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LUMISESSA METSÄSSÄ kuusikon reunas
sa kuuluu hiljainen naputus.  Hangelle 
putoaa  kaarnankappaleita. Pohjan
tikkakoiras etsii kuusesta talvievästä. 

Sympaattinen ja kesynoloinen lintu 
ei talvisessa metsässä hiihtelijää 
säiky, vaan jatkaa määrätietoisesti 
kuoriaisten toukkien etsimistä kuu
sesta. Se etenee runkoa pitkin ja 
käy tarkkaan läpi myös oksat. Poh
jantikka on se, joka ensimmäisenä 
hyödyntää tuoreita lahopuita. Usein 
sen saattaakin nähdä metsissä, jois
sa on myrskyn kaatamia puita tai 
metsä palon tuhoamia kuusia.

Huhtikuussa samassa kuusikossa 
kaikuu pitkä ja voimakas rummutus

ääni. Soidinrummutusten tuloksen eli 
poikueen ääntelyä voi kuulla alku
kesästä kelokuusen sisältä. Pohjan
tikan pesä voi olla melko matalal
lakin, noin 1,5 metrin korkeudessa. 
Seuraavana vuonna samaa pesää 
saattaa hyvinkin käyttää varpus
pöllö.

Tarkkaavainen kulkija voi hakkuu
aukon reunalla olevissa kuusissa 
huomata myös siistin rivin pihkavuo
toja. Pohjantikka osaa pyydystää 
muurahaisia ja pieniä lentäviä hyön
teisiä pihkaansasta. Kun hyönteiset 
tarttuvat pihkaan, käy pohjantikka 
napsimassa ne suuhunsa.

KUVA VILLE HEIKKINEN / VASTAVALO.FI  

TEKSTI TERHI PAAVOLA  ASIANTUNTIJA JUHA-MATTI VALONEN, UPM

Sympaattinen  
naputtelija

METSÄKUVA
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www.facebook.com/ 
metsamaailma

Lahopuu – luonnon  
lintukoti ja hyönteishotelli

Lahoava puu on monen eläimen resurssi – ja sitä 
 hyödynnetään pitkään. Jos pohjantikka  löytää 

 ensimmäisenä syötävää lahoavasta  puusta,  viimeiset 
käyttäjät saattavat hyödyntää samaa  p uu ta  vielä 

40–50 vuoden kuluttua. Pohjantikan  lisäksi 
 lahopuista  ruokaa etsivät myös kaikki muut  tikat. 
 Palokärjen  tekemät jäljet huomaa varmasti, kun 
se  vaikkapa  kuorii nopeasti kokonaisen kuusen 

 suurena  kaarnasilppuna. Tikkojen tekemiä pesäkoloja 
 käyttävät useat muut linnut. Varpus- ja helmipöllöjen 

lisäksi tikkojen koloissa viihtyvät esimerkiksi liito-
oravat ja monet tiaiset. Tikan naputtelemasta laho-
puusta syntyy ajan saatossa luonnon oma hyönteis-
hotelli. Lahopuussa viihtyvät sekä lahopuuta syövät 

että siinä talvehtivat hyönteislajit.
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"Lajin harrastajat 
kunnioittavat luontoa 
monessa mielessä."  
Anssi Koskinen
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Marko Janhunen,   
UPM
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erityisesti 3D-tulos-
tukseen kehitetty 
biokomposiitti
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PÄÄKIRJOITUS

Digitalisaatio helpottaa 
metsäomaisuuden hoitoa
UPM METSÄ ON aina hoitanut omia ja  asiakkaidensa 
metsiä kokonaisvaltaisesti siemenestä päätehak-
kuuseen. Metsänhoidon eri vaiheet ovat tuttuja, ja 
kaikkiin vaiheisiin on saatavilla hyvät palvelut. Met-
sänhoidon menetelmät ovat kehittyneet vuosien saa-
tossa, ja ne ovat tänä päivänä huippuluokkaa. Suurin 
muutos viime vuosina on ollut tiedon käsittelyssä. 
Paperisista dokumenteista ja asiakirjoista ollaan siir-
tymässä sähköisiin järjestelmiin.

Haluamme helpottaa metsäasioiden hoitoa. Jo 
vuosia metsäsuunnitelmaa on ollut mahdollista tar-
kastella sähköisesti. UPM oli edelläkävijä jo vuonna 
2003 tuodessaan asiakkaidensa käyttöön sähköisen 
MetsäSoppi-metsäsuunnitelmapalvelun. Viime ke-
väänä asiakkaillemme tuli mahdolliseksi sähköisen 
puukaupan tekeminen kotisohvalta.

Sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta kehi-
tetään päivittäin yhdessä metsänomistajien kanssa, 
mutta perinteinen henkilökohtainen asiakaspalvelu 
pysyy edelleen tärkeimpänä asiointikanavana. Met-
säiset asiat kannattaa sopia metsäasiakasvastaavan 
kanssa ja käyttää asioiden kirjaamiseen sähköisiä 
työkaluja. Tarjouspyynnöt, tarjoukset ja puukaupat 
kannattaa käsitellä ja hyväksyä sähköisesti. Näin 
 dokumentit pysyvät hyvässä järjestyksessä ja sovitut 
asiat tulevat kirjatuiksi. Ne on myös helppo käydä 
palvelusta tarkistamassa jälkikäteen. Sähköisesti 
tehdyistä toimenpiteistä tulee automaattiset ilmoi-
tukset ja dokumenteista syntyy arkisto. 

Myös UPM Metsä -mobiilisovellus  uudistuu. 
 Jatkossa on mahdollista tarkastella myös kuvio-
kohtaista tietoa valitsemaltaan metsätilalta. Koko-
naiskuva metsän rakenteesta tarkentuu ja paranee. 
Lisäksi olemme selkeyttäneet asiakirjojen ulkoasua. 
Metsänomistajilta saadun palautteen avulla  olemme 
uudistaneet pystykaupan tarjouksen ja metsän-
hakkuusopimuksen ulkoasuja. Kehitystyö jatkuu, ja 
myös muut asiakirjat saavat jatkossa pirteämmän 
ilmeen.

Yhteiskunta on tukenut digitali saatio   -
kehitystä metsäalalla. Metsään.fi ja Kuutio.fi 
ovat hyviä esimerkkejä  digitalisaatiohankkeista, 
joita Maa- ja Metsätalousministeriö on 
menestyksekkäästi tukenut. Yhteinen 
standardoitu metsävaratieto hel-
pottaa kaikkien metsäalan toi-
mijoiden elämää. Monilähtei-
sesti  kerätty tieto on saatettu 
metsänomistajien ulottuville. 
Tämä on erinomaista kehi-
tystä ja ainutlaatuista koko 
 maailmassa. 

RISTO LAAKSONEN 

Asiakaskokemusjohtaja
UPM Metsä

”Yhteinen 
standardoitu 
 metsävaratieto 
helpottaa 
 kaikkien metsä-
alan toimijoiden 
elämää.”



UPM SKOG HAR alltid vårdat sina egna och sina 
kunders skogar på ett övergripande sätt, från frö till 
slutavverkning. Vi är väl förtrogna med skogsvårdens 
olika skeden och kan också erbjuda goda tjänster för 

alla skeden. Metoderna inom skogsvården har 
utvecklats under åren och är idag toppklass. 

Den största förändringen under de senaste 
åren har skett inom informationsbehand-
ling. Vi håller på att övergå från pappers-
dokument och handlingar till elektronis-
ka system.

Vi vill underlätta skötseln av skogsä-
renden. Skogsbruksplanen har funnits 

i elektronisk form redan i många år. 
År 2003 var UPM en föregångare i 
och med lanseringen av sin skogs-
bruksplanetjänst för kunder – 
MetsäSoppi. Förra våren kunde 
våra kunder börja göra virkesaf-
färer elektroniskt, t.ex. hemma i 
den egna soffan.

Det elektroniska service-
konceptet utvecklas dagligen 
tillsammans med skogsägarna, 
men den traditionella, per-

sonliga kundtjänsten är fortfarande den viktigaste 
kanalen för att sköta ärenden. Det lönar sig att avtala 
om skogsärenden med den skogskundansvariga och 
därefter registrera ärendena med hjälp av elektronis-
ka verktyg. Offertbegäran, offerter och virkesaffärer 
går bra att behandla och godkänna elektroniskt. På så 
sätt håller man ordning på dokumenten och avtalade 
saker registreras. Det är också lätt att gå in i tjänsten 
senare för att kontrollera sina ärenden. Det kommer 
ett automatiskt meddelande för elektroniska åtgär-
der som gjorts och dokumenten bildar ett arkiv. 

Även mobilapplikationen UPM Metsä förnyas.  
I fortsättningen har man också tillgång till figurspe-
cifika uppgifter på den skogsfastighet man väljer. 
Helhetsbilden av skogens struktur förtydligas och 
förbättras. Dessutom har vi gjort dokumenten tyd-
ligare. Med hjälp av respons från skogsägare har vi 
uppdaterat layouten på rotköpsofferten och skogsav-
verkningsavtalet. Utvecklingsarbetet fortsätter och 
i framtiden ges också övriga dokument en fräschare 
framtoning.

Samhället har understött den digitala utvecklingen 
inom skogsbranschen. MinSkog.fi och Kuutio.fi är 
goda exempel på digitaliseringsprojekt som Jord- 
och skogsbruksministeriet framgångsrikt har under-
stött. Gemensamma standardiserade uppgifter om 
skogstillgångar gör livet lättare för alla aktörer inom 
skogsbranschen. Informationen, som samlas in från 
många olika källor, är nu tillgänglig för skogsägarna. 
Denna utveckling är utmärkt och även unik i hela 
världen. 
 
RISTO LAAKSONEN 

Direktör för kundupplevelse
UPM Skog

Digitaliseringen underlättar 
vård av skogsegendomen

LEDARE

Läs mer om 
vår skogsservice

upmskog.fi

”Gemensamma 
 standardiserade 
uppgifter om 
skogstillgångar 
gör livet lättare för 
alla aktörer inom 
skogsbranschen.”

LA
U

RA
 V

ES
A



7

Tervetuloa tulevaisuus!
SUOMEN METSÄVARAT ovat suurimmillaan 
sataan vuoteen. Kasvu jatkuu edelleen 
 ennätystahtia, eikä se ole sattumaa. 
 Johdonmukaisesta, kestävästä metsänhoi
dosta ja puunhankinnasta hyötyvät niin 
metsät, ihmiset kuin ympäristökin.

Metsä uusiutuvana luonnonvarana tar
joaa vastuullisia ratkaisuja globaaleihin 
haasteisiin. Me UPM:llä uskomme siihen, 
että puupohjaisilla ratkaisuilla on mer
kittävä rooli siirryttäessä fossiilittomaan 
 tulevaisuuteen.

Kehitämme systemaattisesti palveluita ja 
luomme uusia innovaatioita, joissa puuta 
käytetään yhä monipuolisemmin. Meillä 
on vuosisadan kokemus metsien hoidosta 
ja oppiaksemme lisää olemme aktiivisesti 
mukana alan tutkimustyössä. 

Tämän lehden sivuilla 12–16 paneu
dumme vastuulliseen metsänhoitoon ja 

uusiin, metsästä saataviin ratkaisuihin. 
Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori 
Antti Asikainen kertoo, kuinka ”on varsin 
todennäköistä, että suomalaisten metsien 
hiilivarasto kasvaa edelleen, vaikka uusia 
puuta käyttäviä investointeja tulisikin”, 
koska metsiä uudistetaan ja hoidetaan 
määrätietoisesti.

Digitalisaatio on saapunut myös perin
teiselle metsäalalle. Metsien inventoinnit 
ja julkinen metsä varatieto ovat 
mullistaneet palveluiden kehityk
sen. Siitäkin kerromme tässä 
numerossa.

Rauhallista  joulun 
 aikaa ja onnea 
 alkavaan vuoteen,  
VIRPI MÄENANTTILA,  

Päätoimittaja

VERKOSSA KOKONAISVALTAISTA  PALVELUA
  Puukauppa
  Metsäomaisuuden hoito
  Henkilökohtainen metsäasiakasvastaava
  www.upmmetsä.fi

 • puukauppa ja metsänhoitopalvelut
 • chat 
 • yhteystiedot
 • yhteydenottopyyntö  
 • tietopankki

  Metsänhoito
  Kestävyys
  Palvelukeskus

 0204 16 5100: arkisin 8–18, la 9–14
 chat: arkisin 8.15–17.45, la 9.15–13.45 

palvelukeskus@upm.com

Julkaisija: UPM Metsä PL 85, 33101 
Tampere. Puh. 0204 16 121.    
Päätoimittaja: Virpi Mäenanttila. 
Toimitusneuvosto: UPM: Kaisa Järvisalo, 
Panu  Kärkkäinen, Inka Musta, Tomi 
 Simola, Matti  Turkama, Matti  Varho, 
Avidly: Sirpa Alhava, Miikka Leinonen, 
Lotta Vaija. Repro: Aste Helsinki Oy. 
Paino: Erweko Oy, Oulu. Paperi: UPM 
Finesse  Premium Silk 150/115 g/ m2. 
 Painosmäärä: 55 000. 21. vuosikerta. 
ISSN 1798-8691 (painettu), ISSN 2341-
6904 (verkkojulkaisu).  Kannen kuva: 
Junnu Lusa. Metsän henki ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Seuraava numero 
ilmestyy maaliskuussa 2019. Metsän henki 
painetaan Suomessa  valmistetulle UPM:n 
paperille.

