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PINTAA SYVEMMÄLLÄ METSÄLAMMET

Metsälammet 
ovat luonnon 
monimuotoisuuden 
keitaita, joiden äärellä 
elää erityinen kasvi- 
ja eläinlajisto.
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ULPUKAN LEHDET LEPÄÄVÄT VEDEN 

pinnalla, kaakkuri kaakattaa 
mättäällä ja sammakot kurnutta
vat kutupaikoillaan. Metsälampi 
on oma pieni maailmansa. 

”Vesien läheisyydessä elää 
ympäröivästä metsästä poik
keava rikas lajisto. Metsälam
pien erityinen pienilmasto tar
joaa suotuisat olosuhteet niin 
pieneliöille kuin veden äärellä 
kasvavalle kasvillisuudelle”, 
sanoo UPM Metsän ympäristö
asiantuntija Aija Tapio. 

Metsälampia on monen
laisia. Suolampea ympäröivä 
suo johdattaa lammen ääreltä 
metsävyöhykkeelle. Harjulam
men ympärillä kasvaa karum
paa puustoa. Rehevimmissä 
lammissa viihtyvät erilaiset 
vesiskasvit. 

Telkät ja muut linnut hyödyn
tävät lampien ympäristöjä pesi
miseen ja levähtämiseen. Har
vinainen rupimanteri lisääntyy 
KaakkoisSuomen ja Ahvenan
maan metsälammissa. 

Enintään puolen hehtaarin 
kokoisia metsälampia suojelee 
metsälaki. 

Lammen rannalle tulee jättää 
käsittelystä vapaa suojavyöhyke. 
Se on yleensä vähintään puuston 
keskipituuden levyinen. Näin 
turvataan lammen ainutlaatui
nen lajisto ja pienilmasto.
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Kunnes kaikki ovat 
turvassa 
HARVOIN IHMISISTÄ VÄLITTÄMINEN JA YHTEISÖJEN 

hyvinvointi on ollut niin keskeistä kuin nyt. UPM:lle 
on ollut selvää, että paras tapa kantaa vastuuta on 
jatkaa toimintaa mutta tehdä se turvallisesti.  

Suomessa metsäteollisuus on määritelty 
yhteiskunnan kannalta kriittiseksi toimialaksi. 
Puunmyynti tulot, kuljetusyrittäjien ja henkilöstön 
tulot sekä osa energiansaannista ja verotuloista ovat 
kiinni siitä, miten teollisuus pitää pyörät pyörimässä. 

Koronaepidemia alkoi Kiinasta, ja sieltä maail
malle levisivät myös keinot viruksen torjuntaan: 
matkarajoitukset, käsihygienia, turvaetäisyydet, eriy
tetyt tiimit, tilojen desinfektointi, maskit ja etätyö.  

UPM:n Kiinassa oppimat turvakäytännöt omak
suttiin nopeasti kaikilla toimintapaikkakunnilla eri 
puolilla maailmaa. Käytäntöjä on noudatettu tar
kasti, ja tartunta tapaukset ovat jääneet vähäisiksi. 
Henkilöstön ja urakoitsijoiden suojaamiseen oli jo 
entuudestaan hyviä keinoja. 

Tuotanto ei onnistu etänä, joten suurin osa 
UPM:n henkilöstöstä on käynyt koko ajan työpaikal
laan. Toimihenkilöillä on ollut mahdollisuus etätyö
hön. Olemme pitäneet toimistomme auki pandemian 
alkuvaihetta lukuun ottamatta. Kannoimme vastuuta 
myös palkkaamalla 800 kesäharjoittelijaa. Toistai
seksi olemme joutuneet turvautumaan väli aikaisiin 
lomautuksiin vain painopaperitehtailla.  

Olemme tehneet lisäksi yhteistyötä yhteiskunnan 
eri toimijoiden kanssa. Avustimme Huoltovarmuus
keskusta maskihankin
noissa ja jakelimme itse 
puoli miljoonaa maskia 
tehdaspaikkakuntien 
sotetoimijoille. Olimme 
mukana yritysryhmässä, 
joka joudutti nopeiden 
testien tuloa Suomeen. 
Olemme myös myöntä
neet vuokrahelpotuksia. 

Toivon, että toisista välittämi
nen on tullut jäädäkseen. Talouden 
ja ympäristön lisäksi kannamme 
vastuuta ihmisistä ja yhteisöistä, 
joihin kuulumme. Pandemiassa 
kukaan ei ole turvassa ennen kuin 
kaikki toimivat turvallisesti.    

PIRKKO HARRELA  
Sidosryhmäjohtaja 
UPM

LEDAREPÄÄKIRJOITUS

Tills det är säkert 
för alla
ATT BRY SIG OM MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLENS 

 välbefinnande har sällan varit lika väsentligt som nu. 
För UPM har det varit klart att det bästa sättet att 
ta ansvar är att fortsätta verksamheten, men på ett 

säkert sätt.   
I Finland har skogs

industrin definierats som 
en samhällskritisk bransch. 
Virkeshandelsintäkterna, 
transportföretagarnas och 
personalens inkomster 
samt en del av energiför

sörjningen och skatteintäkterna är beroende av hur 
industrin håller hjulen igång.  

Coronaepidemin började i Kina, och därifrån 
spreds även metoderna för virusbekämpning ut i 
världen: resebegränsningar, handhygien, säkerhets
avstånd, avskilda team, desinficering av lokaler, mun
skydd och distansarbete.   

De säkerhetsrutiner som UPM började tillämpa 
i Kina infördes snabbt på alla verksamhetsorter 
runtom i världen. Rutinerna har följts noga, och 
smittfallen har förblivit få. Det fanns sedan tidigare 
bra sätt att skydda personalen och entreprenörerna.  

Det går inte att ha produktion på distans, så mer
parten av UPM:s personal har hela tiden gått till 
sin arbetsplats. Tjänstemännen har haft möjlighet 
att arbeta på distans. Med undantag för pandemins 
inledande skede har våra kontor hållits öppna. Vi tog 
ansvar även genom att anställa 800 sommarprakti
kanter. Hittills har vi endast behövt ta till tillfälliga 
permitteringar på tryckpappersfabrikerna.   

Vi har samarbetat med olika aktörer i samhället. 
Vi hjälpte Försörjningsberedskapscentralen med 
upphandling av munskydd och distribuerade själva 
en halv miljon munskydd till social och hälsovårds
aktörerna på fabriksorterna. Vi deltog i en företags

grupp som påskyndande införandet av snabb
tester i Finland. Dessutom har vi beviljat 
hyreslättnader.  

