaskokemus  
keskiöön myös metsäalalla
 Nopeasti kehittyvät teknologiat haastavat nyt 

valtavalla voimalla niin yhteiskunnat, yritykset 

kuin yksilöt uudistumaan. Digitalisaatio muut-

taa kokonaisia toimialoja, totuttuja toimintamalleja ja 

kuluttajien käyttäytymistä ennen kokemattomalla ta-

valla ja nopeudella. Kehittyvä teknologia mahdollistaa 

muutoksen, mutta sen takana on vielä suurempi voima: 

asiakaskäyttäytymisen muutos. Kuluttaja eli yrityksen 

näkökulmasta asiakas on nyt noussut uudella taval-

la vallan kahvaan. Tuota valtaa hän käyttää tekemällä 

tarpeidensa ja arvojensa mukaisia valintoja yhä lisään-

tyvien vaihtoehtojen välillä. Vertailukohdan asiakas-

kokemukselle hän hakee niiltä toimijoilta, jotka ovat 

 Metsänomistajan 
 asiakaskokemus 
 muodostuu koko 
 ostoketjusta, ei 
 pelkästään tarjo-
tusta hinnasta.
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kehittäneet oman palvelunsa alusta alkaen asiakkaiden 

ehdoilla. Asiakas, joka on kokenut uuden teknologian 

mahdollistaman palvelun ylivertaisuuden, ei enää hy-

villä mielin suostu tyytymään vähempään. Hän odottaa 

saavansa samaa kaikilta palveluntarjoajilta – toimi-

alasta riippumatta.

 Olen päässyt seuraamaan oman toimialani historial-

lisen rajua murrosta aitiopaikalta. Tulevan ymmär-

täminen on nyt poikkeuksellisen tärkeää. Pankkien 

on pystyttävä muuttamaan radikaalisti toimintatapo-

jaan – tai ne ohitetaan. OPn lähtökohta finanssialan 

murroksessa on, että nyt kannattaa seurata  asiakasta, 

ei niinkään kilpailijaa. Olemme nostaneet asiakas-

kokemuksen kaikkein tärkeimmäksi strategiseksi 

mittariksi – johtamisen ja kaiken toiminnan ytimeen. 

Olemme palkanneet useita kymmeniä palvelumuotoi-

lijoita, joiden tehtävä on asiakasta herkästi kuunnellen 

olla tiiviisti mukana uudistamassa tuote- ja palvelutar-

joomaamme ja ennen kaikkea palveluprosessejamme. 

Palvelumuotoilijoidemme rooli asiakkaiden edunvalvo-

jina on nähdä toimintamme asiakkaiden silmin.

 Olen seurannut metsäalan uudistumista sekä innolla 

että ilolla, niin päätyöni näkökulmasta kuin metsän-

omistajana. Finanssialan lähes vallankumouksellisen 

muutoksen kautta huomaan jatkuvasti tarkkailevani 

mitä metsäalalla tapahtuu – ja nimenomaan metsän-

omistajan kohtaamisessa. Metsänomistajan asiakas-

kokemus muodostuu koko ostoketjusta, ei pelkästään 

tarjotusta hinnasta.

Metsäalan kauppatavoista ja toimintamalleista huo-

kuu perinteikkyys, jossa myös juristin kädenjälki näkyy 

vahvemmin kuin osaavan palvelumuotoilijan.

Metsäyhtiöiden strategioissa en vielä näe vahvana 

sanaa asiakaskokemus, vaikka paikoin asiakaslähtöi-

syys onkin jo nostettu keskiöön. Suunta on oikea. Itse 

koen, että ylivertainen asiakaskokemus  rakentaisi 

luottamusta ja ruokkisi uskollisuutta, jotka yhdessä 

olisivat parasta liimaa sitouttamaan metsänomistajaa 

”omaan yhtiöönsä”. Tuon uskollisuuden kasvattami-

nen tulisi olla metsäalalle paras motivaatio uudistua ja 

nostaa asiakaskokemus toimintansa keskiöön. Kan-

nustan metsäalaa ottamaan mallia asiakaskokemuksen 

kehittämisessä oman toimialan ulkopuolelta. Enkä nyt 

tarkoita finanssialaa – myös meillä on vielä pitkä matka 

kuljettavana. PA
U

LA
 V

IR
TA
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KAIKKI ASIAKKAAT

– UPM metsän palvelumalli

1. Metsänhoitopalvelut

10. Metsän 
henki -lehti

9. Kumppani-
tilaisuudet 
ja -tapahtumat

8. Lainopilliset palvelut

7. Sertifiointipalvelut

5. Puukaupan
hinnantarkistus

6. Menekkitakuu

4. Ensiluokkaiset taimet

2. Puukauppapalvelut

5. Asiakaspalaute

3. Puukaupan rahoituspalvelu

8. Kaikille avoimet
tapahtumat ja 
tilaisuudet

7. Sähköiset palvelut

6. Palvelukeskus

Kumppanina
SAAT ENEMMÄN

Tarjoamme laajan valikoiman ammatti-
maisia metsänhoitopalveluita. Pitkä 
kokemuksemme UPM:n omien metsien 
hoidosta takaa parhaat käytännöt myös 
asiakkaidemme metsissä.

Tarjoamme kaikki palvelut vaivattomasti 
suunnitteluvaiheesta aina puun korjuuseen, 
kuljetukseen ja taimikon perustamiseen saakka.

Puukaupasta saadaan yleensä tuloa 
vasta hakkuun jälkeen. Tarjoamme 
mahdollisuutta ennakkorahoitukseen, 
joka voi suurimmillaan tarkoittaa 80 % 
puukauppasopimuksen summasta 
suoraan tilille heti sopimuksen 
solmimisen jälkeen.

Joroisten taimitarhan laadukkaat 
taimet ovat kaikkien kanssamme 
puukauppaa tekevien 
metsänomistajien tilattavissa.

Keräämme metsänomistajilta 
palautetta asiakastapaamisissa sekä 
sähköposti- ja tekstiviestikyselyillä.

Asiantuntijamme ovat tavoitettavissa 
puhelimitse, chatilla ja sähköpostilla 
kuutena päivänä viikossa puh. 
0204 16 5100.

Verkkosivustomme www.upmmetsä.fi 
tarjoaa ajankohtaisia uutisia ja hyötytietoa. 