Osoitteen- ja tilausmuutokset:  
metsalehtitilaus@upm.com,  
www.upmmetsä.fi > ota yhteyttä   
tai puh. 0204 16 5100.  

METSÄN HENKI 
on UPM Metsän 

asiakas- ja 
sidosryhmälehti. 
UPM:n metsän-

omistaja-asiakkaille 
lehti  postitetaan 

asiakasrekisterissä   
olevien tietojen 

perusteella. 

  www.upmmetsä.fi
  www.upm.fi
  www.upmbiofore.fi
  uutiskirje.upmmetsa.fi

Lataa UPM Metsä -mobiili-
applikaatio sovelluskaupastasi.

Mitä  mieltä olet lehdestämme?
Lähetä palautetta ja juttuvinkkejä
lehdestämme osoitteeseen 
metsaviestinta@upm.com

www.facebook.com/ 
metsamaailma

www.youtube.com/ 
upmmetsa

www.issuu.com/ 
upmmetsa

www.instagram.com/
upm_metsa

@upm_metsa

PÄÄTOIMITTA JALTA
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KESÄLLÄ TEHDYN kyselytutkimuksen 
mukaan suomalaiset arvostavat metsä
teollisuuden roolia maamme talouden 
selkärankana. Jopa 85 prosenttia suoma
laisista liittää metsäteollisuuteen kuvauk
sen ”merkittävä vienti ja verotulojen tur
vaaja”. Metsäteollisuuden maine hyvänä 
työpaikkana on myös vahva. Kyselyyn 
vastanneet arvioivat, että metsäteollisuus 
hoitaa yksityisen sektorin toimialoista 
parhaiten henkilöstöasiat. Heikomman 
arvosanan saivat esimerkiksi pankit, 
 metalliteollisuus ja elektroniikkateollisuus.
www.metsateollisuus.fi

85 %
UPM KITEYTTÄÄ uudella brändi
lupauksellaan, UPM Biofore 
– Beyond Fossils, yhtiön suun
nan kohti tulevaisuutta, joka on 
riippumaton fossiilisista raaka
aineista. Lupaus on luontevaa jat
koa yhtiön toimintaajatukselle 
tarttua biotalouden rajattomiin 
mahdollisuuksiin. Liiketoimin
tamme perustuu metsien kes
tävään käyttöön, joten metsä

organisaatiomme 
on keskeisessä 
roolissa varmistaessaan 
puun saannin nyt ja tulevai
suudessa. Kestävässä metsän
hoidossa ja puunhankinnassa 
on kyse konkreettisista toimista, 
joilla turvataan metsien kasvu ja 
hyödyt niin ihmisille kuin ympä
ristöllekin. 
www.upm.fi

Beyond Fossils 
on UPM:n uusi 
brändilupaus

BIOTALOUS

BIOKOMPOSIITTIA

3D-TULOSTUKSEEN

Katso video 
www.youtube.com/

upmdotcom
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UPM Formi 3D -biokomposiitissa yhdistyvät 
 sellukuitu- ja biopolymeeriteknologiat. UPM 
Formi 3D:n tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi 
prototyypit, arkkitehtuurisuunnittelussa käytettä-
vät konseptimallit, designtuotteet ja opetuskäyttö. 
UPM Formi on saatavana myös FSC®- ja  
PEFCTM-sertifioituna.  

U
PM

METSO 
monimuotoisuus
kysymysten äärellä
ETELÄ-SUOMEN METSIEN monimuotoisuu
den toimintaohjelma METSOn tutkimus ja 
kehittämishankkeet ovat niistä tehdyn vai
kuttavuusarvioinnin mukaan parantaneet 
edellytyksiä luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiselle. Hankkeet ovat metsä ja ym
päristöalan toimijoiden mukaan tuottaneet 
käytännönläheistä tietoa sekä lisänneet 
toimijoiden osaamista ja yhteistyötä.

METSOohjelma tunnetaan erityisesti 
korvausta vastaan tehdyistä vapaaehtoi
sista metsiensuojelupäätöksistä, mutta se 
sisältää myös tutkimus ja kehittämishank
keita sekä muita toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on pysäyttää metsäluonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen. 
www.syke.fi
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UPM laajentaa 
 puunhankintaansa
UPM:N TEKEMIEN INVESTOINTIEN myötä 
yhtiön puuntarve on kasvanut yli kaksi 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tavoit-
teena on hankkia tarvittavat lisämäärät 
 Suomesta tehostamalla puunhankintaa 
ydinalueellamme Etelä- ja Keski-Suomessa 
sekä laajentamalla hankinta-aluetta ny-
kyisen hankinta-alueen pohjoispuolelle. 
 Tämän takia lisäämme puunostajien mää-
rää ja panostamme entisestään yksityis-
puukauppaan koko hankinta-alueella.
www.upmmetsa.fi

METSÄ ON KIVA PAIKKA ulkoilla ja liikkua talvellakin. Talvisessa 
metsässä on muutamia vaaranpaikkoja, joita ei välttämättä heti 
huomaa. Niihin on kuitenkin hyvä varautua.

Hakkuiden jälkeen ja ihan luonnostaankin metsässä voi olla 
kelopuita ja kuivuneita puita, joista katkeilee oksia lumen pai-
nosta. Varsinkin kuivunut, lumen peitossa oleva puunlatvus, voi 
helposti katketa ja pudota maahan. Tuoreilla hakkuualueilla on 
puolestaan hyvä tiedostaa, että puut eivät ole harvennuksen jäl-
keen vielä vahvistuneet riittävästi, joten lumi tai kova tuuli voi-
vat aiheuttaa vaaratilanteen. Metsässä liikkuessaan onkin hyvä 
 pysähtyä katsomaan myös, miltä ylempänä näyttää. 

Myrskyn koettelemissa talvimetsissä ulkoilua ja liikkumista 
kannattaa välttää kokonaan. Tänäkin syksynä on jälleen pienem-
mät ja isommat myrskyt koetelleet metsiä ja puita on  saattanut 
jäädä jännitykseen ilmaan. Nämä jännityksessä olevat puut, 
 oksat ja rangat voivat lopulta kaatua lumen painosta alas.

Ja jos metsäretkellään sattuu kulkemaan vanhan metsätilan 
 pihaan, josta on saattanut jo rakennuksiakin hävitä, voi lumen 
alla törmätä yllätykseen – nimittäin vanhaan kaivoon.

Talvisella metsätyömaalla vieraillessaan on aina 
syytä muistaa turvallisuus. Ilmoita siis ennak-
koon tulostasi metsätyömaan kyltin kertomaan 
numeroon. Käytä huomioliiviä tai -vaatetus-
ta, mielellään myös kypärää ja suojalaseja, ja 
 muista turvaetäisyydet. Voit lähestyä työsken-
televää metsuria tai konetta vasta, kun sinut on 
havaittu ja työskentely on keskeytetty.

Turvallisesti liikkuen 
talvisessa metsässä

TURVALLISUUS

SH
U
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Lapin arvoluonto
kohteet esiin 
 yleisövihjeiden avulla
METSÄHALLITUS ON KARTOITTANUT arvok-
kaita luonto- ja kulttuuriperintökohteita 
Lapissa. Avuksi työhön saatiin yli 1 300 
vinkkiä verkkokyselyssä ja yleisötilaisuuk-
sissa. Valtion maiden alue-ekologisen 
verkoston ytimen muodostavat luonnon-
suojelualueet, lakisääteisesti suojellut 
 luontokohteet ja muut Metsähallituksen 
päätöksellä suojellut kohteet sekä niitä 
 yhdistävät ekologiset käytävät.
retkikartta.fi
www.metsa.fi
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Lannoitus lisää  
metsän arvoa
LANNOITUS ON  KESTÄVÄ 

ja kannattava sijoitus 
omaan metsään. Oikein 
valituilla kohteilla lannoi-
tus lisää arvopuun määrää 
sekä aikaistaa hakkuumahdollisuuksia ja 
puukauppatuloja. UPM Metsänlannoitus 
on palvelu tuote, joka kattaa lannoituksen 
kaikki vaiheet. Talven aikana on hyvä 
varmistaa metsälle parhaat kasvumahdolli-
suudet jo alkavalle kasvukaudelle.
www.upmmetsa.fi
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Metsärahan sijoit
taminen webinaari
NORDNETIN OSAKESTRATEGI Jukka Oksa
harju avasi sijoitusmarkkinoita ja niiden 
toimintaa vieraillessaan UPM Metsän 
lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvilan isän-
nöimässä Metsärahan sijoittaminen -webi-
naarissa alkusyksystä. Webinaarissa käsi-
teltiin muun muassa sijoittamisen tuottoja 
ja riskejä, kohteiden valintaa, riskien hal-
lintaa ja sitä, mistä aloittelevan sijoittajan 
kannattaa lähteä liikkeelle. Webinaari on 
katsottavissa verkkosivuillamme
www.upmmetsa.fi

JUHO IKONEN ON TUTKINUT pro 
gradu -tutkielmassaan (5/2018) 
suomalaisia yhteismetsiä. Tutki-
muksen mukaan yhteismetsä on 
 aktiivinen metsänomistusmuoto, 
joka perustuu kestävän ja taloudel-
lisesti tehokkaan metsätalouden 
harjoittamiseen. Toimintaa ohjaa 
useimmiten metsäsuunnitelma.  

”Yhteismetsien toiminnassa on 
aineiston perusteella  havaittavissa 
selkeitä liiketoimintastrategian 
piirteitä. Ne tarkastelevat sisäistä 
toimintaa ja ulkoista toimintaym-
päristöä ja sopeuttavat toimintansa 
ja puukaupan vallitseviin olosuh-
teisiin. Lisäksi ne tavoittelevat niin 

laajentumiseen kuin puukauppaan-
kin perustuen kilpailuetua”, Ikonen 
kertoo.

Tutkimus osoittaa, että yhteis-
metsillä on kasvupotentiaalia met-
sänomistusmuotona, kun yhteis-
kunnallinen yhteismetsätietoisuus 
lisääntyy ja yhteismetsien rooli 
toiminnan jatkuvuuden turvaa-
misessa metsänomistajien ikään-
tyessä ymmärretään laajemmin. 
Yhteismetsäpohjainen metsätalous 
on potentiaalinen keino ehkäistä  
metsätilojen pirstoutumista ja 
 passivoitumista. 
uef.finna.fi/Record/ 
uefepub.12117

Aktiivinen metsän
omistusmuoto 

YHTEISMETSÄ

Olethan muistanut  
tilata taimia?
TÄNÄ VUONNA SUOMESSA on hakattu 
 ennätysmäärä puuta, joten metsänuudis-
tamisesta kannattaa sopia hyvissä ajoin 
jo puukaupan yhteydessä. UPM kasvat-
taa taimia omassa taimitarhassaan, ja 
jotta taimitoimitus onnistuisi haluamanasi 
ajankohtana, kannattaa taimitilaus tehdä 
ajoissa. Turvaat metsäsi terveyden, kasvun 
ja tuoton valitsemalla oikean taimi- tai 
siemenmateriaalin. Jalostetusta sieme-
nestä kasvatetut taimet tuottavat tutkitusti 
enemmän ja laadukkaampaa puuta met-
sän kiertoaikana sekä kestävät paremmin 
luonnontuhoja. 
www.upmmetsa.fi
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Uusi yhteisöpalvelu 
käyttöön
MONILLA JULKISYHTEISÖILLÄ on metsä
omaisuutta, jonka huolehtimiseksi ja arvon 
lisäämiseksi tarvitaan usein alan asian
tuntijaapua. UPM Metsä on kehittänyt 
uuden palvelun, jolla kuntien, seurakun
tien,  valtion laitosten ym. julkisyhteisöjen 
kanssa tehtävää yhteistyötä helpotetaan 
ja selkeytetään. Tavoitteena on raken
taa luottamuksellinen ja pitkäaikainen 
yhteistyö, jonka avulla metsäomaisuuden 
hoito helpottuu ja ennustettavuus paranee. 
Palveluun sisältyy mm. asiantuntijaapu 
metsänhoidossa, puukauppojen suunnit
telussa, tuottoennusteen määrittämisessä 
ja metsävaratiedon ylläpidossa. Palvelu 
räätälöidään kunkin yhteisön tarpeita vas
taavaksi.
www.upmmetsa.fi

VALTAKUNNALLISESSA  REPOVEDEN 
luontokuvakilpailussa etsitään py
säyttäviä kuvia Repoveden kan
sallispuistosta. Kilpailuun voivat 
osallistua valokuvauksen ammatti
laisten lisäksi valokuvausta harras
tavat luontovalokuvaajat. Kuvissa 
toivotaan näkyvän valo kuvaajan 
taidon lisäksi myös luonnon tunte

mus. Kilpailun tavoitteena on kuvata 
Repo veden kansallispuiston luon
toa ja sen  monimuotoisuutta. Kuvat 
julkistetaan ja asetetaan esille Repo
veden kansallispuiston  läheisyydessä 
 sijaitsevan Vuohijärven luonto ja 
kulttuuritalon näyttelyyn kesäksi 
2019.
www.kulttuurivuohijarvi.fi

Ikuista kansallispuiston 
luonnon kauneus

REPOVESI

80 %  
BioVernodieselin CO2päästöt ovat yli 

pienemmät kuin 
fossiilisen dieselin. 