Jag hoppas att detta med att bry sig om 
varandra är här för att stanna. Utöver 
ekonomiskt ansvar och miljöansvar tar vi 
ansvar för människor och de samhällen vi 
är del av. I en pandemi är ingen trygg för
rän vi alla agerar säkert.  

PIRKKO HARRELA
Direktör för intressentgrupper  

UPM

”Vi har sam-
arbetat med 
olika aktörer i 
samhället.”
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Päätoimittajan 
poiminnat

Metsänomistaja Antti 
Kauppi pitää sähköi
siä palveluja nykyään 
välttämättöminä. Lue 
metsäreportaasista 
 lisää Antin kokemuk
sista! 
Sivut 12–16

Ovatko metsäautotiesi 
kunnossa? Lue asian
tuntijan vinkit niiden 
hyvään kunnossa
pitoon. 
Sivut 18–19

Suuri Metsänomistaja 
2020 tutkimus valmis
tui keväällä. Siitä sel
viää muun muassa se, 
että etämetsänomista
jien osuus on kasva
nut. Entä mitä muuta? 
Sivut 20–25

UPM METSÄ UPM METSÄ

 + Puukauppa
 + Metsäomaisuuden hoito
 + Henkilökohtainen 
metsäasiakasvastaava

 + upmmetsa.fi
• puukauppa ja 

metsänhoitopalvelut
• chat 
• yhteystiedot
• yhteydenottopyyntö  
• tietopankki 

 + Metsänhoito
 + Kestävyys
 + Asiakaspalvelu
• 0204 16 5100:  

arkisin 8–18, la 9–14
• chat: arkisin 8.15–17.45,  

la 9.15–13.45
• palvelukeskus@upm.com
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 + Osoitteen- ja tilausmuutokset: 
metsalehtitilaus@upm.com, 
upmmetsa.fi > ota yhteyttä  
tai puh. 0204 16 5100.  

 + upmmetsa.fi
 + upmyhteismetsa.fi
 + upm.fi
 + uutiskirje.upmmetsa.fi

Lataa UPM Metsä -mobiili-
applikaatio sovelluskaupastasi.

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

facebook.com/
metsamaailma

youtube.com/
upmmetsa

issuu.com/
upmmetsa

instagram.com/
upm_metsa

@upm_metsa

METSÄN HENKI
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SISÄLLYS3/20

”Olemme 
tehneet 
yhteistyötä 
yhteiskunnan 
eri toimijoiden 
kanssa.”

Perhe
 82,7 %

Yhtymä
 9,2 %

Kuolinpesä
8,1 %
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SÄHKÖISET PALVELUT

2 Pian voit 
maksaa metsän

hoitotöidenkin laskut 
sähköisesti
UPM METSÄLLÄ OTETAAN SYKSYLLÄ KÄYTTÖÖN 

uusi, sähköinen laskutus metsänhoitotöiden ja 
kiinteistösopimusten laskutuksessa. Olemme 
kehittäneet digitaalisia palvelujamme metsän
omistajille pitkäjänteisesti. Pian myös metsän
hoitotöiden laskut on helppo hoitaa verkossa. 

Asiakkaanamme saat sähköisen laskun entistä 
nopeammin, eikä sen toimitus ole riippuvainen 
postin kulusta. Lasku saapuu asiakkaalle verkko
pankin kautta turvallisesti. Metsäasioiden hoito 
sähköisesti on metsänomistajalle vaivatonta. 

Halutessaan asiakas saa meiltä edelleen pape
risen laskun tai sähköpostilaskun, mutta syksyllä 
myös verkkolasku on mahdollinen. 
upmmetsa.fi

METSÄNHOITO

3 Saat syys
istutuksella 

merkittäviä etuja 
ELO-SYYSKUU ON HYVÄÄ AIKAA KUUSENTAIMIEN 

istuttamiseen. Syksyllä taimet ovat tavallista 
jämäkämpiä, ja niiden käsittely on helpompaa. 

Myös taimien vedentarve on syksyllä normaa
lia pienempi, koska kasvu on jo pysähtynyt ja 
maaperässä on luontaisesti kosteutta. 

Metsänomistajien kannattaa hyödyntää koko 
istutuskausi, myös syksy. Tutkimusten mukaan 
syysistutus sopii hyvin kuuselle. 
upmmetsa.fi

NAUTI SYKSYN KAUNEUDESTA JA ASTU UUTEEN ARKEEN. Nyt on hyvä hetki 
harventaa puustoa, muistella metsämuistoja ja ammentaa voimaa luonnosta. 
Tutustu uusiin ajankohtaisiin palveluihimme ja tapaa meitä verkossa turvallisesti. 

PUUKAUPPA

1 Puukaupan aika? 
– Hyvin hoidettu 

metsä tuottaa 
SAAT METSÄSTÄSI PARHAAN TUOTON, KUN TEET 

puukaupan oikeaaikaisesti metsäsi kasvun kan
nalta. Harvennuksen viivästyminen pienentää 
uudistushakkuusta saatavaa puukauppatuloa. 

Me UPM Metsällä autamme sinua valitse maan 
metsällesi sopivan hakkuutavan. Metsikön ja 
maaperän ominaisuudet sekä omistajan  tavoit
teet metsän tulevaisuuden suhteen ratkaisevat 
käsittelytavan. 

Valittavanasi ovat kaikki hakkuutavat, jotka 
tähtäävät metsän tasaikäisrakenteisuuteen tai 
jatkuvaan kasvatukseen. 

Säästät aikaa, kun voit myydä kaikki 
puutavara lajit samalla kaupalla. Voit sopia myös 
metsänhoitotöistä puukaupan yhteydessä. 

UPM Metsän Kumppanit saavat puukaupas
taan bonusta, jota voi käyttää metsänhoito
palveluiden ostamiseen. 
upmmetsa.fi

Syys-
kuussa  
kannattaa 
istuttaa 
kuusta.

AJANKOHTAISTA3/20

SÄÄSTÄ 
 AIKAA JA 

 HYÖDYNNÄ 
ETUSI
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KAUPPA

Monikanavainen 
metsäelämys
VASTUULLISESTI VALMISTETTUIHIN 

tuotteisiin erikoistuneen Metsä/
Skogenin verkkokaupassa voi 
klikata päälle metsääänet ja kat
sella rauhoittavaa videota. Linnut 
laulavat, käki kukkuu ja kuuset 
humisevat. Kuvakulma lipuu 
sammalten yli kuusen latvaan.

Moniaistisuus jatkuu Helsin
gin kivijalkaliikkeessä metsän 
ääninä, tuoksuina ja väreinä. 
Tilan voi vuokrata myös omaan 
käyttöön.

Myynnissä on esimerkiksi 
Maija Louekarin ja Helsinki
Mission kanssa luotu I’m With 
You vaate ja laukku mallisto, 
joka muistuttaa  yhdessä kokemi
sen tärkeydestä. 

