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voi hiljaisuus hetken hämätä.
Aukio kuhisee elämää, sillä sen
muusta metsästä poikkeava
pienilmasto hyödyttää monia
lajeja. Niitä ovat uhanalaiset
käävät, kuten mesipillikääpä,
harjaskääpä ja karvaorvakka
sekä useat kovakuoriaiset, kuten
haavansahajumi.
Avohakkuun tärkein valttikortti ei ole valo vaan ravinto.
”Useat uhanalaiset käävät ja
kovakuoriaiset ovat riippuvaisia säästöpuista. Etenkin haapa
on monimuotoisuuden kannalta
tärkeä puu”, kertoo UPM Metsän
ympäristöasiantuntija JuhaMatti Valonen.
Käpytikka tekee itselleen vuosittain uuden pesäkolon. Vanhoissa tikankoloissa pesii lintuja,
nisäkkäitä ja hyönteisiä.
”Eräälle avohakkuulle jätetyssä haaparyhmässä pesi palokärki, harvinainen uuttukyyhky
sekä helmipöllö.”
Avohakkuun reunavyöhykkeillä taas viihtyvät uhanalainen
valkoselkätikka, joka napsii haavoilta runkohaapsasen toukkia,
sekä myyriä saalistava viirupöllö.
”Metsänhoidossa täytyy ajatella vuosikymmeniä eteenpäin.
Tänään jätetty säästöpuu on
50–100 vuoden kuluttua monelle
lajille erittäin tärkeä.”
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Hakkuuaukean pien
ilmastoa hyödyntävät
monet uhanalaiset käävät
ja kovakuoriaiset.
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• yhteydenottopyyntö 
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Kestävyys
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• 0204 16 5100:
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#tulevaisuudenmetsät

#framtidensskogar

METSISTÄ KÄYTÄVÄ KESKUSTELU ON NYKYISIN

DISKUSSIONEN SOM FÖRS OM SKOGARNA ÄR I DAG

a ktiivista, ja ajoittain siinä näkyy vahva vastakkainasettelu. Milloin puhutaan puupelloista ja hakkuuraiskioista, milloin kutsutaan suojelua metsien
museoinniksi. Keskustelun eri ääripäät vilahtelevat
julkisuudessa, vaikka totuus lienee niiden välimaastossa. Ei ole ihme, jos metsänomistaja tai keskustelua
seuraava kansalainen on pyörällä päästään. Onneksi
samaan aikaan käydään myös rakentavaa, tulevaisuuteen suuntautuvaa keskustelua.
Metsien käyttö on muuttunut merkittävästi viimeisimpien vuosikymmenien aikana. Suomalainen
metsätalous on jo aikoinaan astunut tietämättään
eteenpäin ilmastosankarina, kun metsien kasvua on
lisätty. Samaan aikaan metsien kasvun (hiilinielu) ja
puuston määrän (hiilivarasto) lisääntyessä metsäala ja metsänomistajat ovat panostaneet metsien
monimuotoisuuteen.
Muutokset met”Monimuotoi
sissä ovat hitaita, mutta
set metsät ovat
ensimmäisiä viitteitä
vakuutus tuleville
tuloksista on jo saatu,
kun vanhan metsän
vuosille.”
lajeina ennen tunnetut
uhanalaiset lajit löytyvät
avohakkuussa säästetyistä lahopuista.
UPM on sitoutunut lisäämään luonnon monimuotoisuutta omistamissaan metsissä. Seuraamme
usealla mittarilla metsien monimuotoisuuden kehitystä ja parannamme jatkuvasti toimintatapojamme
vaikuttaaksemme positiivisesti ilmastoon, talouteen
ja luonnon monimuotoisuuteen.
Viimeisimpänä esimerkkinä tästä olemme julkaisseet tavoitteemme lehtipuuosuuden kaksinkertaistamiseksi metsissämme. Koivu ja muut lehtipuut
tuovat sopeutumiskykyä ja kestävyyttä metsiin
ilmastonmuutoksen edetessä. Monimuotoiset
metsät ovat vakuutus tuleville vuosille.
Haluamme kertoa tulevaisuuden metsistä ja
siitä, mitä nykyinen metsätalous on. Haastamme
myös kaikki asiakkaamme ja kumppanimme
kertomaan omalle verkostolleen siitä, miten
metsät ja metsien käyttö ovat muuttuneet.
Yhdistetään voimamme kestävästi hoidettujen
metsien puolesta.
SAMI OKSA

Sidosryhmäsuhdejohtaja
UPM Metsä

aktiv, och tidvis präglas den av starka motsättningar.
Ibland talas det om trädåkrar och skogar som förstörts av avverkning, ibland anklagas de som skyddar
skogen för att skapa skogsmuseum. I offentligheten
syns de olika ytterligheterna i diskussionen, medan
sanningen torde ligga någonstans mellan dem.
Det är knappast konstigt om skogsägarna eller de
medborgare som följer med diskussionen blir förvirrade. Lyckligtvis förs
samtidigt också en konstruktiv diskussion med
”Mångfalden i
sikte på framtiden.
skogarna är en
Skogarnas användförsäkring för de
ning har förändrats
kommande åren.” avsevärt under de
senaste årtiondena. När
det finländska skogsbruket en gång i tiden ökade odlingen av skog var man
helt ovetande om att den gärningen på sikt skulle
få det finländska skogsbruket att framstå som en
klimathjälte.
Samtidigt har skogarnas tillväxt (kolsänka) och
det växande trädbeståndet (kollager) ökat skogsarealen och skogsägarna har satsat på skogarnas mångfald. Förändringar i skogen sker långsamt. De första
tecknen på resultat syns redan, när hotade arter som
tidigare endast växte i gamla skogar återfinns bland
de murkna träd som sparats vid avverkning.
UPM har förbundit sig vid att öka naturens mångfald i de skogar som bolaget äger. Vi följer mångfaldens utveckling i våra skogar via flera olika mätare
och arbetar ständigt för att främja en positiv inverkan på klimatet, ekonomin och naturens mångfald.
Nu senast har vi till exempel offentliggjort vårt
mål att fördubbla andelen lövträd i våra skogar.
Björken och andra lövträd ökar våra skogars
anpassningsförmåga och resiliens mot klimatförändringar. Mångfalden i skogarna är
en försäkring för de kommande åren.
Vi vill berätta om framtidens skogar och
om dagens skogsbruk. Vi utmanar också
alla våra kunder och samarbetspartners att
i sina egna nätverk berätta om hur skogarna
och användningen av skogarna har förändrats. Låt oss förena våra krafter för hållbart
skötta skogar!

SAMI OKSA

Direktör för intressentgruppsrelationer
UPM Skog
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Tarkasta metsäsi
talven jälkeen

KEVÄÄLLÄ KANNATTAA SELVITTÄÄ, ONKO METSÄÄN

tullut talven aikana tuhoja. Esimerkiksi kostea ja
painava tykkylumi on voinut aiheuttaa tuhoja erityisesti männiköissä. Raskas lumi katkoo oksia ja
latvoja sekä painaa nuoria puunrunkoja alas.
Lumituhot altistavat puut muillekin ongelmille. Tuholaiset, kuten kaarnankuoriaiset ja erilaiset sienet, voivat iskeä vaurioituneisiin puihin.
Metsätuholaki velvoittaa poistamaan vaurioituneet puut tuholaisten leviämisen estämiseksi.
Myyrät ovat voineet syödä taimesta kuoren
tai pahimmillaan koko taimen. Ahava puolestaan
voi aiheuttaa tuhoja pienessä taimikossa. Tuho
aiheutuu, kun aurinko lämmittää tainta päivällä
ja saa sen haihduttamaan vettä. Taimi pääsee
kuivumaan, koska se ei saa imettyä lisää vettä
jäätyneestä maasta. Ahavatuhoja voi arvioida sen
mukaan, onko kärkisilmu vielä elossa.
Heti istutuksen jälkeisenä keväänä kannattaa
tarkastaa, onko rouste liikutellut ja nostanut taimia ylös. Näin voi käydä etenkin hienojakoisilla
mailla. Ylös nousseet taimet kannattaa istuttaa
uudelleen entistä syvemmälle.
Männyntaimia on hyvä tarkkailla myös männynlumihomeen varalta. Se aiheuttaa ruskeaa
tai harmaata väriä oksiin, mutta yleensä se ei yllä
kärkeen asti. Jos latvus on terve ja kärkisilmu
pysyy hyvänä, taimi pystyy elpymään. Jos tuhoja
on paljon, täydennysistutuksia kannattaa harkita.
Hirvet voivat syödä taimen oksia, kuorta ja latvoja. Se voi aiheuttaa monilatvaisuutta ja ranganvaihtoa, jolloin puuston laatu heikkenee. Hirvi
eläintuhoihin voi hakea valtiolta korvauksia.
Usein metsä kestää tuhoja hyvin, mutta jos
kaipaat ammattilaisen apua, ota yhteys metsäasiakasvastaavaamme tai asiakaspalveluumme.
Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
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Hirvieläintuhoihin voi
hakea valtiolta
korvauksia.
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Nyt on päätös
ten aika

METSÄNHOITOTYÖT JA HAKKUUT KANNATTAA

suunnitella hyvissä ajoin tulevalle kesälle ja loppuvuodelle. Lumien sulettua kannattaa kiinnittää
huomiota varsinkin taimikoihin. Onko täydennysistutukselle tarvetta? Olisiko taimikonhoito
ajankohtaista tänä kesänä?
Keväällä on syytä kartoittaa hakkuu- ja lannoitustarpeet. Harvennukset kannattaa tehdä
ajoissa, ja uudistuskypsässä metsässä kannattaa
katsoa, missä kunnossa puut ovat. Onko uudistushakkuun aika? Lannoitus sopii kasvatusmetsiin.
Se vauhdittaa metsän kasvua ja järeytymistä.
Kun suunnittelet metsänhoitotyöt ja hakkuut
hyvissä ajoin ja käyt ne läpi metsäasiakasvastaavasi kanssa, voit huoletta seurata metsäsi kasvua.