8 Järjestämme kaikille metsänomistajille avoimia 
tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri Suomea. 
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3. Kokonais-
valtainen
metsien hoito

4. Palvelubonus

2. Metsä-
suunnitelma

1. Henkilö-
kohtainen
yhteyshenkilö

KUMPPANUUSASIAKKAAT
Kumppanuusasiakkailla on etuoikeus henkilökohtaiseen palveluun. 
Metsäneuvomme ovat kumppanille maksuttomia, oli kysymyksessä 
sitten maastokäynti tai toimistossa tapahtuva tapaaminen. 
Kumppanina voit valita oletko yhteydessä kasvokkain, puhelimitse, 
sähköpostilla vai chat-palvelussa. Toimistoverkostomme on kattava 
ja yhteyshenkilösi voi olla joko lähellä kotiasi tai metsääsi. 

Metsäsuunnitelman avulla metsän tarpeet on helpointa huomioida 
ja samalla taloudellinen ennustettavuus paranee. Kumppanina 
saat metsäomaisuudellesi vuosittain tarkasteltavan ja 
täydennettävän toimenpidesuunnitelman, joka auttaa tekemään 
päätöksiä lähitulevaisuuden suhteen. Sähköinen 
metsäsuunnitelma on käytettävissä myös kotikoneeltasi.

Kumppanuus varmistaa metsien ammattimaisen hoidon ja 
metsäomaisuuden arvon kasvattamisen pitkäjänteisesti ja 
suunnitelmallisesti. 

Hinnantarkistusetumme ansiosta hyödyt puusi arvon mahdollisesta 
noususta tarkistusjakson aikana vielä puukaupan solmimisen 
jälkeenkin.

Annamme kumppanuusasiakkaillemme menekkitakuun kaikissa 
puumarkkinatilanteissa.

Lakiasiantuntijamme ovat kumppanuusasiakkaidemme käytössä 
mm. sukupolvenvaihdos- ja yhteismetsäasioissa.

Kumppanuusasiakkaille kohdennetut tapahtumat ja tilaisuudet 
tarjoavat sopivassa suhteessa hyötyä ja huvia.

Metsänomistajille suunnattu lehtemme kotiin kannettuna neljä 
kertaa vuodessa.

Kumppaniasiakkaamme saavat myös taloudellista etua. 
Maksamme palvelubonusta tehtyjen puukauppojen perusteella. 
Bonusta käytetään vähennyksinä metsänhoitotyölaskuista.

UPM:n FSC   -ryhmäsertifikaattiin (FSC C-109750) liittyminen on 
kumppanuusasiakkaalle vaivaton tapa huolehtia metsän 
sertifioinnista.

®

 120 
metsäpalvelu-
toimistossa

UPM Metsä palvelee  
metsänomistajia

 170 
metsä-
ammattilaista

Metsänomistaja-asiak kaidemme 
palveluksessa on yli

20 000 
puukauppaa  
vuodessa

Teemme ammattitaidolla  
ja asiakaslähtöisesti
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Metsä, elinkeino 
kaupunkilaisellekin

Laura Savelan ja 
Marko Salménin 
poika leikkii tapaa-
misen ajan tyytyväi-
senä traktorilla ja 
oravalla –  tulevalle 
metsänomistajalle 
asianmukaisilla 
leluilla, totta kai. 
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LAPPAJÄRVI Laura Savela 
omistaa metsää 
Lappajärvellä. 

 M
etsänomistaja Laura Savela tapaa asia-

kaspalveluvastaava Ella Kaivolan Hel-

singin metsäpalvelutoimistossa. Savelan 

perhe on tullut edeltävänä iltana viikon-

loppureissulta Lappajärveltä, Lauran 

hallinnoimalta metsä- ja maatilalta 

Etelä-Pohjanmaalta. Samalla käytiin 

Seinäjoen Farmari-messuilla. 

”Messuilla meillä olikin juhlallinen hetki, kun saimme vastaanottaa 

sukutilakunniakirjan. Pro Agrian tunnustus luovutettiin poikkeuk-

sellisen pitkästä tilan kehittämisestä ja tulevaisuuden rakentamisesta 

saman suvun nimissä”, Savela kertoo. 

Sukutilakunniakirjan voi saada tila, jonka isäntien ja emäntien ketju 

on jatkunut yhtäjaksoisesti 200 vuotta. Maa- ja metsätalousministeri 

Jari Leppä esitti tilaisuudessa valtiovallan tervehdyksen ja onnitteli 

Lauraa, Lauran miestä Marko Salménia ja heidän poikaansa. Poi-

kaa onnitellessaan Leppä totesi ilahtuneena, miten hienoa on nähdä  

 nuoren sukupolven kasvavan maa- ja metsänhoitohommiin. 

”Sitä kuusta kuuleminen, 
jonka juurella asunto” 
on hieno, mutta vähän 
jo vanhentunut sanonta. 
Nykyään etämetsän-
omistaminen avaa mah-
dollisuuden aktiiviseen, 
kestävään ja kannatta-
vaan metsänhoitoon.
TEKSTI LOTTA VAIJA 

KUVAT JASKA POIKONEN

HELSINKI



Kaupungista johdettu kasvuyritys 
Viikonloppureissu sisälsi juhlan lisäksi 

myös työtä. Laura kävi isänsä kanssa kat-

sastamassa metsiä ja miettimässä tulevia 

metsänhoidollisia toimenpiteitä. Vaikka 

tila on siirtynyt vuonna 2014 sukupolven-

vaihdoksella suurimmaksi osaksi Lau-

ran nimiin, on se Lauran ja tilalla asuvien 

vanhempien yhteinen perheyritys. 

”Tavoitteemme on kirkas: Haluamme 

kehittää tilaa niin, että kasvu on taattua 

ja metsän monimuotoisuus säilyy”, Laura 

Savela kiteyttää. 

Viikonloppuna Savelan ottamia kuvia 

käydään nyt yhdessä läpi kaupunkitoimis-

tolla. Savela kokee, että metsä on sijoitus-

kohde, jota pystyy hoitamaan missä vain. 

Nyt vuorossa on keskustelua vasta tehdyn 

puukaupan jatkosta sekä muista tälle vuo-

delle suunnitelluista toimenpiteistä. 

”Tuonne kylvimme siemenestä mäntyjä 

vuonna 2000 isän kanssa. Nyt kun kävim-

me viikonloppuna paikalla, mietimme, 

olisiko harvennus ajankohtaista. Tuonne 

kuvioon vuonna 2015 kylvetyt siemenet 

ovat nyt poikamme peukalon kokoisia 

taimia”, Savela kertoo, katsoo hellästi poi-

kaansa ja pyyhkii vielä viimeisetkin aa-

mupuuuron muruset pieneltä poskelta. 