10 prosenttia tuotteiden 
myynnistä lahjoitetaan Helsinki

Mission yksinäisyyttä ehkäise
vään työhön.

Tarjolla on myös tekstiilejä, 
huonetuoksuja, teetä, kuivattuja 
sieniä, erikoissuoloja ja Sami 
Tallbergin villiyrttikeittokirjoja, 
kosmetiikkaa ja pesuaineita.

Metsä/Skogenin tuotteet ovat 
pääasiassa kotimaisia. 

Kaupan perustaja Carita 
Peltonen toipui itse uupumuk
sesta  juuri metsässä. Se sai hänet 
perustamaan liikkeen viime 
syksynä. 

Metsä/Skogen on alkanut 
valmistaa myös ekologisia liike
lahjoja, jotka on nimetty kiitos
lahjoiksi. Tulevaisuudessa on 
tarkoitus avata uusia elämys
kauppoja Japaniin.
metsaskogen.fi
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Kerro metsämuis
tosi SKS:lle ja 
Suomen Metsä
museolle
Mitä metsä sinulle merkitsee? Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Metsäsuhteet yhteis-
kunnallisessa muutoksessa -tutkimushanke 
ja LUSTO – Suomen Metsämuseo kerää-
vät tänä syksynä  kirjoituksia suomalaisten 
metsä muistoista. 

Kirjoituskeruun tavoitteena on saada 
tallennettua mahdollisimman monenlai-
sia  kuvauksia tämän päivän suomalaisten 
metsä suhteesta tulevia sukupolvia varten.

Kirjoitusten keruu jatkuu lokakuun puoli-
väliin asti. Vastaukset arkistoidaan SKS:n 
 arkistoon, ja keruun tuloksista tiedotetaan 
 keväällä 2021. 
finlit.fi

SAHANPURU SUOJAA 
TAIMIA TARHALLA
Ekologinen katemateriaali ehkäisee sammaloitumista.

UPM JOROISTEN TAIMITARHA JA EPIRA OY OVAT 

 kehittäneet yhdessä peittosahanpurun, joka 
suojaa itävää ja kasvavaa taimea ilman kasvin
suojeluaineita tai muovia. 

Ekologinen katemateriaali ehkäisee sam
maloitumista ja sitoo kosteutta. Se voi huoletta 
matkata taimien mukana metsään.

Peittopuru on kehitetty puhtaasta män
nyn sahanpurusta. Mänty soveltuu hyvin 
kosteus tasapainon ylläpitämiseen ja sam
malen torjumiseen. Peittopurun toimittaa 
karstulalainen Epira Oy, joka hyödyntää 
puutavaran jokaista lastua myöten.
upmmetsa.fi/peittopuru 
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Muovihuoneen-
hoitaja Hanna 
Lipsanen tarkastaa 
taimikasvustoja 
UPM Joroisten 
taimitarhalla.

AJANKOHTAISTA SYKSY

Metsänhoitotyöt 
sujuivat kesällä 
hyvin
Koronapandemiasta huolimatta kaikki 
UPM:n metsänhoitotyöt onnistuttiin kevään 
ja kesän aikana hoitamaan hyvin. 

Aikaisen varautumisen ansiosta työvoi-
maa saatiin palkattua riittävästi ja asiak-
kaiden palvelu maanmuokkauksissa, istu-
tuksissa, lannoituksissa, taimikonhodossa 
ja muissa metsänhoitotöissä onnistui suun-
nitellusti. 

UPM:n metsänhoidon ammattilaiset 
ovat pääosin kotimaisia, ja UPM  Metsän 
franchising yrittäjät reagoivat  nopeasti 
 kevään tilanteeseen rekrytoimalla lisää 
kausi työntekijöitä. 

Näin metsänhoitotyöt turvattiin ja 
 samalla työllistettiin kotimaisia tekijöitä.

TAIMENKASVATUS

PEITTOPURUN 
HYÖTYJÄ
• Pitää siemenen paikallaan kasvatustur-

peessa, kun taimikennostoja siirrellään.
• Heijastaa auringonvaloa ja ehkäisee 

 siten kuumuutta ja kuivumista.
• Sitoo lämpöä ja kosteutta.
• Vähentää maksasammalen ja muiden 

sammalien kasvua kennostoissa.
• Estää kasvuturpeen liettymistä.
• Maatuu luonnollisesti metsään.

OIKAISU: Edellisessä numerossa 
(Metsän henki 2/2020) oli virhe 
sivulla 18.  Väliotsikossa 2 luki ”Miten 
rajapyykki tehdään?” Oikea muoto on: 
”Miten rajapyykki merkitään?” Metsän 
rajapyykkiä ei saa tehdä itse.
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Asiakkaiden ja 
työntekijöiden 
terveys ja tur-
vallisuus ovat 
meillä aina 
etu sijalla. Ko-

ronavirusti-
lanteen vuoksi 

meidän on täyty-
nyt  suunnitella asiakas-

tilaisuudet ja kumppani tapahtumat 
huolellisesti,  jotta emme vaarantai-
si kenenkään terveyttä.

Esimerkiksi erilaiset kulttuuri-
tapahtumat pidetään tänä vuonna 
 soveltuvin osin verkossa. Seminaari-
matkat ja osa tapahtumista on siir-
retty kokonaan vuodelle 2021. 

Kesällä oli tarkoitus viettää 
 Joroisten  taimitarhan 40-vuotis-
juhlia, mutta päädyimme siirtä-
mään niitä  vuodella eteenpäin. Juh-
limme Joroisilla heinäkuussa 2021.

OSALLISTU KAUPUNKILAISTEN 
KUMPPANI -WEBINAARIIN 16.9.
Verkkotapahtumassa eli webinaa-
rissa pääset tutustumaan Helsingin 
asiakaspalveluvastaaviin ja heidän 
työhönsä. Näet ja kuulet, millainen 
matka tarjous pyynnöstä on puu-
kauppaan sekä miten UPM Kump-
panuus toimii kaupunkilaisten tu-
kena.

Verkkotapahtuma järjestetään 
keskiviikkona 16.9. klo 17.30. 
Isäntinä toimivat metsäasiakas-
vastaavamme  Ville Sorsa ja 
 Seppo  Vesalainen. Voit keskus-
tella ja esittää kysymyksiä metsä-
asioiden hoidosta sekä asioinnista 
 UPM:llä. Ilmoittaudu mukaan osoit-
teessa upmmetsa.fi/tapahtumat.