3

Osallistu
Metsänomistajan
päivään verkossa

METSÄNOMISTAJAN PÄIVÄ 13.3.2021 ON

 etsänomistajille ja metsäasioista kiinnostum
neille suunnattu maksuton verkkotapahtuma.
Metsänomistajan päivässä metsä- ja luontoalan asiantuntijat ja toimijat kertovat muun
muassa, kuinka ilmastonmuutos huomioidaan
metsänhoidossa, millaisia uusia puupohjaisia
tuotteita kehitetään ja mitä vaihtoehtoja on metsien monikäyttöön.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen
metsäkeskus, UPM Metsä, Metsä Group, Metsänhoitoyhdistykset ja Stora Enso Metsä.
KUVA VASTAVA LO
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METSÄNHOITO

TAPAHTUMAT

upmmetsa.fi

6

Kuljemme kohti metsän kukoistuskautta. Suunnittele
metsänhoitotyöt hyvissä ajoin ja pyydä meiltä apua – olemme täällä
sinua varten.

KEVÄT ON UUSI ALKU.

Ilmoittaudu tapahtumaan Metsäkeskuksen
tapahtumakalenterin kautta: metsakeskus.fi/
metsanomistajan-paiva

7

AJANKOHTAISTA KEVÄT

TUOTE

ASIAKASPALVELU

Lehtipuut parantavat met
sien ilmastokestävyyttä

KUINKA VOIMME
PALVELLA?

UPM julkaisi keväällä tavoitteen kasvattaa yhtiön omistamien metsien lehtipuuosuutta
20 prosenttiin Suomessa. Koko
Suomen ja UPM:n metsät ovat
havupuuvaltaisia. Lehtipuiden
osuus on noin 10 prosenttia
kokonaispuustosta.Ilmastonmuutos edellyttää metsätalouden
käytäntöjen muuttamista.
Nykytutkimuksen valossa
lehtipuuosuuden kasvattaminen parantaa metsän kasvua ja
tuottoa sekä lehtipuuta hyödyn-

Vahvistunut asiakaspalvelumme auttaa sinua eri kanavissa.
OLIPA SINULLA METSÄNOMISTAJANA MILLAISTA

kysyttävää tahansa, UPM Metsän asiakaspalvelu auttaa sinua eri kanavissa suomeksi ja
ruotsiksi. Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai
vaikka chattailla. Välineestä riippumatta sinua
palvelee aina metsäammattilainen. Asiakaspalvelussamme 15 ammattilaista vastaa metsänomistajien päivittäisestä palvelemisesta.
Metsänomistajilla tiedon tarvetta riittää
ympäri vuoden. Tapahtumat ja kampanjat sekä
Metsän henki -lehden ilmestyminen ja muut
postitukset yleensä lisäävät yhteydenottoja.

Asiaa on sekä maaseudun konkariomistajilla
että etämetsänomistajilla. Uudet metsänomistajat voivat kysyä perustietoja metsänomistuksesta, metsänhoidosta tai puukaupasta.
Asiakaspalvelun aukioloajat sopivat myös
työssäkäyvälle, jos haluat puhua metsäasioistasi
kaikessa rauhassa kotona vaikkapa illalla tai viikonloppuna. Asiakaspalvelumme kautta onnistuvat lisäksi puukaupat.
Tuli aloite sitten sinulta tai meiltä, autamme
sinua niin pienissä kuin isoissa metsäasioissa.

ASIAKASPALVELU

Puh. 0204 16 5100
arkisin 8.00–18.00,
la 9.00–14.00
Chat
arkisin 8.15–17.45,
la 9.15–13.45
Sähköposti
palvelukeskus@upm

UPM Yhteismetsään
yksityinen suojelualue

upmmetsa.fi/ota-yhteytta

Lasillinen
kuplivaa

OLEMME LÄHELLÄ
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TEKEEKÖ MIELESI RAIKASTA HIILIHAPOTETTUA

KUVA ANTT I VET TENRANTA

UPM Metsä
-verkkopalvelussa
voit asioida
vaikka mökiltä tai
metsästä käsin.

Voit itse valita, millä tavoin haluat asioida
kanssamme. Paikallisesti sinua palvelevat
metsäasiakasvastaavamme paikallistoimistoissa. Heihin saat yhteyden helposti vaikka
soittamalla. Sähköinen asiointi on tehty vaivattomaksi helppokäyttöisessä UPM Metsä
-verkkopalvelussa, jossa hoituvat esimerkiksi
tarjouspyynnöt tai veroasiat.
Kun täytät upmmetsa.fi-sivulla yhteyden
ottopyynnön tai lähetät UPM Metsä
-sovelluksella alustavan tarjouspyynnön,
tiedot käsitellään ensin asiakaspalvelussa.
Näin olet jo askelen lähempänä omaa metsäasiakasvastaavaasi, sillä asiakaspalvelun
tekemän valmistelevan työn ansiosta hänellä on enemmän aikaa sinun metsäsi tilanteen
kartoittamiseen ja hoitamiseen. Metsäasiakasvastaavia on lähes 200 ympäri Suomea.
He tuntevat paikalliset metsät parhaiten.
upmmetsa.fi/ota-yhteytta

tävien metsälajien elinolosuhteita. Samalla lisäämme teollisuudelle tärkeän koivun kotimaista
raaka-ainepohjaa.
Jalostetusta koivunsiemenestä UPM:n taimitarhalla tuotettujen taimien viljelyä laajennetaan soveltuvilla kasvupaikoilla.
Lisäksi lehtipuiden osuutta tullaan lisäämään muuttamalla
taimikonhoidon ja harvennushakkuiden ohjeita.
upmmetsa.fi/
lehtipuuosuuden-lisaaminen

juomaa?
Vaihtoehto kaupasta raahattaville muovipulloille on hiilihapotuslaite, joka pyöräyttää kuplat
veteesi keittiösi nurkassa.
Nyt voit valita ekologisen biokomposiitilaitteen, joka ei edes vaadi sähköä. Keksintö pienentää normaalisti muovista valmistetun tuotteen
hiilijalanjälkeä.
UPM Biokomposiittien ja suomalaisen Mysodan yhteistyössä kehittämä hiilihapotuslaite
on valmistettu UPM Formi EcoAce -biokomposiitista. Se koostuu puukuiduista sekä UPM
BioVerno -naftaan pohjautuvasta, uusiutuvasta
biopolymeeristä.
Uusia puita ei hiilihapotuslaitteita varten ole
kaadettu, vaan raaka-aineena käytetään puu- ja
selluprosessien tähteitä.
Voit valita mieleisesi kahdesta katseen kestävästä mallista. Väreinä ovat muun muassa nude,
harmaa, valkoinen ja musta.

Länsi-Suomen yhteismetsän
alueelle perustettiin reilun neljän hehtaarin suuruinen yksityinen suojelualue Iso-Hölön suojelualueen lisäalueeksi.
Iso-Hölö on metsäsaarekkeiden luonnehtima luonnontilainen suoalue Varsinais-Suomessa. Rauhoitettu alue sijaitsi
suojelualueen vieressä, ja näin
se tuli osaksi Iso-Hölöä arvok-

kaan luonnon ja sen eliölajien
turvaamiseksi.
Yhteismetsälle maksettu luonnonsuojelulain mukaiseen rauhoittamispäätökseen perustuva
kertakorvaus on veroton. Luontokokemuksina mainittakoon
Iso-Hölön alueella esiintyvä
uhanalainen suovenhokasperhonen ja varma havainto riekosta noin 10 vuotta sitten.

Uudistimme asiakas
dokumenttejamme
Uudistimme parin viime vuoden
aikana kaikki tärkeimmät asiakasdokumenttimme: puukauppasopimukset ja -tarjoukset,
mittaustodistukset liitteineen,
metsänhoitotyösopimuksen, -tarjouksen ja -laskun sekä lisäksi
metsämaksulaskelman ja metsämaksujen vuosiyhteenvedon.
Tavoitteena oli selkeyttää
ja yhtenäistää tulosteita sekä

parantaa niiden luettavuutta.
Lähdimme tekemään uudistusta kuunnellen asiakkaidemme
toiveita ja tarpeita sekä parannusehdotuksia dokumentteihin
liittyen. Toteutimme niistä mahdollisimman monta.
Kiitos asiakkaillemme hyvistä kehitysehdotuksista. Toivottavasti dokumentit palvelevat teitä
jatkossa entistä paremmin.

upmprofi.com/fi
mysoda.eu/fi
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1939 SIIHEN AIKAAN

TURVALLISUUS

Uusi laki
metsityksen
tukemiseksi
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KUVASSA TYÖNTEKIJÄT OHJAAVAT T
 UKKEJA

syöttötelan avulla raamisahoihin, joiden
ylös alas liikkuvat terät tekivät tukeista
sahatavara-aihioita. Takana näkyvä särmäsaha sahasi kappaleista neliskanttisia.
1800–1900-lukujen vaihteessa sahoilla
tarvittiin vielä paljon työvoimaa, koska
kaikki työvaiheet hoidettiin käsin.
– Avonaisten laitteiden kanssa olivat sormet, varpaat ja raajat vaarassa, ja
onnettomuuksia sattui, kertoo UPM:n
investointien ja kehityksen johtaja Heikki
Ruohonen.
1800-luvulla sahat perustettiin yleensä
jokien varsille, jotta tukit voitiin uittaa

KUVA RIIN A PEUH U

perille. Voima saatiin vedestä: väkipyörä
joessa pyöritti sahan eri yksiköitä.
Hyppäys nykyisten teollisten sahojen
todellisuuteen on valtava, mutta muutos
tapahtui vaiheittain. Raamisahat korvautuivat vähitellen nopeammilla vanne- ja
pyörösahoilla. Käsiohjausta ei enää tarvittu, kun 1960–70-luvuilla kehittynyt
automatiikka korvasi sen.
Sahaaminen on mittausta ja optimointia, ja se tehostui 1980-luvulla syntyneen
kameratekniikan ansiosta. Nykyinen röntgenteknologia takaa, että raaka-aine käytetään entistä tehokkaammin. Myös turvallisuus on kehittynyt sahoilla valtavasti.