Kahden sukupolven yhteistyötä
Tauno Kangasaho vastaa puhelimeen 

Lappajärvellä. Hän on hoitanut Savelan 

tilan metsäasioita paikallisena metsäasia-

kasvastaavana pian 30 vuotta. 

”Vuonna 1988 tulin UPM:n hommiin 

Lappajärvelle ja sain uudeksi asiakkaak-

seni Lauran isän. Muistan hyvin Lauran 

tuolta ajalta pienenä koulutyttönä. Asia-

kassuhde laajeni pian myös Lauran isän 

henkilökohtaisiin tiloihin ja on sittemmin 

kasvanut puukaupasta moneen muuhun-

kin. Vuosien varrella olemme hoitaneet 

niin metsänhoitotöitä, uudistamistöi-

tä kuin sukupolvenvaihdokseen liittyviä 

tila-arvioitakin”, Kangasaho kertoo. 

Sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 

2014, ja tila siirtyi suurimmaksi osaksi 

Lauran nimiin. Lauran isä omistaa vielä 

jonkun verran metsää. Vaikka Lappajär-

ven ja Helsingin välissä on 400 kilomet-

riä, työnjako on selvä. Laura hoitaa tilan 

asioita kotoa käsin ja käy tarvittaessa Hel-

singin metsäpalvelutoimistolla. 

”Saamme UPM:ltä täyden palvelun: 

neuvot, hoitotyöt ja kaikki puukauppaan 

liittyvät asiat. Puhelin, sähköposti, hen-

kilökohtaiset tapaamiset, verkkopalvelu, 

messut, lehti, asiakastilaisuudet – kaikki 

keinot ja kanavat ovat meillä päivittäin 

ahkerassa käytössä. Kutsutapahtumissa 

on mukavaa ja hyödyllistä tavata muita 

metsänomistajia ja jutella ajankohtaisista 

asioista”, Savela kuvailee. 

Lauran vanhemmat vastaavat käyn-

neistä metsässä ja monista metsätöistä. 

He myös seuraavat, olisiko lisää metsää 

myynnissä. Saveloiden tavoitteena on ti-

lakoon kasvu, joten metsää hankitaan, jos 

kannattava sijoituskohde löytyy Lappa-

järveltä tai lähikunnista. 

Taunon ja Ellan välillä yhteistyö on niin 

ikään aktiivista ja toimivaa. 

”Lauran isän kanssa käymme maastossa 

ja mietimme, mitä eri kuvioilla olisi järke-

vää seuraavaksi tehdä. Lähetämme tiedot 

Ellalle, ja keskustelemme kaikki yhdessä, 

mitä toimenpiteitä seuraavaksi lähdetään 

edistämään. Karkea jako on, että Lauran 

isän kanssa me hoidamme täällä maasto-

työt, Ella ja Laura puolestaan Helsingissä 

paperityöt”, Tauno Kangasaho selventää.  

Millaisiin asioihin etämetsänomistaja 

kaipaa Savelan kokemuksen mukaan eni-

ten UPM:n apua ja tukea? 

”Yhteistyö on suuri kokonaisuus, joka 

koostuu pienistä osa-alueista. Meille kai-

ken taustalla on kuitenkin metsän kasvun 

takaaminen ja sitä kautta tulevat sään-

nölliset tulot. Koen vahvasti, että hyvä 

suhde on siirtynyt sukupolvelta toiselle. 

Tauno on erinomainen metsäasiantuntija 

ja luotettava yhteistyökumppani. Hänel-

lä on aina aikaa ja asiat sujuvat hyvin ja 

joustavasti. Ellaan tutustuin vasta tänä 

vuonna metsänomistajien tilaisuudessa 

Helsingissä, mutta alusta asti yhteistyö on 

sujunut hyvin.” 
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”Metsä on sijoitus-
kohde, jota pystyy 
 hoitamaan missä 

vain.”
METSÄNOMISTAJA 

LAURA SAVELA



 25

Ammattina oma metsä
Savela tuli pääkaupunkiseudulle aikanaan 

opintojen ja töiden perässä ja valmistui 

diplomi-insinööriksi – kuten Evijärveltä 

kotoisin oleva puoliso Markokin. 10 vuot-

ta Laura teki koulutustaan vastaava työtä, 

kunnes vuonna 2014 Savelan tilan suku-

polvenvaihdos tuli ajankohtaiseksi. 

”Irtisanouduin vakituisesta työstä-

ni ja päätin keskittyä kokonaan maa- ja 

metsähommiin. Kävimme heti alkuunsa 

Markon kanssa euroviljelijäkoulutuksen 

Alajärvellä. Lisäksi olemme molemmat 

käyneet Metsäkeskuksen erilaisia kursse-

ja. Luemme paljon alan lehtiä ja kirjalli-

suutta, sekä vierailemme messuilla. Tun-

tuu hyvältä oppia kokoajan uutta ja tehdä 

töitä itselleen.” 

”Laura on kasvanut hienosti ja aktiivi-

sesti nykyiseen asemaansa. Halu kartuttaa 

osaamista ja tietoa alasta on sekä Lauralla 

että Markolla selvästi kova”, Tauno kehuu. 

Savela korostaa moneen otteeseen, että 

nykyinen työnjako ja järjestely ei olisi 

mahdollinen ilman tilalla asuvien van-

hempien tukea ja apua. 

”Vanhemmat ovat opettaneet  meille 

todella paljon. Saamme heiltä jatkuvasti 

korvaamatonta tukea ja arvokkaita neu-

voja. Äiti ja isä ovat hyvässä kunnossa ja 

haluavat tehdä töitä tilalla – olen siitä 

suunnattoman kiitollinen ja onnellinen. 

Sitähän ei tiedä, miten kuvio muut-

tuu, kun he ikääntyvät. Todennäköises-

ti muutto Helsingistä Lappajärvelle on 

meille jossain vaiheessa ajankohtainen. 

Ja on paluu synnyinseuduille oikein mie-

luinenkin ajatus.” 

Hoitotyöt tehdään tuoreeltaan
Helsingin toimiston neuvotteluhuoneen 

seinälle heijastetusta metsäsuunnitel-

masta näkee, että nyt puhutaan isosta 

tilasta, jossa on monipuolisesti erivaiheis-

ta metsää. Hoitotoimenpiteissä voidaan 

soveltaa harvinaisempiakin menetelmiä. 

Paraikaa suunnitteilla on 20 hehtaarin 

männikön helikopterilannoitus.