1929 SIIHEN AIKAAN 

KUIVAN JA LÄMPIMÄN KESÄN AIKANA 

metsä ja maastopalon vaara on ollut 
suuri. UPM:n metsäammattilaiset 
ja työmailla työskentelevät yrittäjät 
varautuvat riskeihin monin tavoin.

Korjuutyömailla paloriskiä mini
moidaan jo kohteiden valinnalla. 
Erittäin kivisten kohteiden korjuuta 
vältetään kipinävaaran vuoksi. Ympä
röivää maastoa ja ajourien lähistöä 
seurataan tarkasti. 

Kaikilla työmailla on varautumis
suunnitelma palon varalta ja nopeasti 
käyttöönotettava ensisammutus
välineistö. Kuljettajat osaavat hoitaa 
alkusammutuksen ja hälyttää apua.

Metsänomistajalla on aina oikeus 
kieltää metsässään toimiminen kui
vana aikana. Samoin UPM tai sen 
yrittäjä voivat kieltäytyä töiden teke
misestä, kun maastopalojen riski on 
erittäin korkea. Paikalliset pelastus
viranomaiset voivat kieltää työs
kentelyn metsässä, jossa palon riski 
 arvioidaan suureksi. 

Jos metsäomistajalla on metsä
palovakuutus, se korvaa yleensä 
palon aiheuttamia vahinkoja. UPM 
Metsän ja sen käyttämien yrittäjien 
vakuutukset korvaavat vahingot, 
mikäli ne aiheutuvat työntekijöiden 
huolimattomuudesta. 

Metsäpalon varalta

UPM Metsän franchisingketju on 
erikoistunut metsänhoitopalve-
luiden myyntiin ja  toteutukseen. 
Alkuvuodesta 2020 mukaan liit-
tyivät Forest House Oy Jämsäs-
sä, Nälkäviulu Oy Kuopio–Joen-
suu-alueella ja Sata Havu Oy 
Raumalla. 

Uusien franchisingyritysten 
työt ovat lähteneet hyvin käyntiin, 
ja yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä. 

Nälkäviulun Anssi Nykänen 
ja  Antti  Ojala tarjoavat metsän-
hoitopalveluja Pohjois- Savon 
ja  Pohjois-Karjalan  alueella. 
Palveluihin kuuluvat kaikki 
metsuri työnä tehtävät metsänhoi-
topalvelut metsänviljelystä rai-
vaussahatöihin ja lannoituksiin. 
Nälkä viulu tekee myös koneel-
lista maanmuokkauksta ja kone-
kitkentää.   

Sata Havun Sauli  Norolahti 
auttaa tiimeineen UPM Metsän 
 asiakkaita metsänhoitotöissä 
Rauman alueella.  Palveluihin 
kuuluvat maanmuokkaukset, 
istutukset ja raivaukset. Käyt-
tämällä  yrityksen  osaamista 
 metsänhoidon suunnittelussa ja 
 toteuttamisessa metsänomistaja- 
asiakkaat saavat parhaan hyö-
dyn metsistään.

ForestHousen  metsänhoidon 
 ammattilaiset Anto Laas ja 
Joni Uusitalo hoitavat  metsiä 
ammatti taidolla metsänhoidon 
 kaikissa vaiheissa Jämsän seu-
dulla.  Heillä on kokemusta met-
sän koko kierto ajasta. Kun met-
sää hoitaa  laadukkaasti, sieltä 
saa  jatkossa myös parhaat 
raaka- aineet. 
upmmetsa.fi/ota-yhteytta/ 

AJANKOHTAISTA SYKSY

TURVALLISUUS

TAVATAAN 
JA JUTELLAAN 

VERKOSSA!
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TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN 

uranuurtaja Lilli Vuorela aloitti Yhtynei
den Paperitehtaiden ja AB Walkiakosken 
huoltotarkastajana vuonna 1929. Hänen 
nimiinsä menevät monet UPM:n historian 
sosiaalisen vastuullisuuden toimet.

Noihin aikoihin suomalaisessa puun
jalostusteollisuudessa alettiin vasta kiin
nittää huomiota työtapaturmien ehkäisyyn 
ja sosiaali toimintaan. 

Suomessa oli toiminut muutama nais
ammattientarkastaja jo vuosisadan alussa, 
mutta Vuorela oli ensimmäinen nainen, 
joka toimi erityisellä huoltotarkastajan 
nimikkeellä.

Vuorela huolehti työturvallisuudesta ja 
terveydestä neljällä eri tehtaalla. Arvos
tettu ja luotettava hahmo edisti ympäris
tönsä hyvinvointia monin tavoin. Hän itse 
piti tapaturmia ehkäisevää työtä kaikkein 
tärkeimpänä tehtävänään. Vuorelan kaltai
set uudistajat ovat olleet merkittäviä liik
keellepanijoita matkalla kohti turvallisem
paa ja tasaarvoisempaa yhteiskuntaa.

Turvallisuus on UPM:llä edelleen ensi
arvoisen tärkeää. Siihen liittyvät muun 
muassa omaaloitteinen turvallisuusra
portointi, turvallisen työn koulutukset 
työntekijöille ja alihankkijoille sekä jat
kuva työhyvinvointiin panostaminen.

Lilli Vuorela edisti 
myös työväenhuol-
toa. Hän neuvotteli 
esimerkiksi ilman-
vaihdosta, puku- ja 
ruokailuhuoneista, 
juoma- ja pesuvesi-
laitteista sekä lääkä-
rintarkastuksista.
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Monipuolista palvelua uusilta franchising yrittäjiltä
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Digipalveluiden ansiosta Antti Kaupin lapset pystyvät 
seuraamaan reaaliaikaisesti, mitä suvun metsässä tapahtuu. 

Se helpottaa metsän siirtämistä heidän nimiinsä.
TEKSTI  EMMI LAUKKANEN | KUVAT  ANTTI VETTENRANTA

KOKO PERHE 
HOITAA METSÄÄ 

VERKOSSA
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METSÄN
OMISTAJAN 
ARVOT

1 YLISUKUPOLVISUUS. 
”Olen itse saanut met
sän perintönä ja haluan 
jättää sen  seuraavalle 
sukupolvelle mah
dollisimman hyvässä 
 kunnossa.” 

2 TALOUDELLISUUS. 
”Olen aika suunnitel
mallinen, tarkka ja 
 taloudellisesti orientoitu
nut metsän omistaja. Hoi
dan metsää niin kuin 
muutakin omaisuutta.”

3 JUURET. ”Metsällä 
on myös tunnearvoa. 
 Vaikka olen toisen pol
ven helsinkiläinen, koen 
olevani sielultani itä
hämäläinen talonpoika. 
Juuret ovat niin syvällä 
 maassa.” 