Turvallisesti yhdessä
UPM METSÄ TEKEE PITKÄJÄNTEISTÄ

työtä henkilöstönsä, sopimusyrittäjiensä ja asiakkaidensa turvallisuuden
parantamiseksi. Vuoden 2021 aikana
kehitetään erityisesti sopimusyrittäjien turvallisuusjohtamisen toimintamallia ja käytäntöjä. Tuemme yrityksiä näiden käytäntöjen laadinnassa ja
ylläpidossa.
Myös yrittäjien töistä tehtävät
turvallisuuskirjaukset ovat jatkossa
entistä tärkeämpiä, koska niiden
avulla pystymme viestimään paremmin tunnistetuista riskipaikoista,

päivittämään turvallisuusohjeita sekä
jakamaan tietoa työntekijöille.
Turvallisuusjohtaminen on tulevaisuudessa yksi sopimusyrittäjäyhteistyön vaatimustasoon liittyvistä
asioista, joka tulee esiin yrittäjäkeskusteluissa ja muun muassa
sopimuskilpailutuksissa.
Yhdessä UPM ja sopimusyritykset muodostavat jatkossa metsäalan
parhaimmistoon kuuluvan työturvallisuuskokonaisuuden, joka mahdollistaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin laajan kehittämisen.

Ysit metsään!
Nuorisojärjestö 4H ja UPM tarjoavat 60 nuorelle mahdollisuuden työllistyä kesällä 2021 puiden istuttajina. Istutuskohteet sijaitsevat Lahden, Jyväskylän ja Kuopion lähialueilla.
Kohderyhmänä ovat saman seudun yhdeksäsluokkalaiset.
Kesätöiden tarjoaminen nuorille on tärkeämpää kuin
koskaan, sillä pitkään jatkunut koronatilanne on kasvattanut epävarmuutta nuorten työllistymisestä. 4H:n ja UPM:n Ysit
töihin -toiminnassa tarjotaan peruskoulunsa päättäville nuorille
mahdollisuus lyhyeen kesätyöhön.
UPM haluaa luoda yhdeksäsluokkalaisille positiivisen kokemuksen metsäalan töistä
sekä lisätä heidän ymmärrystään kestävästä metsätaloudesta. Samalla heillä on mahdollisuus tienata omaa rahaa.
upm.fi

Vuonna 1939 vesi
voima pyöritti sahoja,
mutta työntekijät
ohjasivat tukit ja
laudat sahattaviksi.

KUVA U PM

Joutoalueiden metsitystuki on yksi
toimenpiteistä, joilla toteutetaan
hallitusohjelman mukaisia tavoitteita hiilensidonnan lisäämiseksi
ja maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jota on valmisteltu osana
maankäyttösektorin ilmastokokonaisuutta.
Tasavallan presidentti vahvisti lain metsityksen määräaikaisesta
tukemisesta 17.12.2020. Laki tuli
voimaan vuoden 2021 alusta, ja
se on voimassa vuoden 2023 loppuun. Metsitystukea on voinut hakea metsäkeskuksesta maaliskuun
alusta alkaen.
Lain mukaan tukea voidaan
myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen.
Aktiivisessa viljelykäytössä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää, joten tuen ehtona on, että
peltoalalle ei ole myönnetty maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.
Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon ennen tukipäätöksen tekoa. Tukea ei esimerkiksi
myönnetä ympäristö- ja luontoarvoiltaan merkittävien alueiden, kuten niittyjen, ahojen, ketojen tai
hakamaiden metsittämiseen.
Tavoitteena on, että metsitettävillä aloilla edistetään myös monimuotoisuutta esimerkiksi kasvattamalla useita eri puulajeja.
Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille. Tuki
muodostuu kiinteästä kustannus
korvauksesta sekä hoitopalkkiosta,
jotka kumpikin perustuvat keskimääräisiin, laskennallisiin hehtaarikohtaisiin kustannuksiin.
Metsitettävän alan tulee olla
yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin
vähintään 20 metriä leveä. Alan
tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva.
mmm.fi

Tänä vuonna UPM
panostaa erityisen
paljon turvallisuusasioihin sopimusyrittäjiensä kanssa.
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Uudet metsän
omistajat
ryhtyivät heti
toimeen
Metsän ostaminen ei ollut käynyt
edes Tea ja Kalevi Huhtisen
mielessä, mutta kun tilaisuus aukeni,
heistä tuli aktiivisia metsänomistajia.
Nyt Huhtiset istuttavat taimia ja
raivaavat palstallaan minkä ehtivät.
T EK STI TA IN A S A A R IN E N | K U VAT A N T T I V ETTEN RAN TA

12

–

METSÄN HENKI 1/21

13

”Oikeastaan
vähän yllättikin,
miten helppoa
kaikki on ollut.”

H

elmenharmaa jäkälä
rouskahtelee tutusti
askeleen alla Tea
ja Kalevi Huhtisen lähimetsässä
Raumalla.
Kuusikko kätkee
maisemasta omakotitaloalueen, ja männyt
tavoittelevat meri-

tuulen kuljettamia pilviä.
Huhtisten omassa metsässä Leppävirralla, Valkeisenlammen rannalla on hyvin samanlaista.
”Me tunnetaan siellä jokainen puu”, Kalevi Huhtinen sanoo.
16 hehtaarin metsäpalstalla on kävelty ja katseltu
paljon, talvella lumikengät jalassa. Itse istutetut 1 600
kuusentainta ovat lähteneet kasvamaan hyvin.
”Ei niillä taimilla nyt ihan nimiä ole, mutta kyllä
niiden kasvua on todella seurattu. Onnistumisen
tunne on valtava”, sanoo Tea Huhtinen.
Huhtiset ovat uusia metsäomistajia. Kuusi vuotta
sitten tuttu maisema mökkilammen toisella rannalla
muuttui yllättäen omaksi metsäpalstaksi. Mullistava
päätös oli helppo. Ehkä siksi, että sitä harkittiin puolisen vuotta. Metsän omistaminen ei ollut aikaisemmin edes käynyt mielessä.
”Eikä olisi nytkään, ellei tätini olisi ollut myymässä omaa palstaansa”, Tea Huhtinen sanoo.
Tiedonhalu oli heti kova. Huhtiset ottivat yhteyttä
UPM Metsään, jonka asiantuntijat perehdyttivät,
opastivat ja kouluttivat. Metsänhoitosuunnitelman
tekeminen sujui helposti, eikä epäselvyyksiä tai epävarmuutta jäänyt.
14
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Kalevi Huhtinen kiittää hyvää palvelua.
”Oikeastaan vähän yllättikin, miten helppoa kaikki
on ollut. Mitä onkaan keksitty kysyä, selkeät vastaukset ovat tulleet sähköpostiin seuraavana päivänä.”
MYYNTISUUNNITELMASSA KÄYTIIN LÄPI, MITÄ

 annattaa myydä ja milloin. Ensimmäiset puukaupat
k
tehtiin UPM:n kanssa.
”Meillä olikin heti myyntitilaista puustoa”, Kalevi
Huhtinen sanoo.
Nyt palstalla on kasvun eri vaiheissa olevaa mäntyä ja kuusikkoa. Se on Huhtisten mukaan hyvä – vaativaa ja työlästä mutta kiinnostavaa.
Huhtiset ovat nauttineet joka hommasta. On ollut
hauskaa ja kiehtovaa oppia uusia asioita, kuten istuttamaan taimia. Tämän taidon Huhtisille opetti UPM
Metsän metsäasiakasvastaava Petri Miettinen.
”Hän tuntee nyt meidän metsät ja vieressä olevat
Tean isänkin metsät. Koko alue on hänelle tuttu.”
Tea Huhtinen oli isänsä mukana nuorena hirvimetsällä, mutta metsänhoitokokemusta hänellä ei
ollut, kuten ei ollut puolisollakaan.
”Ellei Kalevi olisi tästä innostunut, en minäkään
varmasti olisi.”
Metsän omistaminen on tuonut tuttuun lammentakaiseen mökkimaisemaan uusia näkökulmia. Maisemasta löytyy puita, maastoa ja kasvustoja. Huhtiset
oppivat lukemaan metsää.
Metsänhoitosuunnitelma vain lisäsi innostusta.
Marssittiin rautakauppaan ja ostettiin turvakengät,
kypärät, moottorisaha ja raivaussaha. Hyvät ulkoiluvarusteet metsänkulkijoilla oli jo valmiiksi, nyt hankittiin metsätöitä kestävät vaatteet.
”Harvennuksella aloitettiin, se oli se ensimmäinen
työ. Me haluttiin, että meidän metsä on hyvässä kunnossa”, Kalevi Huhtinen sanoo.

METSÄNOMISTAJIEN
ARVOT

HUHTISILLA ON MATKAA METSÄPALSTALLEEN 430

 ilometriä. He ovat tavallista aktiivisempia etämetk
sänomistajia, vaikka raivaushommiin ei ihan joka viikonloppu ajellakaan.
”Ei haittaisi, jos se olisi lähempänä. Ajattelen
usein, mitä omalle metsälle kuuluu. Tekeminen ei
lopu. Jos se olisi lähempänä, sinne menisi useammin.
Kuka tietää, ehkä siellä sitten olisi kaiken aikaa, ei
sekään hyvä olisi”, Kalevi Huhtinen sanoo.
Metsäasiakasvastaava Petri Miettisen mukaan
metsän omistaminen onnistuu nykymaailmassa mainiosti etänä. Neuvonta voidaan hoitaa sähköpostilla
tai UPM Metsä -verkkopalvelussa kartta-, kuva-, laskelma- ja tarjousliitteineen.
”Sopimukset voidaan hoitaa sähköisillä allekirjoituksilla, saman pöydän ääressä ei tarvitse olla.”
Miettinen on mielellään yhteyksissä asiakkaisiinsa
vähintään kerran vuodessa. Asiakas voi ottaa yhteyttä
myös itse. Alussa kartoitetaan metsän mahdollisuudet ja asiakkaan toiveet eli se, miten hän haluaa
metsäänsä hyödyntää. Jatkossa seurataan kehitystä.
Toisinaan on hyvä tavata metsässä.
”Jos on toimenpiteitä, kuten lannoitusta vaativia
kasvuhäiriöitä, asia on helpompi hahmottaa, kun ne
puut näkee.”