”Teemme kaikki työt silloin, kun nii-

den aika on. Emme halua jättää mitään 

hoitorästejä emmekä jää odottamaan 

esimerkiksi tukipäätöksiä”, Laura Savela 

korostaa. ”Teemme mahdollisimman pal-

jon itse sellaisia töitä, joita voimme. Esi-

merkiksi vuonna 2006 istutimme 10  000 

kuusentainta isän ja Markon kanssa. Nyt 

Laura Savela on Savelan 
sukua suoraan alenevassa 
polvessa ja järjestyksessä 
17. tilan hallitsija. Pojasta 
tulee aikanaan 18. 

”Olen tyytyväinen, että meillä on hyvä yhteistyökumppani, johon voi luottaa aina, kun tarvitsee 
apua ja tukea”, etämetsänomistaja Laura Savela kiittelee yhteistyötä UPM:n kanssa. Ella Kaivola 
(vasemmalla) on hoitanut Savelan tilan asioita keväästä asti. 



tuohon taimikkoon tehtiin taimikonhoi-

toa, josta saatiin Kemera-tukea. Jo aikai-

semmin oli toteutettu varhaisperkaus – 

ostettuna palveluna.” 

Hoitotoimista ja lisämetsän hankkimi-

sesta Laura päättää aina yhdessä vanhem-

piensa kanssa. 

”Haluamme taata metsän hyvän kasvun 

niin, että luonto huomioidaan ja moni-

muotoisuutta vaalitaan”, Savela korostaa. 

Tauno täydentää monimuotoisuuden 

arvostamista vielä tulevaisuuden suunni-

telmilla: ”Meillä on meneillään neuvotte-

lut myös FSC®-sertifiointisopimuksesta. 

Jos siihen mennään, tulevat luontoarvot 

huomioiduksi vielä nykyistäkin tarkem-

min.”

Henkistä ja taloudellista rikkautta 
Metsä merkitsee Lauralle nykyään elin-

keinoa, mutta myös virkistymistä. Aamut 

Helsingissä alkavat ympäri vuoden omien 

metsien marjoilla. 

”Rentoudumme ja lataamme akkujam-

me omissa metsissämme. Isä tietää kaikki 

parhaat marja- ja sienipaikat, ja poimim-

me vuosittain ämpärikaupalla metsän 

satoa. Kun joskus piipahtaa kaupungin to-

reilla, myyntikojujen hintalappuja katsel-

lessaan tajuaa, että metsästä saa taloudel-

lista arvoa myös virkistyskäytön kautta.” 

Siihen sukutilakunniakirjaan on merkit-

ty Savelan tilan hallitsijat vuodesta 1562 

asti. Koristeena on sanonta: ”Sitä kuus-

ta kuuleminen, jonka juurella asunto”. 

Kunniakirjassa korostetaan esimerkillistä 

kiintymystä kotikontuun ja suvun suurta 

kodin, kotiseudun ja isänmaanrakkautta. 

”Metsä merkitsee minulle tosi paljon. 

Tunnen suurta ylpeyttä, kun saan jatkaa 

vuosisatoja katkeamatta jatkunutta suku-

polvien ketjua.” 

Metsä on vakaa sijoitus-
kohde, jonka arvo on 
noussut hyvin viime vuosien 
aikana. Tuotto on vakaa. 

Metsä tarjoaa rahallisen 
tulon lisäksi monia muitakin 
arvoja: virkistystä, marjas-
tusta, sienestystä, metsäs-
tystä, lenkkeilymaastoa. 

Metsä on konkreettinen 
sijoituskohde. Sen kasvua 
pystyy seuraamaan. 

Metsätyöt tarjoavat 
 mukavaa vaihtelua kau-
punkielämään – ja hyvää 
kuntoiluakin! 

Valitse luotettava yhteistyö-
kumppani, jolta saat halu-
tessasi täyden palvelun. 

LAURA SAVELAN TERVEISET 
METSÄSTÄ KIINNOSTU-
NEILLE KAUPUNKILAISILLE

”UPM:n Pääkaupunkiseudun metsäpal-
velutoimistolla Helsingissä voit hoitaa 
kaikkia metsäasioita. Tavoitteenamme 
on, että metsänomistajat voivat asioida 
haluamassaan ja heille parhaiten so-
pivassa paikassa: omalla asuinpaikka-
kunnallaan, metsänsijaintikunnassa tai 
molemmissa. Haluamme, että metsän-
omistaminen on vaivatonta”, kuvailee 
asiakaspalveluvastaava Ella  Kaivola 
Helsingin metsäpalvelutoimistolta. Kolle-
gansa Pekka Anttilan kanssa he tekevät 
tiivistä yhteistyötä maakuntien metsäam-
mattilaisten kanssa. 

”Olemme täällä pääkaupunkiseutulai-
sia metsänomistajia varten. Järjestämme 
tilaisuuksia, joista ilmoitellaan aina verk-
kopalvelussamme. Tervetuloa käymään!” 

HELSINGIN METSÄ-
PALVELUTOIMISTO
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Kysymys  
& vastaus

Onko mielessäsi aihe, johon haluaisit  
saada vastauksia? Lähetä meille vinkki  
metsaviestinta@upm.com

Kaikki palaute on tervetullutta
Miksi kerääm-
me asiakas-
palautetta?
Kunnianhimoi-

nen tavoitteem-

me on tarjota 

metsänomista-

jille ylivertai-

nen asiakaskokemus. Ha-

luamme, että asiakkaamme 

kokevat palvelumme niin 

hyväksi, että he ovat val-

miita suosittelemaan meitä 

myös muille. Kehitämme 

jatkuvasti asiakaskoke-

musta ja palvelujamme, ja 

tässä parhaita asiantunti-

joita ovat tietenkin meidän 

 asiakkaamme. Siksi meille 

on ensiarvoisen tärkeää kuulla asiakkaidemme ääntä. 

Olemme äskettäin uudistaneet tapaamme kerätä ja hyö-

dyntää palautetta.

Kaikki palaute tallennetaan järjestelmään ja käydään 

säännöllisesti läpi. Uusi järjestelmä on ollut käytössä 

reilun vuoden, ja on ollut ilahduttavaa huomata, että 

asiakkaamme haluavat kertoa, mitä mieltä ovat. Vas-

tauksilla voi aidosti vaikuttaa! Ne näkyvät meille reaali-

aikaisesti. Kunkin alueen palautteet käydään myös 

säännöllisesti läpi kyseisessä yksikössä ja johtoryh-

missä. Katsomme yhdessä, missä olemme onnistuneet 

ja missä on parantamisen varaa. Järjestelmän avulla 

saamme NPS-tuloksen (Net Promoter Score) eli suosit-

teluindeksin toiminnastamme.