ANTTI KAUPPI ON KÄYTTÄNYT METSÄNHOIDON 

 verkkopalveluita vuodesta 2011 lähtien. Silloin 
metsäsuunnitelma laitettiin ensimmäisen kerran 
verkkoon. 

Hiljattain Kauppi teki kumppanuussopimuk
sen UPM:n kanssa, ja hän on siitä lähtien käyttänyt 
UPM Metsän verkkopalveluita. Metsäasiakasvas
taavan kanssa on tehty muun muassa tilaus uudesta 
metsäsuunnitelmasta.

”Halusin, että meillä olisi varainhoitaja kulke
massa rinnalla, jos jotain käy ja lapset tarvitsevat 
tukea. Metsänhoito perustuu luottamukseen, ja 
UPM:n metsäasiakasvastaavat Markku Ruuth ja 
Mika Lehtinen ovat onnistuneet sen ansaitsemaan”, 
Antti Kauppi sanoo.

UPM Metsän puumarkkinapäällikkö Panu 
 Kärkkäisen mukaan metsänomistajat ovat ottaneet 
verkko palvelut hyvin vastaan. 

Positiivista palautetta on tullut esimerkiksi 
verkkopalvelun monipuolisista ominaisuuksista ja 
helppokäyttöisyydestä.

”Sähköiset palvelut luovat metsänomistajalle 
vaihto ehtoisen, hyvin joustavan mahdollisuuden 
hoitaa, hallita ja suunnitella metsäasioitaan. Metsä
varallisuutta voi tarkastella monipuolisesti ja ajan
tasaisesti”, Kärkkäinen sanoo.

Verkossa voi nykyään tehdä myös puukauppaa. 
Kärkkäisen mukaan sähköinen puukauppa on lisään
tynyt kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Tämä 
näkyi erityisesti kevään poikkeusaikana.

”Nykyisin valtaosassa puukauppoja hyödynnetään 
sähköisiä palveluja.”

DIGIPALVELUT HELPOTTAVAT ELÄMÄÄ, ANTTI KAUPPI 

ajattelee. Hän ei vierasta asioiden hoitamista ver
kossa, koska on tehnyt sitä paljon työssään koulutta
jana, opettajana ja johtotehtävissä. 

Hänestä palveluiden digitalisoituminen on nyky
aikaa ja hyvä asia, kunhan sähköiset palvelut toimivat 
ja niitä on helppo käyttää. 

”Digipalvelut ovat aivan loistava, toimiva systeemi, 
mutta on niissä tietysti riskejäkin, kuten hakkerit ja 
muut turvallisuusuhat. On silti välttämätöntä, että 
asioita voi hoitaa nykypäivänä sähköisesti.”

Kaupilla ja hänen lapsillaan on pilvipalvelu  Google 
Drivessa sähköinen metsänhoitoarkisto, jossa he 
säilyttävät esimerkiksi veroilmoituksia, tarjouksia ja 
sopimuksia. Lisäksi he käyttävät erillistä projektin
hallintaohjelmistoa Trelloa. 

Kaikilla lapsilla on käyttöoikeudet UPM Metsä 
verkkopalveluun.

Kauppi kokee, että verkkopalvelut helpottavat 
yhteisen metsän hoitoa ja yhteydenpitoa eri paikka
kunnilla asuvien lasten kanssa.

”Kun asiakirjat ovat sähköisiä, muutokset 
näkyvät kaikille yhtä aikaa. Lapset pystyvät koko 
ajan seuraamaan, mitä metsässämme tapah
tuu, ja ottamaan asioihin kantaa. Teen tätä kautta 
sukupolvenvaihdosta.”

Metsä on Kaupille tärkeä sielunmaisema. Hän 
harrastaa luontokuvausta ja viettää paljon aikaa 
suvun mailla olevalla kesämökillä. Silloin kun hän 

”Metsänhoito 
perustuu 
luottamukseen, 
ja UPM on 
onnistunut sen 
ansaitsemaan.”

Bussi saapui Heinolan linja 
autoasemalle ensimmäi
senä kesälomapäivänä ja 
lähti päivää ennen kou
lun alkua. Kyydissä istui 
7vuotias Antti Kauppi, 
joka matkusti Helsingistä 
tätinsä luo Heinolaan.

Pienen pojan kesä kului 
suvun metsissä samoillen. 

Kauppi kalasti metsälammilla, istuskeli nuotiolla ja 
kuljeskeli puiden siimeksessä. Metsä oli hänelle rau
hoittumisen paikka.

”Muistan, kun sodan kokenut tätini sanoi, että jos 
tulee hätä tai joku hyökkää, eivät ne sieltä metsästä 
löydä. Metsä on turva.”

Viisikymmentäviisi vuotta myöhemmin Kauppi, 
62, omistaa lapsuutensa metsistä vajaat 200 hehtaa
ria. Lisäksi hän huolehtii siskonsa ja kolmen lapsensa 
metsäosuuksista. Yhteensä hoidettavaa metsää on 
700–800 hehtaaria. 

Tila metsineen päätyi Kaupin suvulle vuonna 
1856, ja siitä eteenpäin metsät ovat periytyneet suku
polvelta seuraavalle. Kauppikin haluaa siirtää oman 
metsäosuutensa tulevaisuudessa kokonaan lastensa 
nimiin. 

”Sähköiset palvelut auttavat siinä. Paperit hau
tautuvat jonnekin, mutta kun asiat ovat verkossa, ne 
ovat reaaliaikaisesti yhtä lähellä kaikkia. Digipalve
lut tekevät metsän yhteisomistamisen huomattavasti 
helpommaksi.”

Metsä on Antti 
Kaupille sielun
maisema, johon 
liittyy tunnearvoa 
ja muistoja lap
suudesta. 
”Se ei estä 
sitä, etteikö 
metsää  voisi 
hyödyntää myös 
 taloudellisesti”, 
Kauppi sanoo.

1514 – METSÄN HENKI 3/20



NÄKEMYS
JYRKI KETOLA

Metsäasiantuntija
Taaleritehtaan Metsä

Tuottava tila voi 
moninkertaistaa pääomansa

tanut alkuperäisen pääoman reaalisesti lähes 3,4ker
taiseksi. Jos omistaja on kyennyt ostamaan saman 
verran tuottavia tiloja, on sadan hehtaarin tila kasva
nut 340 hehtaarin tilaksi.

Taloudellisesti hyvin kannattava metsänhoito on 
yleensä myös hyvää luonnon, maiseman ja riistan
hoitoa sekä vesiensuojelua. Se antaa metsänomista
jalle taloudellista liikkumavaraa. 