1
2

Metsänomistajat
kokevat saa
neensa kaikkiin
kysymyksiinsä no
peasti vastauksen
UPM Metsältä.

3

TYÖNTEKO.

”Haluamme, että meidän metsämme on
hyvässä kunnossa”,
sanoo Kalevi Huhtinen.
PITKÄJÄNTEISYYS.

”Metsä on varma ja
vakaa sijoitus mutta ei
ainoastaan sitä. M
 eillä
on nyt myös mahdollisuus seurata läheltä metsän ja luonnon kehittymistä aikojen saatossa”,
hän jatkaa.
SUKUYHTEYS. ”Tuntuu hyvältä, että meidän metsämme on
kiinteä osa suvun metsäaluetta”, Tea Huhtinen
sanoo.
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Huhtiset ovat
liikunnanopetta
jia. Ammatti on
helppo yhdistää
etämetsän
omistamiseen
pitkien lomien
ansiosta.

ON VAIN HYVIÄ
KYSYMYKSIÄ
Uusimetsanomistaja.fi-sivusto on
hyödyllinen tietopankki noviiseille.
1. PEREHDY METSÄÄSI

Sivulta voit ladata Uuden metsänomistajan o
 ppaan. Opas on selkeä
ja käytännönläheinen perustietopaketti siitä, mihin ryhdyt. Metsätieto-
tietopankki taas selvittää, mitä
kaikkea metsä on ja mitä sen kasvukierrossa tapahtuu.
2. MIETI, MITÄ METSÄLTÄSI HALUAT

UPM Metsän podcasteissa ja artikkeleissa käsitellään sekä ajankohtaisia että ikuisia aiheita. UPM Metsä
-sovellus laskee metsäsi arvon.
3. KYSY

Asiakaspalvelu vastaa kysymyksiisi
puhelimitse, sähköpostitse ja chatissa. Ota yhteyttä!
3. TUNNE EPÄILYKSESI

”Viisi harhaluuloa metsän omistamisesta”-pointtilista on kätevä vastauspaketti keskusteluissa niiden kanssa,
joille metsän omistaminen on uutta.
4. SAMA YOUTUBESSA

HUHTISET TYÖSKENTELEVÄT LIIKUNNANOPETTAJINA, JA

ammatti syyslomineen sopii etämetsänhoitoon
hyvin. He myös vievät yläkoululaisia metsään
suunnistamaan.
On lapsia, jotka eivät ole koskaan käyneet metsässä, mutta Huhtisten oppilaat tulevat Rauman
ympäristöstä, ja heille metsä on tuttu paikka. He
myös pitävät suunnistamisesta.
Tea Huhtiselle metsä on rentoutumispaikka,
johon ei kyllästy. Sitä nautintoa ei ole metsäomistajuuskaan vähentänyt. Oma metsä on vain erilainen.
Siellä liikkuu ja sitä katsoo toisin: taimia lähes tervehtii ja kysyy vointia.
”On kiva huomata, miten itse istutetut taimet
lähtevät kasvamaan. Se on meidän iso puutarha.
Kotipuutarhassa ei ole ollut juuri onnistumisia. Ehkä
tämä mittakaava on sitten parempi.”
KOTONA RAUMALLA HUHTISET PUJAHTAVAT METSÄÄN

herkästi. Työpäivän jälkeen pienikin käynti tekee
hyvää, rentouttaa ja rauhoittaa. Sinne jäävät harmit,
ja ajatukset selkiytyvät.
Kummankin lapsuuden metsä on Itä-Suomessa.
Tea Huhtisella se on sama, josta pari omistaa nyt
palstan.
Siellä on ollut vanhempien kesämökki ja
Valkeisenlammen rannalla isän soutuvene.

Kalevi Huhtisen metsämuistoissa rivakasti poimitut marjat ropisevat ämpäriin lapsuuden kesämökillä
Liperissä, Pohjois-Karjalassa.
”Ei se marjastus aina kivaa ollut, mutta ei sitä ollut
liikaakaan.”
Metsän omistamisessa konkretisoituu pitkäjänteinen, sukupolvet ylittävä työ. Huhtisilla metsä yhdistää kolme sukupolvea.
Tean isän metsäpalsta on vieressä, ja metsänhoidosta kiinnostunut nuorempi poika Valtteri, 17, on
kokenut istuttaja.
Kuusi vuotta sitten hän pisti maahan 400 tainta.
Ensi kesänä taimien istuttaminen jatkuu koko perheen voimin.
Tea Huhtisesta tuntuu erityiseltä ja merkitykselliseltä, että he omistavat nyt palan tutun Valkeisenlammen rantaa suvun maiden keskellä.
”Lampi on kuin sydän.”
Metsätöiden taloudelliset tulokset ulottuvat
tulevaisuuteen.
”Emme edes tiedä, miten kauas”, Kalevi Huhtinen
sanoo.
Huhtiset pitävät metsää varmana sijoituksena,
ja sijoituskohde se heille onkin. Vaikka tuotto ei
tarjoa pikavoittoja, ei ole tarvetta tehdä kiireisiä
ratkaisujakaan.
”Mikään ei ole päivän päälle.”

Uusi metsänomistaja -videot ovat
puolen minuutin tietoiskuja muun
muassa harventamisesta, luonnon
huomioimisesta ja maanmuokkauksesta.
uusimetsanomistaja.fi

”On kiva huomata, miten
itse istutetut taimet lähtevät
kasvamaan. Metsä on
meidän iso puutarha.”
KATSO VIDEOLTA LISÄÄ HUH
TISTEN AJATUKSIA METSÄSTÄ.

youtube.com/upmmetsa
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METSÄHOMMISSA METSÄNHOIDON SUUNNITTELU

3×

Mitä seu
raavaksi?

HOIDA METSÄÄ

Kevät on metsänhoitotöiden suunnittelun ja
tilausten aikaa. Pyydä UPM:n asiantuntija
mukaan metsäkäynnille.
TEKST I M A R KKU P U L KKI N E N K U VAT U P M J A VA S TAVA L O

Tilaa lannoitus maaliskuun aikana.
Se voi antaa kivennäismailla yli
10 prosentin tuoton pääomalle.

1

Tarkasta taimikonhoitotarpeet
Uudistustyöt – muokkaus ja istutus –
ovat suurin investointi metsään. Taimikoista
on syytä pitää hyvää huolta. Nyt kannattaa
kiertää nuoret metsät läpi ja katsoa, onko
4–6-vuotiaissa taimikoissa varhaisperkauksen tai vanhemmissa taimikoissa taimikonhoidon tarvetta.
Kun lehtipuiden latvat ylittävät viljelypuiden mitan, on
syytä tarttua raivaussahaan tai tilata ammattilainen hoitamaan taimikko kuntoon. Puut kasvavat kunnolla vain
silloin, kun niillä on riittävästi valoa ja ravinteita. Nuoren
metsän hoitoon voit hakea Kemera-tukea.

2

Tilaa lannoitus
Lannoitus antaa sijoitetulle rahalle yleensä
yli kymmenen prosentin tuoton. Kannattaakin selvittää asiantuntijan kanssa, löytyisikö
omasta metsästä sopivaa lannoituskohdetta.
Lannoitus toteutetaan yleensä toisen harvennuksen jälkeen, 10–20 vuotta ennen päätehakkuuta. Se tuo parhaan
tuloksen kivennäismaiden havumetsissä. Lannoitus ehtii
vielä tulevalle kesälle, kun tekee tilauksen UPM:n paikalliselle asiakasvastaavalle maaliskuun aikana.

3

Kartoita ensiharvennuskohteet
Ensiharvennus on 20–30 vuoden kuluttua istutuksesta toteutettava hoitohakkuu, joka lihottaa jäljelle jäävät puut kovaan
kasvuun. Ensiharvennus tuottaa jo pientä
metsätuloakin.
Ensiharvennuskohteet kannattaa selvittää kevättalven
aikana asiantuntijan kanssa. Metsäammattilaisen voi pyytää metsäkäynnille, ja samalla voidaan käydä läpi kaikkien
kuvioiden hoitotarpeet. UPM:n asiantuntijapalvelu on
maksutonta.
18
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Tarkasta myyrien ja tukkimiehen
täin mahdolliset tuhotyöt heti
lumien sulettua.

VARAA
KESÄN
TAIMIKONHOITO
NYT

”Taimikon
hoidosta
ei kannata
tinkiä”
UPM Metsän metsäasiakasvastaava
Kaija Kokkala

Ensiharvennus tuo puukauppatuloa ja kiihdyttää kasvua. Pyydä
asiantuntijalta suunnitteluapua.

19

PAPERINTUOTANNOSTA
KOHTI UUTTA
SUUNTAA
Suomi elää edelleen metsästä, kunhan murrosvaiheesta
päästään eteenpäin. Puuta tarvitaan jatkossakin uusiin
tuotteisiin, joita kehitetään monella rintamalla.
T E K S T I MIN N A K ALAJOK I | KUVAT G ETTY I MAG ES
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Yksi merkittävä suunta on
puurakentamisen kasvu,
jota ilmastokeskustelu
vauhdittaa.