Miten se tehdään?
Keräämme palautetta metsän-

omistaja-asiakkailtamme,  joilla 

on kanssamme puukauppa- tai 

metsänhoitosopimus. Lähetämme 

palautekyselyn tekstiviestillä ja säh-

köpostitse. Tämä on erittäin nopea 

ja helppo tapa kertoa mielipiteensä. 

Pyydämme arvioimaan asteikolla 0–10, kuinka toden-

näköisesti asiakas suosittelisi UPM Metsän palveluita. 

Lisäksi voi kirjoittaa vapaamuotoista sanallista palau-

tetta. Sähköpostilla voi myös antaa tarkemmin palau-

tetta sopimuksen tai töiden eri vaiheista.

Lähetämme palautekyselyn metsänomistaja-asiak-

kaillemme siinä vaiheessa, kun sopimus on tehty tai 

töiden ensimmäinen osio on valmistunut. Kyselyt ovat 

suomen- ja ruotsinkielisiä, ja tulossa on myös englan-

ninkielinen kysely. Kyselyyn voi vastata silloin, kun se 

parhaiten itselle sopii, ja siihen menee vain pari mi-

nuuttia. Palautetta voi edelleen antaa myös metsäpalve-

lukeskukseemme soittamalla tai suoraan meidän toimi-

henkilöillemme asioinnin yhteydessä.  

Milloin palautetta kerätään?
Keräämme palautetta yhteistyön 

eri vaiheissa. Muutoksena aiem-

paan kysymme asiakkaiden mieli-

pidettä nykyisin heti puukauppa- tai 

metsänhoitotyösopimuksen teon 

jälkeen sekä korjuu- ja metsänhoi-

totöiden yhteydessä. Toki palautet-

ta saa antaa milloin vain, ja kaikki palaute on erittäin 

tervetullutta!

MERJA MATIKAINEN

markkinointiasiantuntija
UPM Metsä

Kunnian himoinen 
 tavoitteemme on 
tarjota metsän-
omistajille 
 ylivertainen 
 asiakaskokemus.

U
PM



METSÄN TUOTTO |  Sukupolvenvaihdos

SUJUVAN SUKU-
POLVENVAIHDOKSEN

UPM auttaa siirtämään metsävarallisuuden 
 mutkattomasti sukupolvelta toiselle. 

ASKELEET
TEKSTI HELI SATULI KUVAT LAURA VESA

AJATUS: Asiakas ottaa 
yhteyttä omaan metsä-
asiakasvastaavaan tai 

 sähköisten kanavien kautta.

TILANNEKARTOITUS: UPM:n 
asiantuntijatiimi tekee alku-
kartoituksen asiakkaan läh-

tökohdista ja tavoitteesta.

SUUNNITELMA: UPM 
tekee ehdotuksen par-
haasta toimintamallista 

tai eri vaihtoehdoista. 

LUPSAKKA. Siihen sanaan Ahdin perhe 

kiteyttäisi kokemuksensa metsätilan su-

kupolvenvaihdoksesta. Vesilahdessa, noin 

50 kilometriä Tampereelta lounaaseen si-

jaitsevalla tilalla toteutettiin sukupolven-

vaihdos kesällä 2016 UPM:n avustamana. 

”Ostimme vaimoni kanssa Vesilahdessa 

sijaitsevan kotitilan kauppakirjalla hei-

näkuussa 1973. Oli korkea aika siirtää se 

nuoremmille”, kertoo Heikki Ahti. 
Nyt tytär Heli ja poika Antti hallinnoivat 

metsävarantoa yhdessä maatilayhtymänä. 

Räätälöityjä ratkaisuja
UPM Metsän lakipalvelupäällikkö Heikki 
Kalvila kehottaa ottamaan yhteyttä tut-

tuun metsäasiakasvastaavaan heti, kun 

ajatus metsäomaisuuden siirtämisestä 

herää. Yhteydenottopyynnön voi lähettää 

myös UPM Metsän verkkosivuston kaut-

ta. UPM tarjoaa metsänomistuksen suku-

polvenvaihdoksiin liittyen palvelupaketin 

avaimet käteen -periaatteella. Sukupol-

venvaihdoksiin erikoistuneessa asiantun-

tijatiimissä metsätuntemus yhdistyy juri-

diikan ja verotuksen erikoisosaamiseen. 

Prosessi aloitetaan asiakkaan kanssa aina 

alkukartoituksella. Siinä käydään yhdessä 

läpi muun muassa sukupolvenvaihdoksen 

lähtötilanne sekä osapuolten tavoitteet ja 

toiveet.

”Jokainen metsänomistaja ja jokainen 

sukupolvenvaihdos on yksilöllinen. Yhtä 

patenttiratkaisua ei ole. Haemme kunkin 

asiakkaan kanssa hänen tilanteeseensa 

sopivimman ratkaisun”, toteaa Kalvila.
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Antti Ahti huomauttaa, että etenkin ve-

rotuksen suhteen on tärkeää tietää, mitä 

tekee, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. 

Ahdin perheen kohdalla UPM:n asian-

tuntija hankki verottajalta ennakkopää-

töksen maksettavien verojen määrästä. 

Päätöksen jälkeen oli helppoa edetä. Kal-

vilan mukaan asiantuntija-apua tarvitaan 

tyypillisesti juuri verotuskysymyksissä. 

Veropykälien soveltuvuus on katsottava 

ennakkoon jo suunnitteluvaiheessa. Su-

kupolvenvaihdokset ovat usein kauppoja 

tai lahjoja. Myös Ahdit toteuttivat suku-

polvenvaihdoksen lahjakirjalla. Moneen 

tilanteeseen sopii myös lahjaluonteinen 

kauppa, jolloin lahjan osuudesta menee 

lahjavero. Lisäksi metsätilan sukupol-

venvaihdoksessa on usein mahdollisuus 

verohuojennukseen. Esimerkiksi met-

säkiinteistön myynti lähisukulaiselle on 

luovutusvoiton osalta tietyin edellytyksin 

verovapaa. Uusi metsälahjavähennys puo-

lestaan keventää metsää lahjaksi saavan 

henkilön metsäverotusta. Lisäksi perin-

tö- ja lahjaverolaissa on säädetty sukupol-

venvaihdoshuojennus tilanteisiin, jossa 

maatilalla jatketaan maa- ja metsätalou-

den harjoittamista. 