Pidän metsänhoitotöistä ja tykkään olla luon
nossa. Poimin myös ahkerasti sieniä. Suomessa met
sien tilanne on käytännössä lähes aina kunnossa, 
mutta kaikkialla maailmassa näin ei ole.
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AIVAN TAVALLISEN HYVIN HOIDETTU METSÄ TUOTTAA 

kivasti. Pidetään kiertoaika lyhyenä ja uudis
tetaan hakkuiden jälkeen metsä mätästettyyn 
maahan mahdollisimman nopeasti jalostetulla 
siemen materiaalilla. Tehdään taimikonperkaus ja 
harvennus oikeaan aikaan, jolloin se on edullista. 

Harvennushakkuita tehdään kaksi, molemmat 
riittävän aikaisin. Tavoitteena on kasvattaa mahdol
lisimman paljon tukkia. Huolehditaan aina luonnon 
monimuotoisuudesta ja vesiensuojelusta. Fiksusti 
tehtynä sen aiheuttama kulu on kohtuullinen.

Useimmat metsänomistajat haluavat saada 
metsästään taloudellista tuottoa ja siirtää aika
naan  perillisille varallisuutta sekä hyvin hoidetun 
metsätilan. 

Joskus vain taloudellinen toiminta meinaa unoh
tua, kun on muuta tekemistä. Tai kenties perikun
nassa tai yhtymässä on ”vaikeita” henkilöitä. 

METSÄNHOIDOLLA JA PUUNTUOTANNOLLISESTI OIKEIN 

ajoitetuilla hakkuilla on iso merkitys tuloihin ja 
varallisuuteen. Annan esimerkin, jossa on tavoit
teena siirtää varallisuutta seuraavalle sukupolvelle ja 
elää itsekin taloudellisesti mukavasti.

Etelä ja KeskiSuomessa ei ole vaikeaa päästä 
noin kahdeksan kuution keskimääräiseen kasvuun. 
Jos myydystä puusta 60 prosenttia on tukkia, keski
hinta on noin 40 e/m3 ja metsänhoitokulut 40 e/ha/
vuosi. Silloin tuotto on 280 euroa/ha/vuosi. 

Huonommin hoidetulla tilalla kasvu on viisi kuu
tiota vuodessa. Tukkia on myydystä puusta 40 pro
senttia, keskihinta on vain 32 e/m3 ja kulut 40 e/ha/
vuosi. Tuotoksi tulee 120 e/ha/vuosi. 

JOS TILOJEN ARVOKSI OLETETAAN LASKENNAN 

 alkuhetkellä 4 000 euroa hehtaarilta ja molemmat 
metsän omistajat käyttävät kuluihinsa sen verran 
kuin heikompituottoinen tila tuottaa ennen veroja 
vuosittain, heikompituottoinen tila säilyttää alku
peräisen varallisuutensa. 

Mikäli omistusaika on molemmilla ollut kolme
kymmentä vuotta, parempituottoinen tila on muut

”Kaik-
kialla 
maail-
massa 
metsien 
tilanne 
ei ole 
yhtä hyvä 
kuin Suo-
messa.”

UPM METSÄN VEROOSIO UUDISTUI
1 METSÄVEROPALVELU HELPOTTAA ELÄMÄÄ
UPM Metsä verkkopalvelun uudistunut veroosio korvaa  MetsäSopin. Uuden 
verkkopalvelun avulla metsäveroilmoituksen tekeminen on  entistä helpompaa. 
Esimerkiksi UPM Metsän puukauppamaksut ja metsän hoitotyökirjaukset ilmes
tyvät veroohjelmaan automaattisesti. 

2 KUITIT JA KILOMETRIT TALTEEN HELPOSTI
Ostot ja matkakustannukset voi kirjata palveluun mobiililaitteilla, ja osto
kuiteista voi ottaa puhelimella valokuvan talteen. Sähköisen vero palvelun 
 ajopäiväkirjaan voi kirjata metsäajojen tiedot helposti. 

3 PALVELUA KEHITETÄÄN LOPPUVUODEN AIKANA
Loppuvuoden aikana palvelu täydentyy siten, että metsätalouden  veroilmoitus 
(2C) ja arvonlisäveroilmoitus muodostuvat palveluun syötetyistä ja sinne tuo
duista tiedoista vaivattomasti. Ilmoitukset voi  lähettää suoraan verohallinnolle. 
upmmetsa.fi/metsaveropalvelu 

Kauppi käy 
omistamissaan 
metsissä useita 
kertoja vuodessa. 
Kesät hän viettää 
sähköttömällä 
kesä mökillään 
Heinolassa metsän 
keskellä. 

ei kulje omissa metsissään, hän samoilee koiriensa 
kanssa muissa metsissä.

Kauppi kuvailee itseään suunnitelmalliseksi ja 
taloudellisesti orientoituneeksi metsänhoitajaksi. 
Hän ajattelee, että metsää pitää hakata ja istuttaa, 
jotta se pysyy hyvässä kunnossa.

”On kuitenkin alueita, jotka ovat niin rakkaita, 
että haluan säästää ne. Kaikkea ei pistetä talouden 
alttarille. Metsiämme on suojeltu sekä Natura että 
Metsoohjelmaan.”

Kaupin rakkaimmat metsämuistot ovat lapsuu
den kalastusreissuilta ja niistä hetkistä, kun hänen 
perheensä oli ensimmäisiä kertoja mukana metsässä. 
Lasten kanssa käristettiin makkaraa nuotiolla. Myös 
taimikon raivaus omin käsin on jäänyt mieleen.

”Olen pelastanut kuusentaimia lepikon alta, ja 
aina kun ajan niiden ohi, muistelen sitä.”

Metsätyöt ovat vastapainoa tietokoneen ääressä 
istumiselle ja puhe ja ajattelutyölle.

”Opettajana, kouluttajana sekä johtotehtävissä 
työn tulokset näkyvät vasta ajan kuluessa. Metsässä 
näkee suoraan, mitä on saanut aikaan.”

KAUPPI OSTAA  METSÄNHOITOPALVELUT ULKOPUOLELTA 

mutta hoitaa metsää myös jonkin verran itse ja 
yhdessä lasten kanssa. Hän on aloittanut sukupol
venvaihdoksen pitämällä lapset koko ajan kartalla 
metsän asioista. 

Kauppi pitää lastensa kanssa säännöllisesti 
metsänhoitoon liittyviä etäpalavereja, joissa pää
tetään ajankohtaisista asioista. Kerran vuodessa 
lapset kokoontuvat Kaupin luo tekemään omat 
metsäveroilmoituksensa. 

”Samalla he näkevät, mitä metsässä on tehty, ja 
voimme yhdessä pohtia seuraavaa vuotta”, Kauppi 
sanoo.