ONNEKSI PUUPOHJAISET RAAKA-AINEET TAIPUVAT

uusiksi tuotteiksi. Itse asiassa kaikki tällä hetkellä
fossiilisista raaka-aineista valmistetut tuotteet voi
tehdä puusta, mutta ihan näin pitkällä ei vielä olla.
”Elämme murrosvaihetta”, Hetemäki sanoo.
1980-luvun lopun ja vuoden 2000 välillä puun
jalostusarvo per kuutiometri tuplaantui, kun Suomi
oli paperituotteiden kehityksen kärjessä.
”Viime vuosina jalostusarvo on sitä vastoin
laskenut, kun paino- ja kirjoituspaperin tuotanto on
vähentynyt. Nyt etsitään uutta suuntaa.”
Uudet sellupohjaiset tuotteet eivät vielä korvaa
tätä laskua. Niiden volyymit ovat niin pieniä, ettei
vät kalliitkaan tuotteet riitä paikkaamaan paperin
tuotannon vähenemisestä johtuvia jalostusarvon
menetyksiä.
Maailmanlaajuinen pyrkimys päästä eroon
22
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Milj. tonnia
10

2019
VIENTIMÄÄRÄT, MILJ. TONNIA

8

Paino- ja kirjoituspaperi*
Muu paperi
Kartonki
Yhteensä
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PAINO- JA
KIRJOITUSPAPERI*
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0
11

a vainsana. Sahatavara ja paperituotteet ovat hallin
neet mennyttä sataa vuotta, mutta tästä eteenpäin
tuotteita on oltava useita.
Uusia käyttökohteita löytyy sairaalatarvikkeista
tekstiiliteollisuuteen ja toisen sukupolven biopoltto
aineisiin. Parhaimmillaan sellusta voi kehittää tuot
teita, joista hyötyy koko yhteiskunta.
Puun kuitujen sidosaine ligniini voi korvata
fossiilipohjaisia fenoleita hartsissa, jota tarvitaan
esimerkiksi vaneri- ja huonekaluteollisuudessa. Liu
kosellusta voidaan tehdä tekstiiliteollisuudessa käy
tettävää viskoosikuitua.
Lääketeollisuuden tarpeisiin on kehitetty muun
muassa nanoselluloosapohjaista hydrogeeliä, joka
soveltuu 3D-solukasvatukseen.
”Lääketieteen sovelluksissa ollaan mielenkiintoi
sen ja kehittyvän liiketoiminnan äärellä. Nämä ovat
selvästi korkeamman jalostusarvon ja lisäarvon tuot
teita. Puukuitupohjaiseksi volyymituotteeksi ovat
nopeasti nousseet kertakäyttömaskit, mikä osoittaa
sen, että uusia käyttökohteita voi putkahtaa mistä
vaan”, Nieminen sanoo.
Tuotekehitystä tapahtuu monella rintamalla,
mutta kehitys kaupallisesti kannattavaan massatuo
tantoon vie vielä aikaa.

1970

20

MONIPUOLISTAMINEN ON TUOTEKEHITYKSEN

1960

20

tuotteiden kysyntää.
”Metsäteollisuuden uudet investoinnit seuraavat
megatrendejä ja EU-vaatimuksia. Suunnittelemme
Kotkaan tai Rotterdamiin uusiutuvaa dieseliä tuot
tavaa biopolttoainetehdasta, ja Saksaan rakennetaan
fossiilisia raaka-aineita korvaavaa biokemikaaliteh
dasta”, Nieminen kertoo.
Uusien tuotteiden raaka-aineina voivat olla esi
merkiksi sellutehtaan sivutuotteet, kuten mäntyöljy,
ja puupohjaiset jakeet muilta tuotantolaitoksilta ja
metsästä.
Hetemäki korostaa, että kaikki puuperäinen bio
massa, mukaan lukien hakkuutähteet ja tuotannon
jakeet, on käytettävissä uusiin tuotteisiin. Ne voivat
olla yhtä arvokkaita kuin kuitupuun runko.

–2,3
–4,8
–11,3
–7,6

MUU PAPERI
0

10

öljypohjaisista tuotteista lisää biopohjaisten sellu

Kartonki
Muu paperi
Paino- ja kirjoituspaperi*
Yhteensä

5,0
0,6
3,6
9,3

* ml. sanomalehtipaperi

2
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aperintuotannon vähene
misestä huolimatta metsä
teollisuuden tulevaisuus on
lupaava. Maailman mega
trendit suosivat vahvasti
puuta, ja uusia puupohjaisia
tuotteita kehitellään kovaa
vauhtia. Paperintuotannon
romahdus on kuitenkin ollut
kova isku.
”Paperin tuomat vientitulot ovat tällä vuosituhan
nella puolittuneet, eikä paperin kysyntä enää elvy
entiselle tasolleen”, sanoo Lauri Hetemäki.
Hetemäki on Euroopan metsäinstituutin apulais
johtaja ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätie
teellisen tiedekunnan työelämäprofessori.
UPM Metsän operaatiojohtaja Tero Niemisen
mukaan paperintuotanto voi silti jatkua Suomessa,
kunhan kustannuskilpailukyvystä pidetään kiinni.
”Laadullisesti suomalainen paperi on erinomaista
ja kestävyyskriteerit sertifiointeineen täyttyvät kirk
kaasti, mutta tuotelogistiikassa keskieurooppalaiset
tehtaat ovat vahvoilla. Raaka-aineen ja työn kustan
nusten pitää olla kilpailukykyisiä, koska meiltä on
vielä laivamatkakin markkinoille”, Nieminen sanoo.

PAPERIN JA KARTONGIN VIENTI 1960–2019

MUUT

4%
EUROMAAT

MUU EUROOPPA

34 %

6%

MUUT EU-MAAT

7%
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Eurooppalaisen metsä
teollisuuden pitäisi näyttää
suuntaa metsäbiotalouden
kehittämisessä.
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UPM

K U VA

METSÄLLÄ ON VAHVA ROOLI ILMASTONMUUTOKSEN

torjunnassa, ja tätä Hetemäki toivoo tarkastelta
van laajemmin. Usein vaaditaan, että puusta tehtäi
siin vain hyvin pitkäikäisiä tuotteita, jotka sitovat
hiiltä niin pitkään kuin esimerkiksi puurakennus
pysyy pystyssä. Hetemäki pitää tätä pitkälle vietynä
yksinkertaistuksena.
”Ajatellaanpa esimerkiksi tekstiiliteollisuutta,
joka on hyvin öljypohjaista synteettisine k
 uituineen.
Vaikka puupohjaisten tekstiilien käyttöikä on
lyhyempi kuin puutalon, voivat puupohjaisen
raaka-aineen ilmastohyödyt olla lyhytikäisten
kin tuotteiden kohdalla merkittävät, kun kyse on
massatuotannosta.”
Hetemäen mukaan pelkkä hiilinieluihin kes
kittyminen ei riitä ratkaisemaan monimutkaista
ongelmaa.
”EU:n osuus maailman metsäalasta on vain neljä
prosenttia, Brasilian 12 ja Venäjän 20. Näin ollen
EU:n hiilinielu ei globaalista näkökulmasta voi kos
kaan olla käänteentekevä, vaikka senkin toki pitää
kasvattaa omia hiilinielujaan.”
Sitä vastoin EU:n osuus maailman metsäteolli
suustuotteiden viennin arvosta on yli 40 prosenttia.
”Eurooppalaisen metsäteollisuuden pitäisi näyt
tää globaalia suuntaa metsäbiotalouden kehittämi
sessä. Ihmiset eivät lakkaa ostamasta vaatteita ja
pakkaamasta tuotteita, joten uusille, kestävämmille
ratkaisuille riittää kysyntää”, Hetemäki näkee.

HU

ja rohkeita avauksia uusille toimialoille.
UPM ja kahviyhtiö Paulig ovat esimerkiksi tuoneet
markkinoille ympäristöystävällisen kahvipakkauk
sen. Sen raaka-aineista yli puolet pohjautuu mäntyöl
jyyn, jota jää tähteeksi selluntuotannosta.
Tekstiiliteollisuuden uusia innovaatioita Hete
mäki vertaa paperiteollisuuden kulta-aikoihin.
”80–90-lukujen vaihteessa Suomi kiilasi painopa
perialan kehityksen kärkeen siksi, että meillä oli laa
jaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tästä muodostui vahva,
tuotantoa ruokkiva klusteri. Puun hyödyntäminen
tekstiiliteollisuudessa on synnyttänyt samankaltaista
klusteria.”
Toinen merkittävä suunta on puurakentamisen
kasvu, jota ilmastokeskustelu vauhdittaa.
Alalla on siirrytty valmiselementtien ja moduu
lien ansiosta tehdasvalmistukseen, mikä alentaa
tuotantokustannuksia, lyhentää rakentamisen kestoa
ja mahdollistaa myös kerrostalojen rakentamisen
puusta.
Puurakentamisen suosio vauhdittaa tukkipuun
kysyntää. Pohjoisen pitkäkuituinen puuaines on laa
dukasta, eikä se kilpaile esimerkiksi eukalyptuksen
kanssa.
Hitaasti kasvanutta, tiukkasyistä mäntyämme
arvostetaan myös puusepänteollisuudessa kautta
Euroopan.
Luonnonvarakeskus Luken arvion mukaan
metsäteollisuuden tuotanto ja vienti elpyvät paino- ja
kirjoituspaperia lukuun ottamatta tänä vuonna.
”Kaikelle puutavaralle ja kaikille puulajeille riittää
kysyntää”, UPM:n Nieminen vahvistaa.
Hän muistuttaa, että metsä kannattaa pitää
hyvässä kasvukunnossa, jotta myytävä puu on
laadukasta.

PEU

UUSIEN TUOTTEIDEN KEHITYS VAATII KUMPPANUUKSIA

Sekapuustoisuutta kannattaa lisätä ilmastonmuu
toksen takia, sillä se suojaa metsää tuholaistuhoilta ja
lämpötilan vaihteluilta.
Puu ei Suomesta pian lopu, sillä vuotuiset hak
kuumäärät ovat pienemmät kuin metsien vuotuinen
kasvu. Vaikka puuta on 1960-luvulta tähän päivään
asti käytetty liki kolme miljardia kuutiota, metsäva
rat ovat samaan aikaan kasvaneet.
”Hyvän metsänhoidon ansiosta metsäkakkua
onnistutaan sekä syömään että kasvattamaan samaan
aikaan. Seuraavien vuosikymmenten haaste on met
säbiotalouden arvon, ei niinkään kuutioiden, kasvat
taminen”, Hetemäki sanoo.