EIJA
 KU

U
SISTO

UPM valmistaa biopolttoainetta selluntuotannon  
tähteenä syntyvästä mäntyöljystä.

U
PM

OPINTOMATKA 

SKOTLANTIIN

Lue opintomatkasta 
www.upmmetsa.fi

TEIMME YHDESSÄ asiakkaidemme kanssa 
opintomatkan Skotlantiin lokakuun alussa. 
Lue metsänomistaja Nanna Kataviston 
matkakertomus verkkosivuiltamme.



Uudet puupohjaiset tuotteet  korvaavat  fossiilisia 
 tuotteita,  kuten muovia ja dieseliä, ominaisuuksista 

tinkimättä.  Vastuullisella  metsänhoidolla  varmistetaan, 
että tuotteet  syntyvät ekologisesti  kestävälle pohjalle.

TEKSTI MARIANNA SALIN KUVAT UPM
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Uusia  tuotteita 
metsästä

VASTUULLISESTI



 Vuosituhannen vaihtees-
sa digitaalisuus alkoi 
leikata paperinkulutus-
ta, ja vuonna 2006 UPM 
sulki ensimmäistä ker-
taa kokonaisen paperi-
tehtaan. 
Samoi-

hin aikoihin maailma havahtui 
toden teolla ilmastonmuutokseen. 
Fossiilista energiaa oli  korvattava 
 uusiutuvalla, ja öljystä  tehtyjä 
tuotteita biopohjaisilla. Näin 
 suurille metsäyhtiöille tarjoutui 
mahdollisuus uudistua ekologi-
sesti kestävällä tavalla ja erottua 
samalla toisistaan.

”UPM alkoi tutkia liikenteen 
biopolttoaineita ja pian myös bio-
kemikaaleja. Katsoimme oman 
boksimme ulkopuolelle ja löysim-
me yhteistyökumppaneita aivan uusilta aloilta, 
jopa biolääketieteestä. Se oli meille valtava muu-
tos”, sanoo UPM:n yhteiskuntasuhteiden johtaja 
Marko Janhunen.

Muovia ja dieseliä tuotannon  
tähteistä ja sivuvirroista
UPM toi uusiutuvan dieselinsä markkinoille 
vuonna 2015. 

”BioVerno-dieselimme hiilidioksidipäästöt 
ovat yli 80 prosenttia pienemmät kuin fossiili-

sen dieselin. Nyt BioVernoa 
käytetään tavallisissa henkilö-
autoissa ja raskaassa liiken-
teessä, mutta  tulevaisuudessa 
se soveltuu myös lento- ja 
meri liikenteeseen, koska säh-
köistä ratkaisua näihin on 
tuskin luvassa vielä pitkään 
aikaan”, Janhunen kertoo. Hän 
korostaa, että UPM valmistaa 
biopolttoainetta selluntuo-
tannon tähteenä syntyvästä 
mänty öljystä. Biopolttoaine-
tuotannon sivuvirtana syntyy 
puolestaan naftaa, joka sopii 

biobensiinin ja muovien raaka-aineeksi. Kemi-
kaalijätti Dow valmistaa jo UPM BioVerno -naf-
tasta biomuovia, jolla Elopak pinnoittaa neste-
pakkauskartonkejaan.

”Tulevaisuudessa 
BioVerno soveltuu 
henkilöautojen ja 
raskaan liikenteen 
lisäksi myös 
lento- ja meri-
liikenteeseen.”

MARKO JANHUNEN

13

Hoidetaan metsiä 
vastuullisesti ja käy-
tetään sertifioitujen 
metsien puuta.

FOSSIILIVAPAA 
TULEVAISUUS
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Janhunen erottaa UPM:n biopolttoaineet ja bio-
kemikaalit markkinoiden massasta kahdella omi-
naisuudella. Ensinnäkin, raaka-aineena käytetään 
metsäteollisuuden tähteitä, eikä ruoaksi kelpaavia 
kasveja, kuten maissia, vehnää, soijaa tai sokeriruo-
koa. Toiseksi, UPM:n tuotteista valtaosa on kemial-
lisesti samoja kuin fossiiliset esikuvansa.

”BioVerno-dieseliä voi käyttää sellaisenaan, ja 
 kemikaalit sopivat suoraan asiakkaan tuotantoon.”

   
Ekologinen jälki oltava kunnossa
Tällä hetkellä UPM valmistaa biopolttoaineita Lap-
peenrannan biojalostamossa, sellutehtaan  kyljessä, 
mutta harkinnassa on uusi tehdas, joka käyttäisi 
raaka- aineena myös kiinteää puuta. Kotkaan kaa-
vaillaan biojalostamoa, joka olisi viisi kertaa nykyistä 
isompi.

”Se olisi tässä mittakaavassa ensimmäinen tehdas, 
joka pystyisi tekemään tehokkaasti huippuluokkais-
ta uusiutuvaa dieseliä kiinteästä puusta, siis esimer-
kiksi hakkuutähteistä, sahanpurusta ja hakkeesta”, 
Janhunen sanoo. 

Saksaan UPM harkitsee tehdasta, joka tuottaisi 
puupohjaisia biokemikaaleja korvaamaan fossiilisia 
kemikaaleja. Tuotteita käytettäisiin raaka-aineina 
muun muassa muovisten juomapullojen tai tekstiili-
kuitujen valmistuksessa. 

”Fossiilisten tuotteiden korvikkeista on nyt huuta-
va kysyntä. Puupohjaisina tuotteiden  hiilijalanjälki 
olisi merkittävästi pienempi kuin öljypohjaisina.” 
Janhunen huomauttaa, että biotuotteen ostaja tie-
dostaa aina ekologisen kestävyyden ja edellyttää sitä 
raaka-aineen kasvatuksesta alkaen. 

”On erityisen tärkeää, että suomalaisista metsistä 
pidetään hyvää huolta ja että niiden maine säilyy hy-
vänä maailmalla”, Janhunen painottaa. Hän perään-
kuuluttaa monimuotoisia metsiä, jotka toimivat kas-
vaessaan myös hyvinä hiilinieluina, siis sitovat hiiltä 
enemmän kuin sitä vapautuu puuta käytettäessä ja 
luontaisesti metsän vanhetessa.

Lisää kasvuvauhtia ja korjuutaitoa
”On varsin todennäköistä, että suomalaisten metsien 
hiilivarasto kasvaa edelleen, vaikka uusia, puuta käyt-
täviä investointeja tulisikin. Vain massiiviset tuhot 
voisivat kääntää tilanteen huonompaan suuntaan”, 
sanoo tutkimusprofessori Antti Asikainen Lukesta 
eli Luonnonvarakeskuksesta. Tutkijat ja metsäyhtiöi-
den ammattilaiset käyttävät työkalunaan metsän 
hiilitasetta, joka lasketaan vähentämällä puuston 
kasvusta hakkuut ja luonnollinen poistuma ja arvioi-
malla edelleen metsien hiilimäärän muutosta.

Asikainen pitää metsien nykyistä kasvuvauhtia 
erittäin hyvänä. Hän sijoittaa sen alun 1960-luvulle, 

Tehdään yhä 
ohuempaa 
paperia ja 
kierrätetään 
puukuitua.

Leikataan 
tuotannon 
päästöjä ja 
energian
kulutusta.

Poltetaan 
tuotannon ja 
hakkuiden 
 tähteitä lämpö
kattilassa.
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jolloin metsiä ryhdyttiin uudistamaan ja hoitamaan 
määrätietoisesti. Samalla kehitettiin metsänjalos-
tusta ja maanmuokkausta. Esimerkiksi 1980-luvulla 
keksittiin laikkumätästys, joka auttoi taimia hyvän 
kasvun alkuun.

”2000-luvun alkuvuosina metsien kasvua paransi 
myös niiden energiakäyttö, joka helpotti maanmuok-
kausta ja istutusta ja kannusti metsänomistajia var-
haisharvennuksiin.”

Metsänhoidon suurin muutos on 
tapahtunut Asikaisen mukaan kui-
tenkin puunkorjuussa. 

”1990-luvulla tuli harvesteri, joka 
hoiti koko hakkuun metsurien sijaan. 
Sen jälkeen kalusto on kehittynyt 
vielä valtavasti maastoliikkuvuudessa 
ja kehittyy edelleen.” Nyky kalustolla 
uskalletaan mennä yhä useammin 
myös heikosti kantavalle sulalle 
maalle, jolle ilmastonmuutos puun-
korjaajia ajaa. 

”Jotta vältytään vaurioilta, tar-
vitaan ihan tunnin tarkkuudella 
toimivia kantavuusennusteita, jotka perustuvat di-
gitaalisiin maaperäkarttoihin ja tarkkoihin sääen-
nusteisiin. Veikkaisin, että niitä tulee viiden vuoden 
sisällä.”

Metsäsertifikaatit viestinviejinä
Kun metsänhoitoa kehitettiin, tapahtui myös yli-
lyöntejä. Vielä 1980-luvulla soita ojitettiin ja metsää 
hakattiin paikoin monien kymmenien hehtaareiden 
aloilta, ja ravinteita huuhtoutui vesistöihin.

”Ympäristöjärjestöt käynnistivät suuren keskuste-
lun, jonka seurauksena otettiin käyttöön muun mu-
assa suojavyöhykkeet ja alettiin ymmärtää metsien 
monimuotoisuutta. Nyt metsänomistajilla on jo run-

saasti hyviä vaihtoehtoja tehokkaan 
puuntuotannon ja täydellisen suoje-
lun välillä”, Asikainen sanoo.

UPM:n kansainvälisistä metsä-
asioista vastaava johtaja Timo 
 Lehesvirta pitää metsäsertifiointia 
ylivoimaisesti parhaana työkaluna, 
jolla voidaan edistää metsien kestä-
vää käyttöä ja osoittaa se myös asiak-
kaille kautta maailman.

”Lähdimme 1990-luvulla aktii-
visesti mukaan metsien PEFC™-
ser tifiointiin ja sen jälkeen FSC® 

(FSC®-C109750)-sertifiointiin, jonka 
 sovittaminen Suomen oloihin on vaatinut  paljon yh-
teistyötä yritysten ja ympäristöjärjestöjen  välillä.” 
Lehesvirta korostaa, että osa asiakkaista haluaa ni-
men omaan FSC®-serti fioitua sahatavaraa tai paperia.

”Nyt metsänomista-
jilla on jo runsaasti 
hyviä vaihtoehtoja 
tehokkaan puuntuo-
tannon ja täydelli-
sen suojelun välillä.”

ANTTI ASIKAINEN

Valmistetaan tuotan
non ja hakkuiden 
 tähteistä tuotteita, 
jotka korvaavat fos
siilisia raakaaineita.

UPM tähtää tulevai-
suuteen, jossa biopoh-
jaiset tuotteet korvaa-
vat fossiilisia tuotteita 

 kestävällä tavalla. Reitti 
on ollut selvä jo vuosi-
kymmenten ajan, mutta 
sen viimeinen etappi 
on jalostunut aivan 

 viime vuosina.



Kehitystyötä ja keskustelua
Lehesvirta pitää tärkeänä, että UPM omistaa itse 
metsää ja oman taimitarhan.

”Silloin voimme kehittää metsänhoitoa ja jakaa 
parhaita käytäntöjä myös yksityisille metsänomis-
tajille.” Tätä linjaa tukee myös Harvialan metsätila 
Etelä-Hämeessä, jossa UPM tutkii asiantuntijoi-
den avulla metsätalouden vaikutuksia ja etsii uusia 
tapoja turvata talousmetsien moni-
muotoisuutta. Siellä tutkijat seuraa-
vat muun muassa hyönteisten elämää 
tekopökkelöissä ja poltetuissa puissa 
ja graduaan tekevä opiskelija kääntää 
alueen ekosysteemipalveluja nume-
roiksi. 

Ekosysteemipalveluilla tarkoi-
tetaan kaikkia hyötyjä, joita ihmi-
set saavat luonnosta: alkaen puus-
ta, marjoista ja retkimaastoista aina 
hiilen sitomiseen asti. Koska palvelut verottavat osin 
toi siaan, sopivaa suhdetta ja mittaustapoja haetaan 
tutkien ja keskustellen jopa maailmanlaajuisesti. 
Marjat, sienet ja maisemat puhuttavat – ja kiihdyttä-
vät tunteita – myös paikallisesti.

”Hakkuiden kohdalla monesti jo se helpottaa, että 
niistä keskustellaan etukäteen”, Lehesvirta sanoo. 