”Neuvomme myös rahoituskysymyk-

sissä. Sukupolvenvaihdokseen tarvittavaa 

rahoitusta on usein helppo hoitaa puun 

myyntituloilla”, Kalvila huomauttaa. 

Vuosikymmenten yhteistyö jatkuu
Ahdin perheen sukupolvenvaihdos kesti 

kaikkiaan noin vuoden. UPM:n asiantun-

tijatiimi hoiti Ahtien mukaan kaiken hy-

vin yksityiskohtia myöten.

”Meidän näkökulmasta täyden kympin 

suoritus. Suosittelen lämpimästi käyt-

tämään ammattilaisen apua sukupol-

venvaihdoksessa. Pääsee itse helpolla ja 

varmistaa sääntöjenmukaisuuden”, kan-

nustaa Heikki Ahti. 

Ahdin perheellä on ollut metsäpalvelu-

sopimus UPM:n kanssa jo usean vuosi-

kymmenen ajan. Hakkuut ovat onnis-

tuneet Ahtien mukaan hyvin, samoin 

raivaukset. Puuntaimet ovat saapuneet 

ajallaan ja muutamat myrskyjen aiheut-

tamat tuhot korjattu rivakasti kuntoon. 

UPM oli ratkaisevassa roolissa myös per-

heen hakiessa vapautusta nyttemmin lak-

kautetusta metsänhoitomaksusta. Metsä-

keskuksen tarkastuksessakin Ahdit saivat 

UPM:n työn jäljestä kiitosta. Metsät ovat 

luonnollisesti sertifioituja. Ahdit ovat toki 

tehneet metsätyötä kuten ennakkoraiva-

usta, taimikonperkausta ja hankintahak-

kuuta tilallaan paljon itsekin.

”Aiomme käyttää UPM:n palveluita 

jatkossakin samaan malliin. Paikallinen 

asiakasvastaava tietää parhaiten, mitä 

metsävarannolle kannattaa milloinkin 

tehdä”, summaa Antti Ahti.  

TOTEUTUS: UPM laatii asiak-
kaalle tarvittavat asiakirjat, 
mahdollisen ennakkopäätös-

hakemuksen sekä veroilmoitukset ja 
 lainhuutohakemukset.

Heikki ja Eila Ahti hoitivat 
Vesilahdessa sijaitsevaa 
metsätilaansa yli 40 vuotta. 
Nyt oli aika siirtää se 
lapsille Antti ja Heli Ahdille. 
Tyttärentytär Aino Ahti nauttii 
kesäpäivästä isovanhempien 
kanssa.

VALMISTA! Metsätilan 
uuden omistajan arki 
ja juhla voi alkaa. 
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Metsä lähellä

Metsäasiakasvastaava 
hoitaa metsää tiiviissä 
yhteistyössä omistajan 
kanssa.

METSÄPALVELUT |  Metsäasiakasvastaava

TEKSTI THOMAS FREUNDLICH

KUVAT JOHANNES WIEHN

UPM:N METSÄASIAKASVASTAAVA Paavo 
Valkeapää on Jaalan lähellä sijaitsevas-

sa metsässä tarkistamassa harvennuk-

sen työnjälkeä. ”Tähän on tehty toinen 

harvennuskierros, eli viimeinen ennen 

päätehakkuuta. 30–40 vuoden päästä on 

sitten sen aika”, Valkeapää toteaa, ja sil-

mäilee metsäkoneen uraa, johon on pui-

tu kerros paksuja havuja pehmusteeksi. 

”Tuo on tärkeää tehdä, koska se parantaa 

urien kantavuutta sekä ehkäisee juuristo-

vaurioita.” 

Tarkastuksen aikana Valkeapää tarkis-

taa harvennusalueen puuston työn aika-

na syntyneiden kolhujen varalta. Kahta 

tulitikkuaskia suurempia naarmuja ei 

puissa saisi olla lainkaan. ”Tätä palstaa on 

ollut tekemässä tuttu koneyrittäjä, joten 
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sen kyllä melkein tietää 

etukäteen, että eipä täältä 

kolhuja juuri löydy”, Val-

keapää toteaa tyytyväisenä, 

ja siirtyy metsäautotien var-

teen merkitsemään seuraavaa 

puiden varastopaikkaa ajokoneen 

kuljettajalle. 

Monipuolista metsätyötä
Vuonna 2010 metsäalalle valmistunut 

Valkeapää on työskennellyt UPM:llä kol-

me vuotta. Kiinnostus metsiin syntyi jo 

lukioaikoina. Tehtävässään Valkeapää 

vastaa puunhankinnasta, UPM:n metsä-

palveluiden myynnistä ja asiakkaiden 

metsäasioiden hoitamisesta. Toimialueena 

on vanha Jaalan kunnan alue Kouvolasta 

sekä Iitin pohjoisosat. ”Aika moni puolista 

tämä työ on, normihommien lisäksi kai-

kenlaista saa tehdä, kahta samanlaista 

päivää ei ole”,  Valkeapää sanoo.

Valkeapää pyörittää yhden hengen toi-

mistoaan Jaalassa entisen kunnantalon 

tiloissa, mutta työ on kaukana yksinäises-

tä puurtamisesta. Asiakkaina on parikym-

mentä UPM:n Kumppanuussopimuksen 

tehnyttä metsänomistajaa sekä 40–50 

muuta vakioasiakasta ja Metsänhoito-

yhdistyksen kautta tulevat kontaktit. 

Puun tarjonnan ollessa korkeimmillaan 

toimistolla ehtii viettää vain puolitoista 

päivää viikossa. 

”Toissapäivänä meni koko päivä maas-

tossa, ja sähköpostin äärelle ehdin het-

keksi ennen neljää. Eilen olin kuusi tuntia 

metsässä ja huomenna menee taas neljä 

tuntia leimikkoa nauhoittaessa”, Valkea-

pää laskeskelee. ”Kelirikkoaikana onkin 

sitten vähän hiljaisempaa, ja ehtii hoite-

lemaan enemmän kaikenlaisia toimisto-

hommia.”

Kesä on ollut poikkeuksellisen hyttyk-

setön, mutta elokuisessa  mäntymetsässä 

eletään jo hirvikärpäskauden alkua. 

 ”Tästä kun selvitään, niin  loppusyksystä 

on taas tosi mukava liikkua metsässä 

ensimmäisten pakkasten jälkeen. Myös 

keväisillä kantohangilla sitä todella naut-

tii metsässä olemisesta, liikkuminen on 

helppoa niin jalan kuin suksilla.” 