K U VA R I I N
A

”Yksikään uusista tuotteista ei ehkä itsessään ole
liikevaihdoltaan tai merkitykseltään niin iso kuin
paperi on ollut, mutta yhdessä ne voivat olla. Toki
yksittäinenkin tuote voi olla hyvin tuottoisa, jos tuo
tanto saadaan skaalattua isoon mittakaavaan”, Hete
mäki sanoo.

Kun paperintuotanto vähenee,
uusia mahdollisuuksia haetaan
puupohjaisista
biokemikaaleista
ja tekstiileistä
sekä puurakentamisesta.
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TALOUS METSÄNHOITO

KASVATUSKETJUJEN VERTAILU

Hoidettu kasvatusketju tuotti 38 % korkeamman nettonykyarvon.
HOIDETTU TAIMIKKO

Jopa 20 mottia
lisää puuta

Toimenpide

Ajankohta
(vuotta)
Taimikon varhaisperkaus
4
Taimikonperkaus
10
Ensiharvennus
32
Harvennus
42
Uudistushakkuu
57
Yhteensä		

Toimenpide

Ajankohta
(vuotta)
Ensiharvennuksen ennakkoraivaus
27
Ensiharvennus
27
Harvennus
42
Uudistushakkuu
57
Yhteensä		

TEKST I M I NNA KA L A J O K I K U VA VA S TAVA L O

Hyvin hoidettu
sekametsä tuottaa
usein yksilajista
enemmän ja
kestää myös sään
vaihtelua.

tuottavuutta, mitä sille oikein
kannattaisi tehdä? UPM Metsän tuotepäällikkö Ella Kaivola
nostaa tuottavimmaksi toimenpiteeksi taimikonhoidon. Sen kustannukset ovat vähäiset verrattuna siihen, että hoitamattomasta
metsästä saa vähemmän tuottoja.
”Olennainen työ on 4–6 vuoden
päästä istutuksesta tehtävä varhaisperkaus, jonka ansiosta taimet
pääsevät kasvamaan suoriksi ja
järeiksi. Varsinainen taimikonharvennus tehdään tämän jälkeen.”

arvokasta tukkipuuta n
 opeammin
ja varmemmin kuin hoitamaton.
Hoitamaton taimikko tuottaa ensiharvennukseen paljon
runkoja mutta ei järeyttä, mikä
altistaa metsän myös sää- ja
sienituhoille.
”Ensimmäiset kymmenen
vuotta taimista kannattaa pitää
yhtä hyvää huolta kuin pienistä
lapsista”, Kaivola kiteyttää.
Luonnonvarakeskus Luken
laskelmien mukaan euron panostus taimikonhoitoon johtaa
noin kolmen euron lisäykseen
kantorahatuloissa.

TAIMIKONHOIDON TULOKSET

näkyvät kaikissa tulevissa hakkuissa: hoidettu metsä tuottaa
26
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TOINEN TUOTTOISA T
 OIMENPIDE

on kasvatuslannoitus. Se on

ajankohtainen ensiharvennuksen
ja uudistushakkuun välissä. Siitä
on tosin hyötyä vain, mikäli edeltävät hoitotoimenpiteet on tehty
oikeaan aikaan.
Kertalannoitus voi tuottaa
jopa 15–20 mottia lisää puuta
hehtaaria kohden vaikutusaikanaan. Kasvatuslannoite vaikuttaa
6–8 vuotta, ja hyödyt näkyvät jo
seuraavassa harvennuksessa tai
uudistushakkuussa.
SOPIVILLE TURVEMAILLE VOI MYÖS

tehdä tuhkapohjaisen
terveyslannoituksen ravinnepuutoksia paikkaamaan. Esimerkiksi
vanhoilla pelto- ja kaskimailla
esiintyy usein boorin puutetta.

Nykyarvo
€ (4%)
–350
–474
328
486
2 148
2 138

Kassavirta
€/ha
–420
134
748
11 955
12 417

Nykyarvo
€ (4%)
–170
54
169
1 495
1 548

HOITAMATON TAIMIKKO

Metsätilan kannattavuutta voi parantaa
aktiivisella metsänhoidolla. Tärkeimmät
toimenpiteet ovat taimikonhoito ja lannoitus.

JOS HALUAA PARANTAA METSÄNSÄ

Kassavirta
€/ha
–350
–600
984
2 159
17 171
19 364

”Ensimmäiset
kymmenen vuotta
taimista
kannattaa
pitää yhtä
hyvää huolta
kuin pienistä
lapsista.”

UPM alkaa pian tarjota pienten
kohteiden terveyslannoitukseen
kätevää ”reppuratkaisua”, jossa
metsuri levittää nestemäisen boorilannoitteen maasta käsin.
HYVIN KASVAVA PUU SITOO

tehokkaasti hiiltä. Ilmastonmuutos vaatii puulajiston monipuolistamista, mikä myös parantaa
metsän kannattavuutta.
Monimuotoinen metsä on vastustuskykyisempi ja nopeakasvuisempi kuin yksilajinen ja näin
myös taloudellisesti tuottavampi.
Esimerkiksi kuusi on altis myrskyja kirjanpainajatuhoille.
Uuden taimikon puulajisuhteen valinnassa kannattaa harkita

Kasvatusketjujen vertailu on tehty Motti-ohjelmalla tuoreen kankaan kuusikossa Etelä-Suomessa.
Metsänuudistamiskustannukset ovat molemmissa samat eikä niitä ole sisällytetty laskelmaan.

sekapuustoa, sillä jo ensimmäisen
harvennushakkuun koittaessa kasvupaikan ilmasto on erilainen.
METSÄNHOIDON TUEKSI ON

s aatavilla paljon tietoa. Julkisin
varoin kerätään kattavaa metsävaratietoa, ja UPM Metsä -verkkopalvelun kautta voi ottaa yhteyttä,
jos haluaa tilata omaan metsäänsä
räätälöidyn kymmenvuotisen
metsänhoitosuunnitelman.
Suunnitelma elää metsänomistajan toiveiden mukaan.
Hoitoehdotukset ja lannoituskelpoiset kohteet löytyvät parilla
klikkauksella.
”Verkossa asioita voidaan pallotella ja pohjustaa monipuolisesti.

Lisäksi tapaamme metsänomistajia ja jalkaudumme maastoon
aivan kuten ennenkin.”
Metsänhoidossa maltti on valttia. Puukaupat kannattaa tehdä
silloin, kun se on metsän järeyden
kannalta ihanteellista.
”Harvennushakkuut tuottavat
tuloa ja nopeuttavat puun järeytymistä. Niitä ei kannata jättää
väliin hintojen mahdollista supervuotta odotellessa, sillä tällöin
metsään voi kertyä esimerkiksi
lumituhoja.”
Oman puukauppakohteen houkuttelevuutta voi lisätä kasvattamalla myytävän leimikon kokoa
ja pitämällä huolta metsäteiden
kunnosta.

UPM Metsän
tuotepäällikkö
Ella Kaivola
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TALOUS SERTIFIKAATIT NUMEROINA

NEUVONANTAJA TALOUS

upmmetsa.fi/metsapalvelut/
kestavyyspalvelut/fsc-ryhmasertifiointi
*PEFC/02-44-41, FSC N003385
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2,0

2018

18,0

1,8

2017
2016
2015

17,8
16,6

1,6

CoC

Painotalo

1,5

17,6

1,2

2014

21,8

1,0

2013

21,8

0,46

2012

21,8

0,43

= PEFC-sertifioidut metsät Suomessa (milj. ha)
= FSC-sertifioidut metsät Suomessa (milj. ha)
LÄHTEET: PEFC Suomi ja FSC Suomi

Kirjakauppa

FM = Metsänhoidon sertifikaatti
CoC = Alkuperäketjun sertifikaatti
TL = Tavaramerkkilisenssi

TL

Mistä sijoitustuottoprosentti kertoo?
Metsään sitoutuneen pääoman suhteellisesta
tuotosta. Se muodostuu vuotuisen puun kasvun sekä
liiketuloksen kautta. Tuottoon vaikuttavat tilivuoden

19

18

20

20

17
20

16

15

20

20

14

4,8 %

4

Puuston
nettokasvun arvo
Tulot

3
2

Sijoitustuotto
keskimäärin

1
0
–1
–2
19

18,3

CoC

5

20

2019

Paperitehdas

6

18

2,2

Kulut

7

20

18,3

Sijoitustuotto %
8

17

2020

0

20

PEFC-sertifiointia on tehty vuodesta 1999
lähtien, FSC-sertifiointia vuodesta 2012.

50

16

SERTIFIKAATTIEN KEHITYS SUOMESSA

100

20

Sellutehdas

Liiketulos keskiarvo
149,66 €/ha

15

CoC

150

20

=1 000 000 ha

Puuston
tuottokunnosta
kannattaa
huolehtia.

Liiketulos €/ha

20

Sertifioitu metsä

200

14

FM

PEFC-sertifioitua metsää
18 300 000 ha

Mitä liiketulos kertoo?
Tietyn ajanjakson rahamääräisen tuloksen, jossa
metsätalouden tuloista vähennetään metsätalouden menot. Se ei kuitenkaan ota huomioon puustopääoman muutoksia. Mikäli hakkuut ovat jatkuvasti
puuston kasvua suuremmat, se johtaa tuotantokoneiston eli puuston pienenemiseen.
Liiketulos antaa silloin liian hyvän kuvan metsätalouden kannattavuudesta, jos puustopääomaa
syödään rajusti. Jos hakkuut ovat jatkuvasti kasvua
pienemmät, liiketulos näyttää liian huonolta, koska
metsään jäänyt kasvu kartuttaa metsän arvoa ja tulevia hakkuumahdollisuuksia.
Puuston tuottokunnosta kannattaa huolehtia,
koska siihen sitoutuu paljon pääomaa. Oikea-aikainen taimikonhoito on varma ja kustannustehokas
keino vauhdittaa alkuvaiheessa puuston kasvua. Harvennushakkuissakaan ei pidä vitkastella, jotta puusto
järeytyy nopeammin arvokkaaksi puusadoksi. Ikääntyvästä puustosta tulee kasvun hiipuessa ja lahovaurioiden uhatessa huono pankki. Se on paikka tehdä
päätehakkuulla tulosta ja antaa tilaa uudelle kasvulle.
Tavoiteltaessa korkeaa kannattavuutta onnistuminen metsänuudistamisessa on tärkeää, ettei kasvutappioita ilmaannu uuden kasvun lähtöruudussa.