Tasaikäistä vai eri-ikäistä?
Tänä vuonna Suomessa on keskusteltu erityisesti 
avohakkuista valtion omistamissa metsissä. Lehes-
virta toivoo, että metsiä tarkasteltaisiin kokonaisuu-
tena, oli kyse sitten hiilitaseesta, maisemasta tai met-
sän monimuotoisuudesta.

”Kun jossain hakataan metsää, toisaalla kasvaa 
uutta.” Lehesvirta pitää jatkuvapeitteistä kasvatus-

ta hyvänä kehityskohteena muun 
 muassa turvemailla, mutta jaksottai-
nen malli soveltuu hänen mukaan-
sa erinomaisesti valtaosalle metsiä. 
 Asikainen on samoilla linjoilla:

”Jatkuvasti kasvava metsä joudu-
taan hakkaamaan erittäin harvaksi 
ennen kuin se lopulta uudistuu. Hiili-
taseen kannalta hakkuumenetelmä ei 
ratkaise, vaan juuri kasvatustiheys.”

Mitä monimuotoisuuteen tulee, 
Asikainen uskoo, että molemmilla tavoilla voidaan 
heikentää tai parantaa metsien tärkeitä ominaispiir-
teitä, kuten lahopuun määrää. 

”Molemmilla tavoilla voidaan myös tehdä kohta-
lokkaita virheitä kasvun tai metsätuhojen suhteen 
– tai pärjätä hyvin. Jatkuva kasvatus vaatii kuitenkin 
enemmän työtä ja harrastuneisuutta.” 

16 METSÄN HENKI 4/18

”Kun jossain 
 hakataan metsää, 
toisaalla kasvaa 
uutta.”

TIMO LEHESVIRTA

UPM:N BIOMOLEKYYLIT JA 
NIIDEN KÄYTTÖKOHTEITA
BIOPOLTTOAINEET

•  Uusiutuva diesel:
 henkilöautoliikenne,  raskas  tieliikenne, 

lento- ja  meriliikenne
•  Uusiutuva nafta > biomuovit

BIOKEMIKAALIT

• Kemialliset rakenneaineet > muovit, 
 hajuvedet ja tekstiili kuidut

• Ligniinituotteet > vaneriliimat
• Biolääketieteen tuotteet > s olujen 

 kasvatusalustat



Vieraskynä
LAURI SAARISTO

Projektipäällikkö
Tapio

Kestävämpiä vaihtoehtoja

 Joitakin vuosia sitten pääsin suunnittelemaan avo-
hakkuun jälkeistä metsänuudistamista kohteella,  
johon kuului noin hehtaarin laajuinen ojitettu 

 korpinotkelma. Kaivinkoneen käyttö notkelmassa olisi 
ollut riski, koska keskellä virtaava oja johti vesiä suo-
raan viereiseen järveen. Tavanomaiset vesiensuojelu-
ratkaisut eivät maanpinnan kaltevuuksien puuttuessa 
olleet mahdollisia.

Maanomistaja päätti ehdotuksen mukaisesti tinkiä 
tulevasta puuntuotoksesta ja jättää notkelman ilman 
muokkausta ja viljelyä. Kun parin kasvukauden jälkeen 
kävin paikalla uudelleen, oli vastassa odotusten mukai-
nen hieskoivutaimikko. Sen alle tullee jossain vaihees-
sa luontaisesti kuusta. Hitaasti, mutta todennäköisesti. 
Maanomistajalle oli tärkeämpää, että järvi säästyy yli-
määräiseltä ravinne- ja kiintoaineskuormalta.

”Tämähän on vain lapsilta lainassa”, totesi eräs toi-
nen, kun keskustelimme hänen metsänsä käsittelyn 
vaihtoehdoista. Mielessä oli nykyään harvinainen toi-
menpideketju – hakkuu ja sen jälkeinen kulotus.

Maanomistaja halusi saada monimuotoisen seka-
metsän nykyisen yksipuolisen viljelymännikön tilalle. 
Kohteen, joka tukee virkistyskäyttöä ja lähellä sijaitse-
vien suojelualueiden ekologista toimivuutta. Suunnit-
telimme kulotusalueelle jätettäväksi runsaasti säästö-
puustoa. Siitä hyötyvät metsäpaloympäristön eliöt sekä 
myöhemmin nuoressa metsässä lahoavilla rungoilla 
elävät lajit.

Nämä esimerkit kuvaavat mielestäni tavallisten 
 metsänomistajien vastuullisuutta sekä valmiutta miet-
tiä ja toteuttaa hakkuu- ja metsänhoitotöissä kestävyy-
den kannalta parempia vaihtoehtoja. Halua poiketa ta-
vanomaisesta toiminnasta, kun valinnan mahdollisuus 
on olemassa ja tietoa on tarjolla. 

Vaihtoehtojen pohdinnan perusteeksi tarvitaan nä-
kemys siitä, mitkä asiat juuri pohdinnan alla olevassa 
metsässä ovat kestävyyden kannalta olennaisia. Tämän 
suhteen edellytykset kestävämpien vaihtoehtojen käyt-
töön ovat kehittymässä vauhdilla. 

Kaikki metsiköt eivät suinkaan ole 
monimuotoisuuden ”hotspoteja” tai  ”Kun tavoitteet ovat 

selvillä, ei toteutus 
jää kiinni keinojen 
puutteesta.”

vesistökuormituksen riskialueita. Saatavilla oleva 
paikkatieto ja siihen perustuvat analyysit auttavat 
kohdentamaan toimenpiteitä sinne, missä niiden 
käytöstä on suurin hyöty. Silloin ekologinen ja 
taloudellinen kestävyys kehittyvät rinta rinnan kohti 
parempaa.

Kun tavoitteet ovat selvillä, ei toteutus jää  kiinni 
keinojen puutteesta. Tuhat sivua metsänhoitoon 
liittyviä suosituksia voi kuulostaa turhan suurelta 
 luku-urakalta. Mutta se viestii metsäammattilaisten ja 
maanomistajien saatavilla olevan 
keinovalikoiman laajuudesta. 

Kestävämpiä vaihtoehtoja 
on hyvä hakea 
tilannesidonnaisesti 
maanomistajan 
tavoitteiden ja metsän 
olosuhteiden pohjalta. 
Käytössä oleva 
metsänkäsittelytapojen 
kirjo kannattaa pitää 
monipuolisena, koska 
kestävyyteen liittyy 
pyrkimys jatkuvaan 
parantamiseen sen 
kaikilla osa-
alueilla.
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METSÄINVENTOINNIT 
JA METSÄVARATIETO
Monen eri toimijan yhteistyöllä on Suomessa koostettu 
maailmanluokan tarkkaa tietoa siitä missä, miten paljon 
ja millaista metsää maassamme kasvaa. Metsävara-
tieto on esimerkiksi tietoa maaperästä, kasvupaikasta, 
 puustosta, hakkuumahdollisuuksista ja metsän arvosta. 

SUOMEN METSÄKESKUS
• Kerää valtion rahoituksella tietoja Suomen yksityismetsistä 

laserkeilauksella, ilmakuvauksella ja koealamittauksella. 
• Metsävaratietoa hyödynnetään laajasti käytännön tila- ja 

kuviotason metsätaloudessa ja luonnonhoidossa. 
• Tieto ilman metsänomistajan henkilötietoja on kaikille avointa.

LASER-
KEILAUS

15 000

SATELLIITTIKUVAT

MAASTOKOEALAT

LUONNONVARAKESKUS
• Kerää valtion rahoituksella maastokoealoihin perustuvaa 

alueellista tilastotietoa Suomen metsistä.
• Tuloksena aikasarja puuston muutoksesta  

1920-luvulta nykypäivään.
• Inventointikierros kestää 5 vuotta, mutta uusia tuloksia 

lasketaan noin kolmen vuoden välein. 
• Tilastotietojen lisäksi tuotetaan karttamuotoista 

metsävaratietoa 40 muuttujasta useita lähteitä käyttäen 
= monilähdeinventointi. Lähteitä ovat muun muassa 
satelliittikuvat, maastokoealat, peruskartat ja korkeusmallit. 

Kahdella organisaatiolla 
on lakisääteinen velvoite 
kerätä metsävaratietoa.

MIKSI TIETOA KERÄTÄÄN? 

- tarjotaan tietopohja, jonka perusteella 
metsänomistaja voi tehdä päätöksiä tietoisena 
metsänsä tarpeista ja mahdollisuuksista

- nopeasti käsitys metsän tilanteesta 
- ehdotukset kiireellisistä metsänhoitotöistä ja 

hakkuista 
- metsälakikohteet ja muut luontokohteet näkyvillä n. 2–3 km

koealamittausta joka 
puolelta maata. 

Yleistetään satelliittikuvan 
avulla joka toinen vuosi 
koko maan kattavaksi 
metsävarakartaksi. 

Vuosittain noin 

• Yksittäiset Landsat 
kuvat kattavat  
185 x 185 kilometrin 
kokoisen alueen. 

• Satelliittikuvat 
tarjoavat mahdol-
lisuuden tuottaa 
ajantasaisia metsä-
varakarttoja koko 
maasta tihein välein. 

• Metsävarakarttoja 
käytetään Lukessa 
kuntakohtaisten 
inventointitulosten 
tuottamiseen. 

LAKI-INFO: Metsätietolaki muuttui 1.3.2018. Lakimuutos sallii metsävaratiedon vapaamman jakelun. 
Metsänomistajille tarjottavien metsävaratietoon perustuvien palveluiden määrät lisääntyvät. Palvelut 
auttavat metsänomistajia toteuttamaan paremmin omia tavoitteitaan metsäomaisuutensa hoidossa.

• Palvelee sekä metsänomistajien 
että toimijoiden tarpeita. 

• Edistää metsänhoitoa ja 
ylläpitää monimuotoisuutta. 

• Tehostaa puuhuoltoa. 
• Tietoinfra mahdollistaa myös 

kaupallisten palvelujen 
tuottamisen.

• Hyötyjä metsänomistajalle: 
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Tietoja päivitetään jatkuvasti eri tietolähteistä, esimerkiksi metsän
käyttö ilmoituksista. Jatkossa pyritään hyödyntämään myös toteutus
tietoa, esimeriksi hakkuukoneista.

12,5 1,5–2

2020

ILMAKUVAUS KOEALAMITTAUS
KOHDENNETUT 
MAASTOKÄYNNIT

TULOKSET JA HYÖDYNTÄMINEN

n. 2–3 km

Koealamittauksella 
saatu tieto yleistetään 
laserkeilauksella ja 
ilmakuvauksella. 

• Saadaan tarkennettua 
tietoa puustosta ja 
maapohjasta.

• Osa käynneistä 
perustuu aikaisempaan 
metsävaratietoon. 

n. 7–8 km

Inventoitua metsävaratietoa on nyt Vuosittain metsiä inventoidaan

milj.
ha

milj.
ha

(88 %  
yksityis 
metsistä)

Kansallisella 
keilaus ja 
kuvausohjelmalla 
varmistetaan 
laadukas metsien 
inventointi.

UPM METSÄ (mobiilisovellus) JA  
METSÄNARVOLASKURI (verkkosivuilla)

Landsat

Sentinel 

Saadaan päätökseen ensimmäinen kokonainen 
Suomen metsien inventointikierros.

185 x 185 kilometrin 

Puustotiedot lasketaan 16x16 metrin kokoisille alueille ja noin 0,5–5 
hehtaarin kokoisille metsikkökuvioille, joista inventointialue koostuu.

Tilastotiedot = 
tilannekuva tietyn vuoden 
metsävaratiedoista.

Saadaan tietoa puuston koosta, iästä ja määrästä puulajeittain.

Saadaan tietoa puuston koosta, 
iästä ja määrästä puulajeittain.

Monilähdeinventoinnissa 
puustotiedot lasketaan 16 x 16 
metrin kokoisille alueille.

• Oman metsän suuntaaantavan arvion  
voi laskea muutamassa sekunnissa.

• Kertovat metsätilan yleiskuvan.
• Antavat arvion puiden kuutiomääristä ja 

rahallisesta arvosta eri puulajeittain.
• Muodostavat näkymän metsän ikärakenteeseen. 
• Antavat karkean arvion toimenpiteistä.

UPM & METSÄVARATIETO
• UPM on Suomessa ensimmäinen taho, joka on hyödyntänyt 

laserkeilausta yhtiön omien metsien inventoinnissa 
operatiivisessa mittakaavassa. 

• UPM hyödyntää julkisiin varoin tuotettua metsävaratietoa 
omassa toiminnassaan ja kehittää metsävaratietoon pohjautuen 
uusia, lisäarvoa tuottavia palvelukonsepteja metsänomistajille. 

• Sähköisen puukaupan sovellus on avattu maaliskuussa 2018 
upmmetsä.fisivuston kirjautuneen käyttäjän palvelussa. 
Palvelussa on mahdollista hyödyntää julkista metsävaratietoa. 

• Myös UPM Metsä mobiilisovellus hyödyntää julkisin varoin 
kerättyä metsävaratietoa.

• UPM hyödyntää avointa metsävaratietoa täydentäen sitä 
maastoinventoinnein tehdessään metsäsuunnitelmia.