Palveluilla vaivatonta metsänhoitoa
UPM tarjoaa metsänomistajille täyden 

valikoiman metsäpalveluita, aina puu-

kaupasta ja metsänhoitotöistä maan-

muokkaukseen, metsänsuunnittelupal-

veluihin ja raivaukseen. ”Käytännössä 
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Yhä useampi metsänomistaja asuu 
maaseudun sijaan kaupungissa, ja 
suhde metsänhoitoon voi olla hyvin-
kin etäinen. Aikaakaan metsänhoi-
toon liittyvien asioiden ja kysymysten 
hoitoon ei välttämättä ole kuin iltaisin 
ja viikonloppuisin.  UPM:n vastaus 
 nykyaikaisten metsänomistajien tar-
peisiin on metsänomistajien palvelu-
keskus. Palvelukeskukseen voi ottaa 
yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai 
vaikka chatilla, myös iltaisin ja viikon-
loppuisin. Näin metsäasioita voi hoi-
taa silloin kuin itselle parhaiten sopii.
Palvelukeskus palvelee mm. puukaup-
paa, metsänhoitoa ja lakipalveluita 
koskevissa asioissa.

Palvelukeskus
0204 16 5100:  
arkisin 8–18
lauantaisin 9–14
chat:  
arkisin 8.15–17.45
lauantaisin 9.15–13.45 
palvelukeskus@upm.com 
Chat toimii esimerkiksi  
www.upmmetsä.fi-sivuston kautta

UPM METSÄN  
PALVELUKESKUS
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pystymme hoitamaan kaikki asiakkaan 

metsäasiat”, Valkeapää kertoo. ”Myös 

sukupolvenvaihdos tai UPM:n yhteismet-

sään liittyminen voidaan hoitaa asiakkaan 

puolesta. Meillä on UPM:llä esimerkiksi 

metsäsuunnitelmien te-

koon ja sukupolvenvaih-

doksiin erikoistuneita 

asiantuntijoita, ja toimen-

kuvaani kuuluu myös se, 

että tarpeen vaatiessa pys-

tyn löytämään asiakkaalle 

oikean kontaktin organi-

saatiostamme.”

Valkeapään mukaan 

suurin hyöty metsäpal-

veluiden  hankkimisesta 

UPM:ltä on helppous. ”Jos 

hakataan leimikko pääte-

hakkuuna ja metsänomis-

taja tilaa siihen uudistamispalvelun, tai-

met ovat vuoden päästä kasvamassa, eikä 

tarvitse tehdä muuta kuin tulla totea-

maan asia.”

Tiiviissä kontaktissa
Asiakkaiden tapaaminen ja säännöllinen 

yhteydenpito ovat olennainen osa metsä-

asiakasvastaavan työtä. Etämetsänomis-

tajien kanssa asioita hoidetaan paljon 

myös puhelimitse ja sähköpostitse. 

Toimenkuvaan kuuluu metsänomista-

jien yksilöllisten toiveiden kuuntelu ja 

huomiointi. ”Kahta samanlaista tapaa-

mista ei ole. Metsänomistajilla voi olla 

aivan vastakkaiset ajatukset metsiensä 

käytöstä, vaikka olisivat viereisillä tiloil-

la”, Valkeapää naurahtaa. ”Täytyy olla 

sopeutuvainen, mutta tarpeen vaatiessa 

pitää myös kertoa, mikäli metsänomis-

tajan suunnittelemat ratkaisut eivät ole 

metsänhoidon kannalta oikeita.” 

Henkilökohtainen kontakti ja asiak-

kaiden tunteminen kuitenkin korostuvat 

asiakaspalvelutyössä. ”Kylillä pitää olla 

valmis vaikka kaupan hyllyjen välissä ker-

tomaan mitä kuusisorvista voi kyseisenä 

hetkenä maksaa.” 

Metsänomistajia kiinnostaviin kesto-

kysymyksiin kuuluu luonnollisesti aina 

puun hinta. ”Se on tietysti aina se ensim-

mäinen kysymys metsänomistajilta”, sa-

noo Valkeapää. ”Varsinkin näillä alueilla, 

joissa on aktiivista metsä-

teollisuutta, asiakkaat 

ovat erityisen kiinnostu-

neita tehtaiden kysynnäs-

tä eri puulajeille. En ole 

ennustaja, mutta lähimen-

neisyyteen voi aina peilata 

ja toki sen pohjalta pystyy 

jotain arvioita aina anta-

maan.”

 Kotimaisten tehdas-

investointien lisäksi 

globaalit tapahtumat 

heijastuvat silloin täl-

löin metsänomistajien ja 

metsäasia kasvastaavan arkeen. ”Kiinan 

ja muun Aasian kehitys näkyy aika ajoin 

myös meillä täällä Suomessa puun kysyn-

nässä ja tarjonnassa.”

METSÄPALVELUT |  Metsäasiakasvastaava

 ”Taimet ovat 
vuoden päästä 
kasvamassa, eikä 
tarvitse tehdä 
muuta kuin tulla 
toteamaan asia.”

PAAVO VALKEAPÄÄ

Metsäasiakasvastaava Paavo Valkeapää mittaa 
puuston pohjapinta-alaa relaskoopilla.

Kuitupuuta odottamassa noutoa metsätien varressa.



Laki &
asiantuntija

MINNA IKONEN

Lakipalveluasiantuntija
UPM Metsä

Metsälahjavähennyksen 
 hyödyntäminen kannattaa
 M etsälahjavähennystä koskevat uudet säännök-

set tulivat voimaan vuoden 2017 alusta lukien. 

Säännösten mukaan luonnollisella henkilöllä 

on oikeus tehdä metsätalouden puhtaasta pääomatu-

losta lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saamastaan 

metsästä suorittamansa lahjaveron perusteella metsä-

lahjavähennys.

Säännökset kannustavat toteuttamaan metsätilan 

sukupolvenvaihdoksen elinaikana, koska metsälahja-

vähennystä muodostuu vain lahjoituksista ja lahjan-

luonteisista kaupoista. Vähennyspohjaa ei muodostu, 

jos metsätila saadaan perintönä. Hyöty puolestaan on 

suurin, jos lahjansaajia on vain yksi.