20

FSC-sertifioitua metsää
2 200 000 ha

tulot ja kustannukset sekä pystypuuston nettokasvun arvo. Näin saatu tuotto suhteutetaan hakkuuarvona laskettuun puustopääoman kaavamaiseen
markkina-arvoon.
Nettokasvun arvo on plusmerkkinen, jos puun
kasvun arvo on vuoden aikana suurempi kuin hakatun puun arvo. Nettokasvu menee miinukselle, jos
hakkuun arvo ylittää kasvun arvon.

13

SERTIFIOIDUT METSÄHEHTAARIT
SUOMESSA 2020

• Yritys, tuotantolaitos tai toimipiste voi
käyttää FSC- tai PEFC-serifikaattia tuoteissaan, jos se hakee alkuperäketjun
sertifikaattia (Chain of Custody, CoC).
Sillä varmistetaan, että tuotteen puu on
peräisin sertifioidusta metsästä.
• Sertifioidut yritykset, tuotantolaitokset ja
toimipisteet Suomessa:
FSC: 317 CoC-sertifikaattia
PEFC: 519 CoC-sertifikaattia

Tuotepäällikkö,
metsävarallisuuspalvelut
UPM Metsä

Miten metsätalouden kannattavuus muodostuu
ja miten se yleensä mitataan?
Pelkistetysti metsätalouden kannattavuus muodostuu markkinaympäristössä metsänomistajan
päätöksistä koskien puun myymistä ja metsänhoidon
toimenpiteitä, jotka vaikuttavat puuston kasvunopeuteen, järeytymiseen ja laadun kehittymiseen.
Kannattavuutta voi punnita esimerkiksi liiketuloksella ja sijoitustuottoprosentilla.

13

• Näistä PEFC-sertifioituja on 90 % ja
FSC-sertifioituja 10 %.
• UPM:n metsät Suomessa on sertifioitu
kokonaan sekä PEFC- että FSCjärjestelmillä.

ALKUPERÄKETJUN SERTIFIKAATTIEN
SUOSIO NOUSEE

12

Suomen talousmetsistä
on sertifioitu 90 %.

20

20 vuoden ajan. Sertifioinnilla halutaan pitää huolta siitä, että metsiä
käytetään kestävällä tavalla.
Suomessa on käytössä kansainväliset PEFC- ja FSC®- sertifikaatit*.
”Kumpikin perustuu samanlaisiin
arvoihin eli ekologisiin, sosiaalisiin ja
taloudellisiin tavoitteisiin, mutta kriteerit poikkeavat. FSC-sertifikaatti on
hiukan vaativampi ekologisissa kriteereissä, PEFC-sertifioinnissa taas
Kansainpainotetaan talouvälisesti
dellisia ja sosiaasertifioilisia kriteereitä”,
dun puun
kertoo Maa- ja
kysyntä on
metsätaloustuotkasvanut
tajain Keskusliiton
metsäasiantuntija
tasaisesti.
Jukka Hujala.
Suomen metsistä suurin osa on
PEFC-sertifioituja, ja sertifikaattia
käytetään niin saha- ja selluteollisuudessa kuin pidemmälle jalostetuissa
tuotteissa. FSC-sertikaatin kysyntä on
suurinta sellupohjaisissa tuotteissa.
Kansainvälisillä markkinoilla sertifioidun puun kysyntä on kasvanut
tasaisesti. Hyvästä markkinakehityksestä kertoo myös alkuperäketjun sertifikaattien (Chain of Custody, CoC)
määrän kasvu. Alkuperäketjun sertifikaatilla esimerkiksi sellutuoteyrittäjä
voi varmistaa, että tuotteen puu on
peräisin sertifioidusta metsistä.

20

SUOMESSA ON SERTIFIOITU METSIÄ YLI

20

TEKST I J O N N A TA PA N A IN E N

12

Metsäsertifiointi kertoo vastuullisesti hoidetusta metsästä. Sertifioidun puun kysyntä
kasvaa tasaisesti, samoin alkuperäketjun sertifikaattien (CoC) määrä.

HEIKKI KALVILA

Metsätaloudessa voitot
realisoituvat hoidon ja
hakkuiden kautta

20

SUOMEN METSISTÄ
VALTAOSA SERTIFIOITU

Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaan
metsien taloudellinen merkitys metsänomistajille on lisääntynyt
selvästi. Siihen liittyvät taloudellinen tuloksellisuus ja turva.
Metsätalouden kannattavuudesta huolehtiminen onkin aina ollut
järkeenkäypää taloudenpitoa – eikä sitä tarvitse keksiä uudelleen.

ESIMERKKI METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

Kuvissa UPM Keski-Suomen y
 hteismetsän kannattavuutta kuvaavat liiketulokset
(€/ha) ja sijoitustuotot vuosina 2012–2019. Liiketulos edustaa yhteismetsän
osakkaille kuuluvaa voittoa ennen veroja. Se realisoituu hoitoinvestointien ja
puun myyntien kautta. Puustopääoman tuottoaste on ollut keskimäärin 4,8 %, ja
toimintavuosina puustoon on kertynyt osa tuotosta myös hakkuusäästöinä.
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Voiteita,
vaatteita
& implantteja

Mitä mullistavia ratkaisuja puupohjaiset materiaalit
tulevaisuudessa tarjoavat? Pyysimme tutkimusprofessori Tekla
Tammelinia visioimaan, miltä huominen voisi näyttää.
T E K S T I A N N A G U STA FSSON | KUVA P ETRI MU LARI

AVAAT JÄÄKAPIN JA NOSTAT ESIIN SPAGETTIVUOAN JA

margariinin. Molempien pakkaukset on valmistettu
selluloosasta. Kaadat spagettivuoan pannulle ja hämmennät ruokaa kestävästä biokomposiitista valmistetulla paistinlastalla.
Seuraavana päivänä haet lounastunnilla lähiravintolasta nuudeleita, jotka on pakattu biopohjaiseen pakkaukseen. Välipalaksi nautit jugurttia, jonka
sakeuttamisessa on käytetty nanoselluloosaa.
Kauluspaidassasi ei ole keinokuituja, sillä ne on
korvattu puupohjaisella kuidulla. Kun paita menee
likaiseksi ja työnnät sen pesukoneeseen, nanoselluloosasta valmistettu kalvo estää mikromuovien ja
muiden haitallisten aineiden pääsyn pesukoneesta
viemärin kautta vesistöön.
Lasiisi kelpuutat vain juomavettä, joka on puhdistettu nanoselluloosasuodattimella. Silloin siitä
on saatu talteen paitsi haitalliset aineet myös kulta,
kupari, hopea ja raskasmetallit. Kun lähdet illalla
tennistreeneihin, autosi moottorissa hyrisee sellunvalmistuksen sivuvirroista valmistettu biopolttoaine.
30
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Esimerkiksi tällaiselta huominen voisi näyttää, jos
tutkijoiden visiot puun eri käyttötavoista toteutuvat.
KUN FOSSIILISTEN RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖÄ

 yritään vähentämään, tutkijat ja yritykset ovat
p
kääntäneet katseen luontoon. Biomateriaaleilla pyritään korvaamaan muovia, kemikaaleja, tekokuitutekstiilejä ja polttoaineita.
Tutkimusprofessori Tekla Tammelin työskentelee varajohtajana VTT:n ja Aalto-yliopiston
yhteisessä FinnCeres-lippulaivaohjelmassa. Kansainvälinen tutkijaryhmä kehittää muun muassa
lignoselluloosaan ja nanoselluloosaan pohjautuvia
innovaatioita.
Sellukuitu on Tammelinin mukaan yksi inspiroivimmista materiaalitieteen tutkimuskohteista
tällä hetkellä. Siitä voi valmistaa lähes mitä hyvänsä
astioista pakkauksiin ja vaatteisiin.
Arkipäivän sovellusten lisäksi sellukuidusta
voi olla apua ihmiskunnan suurimpien ongelmien
ratkaisussa.

Tutkimusprofessori
Tekla Tammelin
tutkii tiiminsä
kanssa puun
uusia käyttömahdollisuuksia.
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PUUN TULEVAISUUS NÄIN SUOMESSA
UPM tekee yhteistyötä biomateriaalien tutkijoiden kanssa niin
Suomessa kuin kansainvälisesti. Pääpaino on materiaaleissa,
joissa on mahdollista yhdistää vuosikymmenten kokemus
uusimpaan tutkimukseen. Aiheeseen on perehtynyt johtaja
Pekka Hurskainen, joka vastaa UPM:n teknologiafunktion
strategiasta ja uuden liiketoiminnan kehityksestä.

Nanoselluloosaa
voi hyödyntää
esimerkiksi lääkkeissä, ruoassa,
pakkauksissa,
aurinkokennoissa
ja vaatteissa.

PEKKA HURSKAINEN

UPM:n teknologiafunktion
strategiasta ja uuden liiketoiminnan
kehityksestä vastaava johtaja

UPM on mukana
tutkimuksessa
Miten UPM tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkijoiden kanssa, Pekka Hurskainen?
Yhteistyö yliopistojen kanssa on laajentunut ja
monipuolistunut valtavasti kuluneen kymmenen
vuoden aikana. Ennen yliopistoverkostomme keskittyi sellu- ja paperiosaamiseen, mutta nyt meillä on
yliopistomaailmassa strategisia kumppaneita, joiden
kanssa meillä on yhteisiä tavoitteita ja hyvää vuoropuhelua. Tuemme sellaisten teknologioiden kehittämistä, joihin uskomme pitkällä aikavälillä.