• Metsäsuunnitelman avulla UPM auttaa metsänomistajaa 
hoitamaan metsäänsä suunnitelmallisesti ja kestävästi ja 
saamaan siitä parhaan tuoton.

Kaikille avoimia karttatasoja voi katsella verkossa 
osoitteessa www.paikkatietoikkuna.fi. 

Tieto on saatavilla Metsään.fipalvelussa, 
johon on kirjautunut jo yli 100 000 
yksittäistä metsänomistajaa ja lähes  
700 metsäalan palveluntarjoajaa.

ASIANTUNTIJAT: 
Juho Heikkilä, Metsäkeskus

Annika Kangas, Luonnonvarakeskus
Janne Uuttera, UPMMetsävara tiedon avulla 

metsänomistaja voi hoitaa 
ja hyödyntää metsäänsä ja 

metsäomaisuuttaan parhaalla 
mahdollisella tavalla – kestä

västi ja kannattavasti. 



UPM METSÄTALOUDEN KEHITTÄJÄNÄ |  Metsänhoitotöiden franchising

METSÄNHOITOPALVELUT
UPM Metsä hakee franchising-mallista metsänhoitotöiden laatuun ja määrään uutta vauhtia. 

TEKSTI PÄIVI STENROOS KUVA LAURA VESA

NYKYISIN METSÄNHOIDOSSA ahkeroi-
vat yleensä pienet, 1–2 hengen yritykset. 
Ne tekevät hyvää työtä, mutta kausiluon-
teisesti, eikä myyntiin, markkinointiin 
ja sitä kautta kasvuun riitä monellakaan 
 töiden ohella rahkeita.

Franchising-ketjun avulla UPM haluaa 
uudistaa ja kehittää metsänhoitoyrittä-
mistä. Kasvuhaluisilla yrityksillä on mah-
dollisuus hakeutua ketjuun ja työllistää 
puolestaan suoraan ja alihankinnan kaut-
ta paikallisia tekijöitä. 

”Tavoitteena on, että ketjuohjaus pa-
rantaa palvelun tasoa niin työsuorituk-
sissa, turvallisuudessa, vastuullisuudessa 
kuin ympäristöasioissakin”, kertoo UPM 
Metsän franchising-liiketoiminnan johta-
ja Jorma Saarimaa.

Paikallisia tekijöitä on ohjeistettu ja 
koulutettu tähänkin asti. Franchising-
mallilla haetaan entistä parempia mah-
dollisuuksia vaikuttaa siihen, että työt 
tehdään maan joka kolkalla saman palve-
lukuvauksen sekä yhteisten käsikirjojen 
ja pelisääntöjen mukaisesti.

Käytäntöjen kehitystä pilotilla
Yrittäjä Tuomas Saarenpää on  ollut 
 kehittämässä metsänhoitotöiden 
 franchising-ketjua alkuvuodesta 2018 
lähtien. Hämeenlinnan ja Lahden metsä-
asiakasyksiköiden alueilla aloitettiin 
tuolloin pilottihanke, jossa UPM ja Saa-
renpään yritys Hämeen Metsätyö Oy 
 testasivat käytännössä franchising-mallin 
toimivuutta metsänhoitotöissä. Yrittäjäl-
le kokeilu oli antoisa.

”Olen päässyt kehittämään liiketoimin-
taani tavalla, joka tehostaa omaa tekemis-
täni ja luo kannattavuutta”, Saarenpää 
sanoo.

”Pilotin aikana hiottiin monta asiaa, 
muun muassa tietojärjestelmiä, siihen 
malliin, että ne toimivat yrittäjänkin kan-
nalta mahdollisimman suoraviivaisesti. 
Puolen vuoden kokeilu osoitti, että olem-
me oikealla tiellä, joten toiminta jatkuu ja 
laajenee”, Saarimaa kertoo.

Saarenpää on tyytyväinen siihen, että 
franchising-mallissa yrittäjällä on alueel-
laan tehtävien metsänhoitotöiden ko-
konaisuus käsissään. Hyvällä ennakko-
suunnittelulla työntekijöitä ja koneita on 
mahdollista ohjata järkevästi ja kustan-
nustehokkaasti kohteesta toiseen – sa-
maan tapaan kuin korjuupuolella on jo 
tavattu tehdä.

Tavoitteena metsien hyvä hoito
UPM Metsä rakentaa franchising-mallilla 
myös uutta metsänhoitotöiden myynti-
kanavaa. Saarimaan mukaan hoitotarpeet 
kasvavat yksityisten metsänomistajien 
metsissä koko ajan. Metsänomistajien 
omatoimisuus hoitotöissä vähenee, kun 
yhä useampi on palkkatyössä käyvä kau-
punkilainen.

Yksi franchising-yrittäjien tehtävistä 
onkin herätellä metsänomistajia teettä-
mään tarpeellisia hoitotöitä eli käytän-
nössä myydä metsänhoitoa UPM:n lu-
kuun uusille asiakkaille.

entistä helpommin saataville 

TUOMAS SAARENPÄÄ

”Olen päässyt kehittämään 
liiketoimintaani tavalla, joka 
tehostaa omaa tekemistäni 
ja luo kannattavuutta.”
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”Suomen metsiä pitää hoitaa ajanta-
saisemmin, paremmin ja tehokkaammin, 
jotta puun kasvavaan kysyntään on mah-
dollista vastata”, Saarimaa sanoo.

Franchising-yrittäjä Saarenpää pitää 
omaa palvelujen myyntiä itselleen luonte-
vana ja innostavana tehtävänä, joka mah-
dollistaa yrityksen kasvun ja tekee samal-
la alasta houkuttelevamman myös uusille 
työntekijöille. Tekemättömiä hoitotöitä 
on yksityismetsissä siinä määrin, että pal-
velujen myyntiin kannattaa panostaa.

Lisää töitä kaikille
Franchising-malli on herättänyt yrityk-
sissä kiinnostusta, ja mukaan valittujen 
uusien yrittäjien on tarkoitus aloittaa 
ketjussa vuodenvaihteessa. Franchising-
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yrittäjä toimii sovitun mallin mukaisesti, 
kantaa yrittäjäriskin ja maksaa franchi-
sing-maksuja. Yrittäjä saa muun muassa 
oman toimialueen, valmiiksi neuvoteltuja 
liiketoiminnan tukipalveluja, ohjausta ja 
oikeuden hyödyntää UPM Metsä -brändiä.

”Me sitoudumme tässä puolin ja toisin 
vahvasti, ja meidän näkökulmastamme on 
tietysti järkevää tukea yrittäjää liiketoi-
minnassa ja sen kasvattamisessa”, sanoo 
Saarimaa.

”Franchising-yrittäjä taas tarvitsee 
alueellaan tekijöitä ja paikallisia kumppa-
neita, joten tehokkaasti palveluja myyvä 
yrittäjä tuo lisää työmahdollisuuksia kai-
kille”, Saarenpää jatkaa.

UPM Metsän Kumppanuusasiakkaiden 
näkökulmasta uusi malli näkyy palvelu-

UPM METSÄN LAADUN TAKEET

Yhteiset 
 standardit

Franchising on yhteistyötä. 
Kehitysasiantuntija Elina 
 Pitko (vas.), franchising-
liike toiminnan johtaja 
 Jorma Saarimaa, operaatio-
esimies Erkki Kasurinen, 
franchising-yrittäjä Tuomas 
Saarenpää ja hänen tuore 
rekrytointinsa Juha-Matti 
Mikkolainen jatkavat mallin 
kehittämistä edelleen.

tason paranemisena ja entistä tasaisem-
pana laatuna metsänhoitotöissä. Asiointi 
hoituu vastaisuudessakin oman metsä-
asiakasvastaavan kanssa. 

Mallia kehittävä työryhmä seuraa kiin-
nostuneena, miten se vaikuttaa alan käy-
täntöihin. Lähtökohtana on, että kaikki 
osapuolet hyötyvät, jos metsänhoitotöitä 
ei jää rästiin.

”Metsänomistaja saa metsälleen pa-
remman tuoton, yrittäjä pystyy teke-
mään hoitotyöt kannattavammin 
ja UPM saa enemmän  puuta. 
Hyvin hoidetut metsät 
myös kasvattavat hiili-
nielua nopeammin kuin 
hoitamattomat”, tiivistää 
Saarimaa.  

Yhteistyö  
ja pelisäännöt

Järjestelmällinen 
laadunvalvonta

Palaute, koulutus ja 
 toiminnan kehittäminen
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Taimikot ovat kuin  lapsia, 
mitä pienempiä, sitä enem-
män tarvitsevat hoivaa. 
Alun heiniminen palkit-
see  terveenä kasvuna 
 myöhemmin. Silti kasva-
tusapua tarvitaan lisäksi 
 matkan varrella.

Metsäomaisuuden 
 vakuuttaminen on yhtä 
 tärkeää kuin muutkin 
 vakuutukset.

Kasvatettavien  puiden 
valinnan saavat  minun 
metsissäni tehdä 
 ammattilaiset. 

SEIJA EKHOLMIN 
VINKIT



TUOHISAARI

Seija Ekholm  
omistaa metsää 
Tuohisaaressa 
Savonlinnassa.

 Sulkavalla syksyinen aamu alkaa 
pilvisenä ja tuulisena. Ajelemme 
metsäasiakasvastaava Kati Seppäsen 
kanssa pitkin Vilkaharjua ja 
ihastelemme upeita Pihlajaveden 
järvimaisemia. Vekaransalmen lossin 
viereen on rakenteilla pitkään odotettu 
silta. Vekaransalmen läpi kulkee 

Puumala–Savonlinna-syväväylän liikenne, joten tästä 
etelään lipuu myös UPM:n Kaukaan tehtaille vesiteitse 
kuljetettava puu. Toisen lossimatkan jälkeen saavumme 
Tuohisaareen, jossa vastassa on metsänomistaja Seija 
Ekholm. 

Helsingissä asuva Ekholm on viettänyt pitkälti koko 
kesän Savonlinnan kaupunkiin kuuluvassa Tuohisaa-

Seija Ekholmin saarimetsässä taloudellinen  
kannattavuus ja monimuotoisuus kulkevat käsi kädessä. 

Viime vuodet on kunnostettu myrskyn jälkiä.  

Hyvin hoidettua 
TALOUSMETSÄÄ

TEKSTI PÄIVI MÄKI KUVAT JUNNU LUSA
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ressa. Saarella on kesämökki ja isän perintönä Seijalle 
1980-luvun alussa siirtyneet metsät.  

Asta-myrskyn jälkiä
Lähdemme kiertelemään kesämökin lähistön metsiä. 
Nopeasti keskusteluun tulee mukaan Asta-myrsky, joka 
teki tuhojaan heinäkuun lopulla vuonna 2010. Savon-
linnan–Sulkavan-alue oli pahimpia myrskyn silmään 
joutuneita alueita. Ekholmin metsää meni nurin 10 
hehtaaria. 

”Myrskyn jäljiltä korjattiin samana syksynä noin 
5000 tukkirunkoa. Korjuuta jatkettiin seuraavana 
vuonna, jolloin metsästä korjattiin pois katkenneita 
ja muuten vaurioituneita puita lähes 3000 kappaletta. 
Onneksi oli metsävakuutus”, Seija huokaisee.  Myrskyn 



iskiessä hän oli paikan päällä Tuohi-
saaressa. Keskiyöllä alkoi kaatua puita. 
”Oli suorastaan ihme, ettei rakennusten 
tai auton päälle kaatunut yksikään puu. 
Muuten puita oli joka paikassa pitkäl-
lään.”

Kati Seppänen aloitti työnsä UPM:n 
Sulkavan metsäpalvelutoimistolla 
juuri Asta-myrskyn aikoihin. ”Tuhojen 
kartoitus ja myrskypuiden korjuu 
kaikkinensa oli vuoden ponnistus”, Kati 
sanoo. Siitä alkoi yhteistyö Seijan kanssa. 
Yhdessä on hoidettu tuhoalueita kuntoon.         

Saavumme Astan kaatamalle kaistaleel-
le, joka istutettiin männylle. ”Heinimme 
alueen pari kertaa vuodessa, reikäper-
kasimme ja lopuksi raivasimme niin sa-
notut roskapuut pois. Työmäärä on ollut 
melkoinen”, Seija toteaa. Kaikesta työstä 
huolimatta männyntaimikko on nyt täy-
sin hirvien tuhoama. Hirvinauhat ja kar-
kotteet eivät ole estäneet sarvipäiden ruo-
kailua. ”Tämän taimikon kanssa on aika 
voimaton olo”, Seija harmittelee. Viime 
vuonna hän teki hirvivahinkoilmoituk-
sen. ”Korvaus on pieni verrattuna hirvien 
aiheuttamaan vahinkoon, mutta onneksi 

sentään paikalliset hirvenmetsästäjät sai-
vat yhden kaatoluvan lisää.”