Hän kysyy lastensa mielipidettä aina, kun he kul
kevat omistamissaan metsissä. Mitä tekisitte tälle 
alueelle? Mikä olisi teidän mielestänne fiksuin tapa 
hoitaa hakkuut ja hoitotyöt?

Kauppi on itsekin oppinut metsänhoitoa kulke
malla mukana, seuraamalla sivusta ja osallistumalla 
keskusteluun.

”Lapsillani ei ole ollut luontaista kiinnostusta 
metsänhoitoon. Heidän on ollut helppo jättää se 
meikäläisen hoidettavaksi. UPMkumppanuussopi
muksen ja sähköisten palvelujen myötä hekin ovat 
kiinnostuneet olemaan enemmän mukana. Tyttäreni 
on tarttunut jo raivaussahaankin.”

Kauppi ajattelee, että metsästä huolehtiminen on 
paitsi oikeus myös iso vastuu. 

Metsien hoitaminen on hänelle tärkeämpää kuin 
omistaminen.

”Metsät ovat olleet siellä aina ja ovat siellä minun 
jälkeenikin. Minä olen se, joka pitää niistä huolta ja 
antaa niille mahdollisuuden kasvaa.”

”Metsässä 
näkee 
suoraan, 
mitä on 
saanut 
aikaan.” 
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UPM  Metsän 
metsätalous
päällikkö Mikko 
Kauppila tietää, 
miten varmiste
taan metsä tien 
turvallisuus.

1 
Lanaa ja muotoile keväällä 

Metsätie kannattaa lanauttaa joka kevät. 
Tien lanaaminen ja muotoileminen on hel
pompaa, kun tiessä on jäljellä kevätkosteutta. 
Ammattitaitoinen tieurakoitsija osaa muo

toilla tien keskikohdan korkeammaksi kuin reunat, jolloin 
sadevesi valuu esteettä reunaojiin. 

Veden lätäköityminen tielle syö tien pintaa ja runkoa. 
Keväällä kannattaa ajattaa uusi murskekerros sellaisiin 
kohtiin, joissa tien kulutuskerros on hävinnyt pois.

2 
Raivaa pusikot kesällä

Reunapusikoista on monenlaista harmia 
metsätielle. Tiivis pusikko hidastaa tien pinnan 
kuivumista, jolloin tie kuluu nopeammin, routa 
iskee helpommin ja kelirikkoaika pitenee. Puu

vesojen juuret saattavat lisäksi tunkeutua tien runkoon. 
Reunakasvillisuus kannattaa raivata pois ojien ulkoreu

noihin asti noin kolmen vuoden välein, mieluiten keskellä 
kesää. Avoin tieura lisää liikkumisen turvallisuutta.

3 
Laita rummut kuntoon

Ojien toimivuus pitää tarkistaa muutaman 
vuoden välein. Useimmiten ongelmia tulee tien 
alittavista ojarummuista. Rumpujen päät saat
tavat nousta, eikä vesi pääse enää ojasta put

keen. Myös puutavaraautojen renkaat voivat kulkea liian 
kapealla tiellä rummun pään yli ja rikkoa sen.

Tietä kannattaa huoltaa vuosittain ammattitaidolla, sillä 
se siirtää tien peruskunnostuksen tarvetta. Hyväkuntoinen 
tie lisää ostajien kiinnostusta leimikoihin, ja puun hinta
kin voi olla parempi. Myös omien metsätöiden mielekkyys 
lisääntyy, kun palstalle pääsee henkilöautolla.

Pidä 
metsätiesi 
kunnossa
Metsäautotie on sijoitus, josta 
kannattaa pitää huolta. Metsätien 
vuosihuoltoon kuuluu ainakin lanaus.
TEKSTI JA KUVAT  MARKKU PULKKINEN

METSÄHOMMISSA METSÄAUTOTIEN HUOLTO

Jos tie on liian kapea, puutava
raauton rengas kulkee helposti 

ojarummun päältä ja rikkoo sen. 

3 ×
METSÄTIE KUNTOON

Reunapusikot pitää raivata 
 muutaman vuoden välein ojien 

ulkoreunaan asti.  

Tieurakoitsija Petri Lehtonen (vas.) 
ja Mikko Kauppila tarkastelevat 

 kevätlanauksen tulosta Ylöjärvellä. 
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Kaupungistuminen, koulutustason 
nousu ja ikääntyminen vaikuttavat 
metsänomistajien tavoitteisiin, 
kertoo tuore tutkimus. UPM 
Metsän kumppanuus asiakkaalle 
Antti Tattarille metsä on elävä 
organismi, jota pitää hoitaa sekä 
taloudellisesti että vastuullisesti. 
TEKSTI ANNA GUSTAFSSON | KUVAT  MATIAS HONKAMAA

V ielä muutama vuosi-
kymmen sitten pelät-
tiin metsänomistajien 
ikääntyvän vauhdilla 
ja tilakokojen pienen-
tyvän. Uhkakuvissa 
nähtiin jähmettynyt 
puukauppa ja hoita-
mattomat metsät. 

Tästä lähtökoh-
dasta syntyi tarve tutkia tarkemmin, ketkä yksityis-
metsiä Suomessa omistavat ja millaisia tavoitteita he 
asettavat metsäomaisuudelleen. 

Tänä vuonna julkaistiin jo neljäs posti- ja puhelin-
kyselynä toteutettu valtakunnallinen tutkimus 
metsän omistajista. Tutkimuksen ovat toteuttaneet 
Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Pellervon 
taloustutkimus ja Työtehoseura.

Yksityisillä metsänomistajilla on Suomessa suuri 
merkitys. He omistavat metsämaasta yli 60 prosent-
tia ja metsätalousmaasta 52 prosenttia. Teollisuuden 
käyttämästä kotimaisesta raakapuusta noin 80 pro-
senttia tulee yksityismetsistä.

KEITÄ SUOMALAISET METSÄNOMISTAJAT SITTEN OVAT? 

Tutkimuksen mukaan suurin osa yksityismetsistä 
Suomessa on perheiden omistuksessa. Perhemetsän-
omistajia on yli 600 000. 

”Kunnioitan 
metsän 
monimuotoista 
elämän 
verkkoa” 

SUOMALAINEN METSÄN OMISTAJA 2020
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Turvaa 
ja tuloja 
korostavien 
metsänomis-
tajien osuus 
on noussut.

Metsänomistajat ovat selvästi muuta väestöä van-
hempia. Keski-ikä on 62 vuotta. Elinkeinorakenteen 
muutos heijastuu metsänomistajiin. Päätoimisten 
maanviljelijöiden määrä on tippunut 1970-luvulta 
lähtien. Se lähes romahti vuoden 1995 EU-jäsenyy-
den jälkeen. 