”Suomalainen biopohjaisten materiaalien tutkimus on keskeisessä asemassa, kun puhutaan globaaleista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja
kuluttamiseen liittyvistä muutoksista, jotka ohjaavat
kestäviin materiaaliratkaisuihin ja -vaihtoehtoihin.
Olemme valtavan a rvokkaan materiaalin äärellä.”
Puukuidusta saatavaa geelimäistä nanoselluloosaa on tutkittu kiivaasti 2000-luvun puolivälistä
asti, mutta vasta nanotasolla opittiin, mitä kaikkea
selluloosa voi olla ja mitä sillä voi tehdä. Edelleen
Tammelin kuvaa nanosellua tutkimusalueeksi, joka
innostaa ja yllättää.
”Usein tulee miettineeksi, miksi tätä ei ole jo keksitty. Myös nuoria tutkijoita inspiroi mahdollisuus
olla mukana muuttamassa maailmaa tätä kautta.”
VTT TUTKII PARHAILLAAN MAHDOLLISUUKSIA KÄYTTÄÄ

puupohjaista biohiiltä korvaamaan akkujen grafiittia.
Biohiili voisi korvata myös aurinkokennoissa käytetyn platinan.
Puupohjaisia biomateriaaleja käytetään tulevaisuudessa yhä useammin myös lääketieteessä ja terveydenhuollossa. Bakteeriselluloosaa on jo kokeiltu
hyvin tuloksin implanteissa, haavojen hoidossa ja
keinoverisuonissa. Tutkimuksissa nanoselluloosa on
osoittautunut toimivaksi apuaineeksi lääkeaineiden
valmistuksessa.
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Bakteeriselluloosaa
on jo
kokeiltu
hyvin
tuloksin
implanteissa,
haavojen
hoidossa ja
keinoverisuonissa.

Nanoselluloosaa käytetään jo kauneudenhoitotuotteissa, joissa se parantaa esimerkiksi voiteiden
koostumusta. Tulevaisuudessa selluloosan nanorakenteita voidaan hyödyntää myös optoelektroniikassa ja linsseissä taittamassa valoa.
Metsäteollisuudelle materiaalitieteiden keksinnöt
avaavat uusia mahdollisuuksia. Kun kuitu- ja paperi
osaaminen yhdistetään biokemiaan ja fysiikkaan, sellusta syntyy valtavasti sovelluksia.
Luultavasti moni muovituote korvataan selluloosa-, hemiselluloosa- tai lingiinituotteella.
Muovia voi vähentää myös komposiittimateriaalien
avulla. Kansainvälisellä tasolla aihetta tutkitaan kiivaasti, ja kilpailu on kovaa. Miten pysymme mukana?
”Suomessa on aina ollut metsäosaamista, onhan
iso osa hyvinvoinnistamme metsästä peräisin. Metsä
tarjoaa tulevaisuudessakin hyvinvointia.”
Yksi etu on, että yritykset ja tutkimusmaailma
ovat yhdistäneet Suomessa voimansa. Tammelin on
työskennellyt yhdessä metsäteollisuuden kanssa
lähes koko tutkijanuransa ajan.
”Monesti on tullut tunne, että haluaisi saada
asioita nopeasti aikaan. Mutta ymmärrän yrityksiä
siinä, että on iso päätös lähteä arvioimaan, mikä on
liiketaloudellisesti kannattavaa viiden tai kymmenen
vuoden päästä. Tutkimusmaailmassa riskin ottamista
ei saa pelätä.”

Mitä tavallisen metsänomistajan olisi hyvä tietää nanosellusta?
Kaikki UPM:n valmistama nanoselluloosa tulee
suomalaisesta koivupuusta ja kulkee kotimaisen
sellutehtaan läpi. Se on materiaalina todella mielenkiintoinen. Siitä voi muokata kevyitä mutta hyvin
kestäviä rakenteita. Nanoselluloosa sopii myös haavanhoitotuotteeksi ja 3D-printtaukseen.
Materiaali on antanut mahdollisuuksia myös biolääketieteelle. Esimerkiksi Helsingin yliopisto käyttää valmistamaamme nanosellua yhteisissä tutkimushankkeissamme solukasvatusalustana.
Teimme perustyömme nanoselluloosan kanssa jo
yli kymmenen vuotta sitten, kun perustimme Otaniemeen tutkimuskeskuksen yhdessä VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa. Nyt voimme jo valmistaa nanosellua
valitsemiimme loppukohteisiin.
Voisiko puupohjainen materiaali korvata
muovin?
Muovi on oikein käytettynä toimiva materiaali.
Se on kevyttä ja suojaa esimerkiksi elintarvikkeita
pilaantumiselta. Kyse on enemmänkin siitä, mitä
muoville tapahtuu sen jälkeen, kun se heitetään pois.
Muovin kierrätystä pitää tehostaa. Kierrätetylle
muoville täytyy kehittää uusia käyttömahdollisuuksia esimerkiksi komposiiteissa, joissa se yhdistetään
puukuituun. Lisääntyvä muovin säätely tuo varmasti
lisää potentiaalia puupohjaisille ratkaisuille. Sellumateriaali on osa näitä ratkaisuja.

Mitä mahdollisuuksia sellu tarjoaa? Koska
näemme esimerkiksi puupohjaisia vaatteita?
Sellu on monipuolinen raaka-aine, josta voi valmistaa kemiallisesti tai mekaanisesti muokkaamalla
vaikka mitä. Mutta vaikka asia on teknisesti toteutettavissa, meidän kannaltamme pitää myös arvioida,
onko sovelluksella liiketoimintamahdollisuuksia.
Uusiutuvasta ja kierrätettävästä raaka-aineesta
valmistetulle materiaalille on kova kysyntä ja olemassa oleva markkina, joten en ole huolissani.
Kustannuksiltaan kilpailukykyinen ratkaisu löytyy
ennemmin tai myöhemmin.

”Teimme
perustyömme
nanoselluloosan
kanssa jo
yli kymmenen vuotta
sitten.”

Ilmastonmuutoksen myötä biopolttoaineiden kysyntä kasvaa. Miten tämä näkyy UPM:n
tuotekehityksessä?
Biopolttoaineet ovat yksi keskeinen kasvualue
liiketoiminnassamme. Valmistamme puupohjaista,
uusiutuvaa dieseliä ja naftaa jalostamossamme Lappeenrannassa. Käyttökohteita ovat paitsi autot, myös
laiva- ja lentoliikenne.
Kemianteollisuudelle puolestaan valmistamme
useita uusiutuvia vaihtoehtoja. Olemme panostaneet
tähän myös yhteisillä kehityshankkeilla.
Miten näet maailman muuttuneen vuonna 2020
ja millaisia megatrendejä nyt seuraat?
Koronaviruspandemia kasvatti verkkokauppaa
globaalisti ja uskon, että tämä on pysyvä trendi, jota
digitalisaatio vauhdittaa. Verkkokaupasta ostetaan
entistä enemmän pakkauksia ja tarroja, joten sellun
kysyntä jatkuu hyvänä ja tarraliiketoiminta kasvaa.
Globaalisti elintason nousu, väestönkasvu ja
kaupungistuminen jatkuvat ja kulutustottumukset muuttuvat. Vaikka painopaperin kysyntä laskee, hygienia- ja pakkaustuotteiden kasvulle ei näy
loppua.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä matkustaminen vähentyi. Tämä oli kuitenkin tilapäistä, ja biopolttoaineita tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan
entistä enemmän.
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”Korkealta
metsä näyttää
jännittävältä.”

”Kalliokiipeilyn kautta pääsen näkemään metsän toisesta
perspektiivistä. Saatan katsella,
millaisia tuulenpesiä puihin on
syntynyt, nähdä vanhan korpinpesän tai ohilentävän pääskysen.
Tunnen mäntykankaan tuoksun, ja tuuli humisee korvissa.
Joskus kuulen, kuinka lepakot
vikisevät kallionkoloissa.
Korkealta metsä näyttää
jännittävältä.
Luonto tarjoaa palasen sellaista, mitä ei muuten näkisi.
Talvella jääkiipeillessä jää muodostuu aina omanlaisekseen säiden mukaan.
Kalliokiipeily vaatii fyysistä
ponnistelua ja henkistä keskittymistä mutta tarjoaa myös lapsenmielistä seikkailua.
Vahvimmat muistoni ovat
syntyneet Repoveden kansallispuiston Olhavanvuorella, joka on kiipeilijäyhteisön
kohtaamispaikka.
Kiipeilijät kunnioittavat luontoa – jos kalliolla pesii huuhkaja,
paikka rauhoitetaan kiipeilyltä
pesimäajaksi.
Metsänomistajilta kysytään
aina lupa kiipeilyyn. He mahdollistavat harrastuksen, joka tarjoaa monille elämyksiä.”
JANNE VAITTINEN

KUVA RA MI VALO NEN

UPM Metsän hankintapäällikkö
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VASTUULLISESTI VAALITTU
METSÄLUONTO
Hyvällä metsänhoidolla ja sertifioinnilla turvaamme, että tuhansien metsälajien kotirauhaa
ei turhanpäiten rikota. Lupaamme vaalia metsäluontosi monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta.
Suojelemme metsäsi arvokkaat elinympäristöt – riistatiheikköjen lymypaikoista elintärkeisiin
lahopuihin, kosteikkoihin ja puroihin. Hyvin hoidettu metsä hillitsee myös ilmastonmuutosta.
Ei ole yhtään liioiteltua sanoa, että metsistään huolehtiva
suomalainen metsänomistaja on ilmastosankari.

LUPAA HYVÄÄ

www.upmmetsa.fi