Taimikot kunnossa
Kävelemme mökkitien varteen tarkas-
tamaan myrskyn kaataman kaistaleen 
toisen reunan. Täällä kasvaa komeita, pa-
rimetrisiä männyn taimia. Seija on tarkka 
siitä, että taimikot hoidetaan oikeaan ai-
kaan. ”Lahotkoon mökki, ensin hoidetaan 
metsät”, oli Seija todennut, kun työlistalla 
oli raivaus tai talon maalaus. ”Välillä te-
kemättömät työt ahdistavat, mutta tulee 
todella hyvä mieli, kun ne on hoidettu.” 
Sateisen kesän lopulla oli mökki maalattu 
ja taimet saaneet lisää kasvutilaa.   

Seija on puolisonsa Reijo Hurstin kans-
sa rehkinyt edellisen päivän ja saanut val-
miiksi syksyn urakkana olleen työmaan. 
”Teen mielelläni pienten taimikkojen 
raivausta, mutta kasvatettavien puiden va-
linnan saavat ammattilaiset tehdä”, Seija 
sanoo. Istutukset Seija tekee itse kotiväen 
kanssa. Reijo on aina työparina, ja kaksi 
tytärtä käy mielellään mahdollisuuksiensa 
mukaan istuttamassa taimia. Isompien tai-
mikkojen raivaukset hän ostaa palveluna.  
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Mänty on uusiutunut luontaisesti 
reunametsästä. 

Hirvet ovat tuhonneet männyntaimikon, joka istutettiin myrskytuhoalueelle. Seija Ekholm ja Kati Seppänen pohtivat uusia keinoja taimikon 
suojaamiseksi jatkuvilta tuhoilta.
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”Taimikon varhaishoito on  monelle 
metsänomistajalle mieluisaa työtä, ja 
tärkein työvaihe taimikon kehittymisen 
kannalta. Usein kannustankin aloitta-
maan helpoimmista kohteista ja jättä-
mään meille vaativimmat paikat, jos tun-
tuu, että omat voimat tai aika eivät riitä. 
Taimikonhoito on palkitsevaa, koska siinä 
oman työnsä jäljen näkee välittömästi”, 
Kati kannustaa. 

Seija on tehnyt kumppanuussopimuk-
sen UPM:n kanssa. ”UPM on luonteva 
valinta, sillä yhtiö on toiminut  saarella 
pitkään. Yhteistyö on sujunut hyvin”, 
Seija kertoo. Hän on tehnyt puukauppaa 
UPM:n kanssa myös Rantasalmella sijait-
sevissa metsissä, jotka ovat yhteisomis-
tuksessa siskon kanssa. 

”Saarimetsissä toimiminen vaatii eri-
koisjärjestelyitä ja huolellista suunnitte-
lua. Tänne Tuohisaareen korjuukalusto 
tuodaan lautalla tai proomulla. Puut kul-
jetetaan tienvarresta puutavara-autolla 
lastauspaikalle laivarantaan tai vaihto-
ehtoisesti rantaleimikossa suoraan met-
sästä proomuun, josta matka jatkuu kohti 
Lappeenrantaa ja Kaukaata”, Kati jatkaa. 

UPM:n avainyrittäjä Forest Saimaa Oy 
hoitaa puunkorjuun ja proomukuljetuk-
set. Tuohisaaressa on jonkin verran myös 
UPM:n omia metsiä.

Metsäsuunnitelma ohjaa metsänhoitoa   
Ylitämme metsälakikohteena rauhoi-
tetun noron. Rantaan on jätetty reilun 
levyinen suojavyöhyke. Polku vie pitkin 
rinnettä kuivan kankaan männikköön. 
Väliltä Seija poimii mukaansa muutaman 
kantarellin ja pistää ne taskusta löytyvään 
muovipussiin. Päivällistarpeet valmiina, 
hän toteaa. Metsämansikkaa, mustikkaa, 
puolukkaa ja sieniä Seija on kerännyt 
runsaasti. 

Ekholmille metsien monimuotoisuu-
den säilyminen on tärkeää. Hän korostaa 
kuitenkin, että metsät hän hoitaa perin-
teisellä talousmetsäajattelulla. ”Minulle 
tämä on metsätaloutta eli taloudellinen 
hyöty on etusijalla. Kestävyys säilyy, kun 
metsiä hoidetaan ajallaan ja oikein.” Seija 
korostaa myös elinvoimaisten metsien 
merkitystä koko Suomelle. Metsä vaatii 
suunnitelmallista hoitoa, jotta puusto 
kasvaisi ja tuottaisi arvokasta tukkipuuta. 

”Minulle tämä on 
 metsätaloutta eli 

taloudellinen hyöty on 
etusijalla. Kestävyys 

säilyy, kun metsiä 
 hoidetaan ajallaan  

ja oikein.” 

METSÄNOMISTAJA 
SEIJA EKHOLM
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Ekholmin metsissä on aina ollut ajanta-
sainen metsäsuunnitelma, ja sen mukai-
sesti hän pyrkii metsänhoidossa ete-
nemään. ”Kiertelen metsässä ja sitten 
katson, mitä metsäsuunnitelma kertoo. 
Katin kanssa keskustelemme, mitä pitäisi 
hoitaa tiettynä aikana ja laitamme työt 
kiireellisyysjärjestykseen.”   

Edellisen metsäsuunnitelman päivityk-
sen aikaan Seija päätyi sertifioimaan met-
sänsä FSC®:n (FSC®-C109750) mukaan. 
”Ei se vaatinut erityisiä toimenpiteitä ja 
pikkuisen parempaa hintaakin puulle saa.” 

”FSC®-standardin vaatima viiden prosen-
tin käytönrajoitusvelvoite löytyi saarimet-
sästä hyvin luontevasti. Mukaan lasketaan 
vesistöjen suojavyöhykkeet ja tilalla jo 
olevat metsälailla suojellut kohteet. Lisäksi 
määritetään kuvioita, joilla on metsätalou-
den ohella erityinen metsäluonnonhoitota-
voite, joka voi olla vaikkapa metsän kasvat-
taminen lehtipuuvaltaisena”, Kati kuvailee. 

Seija on tutustunut metsänomistajil-
le suunnattuihin sähköisiin palveluihin. 

www.youtube.com/
upmmetsa

KATSO VIDEO
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Hän pitää kuitenkin metsäsuunnitelman 
perinteistä paperiversiota arvossaan. 
”En tykkää roikkua tietokoneella. Laitan 
mielelläni omia muistiinpanoja paperin 
reunaan. Sitä paitsi kansio on hyvä myös 
sähköttömällä mökillä.”

Yhteistyöstä hyötyä molemmille  
Tuuli yltyy, joten siirrymme sisätiloihin 
kahville. Mökin terassilla odottavat huol-
letut raivaussahat. Ne ovat tämän syksyn 
työt tehneet. 

Metsäasiakasvastaava Kati Seppänen 
on tervetullut vieras Seijan mökille. Tu-
van pöydän ääressä on useasti pohdittu 
metsäasioita. Katin toimialueeseen kuu-
luvat Sulkava, vähän Puumalaa ja vähän 
Savonlinnaa. Saimaan vesistön rikko-
malla alueella luontaiset kulkuyhteydet 
 ratkaisevat toimialueen. 

”Hoidan mielelläni asiat kasvotus-
ten. Vähintään kerran kesässä käymme 
Katin kanssa läpi metsien tilanteen ja 
 mietimme yhdessä ongelmatilanteita. 

Tunnemme kumpikin metsät läpikotai-
sin. Toisen mielipiteen arvaa jo sanomat-
takin”, Seija naurahtaa.  

”Seijan kanssa on helppo tehdä yhteis-
työtä. Hän tuntee omat metsänsä, ja hän 
on kiinnostunut metsänhoidosta. Seija 
suhtautuu metsätalouteen maalaisjärjel-
lä”, Kati kiittelee. Kaksikko on muutama 
viikko sitten sopinut puukaupasta, joka 
käsittää ylispuu- ja harvennushakkuuta.

Seijasta huokuu se, että metsä on hänel-
le tärkeä niin harrastuksena kuin tulon 
lähteenäkin. Hän on omistanut isänsä 
kotitilan metsät jo lähes neljänkymme-
nen vuoden ajan. Puukauppatuloja hän 
on sijoittanut pääosin asuntoihin. ”Nuo-
relle metsänomistajalle tuli melkoisena 
yllätyksenä, mitä kaikkea metsänomista-
minen on. Mutta kantapään kautta olen 
oppinut. Itse töitä tekemällä syntyy side 
metsään.” Kun Seija jäi viisi vuotta sitten 
arkkitehdin töistä eläkkeelle, antoivat 
työkaverit lahjaksi metsätyökäsineet. 
 Kovassa käytössä ne ovatkin olleet. 
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Kysymys  
& vastaus

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

Kumppanuus näkyy kukkarossa
Milloin ja miten 
saan puukaup-
pabonukset 
käyttööni?
Solmittuasi 
kumppanuus
sopimuksen 
puukauppabo

nukset alkavat kertyä tilillesi 
automaattisesti heti, kun 
puukaupan koko ylittää 500 
kuutiometriä. Kahden edelli
sen vuoden puukaupat las
ketaan yhteen, ja viimeisim
män puukaupan bonustaso 
määräytyy yhteenlaskettu
jen kuutiometrien perusteel
la. Kyseisen puukaupan bonus ilmoitetaan mittausto
distuksella olevan todellisen puumäärän mukaisesti. 
Puukauppabonukset ovat käytettävissäsi aina, kun 
tililläsi on bonussaldoa. Bonukset ovat voimassa kaksi 
vuotta eteenpäin siitä vuodesta, kun mittaustodistus on 
tehty. Bonus saldo vähentää seuraavien metsänhoitotöi
den laskujen loppusummaa. 

Kuinka paljon saan bonusta 
 yhdestä puukaupasta ja mihin 
voin sen käyttää?
Bonuksia kertyy puukaupoista 
 seuraavasti:
• 500–2000 m3   0,7 €/m3 
• 2001–4000 m3  1,4 €/m3 
• yli 4000 m3   1,5 €/m3 

Bonusten taso on siis jopa kolminkertainen aikai
sempaan verrattuna.

Esimerkki bonuskertymästä:
• arvioitu puumäärä puukauppasopimuksessa on 600 m3

• puukauppasopimuksen arvo on 46 500 euroa
• aiempaa kauppahistoriaa ei ole
• puukauppabonus on 0,7 € x 600 € = 420 euroa

Uudistushakkuiden yhteydessä sovitaan  useimmiten 
myös metsänuudistustöistä. Näitä ovat  esimerkiksi 
maanmuokkaus, istutus/kylvö ja taimet/siemenet. 

Edellä mainitun esimerkin mukaisesti bonusta voisi 
käyttää esimerkiksi seuraavasti:
•  maanmuokkaus maksaa keskimäärin 430 €/ha
•  taimet ja istutus maksavat noin 800 €/ha
•  yhteensä 2 ha uudistustöitä on noin 2 460 €
•  kun bonus 420 € vähennetään laskusta, jää loppu   
  summaksi 2 040 €

Puukauppabonuksia voi hyödyntää myös metsäomai
suuspalveluiden ostamisessa, kuten sukupolvenvaih
doksiin tai yhteismetsään liittymisen neuvontapalve
luissa. 

Miten voin seurata  
bonussaldoni kertymistä?
Kumppaniasiakkaamme saivat 
 marraskuussa meiltä kirjeen,  josta 
selviää nykyinen bonustilanne. 
Myös upmmetsä.fisivuston kirjau
tuneen käyttäjän verkkopalvelussa 
voi seurata omia puukauppojaan ja 

bonussaldoa. Sieltä saa käyttöönsä myös muut metsän
omistusta helpottavat sähköiset apuvälineet. 

EIJA KUUSISTO

Tuote- ja palvelupäällikkö
UPM Metsä

Puukauppa-
bonukset ovat 
käytettävissäsi 
aina, kun tililläsi 
on bonussaldoa.
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HARVALLA TYÖPAIKALLA TAHDIN määrää biologinen 
kello. UPM:n Joroisissa sijaitsevalla taimitarhalla nou-
datetaan kuitenkin viisareiden ja kvartaalien sijaan 
luonnon rytmiä. 

”Taimet kasvavat vain osan vuodesta, sitä luonnon 
lakia ei voi muuttaa”, muistuttaa Savossa sijaitsevan 
taimitarhan päällikkö Anne Immonen. 

Monet työt voi tehdä vain kerran vuo-
dessa ja yhden tietyn viikon aikana, muu-
toin aikaikkuna sulkeutuu vuodeksi. 

Tavoitteena maailman paras taimi
Vuonna 1980 perustettu taimitarha on 
ainutlaatuinen monella muullakin tapaa. 
Immonen huomauttaa, että UPM on ainoa 
metsäteollisuuden toimija Suomessa, joka 
tuottaa itse taimet ja omistaa taimitarhan. 
Noin 40 ammattilaista työllistävällä tar-
halla kasvatetaan kuusia, mäntyjä ja rau-

duskoivuja sekä pieniä eriä tammea. Puulajien 
jalostetut siemenet tuotetaan siemenvil-

jelyksillä eri puolilla Suomea. Niistä 
kasvatetut taimet päätyvät niin 

UPM:n omiin kuin yksityisten 
metsänomistajien metsiin. 