Millaisista lahjoituksista metsälahjavähennystä 
muodostuu ja kuinka sitä hyödynnetään?
Metsälahjavähennystä voi syntyä, mikäli lahjoituk-

sen kohteena olevan tilan metsähehtaarien perusteella 

 laskettu verohallinnon määrittelemä tuottoarvo ylit-

tää 30 000 euroa. Esimerkiksi Juvalla yhdeltä lahjan-

antajalta yhdelle lahjansaajalle luovutettavan metsä-

tilan pinta-alan täytyy olla vähintään 21 hehtaaria, jotta 

metsälahjavähennystä muodostuu. Jos lahjansaajia on 

kaksi, vaaditaan kaksinkertainen pinta-ala. Vastaavat 

pinta-alat ovat Sastamalassa 24 hehtaaria, Jämsässä 22 

hehtaaria ja Kauhavalla 44 hehtaaria. 

Metsälahjavähennyksen määrä on metsän em. raja-

arvon ylittävään osaan kohdistuva lahjavero kerrottuna 

luvulla 2,4. Lahjansaaja voi hyödyntää saamansa vä-

hennyspohjan lahjoitusta seuraavan 15 vuoden aikana. 

 Vähennyksen voi verovelvollisen vaatimuksesta tehdä 

ensimmäisen kerran sinä vuonna, jolloin lahjaveropää-

tös on tehty ja lahjavero maksettu. Verovuonna teh-

tävän vähennyksen enimmäismäärä on 50 prosenttia 

metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Sanktiosään-

nösten vuoksi lahjansaajan kannattaa pitää metsätila 

omistuksessaan vähintään 15 vuotta.
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Mikko lahjoitti 100 hehtaarin tilan tyttärelle
Esimerkkitapauksessa Mikko lahjoittaa Sastamalassa 

sijaitsevan 100 hehtaarin metsätilan tyttärelleen Vil-

malle. Tilan käypä arvo on 400 000 euroa ja metsälahja-

vähennyksen perusteena oleva tuottoarvo Sastamalassa 

127 930 euroa.

Vilmalle tulee maksettavaksi lahjaveroa 52 100 euroa 

tilan käyvästä arvosta. Metsälahjavähennystä muodos-

tuu 30 000 euron tuottoarvon ylittävään osaan kohdis-

tuvasta lahjaverosta 95 718 euroa (97 930 / 127 930 x 52 

100 eur x 2,4). 

Metsälahjavähennyksen ansiosta Vilma säästää tule-

vien vuosien metsätalouden tulojen verotuksessa noin 

28 715 euroa (laskettu 30 prosentin verokannalla). Kun 

maksetusta lahjaverosta vähennetään em. verosäästö, 

jää lahjoituksesta Vilmalle maksettavaksi veroa 23 385 

euroa. 

Jos Vilma saisi saman tilan isältään perintönä, 

 hänelle tulisi maksettavaksi perintöveroa 53 700 euroa. 

Metsälahjavähennystä ei perinnöstä muodostuisi.
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TEKSTI PÄIVI STENROOS KUVA LAURA VESA

SUOMALAISEN
METSÄSTÄ TEHTAALLE

Brittiläinen Martin Stevens tutustui kollegoineen suomalaiseen metsään. 

puun lähteillä
JOUKKO BRITTILÄISEN Jewson-
rakennustarvikeketjun myymälä-
päälliköitä pakkasi kesäkuussa 
kamppeensa, suuntasi  Suomeen 
ja päätyi reissullaan muun 
 muassa seuraamaan puunkor-
juuta Juupajoelle. Matkalle kan-
natti lähteä, sillä maailmanlaa-
juiseen Saint-Gobain -ryhmään 
kuuluva ketju pitää tärkeänä, että 
väki tuntee myymänsä tuotteet 
alusta loppuun. 

”Kun myymäläpäällikkömme 
ymmärtävät tuotantoketjua syväl-
lisemmin, he pystyvät välittämään 
tietonsa omille asiakkailleen ja 
voivat auttaa heitä löytämään pa-
rempia ratkaisuja”, sanoo Martin 
Stevens, Saint-Gobain Building 
Distribution UK:n tuotejohtaja.

Metsäkoneen nopea ja täsmäl-
linen työtahti on ensimmäinen 
asia, joka kiinnittää vierailevan 
brittiryhmän huomion. Kun kul-
jettaja on pysäyttänyt koneen, 
vierailijat pääsevät tutkimaan 
ohjaamoa.

”Tekniikka herättää aina innos-
tusta näillä vierailuilla”, Stevens 
naurahtaa.

Ryhmää kiinnostaa myös se, mitä 
tapahtuu hakkuiden jälkeen. Saint-
Gobain ottaa yritysvastuun vaka-
vasti, ja kestävä kehitys on sen 
hankinnoissa ensisijainen kriteeri.

Stevens toteaakin, että on hyvä 
nähdä omin silmin, miten hakkuu-
työmaalla toimitaan ja kuulla esi-
merkiksi se, että uudet taimet istu-
tetaan jo seuraavana keväänä.

Ryhmä on käynyt Porissa Sei-
kun sahalla ja jatkaa hakkuu-
työmaalta matkaansa läheiselle 
Korkeakosken sahalle, missä on 
luvassa käytännön tietoa saha-
tavaralaaduista. Laatujen ymmär-
täminen on myyntityössä keskei-
nen taito.

Saint-Gobain on globaali 
asuin- ja teollisuusrakentamisen 
yhtiö ja UPM:lle tärkeä asiakas, 
jonka kautta suomalainen puu 
matkaa maailmalle mitä moninai-
simpiin kohteisiin. Stevens arvioi, 
että puun tulevaisuus näyttää brit-
timarkkinoilla hyvältä.

”Viime vuosina on syntynyt 
 uusia puutuotteita ja -innovaa-
tioita, ja puun käyttö asuinraken-
tamisessa on lisääntynyt.”
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www.youtube.com/
user/upmmetsa

KATSO VIDEO

HAVAINTOJA SUOMALAISESTA 
 METSÄTALOUDESTA

Metsää on paljon!

Metsätieto kulkee digitaalisesti.

Suomalaiset tekevät, mitä lupaavat.

Suomesta tulee aina ensimmäisenä 
mieleen metsä.

MARTIN STEVENS, SAINT-GOBAIN BUILDING 
 DISTRIBUTION UK:N TUOTEJOHTAJA



UPM METSÄ

UNELMIISI
Vaihda metsääsi

Kun on aika tehdä sijoitus elämään. Anna metsän
toteuttaa sinun ja rakkaidesi unelmat.

Tarkista metsäsi arvo UPM Metsäni -sovelluksen avulla. 
Löydät onnistuneen puukaupan työkalut uudistuneilta 
verkkosivuiltamme – tutustu ja osallistu arvontaan!

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi

Tee  
puukauppaa 
kanssamme  

nyt! 