”Olemme se paikka, 
 jossa metsäntutkimuksen 
 uudet tulokset muute-
taan metsänomistajaa 
hyödyttävään muotoon 
eli taimiksi, joilla metsät 
saadaan kasvamaan en-

tistä paremmin”, kuvailee 
Immonen. 

Kaikkea kehitystyötä 
yhdistää sama tavoite: luoda 

TAIMI
UPM:n oma taimitarha muuttaa  tuoreet 

tutkimustulokset metsänomistajien hyödyksi. 
Tarhan työn  ansiosta suomalaiset metsät 

kasvavat ja tuottavat yhä paremmin.

TEKSTI HELI SATULI KUVAT JANNE LEHTINEN TAIMI AVIDLY

Kaiken takana on

”Taimien 
 kehittämisessä 
ei ole jaossa 
pikavoittoja.”

ANNE IMMONEN

yhä kestävämpiä ja elinvoimaisempia taimia ja parantaa 
metsänviljelyketjun kustannustehokkuutta. Metsän-
omistajalle se tarkoittaa metsän uudistamiskustannus-
ten alenemista ja kannattavuuden kasvua. Tarhalla ke-
hitetään sekä uusia tuotteita ja menetelmiä että hiotaan 
vanhoja paremmiksi. Immosen tiimi on mukana tut-
kimustyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke), korkea-

koulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yh-
teistyössä on kehitetty esimerkiksi keinoja 
tuottaa taimia läpi kasvukauden ja ennalta-
ehkäistä taimituhoja. Parhaillaan tutkitaan 
kuusen kasvullista lisäystä. Lisäksi vireillä 
on koko ajan omia tutkimusprojekteja. Ke-
hitysprosessit kestävät taimitarhapäällikön 
mukaan usein ainakin viisi vuotta. Silloin 
tehdään ensimmäiset koeistutukset uudel-
la taimiprototyypillä ja testaukset omissa 
metsissä. 

”Haluamme varmistaa, että uusi tuote 
varmasti toimii aiempaa paremmin, ennen kuin lähe-
tämme niitä metsänomistajille. Taimien kehittämisessä 
ei ole jaossa pikavoittoja”, painottaa Immonen. 

Katse juuriin
Immonen muistuttaa, että metsän tuotto on monen 
asian summa. Jo ennen harvennusta tehdään kasvun ja 
arvotuoton kannalta ratkaisevia päätöksiä. Hyvä vilje-
lymateriaali, maanmuokkaus ja oikea-aikainen taimi-
konhoito tuovat jykevän kasvunlisäyksen. Tuloksena on 
enemmän puuta 10–20 vuotta lyhemmällä kiertoajalla. 

 ”Meidän tehtävämme on varmistaa, ettei metsän 
tuotto ole ainakaan taimesta kiinni. Metsänomistaja  
saa taimiemme avulla parhaan mahdollisen alun met-
sän kasvulle ja tuotolle”, toteaa Immonen.

Immosen mukaan juuret ovat kaikki kaikessa, niistä 
lähtee kasvun voima. Taimen koon sijaan tärkeää onkin 
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verson ja juuriston suhde. Vahvajuuri-
nen pikkutaimi lähtee nopeasti kasvuun, 
joten tarhalla panostetaan juuriston hy-
vinvointiin. Yksi esimerkki työn tuloksis-
ta on uusi Pikkolomänty. Sen juuripaakku 
on versoon nähden suurempi kuin tavalli-
sen, yksivuotiaan männyntaimen. 

”Olemme pian tuomassa markkinoille 
myös jotain uutta itse taimien tuottami-
seen liittyen”, vihjaa Immonen. 

Robotit kohtaavat luonnon lait
Jatkuva muutos on ollut Immosen mu-
kaan taimitarhan tunnussana perustami-
sesta lähtien. 

”Perinnöksi saatua kehitystyötä on 
 ollut hyvä jatkaa yhdessä huippuammat-
tilaisten kanssa. Paljon on muuttunut 
vuodesta 2002, jolloin aloitin tarhalla.” 

Tuotanto ja tuoterepertuaari ovat kas-
vaneet ja toiminta laajentunut. Viime 
vuosina on rakennettu uusia kasvihuo-
neita ja uusittu infrastruktuuria. Vielä 
suurempi muutos on koneellistuminen. 
Raskaat työt tehdään nykyisin koneilla ja 
robotiikka on jalkautunut taimitarhoille. 
Esimerkiksi pakkauslinjastoissa robotit 

ovat apuna pakkaamassa taimia laati-
koihin. Myös kastelussa, lannoituksessa, 
tuuletuksessa ja lämmityksessä käytetään 
automatiikkaa hyödyksi. Robotiikan avul-
la pystytään vapauttamaan ihmissilmiä ja 
käsiä seurantaan ja valvontaan. 

”Panostamme yhä enemmän myös hen-
kilöstön osaamisen ja työturvallisuuden 
jatkuvaan kehittämiseen”, toteaa Immo-
nen.

Koneellistumisesta huolimatta työssä 
on käsityön maku. Elävän luonnon kanssa 
yllättäviä tilanteita tulee eteen väistä-
mättä. 

”Luonto on ihmeellinen mutta myös ar-
moton. Hienojen ideoiden kuivahtamista 
kirjaimellisesti kokoon on opittava sietä-
mään”, muistuttaa Immonen.

 Työssä tarvitaankin paljon uteliaisuut-
ta, luovuutta ja peräänantamattomuutta. 
Taimitarhapäällikkö huomauttaa, että 
prosessista näkyy metsänomistajalle vain 
onnistuneen kehitystyön kärki eli uusi 
entistä parempi tuote tai menetelmä. 

”Kun menestysresepti sitten löytyy, se 
tunne palkitsee kuitenkin aina yhtä pal-
jon.” 
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UPM JOROISTEN TAIMITARHAN SUUNNITTELEMA UUSI TÄHTI

Mikä?
Pieni, mutta 

 pippurinen UPM 
Pikkolomänty,

7–12 cm

Edut:
Helppo ja nopea istuttaa, kevyt kuljettaa 
sekä käsitellä pienimmällä pottiputkella. 
Kustannustehokas. Yhdistää biologisen 
hyvyyden ja helpon viljelyn.

Kasvu:
Paljon aktiivista juurta suhteessa verson 
kokoon eli tutkitusti hyvä alkuunlähtö 
männyn kasvupaikoilla. Sopii kaikille 
maatyypiltään mäntymetsäisille alueille.

Aikataulu:
Metsänomistaja-
asiakkaiden tilatta-
vissa syksyn 2019 
toimituksiin.

 ILMASTONMUUTOS 
NÄKYY MYÖS 
 TAIMITARHALLA
Ilmastonmuutos tuo uusia riskejä 
metsänomistajille. Suomeen saa-
puu uusia hyönteisiä ja tautilajeja. 
Joroisten taimitarhalla torjutaan 
tauteja esimerkiksi metsänjalostuk-
sella. Jatkojalostukseen valitaan 
puuyksilöitä, jotka kestävät hyvin 
uusia tauteja ja niistä jaloste-
taan entistä vastustuskykyisem-
piä taimia. Ilmastonmuutos näkyy 
muutenkin taimitarhoilla. Talvet 
ovat lämmenneet ja säiden vaihte-
lu muuttunut rajummaksi. Taimi-
tarhalla panostetaan enemmän 
myös omien ympäristövaikutusten 
vähentämiseen. Esimerkiksi tai-
mien kasvatusprosesseja pyritään 
muuttamaan niin, että ympäristö-
kuormitus on entistä pienempi. 
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”KYLLÄ MINÄ SEN MUISTAN. Ei sitä tar-
vitse ylös kirjoittaa”. Kuulostaako tutul-
ta? Sitten asia kuitenkin unohtuu arjen 
pyörteessä. Näin käy UPM:n metsäsuun-
nitteluasiantuntija Jukka-Pekka Pitkä-
niemen mukaan usein myös metsänhoi-
dossa. Etenkin, jos metsän omistaminen 
ei ole päätoimi.

”Hoitotyöt on tunnetusti edullisinta 
toteuttaa, kun ne tehdään ajallaan. Silloin 
niistä saa parhaan hyödyn”, muistuttaa 
Pitkäniemi. 

Mutta ilman suunnitelmaa metsänhoi-
to on helposti sattumanvaraista. Jos tai-
mikon hoito ja ensiharvennus unohtuvat, 

TEKSTI HELI SATULI  KUVAT UPM JA SHUTTERSTOCK

PIIRROKSET AVIDLY

METSÄOMAISUUS
haltuun

UPM:n uudistuva verkkometsä
suunnitelma ja muut sähköiset palvelut 

houkuttelevat kiinnostumaan,  hoitamaan 
ja hyötymään metsäomaisuudesta 

 entistä helpommin ja yksilöllisemmin.

METSÄPALVELUT |  UPM Metsän sähköiset palvelut

UPMMETSÄ.FI-SIVUSTON KIRJAUTUNEEN KÄYTTÄJÄN VERKKOPALVELU UUDISTUU!  
SIVUSTOLLA VOI JATKOSSA MUUN MUASSA:

Tehdä 
 sähköisiä 
puukauppoja

Ota

tuloksena on kasvutappioita ja tuhoherk-
kyyttä. Suunnitelmallisuus on avain met-
sän parhaaseen mahdolliseen tuottoon ja 
kestävän metsätalouden harjoittamiseen. 

Metsäsuunnitelman monet muodot 
Onneksi hakkuiden ja hoitotöiden ei tar-
vitse olla oman muistin varassa. Sitä varten 
on olemassa UPM:n metsäsuunnitelma. 

”Metsäsuunnitelma on metsänhoidon 
käsikirja. Se on aina omistajansa näköi-
nen ja pohjautuu tavoitekartoitukseen 
siitä, mitä metsänomistaja haluaa metsäl-
lään tehdä ja miten sitä kehittää”, kertoo 
Pitkäniemi. 

Seurata sopimus-
ten ja maksujen 
tilannetta

Tarkastella vaihto-
ehtoisten toimen-
piteiden seurauksia

Etsiä ja tarkastella 
kuviota ominaisuus-
tietojen perusteella
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osa harvennustarpeista ja puulajijakauma 
on helpompi tunnistaa maastossa. Suun-
nitelma laaditaan yleensä kymmeneksi 
vuodeksi. Vuosikymmenten ajan UPM on 
toimittanut metsäsuunnitelmat vankkoi-
na paperikansioina. Koko suunnitelma-
paketti kuviokartoista hoitoehdotuksiin 
löytyy kuitenkin myös sähköisessä muo-
dossa. 

UPM toi sähköisen metsäsuunnitelman 
metsänomistajien käyttöön ensimmäis-
ten joukossa jo 15 vuotta sitten. Verkko-
metsäsuunnitelmassa on Pitkäniemen 
mukaan monia etuja paperiseen verrat-
tuna. Kansion tiedot vanhenevat, kun 
metsässä tehdään hakkuita tai hoitotoi-
menpiteitä. Sähköinen suunnitelma sen 
sijaan päivittyy, kun työ on tehty. Verkko-
versio kulkee myös aina mukana, toisin 
kuin painava kansio. Lisäksi sähköinen 

Pitkäniemen mukaan suunnitelmalli-
nen metsätalouden hoito lähtee siitä, että 
tuntee oman metsänsä ja tietää mitä siellä 
on – metsän luontoarvot, hoitotarpeet 
ja hakkuumahdollisuudet. Siksi ensim-
mäisenä selvitetään metsän nykytila eli 
inventoidaan puusto ja maapohja. Suun-
nittelun lähtötietona voidaan hyödyntää 
julkista laserkeilaukseen pohjautuvaa 
metsävaratietoa.

”Voisimme periaatteessa laatia metsä-
suunnitelman jo sen perusteella, mutta 
laserkeilauksella hankittu metsävaratieto 
ei korvaa ammattilaisen analyysiä. Peri-
aatteenamme onkin laatia metsäsuunni-
telmat maastossa tarkastettujen tietojen 
perusteella”, huomauttaa Pitkäniemi. 

Omin silmin metsäammattilainen nä-
kee, millaista puusto aidosti on, ja epävar-
muuksille saadaan vastaus. Esimerkiksi 

Seurata metsä-
suunnitelman 
toteutusta

Hyödyntää 
 mobiilitoimintoja 
älypuhelimella

Välittää tietoa   
omasta metsästä 
UPM:n asiantuntijoille

Metsä
suunnitelma  
on metsän
hoidon 
 käsikirja. 
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 suunnitelma ottaa huomioon metsän 
kasvun ja lisää puuston määrää metsässä 
kasvumallien mukaan. 

Uutta käyttäjiä kuunnellen
UPM Metsän digitaalisia palveluita on 
kehitetty vuosien varrella, mutta nyt 
 kehitystyö ja -vauhti on 
kehityspäällikkö Tapani 
Juutin mukaan nostettu 
uudelle tasolle. 

”Teknologia kehittyy 
vauhdilla ja sen mukana 
metsänomistajien tarpeet ja 
toiveet. Haluamme vastata 
niihin ja panostamme pal-
veluiden kehittämiseen ko-
konaisvaltaisesti.  Haemme 
ratkaisuja, jotka aidosti hel-
pottavat  asiakasta –  olipa 
hän kokenut metsänomistaja tai vasta-
alkaja.”

Kumppaneille ja asiakkaille suunnat-
tu upmmetsä.fi-sivuston kirjautuneen 
käyttäjän palvelu uudistuu. Uusia omi-
naisuuksia on jo lanseerattu, kuten parin 
klikkauksen sähköinen puukauppa ja so-
pimusten seuranta. Samoin tarjouspyyn-
nöt, tarjouk set, puunmyyntisopimukset, 
mittaus todistukset sekä metsämaksut saa 
nyt selkeisiin näkymiin. 

Mutta paljon lisää on tulossa.  Jatkossa 
metsänomistaja voi tutustua  vaikkapa 
metsän lannoitusmahdollisuuksiin tai 
hyödyntää monipuolisia kuviohaku-
mahdollisuuksia. Käyttäjä voi myös 
tarkastella ja vertailla vaihtoehtoisten 
toimenpideketjujen tuloksia. Lisäksi met-
sänomistaja voi välittää tietoa metsästään 
UPM:n asiantuntijoille ja ottaa kantaa 

UPM:n metsänhoidon käsikirjan eli metsäsuunnitelman  keskimääräiset 
kustannukset ovat noin prosentti  metsän tuotosta seuraavan 10 
 vuoden aikana. Suunnitelma  ohjaa metsänhoitotöiden ja  hakkuiden 
 toteutukseen  oikein  ajoitettuna ja siten kestävän ja  taloudellisesti 
 kannattavan metsätalouden harjoittamiseen. Lisäksi suunnitelma  
ja  hoitotyöt ovat verovähennyskelpoisia. 

MONINKERTAISESTI HINTANSA 
ARVOINEN METSÄSUUNNITELMA

ehdotettuihin hoitotoi-
menpiteisiin. Palvelu 
toimii mobiililaitteis-
sa, joten sitä voi käyttää 
vaikka ruuhkabussissa. 

Myös palkitusta UPM 
Metsä -mobiilisovelluksesta 

on tulossa uusi versio. 
UPM lanseerasi pari vuotta sit-
ten ensimmäisenä Suomessa so-
velluksen, joka laskee hetkessä 
suuntaa antavan arvon metsälle 
sekä kertoo yhteenvedon met-
sän kasvuvaiheesta. Sovellus 
sisältää myös metsäoppaan. Nyt 
sovellukseen lisätään toivottu 
ominaisuus, jossa omaa metsää 
pääsee tarkastelemaan kuvio-
tiedon kautta. Laskentaan käy-
tetään julkista metsävaratietoa. 

Lisäksi karttoihin, ilmakuviin ja käytet-
tävyyteen tehdään parannuksia.  Tarjous-  
ja yhteydenottopyyntö lähtee napin 
painalluksella ja chattipalvelu tarjoaa 
neuvoja kysymyksiin. Kaikki sähköisen 
palvelumaailman uudet ominaisuudet 
ovat syntyneet yhteistyössä käyttäjien 
kanssa palautteiden, haastatteluiden ja 
kyselytutkimuksen perusteella. Pitkä-
niemi muistuttaa, että UPM auttaa jat-
kossakin metsänomistajia myös henkilö-
kohtaisesti yli sadassa toimipisteessä ja 
toimittaa metsäsuunnitelman asiakkaan 
halutessa paperikansiossa. Uudistusten 
tavoitteena on palvella metsänomistajaa 
juuri hänen haluamallaan tavalla.  

”Parasta on, kun saamme metsänomis-
tajan kiinnostumaan metsästään ja huo-
lehtimaan siitä. Sillä hoidettu metsä tuot-
taa aina enemmän iloa ja hyötyä.” 

UPM Metsäsuunnitelma   
kuvaa metsäsi puusto- ja 

kasvupaikkatiedot, tarpeelliset 
metsänhoitotyöt,  suositellut 

 hakkuut sekä ennusteen 
 puuston kehittymisestä. 

”Haemme 
 ratkaisuja, 
jotka aidosti  
 helpottavat 
 asiakasta.” 
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Laki &
asiantuntija

Onnistunut metsätilan  
sukupolvenvaihdos
 Metsätilasta luopumiseen liittyy paljon tunteita. 

Tilalla saattaa sijaita oma synnyinkoti, josta on 
ponnistettu maailmalle tai jossa on eletty koko 

ikä. Tilalta on ehkä jo muutettu muualle, mutta raken-
nukset ovat vielä perheen tai suvun vapaa-ajankäytössä. 
Mitä niille tehdään? Vastaavasti metsätalous on tarjon-
nut puunmyyntituloja helpottamaan monia elämän var-
relle osuneita isompia ja pienempiä hankintoja. Voinko 
nyt luopua näistä tuloista? Osaako kukaan muu hoitaa 
metsiä? Miten lapset saadaan kiinnostumaan asiasta? 

UPM:n lakipalveluasiantuntijan työssäni kohtaan 
näitä pohdintoja miltei jokaisen metsänomistajan koh-
dalla. Asiasta kasvaa helposti iso ja vaikeasti hallittava 
vyyhti. Eräs kihlakunnantuomari antoi minulle aikoi-
naan neuvon, kun minulla oli ratkaistavana hankala 
oikeusjuttu: ”Syö peruna kerrallaan”. Tämä ohje sopii 
hyvin myös oman metsätilan luopumisprosessiin. 

Teemme paljon yhteistyötä etenkin kumppanuus-
asiakkaidemme kanssa metsätilojen sukupolven-
vaihdoksiin liittyen. Voit pyytää omalta metsäasia-
kasvastaavaltasi erityisen alkukartoituslomakkeen 
sukupolvenvaihdoksen käynnistämiseen. Lomakkeen 
kysymysten avulla autamme sinua hahmottamaan it-
sellesi ja läheisillesi tärkeät asiat. Vastaustesi avulla 
löydämme sinulle sopivan, aikaa kestävän ja veroetu-
jen avulla myös ajan mittaan varoja säästävän ratkai-
sun. Sopimalla kanssamme järjestelyn toteutuksesta, 
autamme sinut metsätilasi sukupolvenvaihdoksessa 
maaliin saakka.
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ISMO KIRKKOPELTO

Lakipalveluasiantuntija
UPM Metsä

Epävarmuus metsäomaisuuden kohtalosta vai-
vaa helposti mieltä. Kun asia on kerran tullut 
mieleesi, kannattaa ryhtyä tuumasta toimeen. 

Tunnista omat tarpeesi ja tavoitteesi. Tarvitsetko 
vielä metsätuloja omaan tai puolisosi tarpeisiin? 
Haluatko säilyttää vielä jotain tilan omaisuudes-
ta itselläsi? Sinä päätät omasta omaisuudestasi.

Keskustele lastesi kanssa. Selvitä, mitä  kukin 
 aidosti haluaa. Lapsille eivät ehkä ole  samat 
asiat samalla tavoin tärkeitä kuin sinulle itsel-
lesi. Hyväksy myös se, että lapsilla voi olla 
keskenään erilaisia tarpeita ja tavoitteita. 
 Tasa puolinen  ratkaisu on aina löydettävissä.

Kun mietit vaikkapa parasta  oikeudellista 
ratkaisua tai veroseuraamuksia, muista, 
 että sinulla on käytössäsi UPM Metsän 
 lakipalveluasiantuntija. 

On myös hyvä muistaa, että lainsäädännön 
tarjoamat veroedut, kuten luovutusvoiton 
verovapaus, metsävähennys ja  uusimpana 
metsälahjavähennys ovat käytettävissä vain 
 elinaikana tehdyissä metsätilan luovutuksissa. 

POLKU ONNISTUNEESEEN 
 SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN
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Kokeile ensin. “Pyöriä on aika 
hyvin vuokrattavana, ellei  joltain 
kaverilta sellaista löydy. Kannat-
taa kysyä liikkeistä koeajoa, se 
onnistuu usein.”

Tutki lähiympäristöäsi. “Moni 
lenkki jäisi tekemättä, jos aina 
pitäisi lähteä autolla kuljettamaan 
pyörää kauemmas.  Pienistäkin 
metsistä löytyy hyviä reittejä.”

Aloita kimppalenkeillä. “Ota 
 kokeneempi pyöräilijä  mukaan ja 
mene perässä. Kysele  vinkkejä ja 
ota ajotyylistä ja reittivalinnoista 
oppia.”

Pyöräile kaikkina vuoden- ja 
vuorokaudenaikoina.   “Metsä 
 on ihan erilainen valoisalla ja 
 hämärällä. Pimeälläkin voi ajaa, 
kunhan on tuikut kunnossa. Ja 
jokaisesta vuodenajasta löytyy 
 jotain hienoa.” 

Nauti ympäristöstä! “Pidä tauko-
ja, ota lenkeille vaikka lämpimät 
mehut mukaan. Istahda ja kuunte-
le ääniä, joita et kaupungissa tai 
maanteillä kuule.”

ANSSI KOSKISEN 
VINKIT FATBIKE- 
HARRASTUSTA 
 ALOITTELEVALLE

www.youtube.com/
upmmetsa

KATSO VIDEO
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TEKSTI JASKA POIKONEN  KUVA HEIKKI RÄISÄNEN

METSÄINEN HARRASTUS

KAATUU PEHMEÄMMIN

ANSSI KOSKISEN ensimmäiset 
muistot maastopyöräilystä sijoittuvat 
teini-ikään ja Vahdolle, jossa 
hän kasvoi maa- ja metsätilalla. 
Ensimmäisen fatbike-pyöränsä 
Koskinen hankki neljä vuotta sitten. 
Alaskasta Suomeen rantautuneen 
lajin harrastajakunta on kasvanut 
tasaisesti.

Metsä on läskipyöräilijöiden 
pääasiallinen harrastamisympäristö. 
Mutta kyllä maantielläkin pääsee, 
ja hyvinä talvina jäällä. Koskinen 
polkee ”fätillä” myös työmatkoja.

”Kaupungin läheltäkin löytyy hy-
viä, muutaman kilometrien metsäreit-
tejä. Melkein joka kerta huomaan 

jonkun pätkän, jota ei ole tullut 
ajettua.”

Koskisen mukaan fatbike-harras-
tajat ovat vastuullisia metsässä liik-
kujia. Monella on vaellustaustaa ja 
jokamiehenoikeuksia hyödynnetään 
harkintaa käyttäen.

”Polkuja tässä enimmäkseen kulu-
tetaan. Osa pyöräilijöistä tekee len-
keillään jopa pieniä metsänhoidolli-
sia toimenpiteitä, raivaa esimerkiksi 
pienempiä kaatuneita runkoja pois 
poluilta. Ja luonnonsuojelualueita 
kunnioitetaan.”

Metsässä pyöräilykausi jatkuu 
 ympäri vuoden. Koskinen vaihtaa 
jäisinä talvina pyöräänsä nasta-

renkaat ja pukee lämmintä päälle.
”Lempivuodenaikani lenkeille on 

aikainen kevät. Maaliskuun korvilla 
metsä on ajoalustana nopeimmil-
laan. Ja tietenkin lumisina talvina 
metsässä ajo on ihan ainutlaatuista.”

Fatbike-harrastus on vaivatonta 
yhdistää muuhun metsässä liikkumi-
seen. Moni yöpyy metsässä pidem-
millä pyörävaelluksilla tai ottaa ka-
meran mukaan lenkille.

”Metsään ei kannata pelkän suori-
tuksen perässä lähteä. Itse pysähdyn 
useimmiten suunnistusmielessä, mutta 
tuleehan siinä kuvailtua ja syötyä ke-
säisin marjoja samalla. Siinä saa sa-
malla pientä erakkotunnelmaakin.” 

Fatbike eli läskipyörä kulkee maastossa kevyesti.  
Anssi Koskisen se vie metsään viikoittain, vuodenajasta riippumatta.

Metsässä
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Pienet pyllähdykset 
kuuluvat lajiin. NIistä 
on selvitty muutamilla 
mustelmilla ja parilla 
tikillä. Metsässähän 
kaatuu pehmeämmin 
kuin maantiellä”, 
Koskinen nauraa.



UPM METSÄ
Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi 

puukauppabonuksen
TRIPLASIMME

Enemmän etua 
puukaupasta.

puukauppabonuksen

Enemmän etua 
puukaupasta.

Korotimme puukaupoista kertyvän palvelubonuksen jopa kolminkertaiseksi.
Esimerkiksi 500 m³ puukaupasta bonuksesi on 0,7 €/m³ eli 350 €.

Voit käyttää palvelubonuksen metsänhoitotöihin – vaikkapa maanmuokkaukseen,
taimien istutukseen tai lannoitukseen.

Kumppanimme bonuskertymä määräytyy kahden edellisen vuoden ja nykyisen 
puukaupan perusteella. Bonukset ovat voimassa kaksi vuotta puukaupan 
päättymisen jälkeen, ja ne voi käyttää UPM:ltä ostettuihin metsänhoitotöihin. 
Kumppanimme nauttii myös puukauppojen hinnantarkistusedusta, joka on 
voimassa joulukuun ja toukokuun välisenä aikana solmituille kaupoille.

TUTUSTU ETUIHIN
www.upmmetsa.fi /bonustapuukaupasta