Vielä 1970-luvulla maanviljelijät omistivat valta-
osan Suomen yksityismetsistä ja asuivat tyypillisesti 
itse tilalla. 

Nyt enää joka kymmenes metsänomistaja on 
päätoiminen maatalousyrittäjä. Maatilallisten 
 väheneminen näkyy myös siinä, että metsänomis-
tajista vain runsas kolmasosa asuu vakinaisesti 
tilallaan. 

Etämetsänomistajien määrän kasvu on lisän-
nyt tarvetta paikalliselle kumppanille metsän 
sijaintipaikkakunnalla. 

Tähän tarpeeseen sopii myös UPM:n 
kumppanuus asiakkuus, jossa on mahdollisuus hyö-
dyntää paikallista metsäosaamista ja keskustella 
oman metsä asiantuntijan kanssa joko metsäpalvelu-
toimistolla tai verkkopalveluiden välityksellä. Vaikka 
metsänomistaja asuisi kaukana metsistään, hänellä 
säilyy näin hyvä käsitys metsän voinnista ja ajankoh-
taisista toimenpiteistä. 

TUTKIMUSJOHTAJA PAULA HORNE PELLERVON 

 taloustutkimuksesta on ollut mukana laatimassa 
Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimusta. 

”Biotalouden näkökulmasta on huojentavaa, 
että metsänomistajien keski-ikä nousee hitaammin 
kuin odotettiin. Näköpiirissä ei ole passivoitumista 
 metsäkaupoissa tai  metsänhoidossa”, Paula Horne 
sanoo. 

Omistusmuodolla on merkitystä, sillä se vaikuttaa 
selvästi aktiivisuuteen metsäkaupoissa. 

SUOMALAINEN METSÄN OMISTAJA 2020

SUOMALAISET METSÄTILAT 
JA NIIDEN OMISTAJAT

METSÄTILAN OMISTUSMUOTO

METSÄNOMISTAJAN AMMATTIASEMA

METSÄNOMISTAJAN SUKUPUOLI

Esimerkiksi kuolinpesät tekevät tutkimuksen 
mukaan vähemmän puukauppoja kuin perheomis-
tajat. Kaikkein aktiivisimpia kaupantekijöitä ovat 
metsäyhtymät.

Hornen mukaan tutkimus antaa viitteitä siitä, että 
kauppamäärät ovat suurentuneet, vaikka markki-
noilla onkin entistä vähemmän metsänomistajia. 

”Tämä viittaa leimikon koon kasvuun, mikä nostaa 
puunkorjuun tehokkuutta. Se on puukaupan kustan-
nusten kannalta hyvä uutinen.” 

Aktiivinen metsänhoito lyhentää metsän kierto-
aikaa vuosikymmenillä ja parantaa metsätalouden 
kannattavuutta. 

UPM:n kumppanuusasiakkuus on yksi keino huo-
lehtia metsäomaisuuden arvosta ja pitää puukauppa 
aktiivisena. Metsäasiakasvastaava tukee metsän-
omistajaa ja huomioi hänen arvonsa ja tavoitteensa. 

VAIN 8,6 PROSENTTIA KYSELYYN VASTANNEISTA 

ilmoitti olevansa päätoimisia maa- ja 
metsätalousyrittäjiä.

Yksi heistä on Antti Tattari, 46, joka asuu Kiih-
telysvaarassa, noin 40 kilometrin päässä Joensuun 
kaupungista. Tattarin metsät sijaitsevat samoilla 
seuduilla Joensuun, Tohmajärven ja Rääkkylän 
kunnan alueilla. Jo hänen isänsä oli UPM Metsän 
kumppanuusasiakas.

Suurin osa metsäomaisuudesta on siirtynyt Tatta-
rin omistukseen sukupolvenvaihdoksen kautta isältä, 
mutta hän on hankkinut metsähehtaareja myös 
itse. Tattari harjoittaa pienessä mittakaavassa myös 
maanviljelystä. 

Antti Tattari on kasvanut metsänhoitoon nuoresta 
pitäen ja oppinut kulkemalla metsissä isänsä kanssa. 
Järjestelmällisemmin hän ryhtyi hoitamaan met-
siään 2000-luvun alussa. 

”Minulle mieluisin asia on ollut aina nuoren met-
sän hoito. Se on lupaus paremmasta huomisesta, ja 
siinä korostuu metsänhoidon pitkä aikajänne.” 

Tattarin 8- ja 13-vuotiaista lapsista vanhempi on 
saanut olla jo mukana metsänuudistamistöissä.

ANTTI TATTARIN METSÄT OVAT HAVUPUUVALTAISIA, 

vaikka koivikoitakin on. Tattari on hankkinut metsil-
leen FSC®-sertifioinnin (FSC®-C109750), jonka kri-
teerit asettavat tiettyjä vaatimuksia metsänhoidolle.

”Ponnistelen kunnioittaakseni sitä monimuo-
toista elämän verkkoa, joka metsissä on. Se on 
samalla edullinen vakuutus metsän hyvinvoinnille.”

Tattari pyrkii pitämään metsissään tasaisen kier-
ron rakenteen. Sen mukaisesti taimikoita on 25 
prosenttia metsämaasta. 30 prosenttia on nuorta 
puustoa, 30 prosenttia hyvässä kasvuvaiheessa olevaa 
metsää ja 15 prosenttia päätehakkuuvaiheessa. 

Tattari käyttää hyödykseen UPM Metsä 
-verkko palvelua, joka toimii työkaluna niin töi-
den suunnittelussa kuin puukauppoihin liittyvässä 
yhteydenpidossa. 

METSÄNOMISTAJIEN TAVOITTEIDEN KEHITYS 1999–2019 
Tavoiteryhmien osuudet metsänomistajista.

5–9,9 ha
16 %

10–19,9 ha
23 %

20–49,9 ha 
33 %

50–99,9 ha
17 %

Yli 100 ha
12 %

METSÄTILOJEN KOKOJAKAUMA

Monitavoitteiset

Virkistyskäyttäjät

Metsässä tekevät

Turvaa ja tuloja 
korostavat

Epätietoiset

1999

34 %

25 %

18 %

13 %

10 %

2009

30 %

24 %

20 %

16 %

10 %

2019

28 %

20 %

21 %

20 %

11 %

1999

10 %

20 %

25 %

26 %

19 %

2009

14 %

24 %

32 %

19 %

11 %

2019*

17 %

33 %

23 %

14 %

12 %

75– v

65–74 v

55–64 v

45–54 v

–44 v

METSÄNOMISTAJIEN KESKI-IÄN MUUTOS 1999–2019

Perhe
82,7 %

Yhtymä
9,2 %

Kuolinpesä
8,1 %

Palkansaaja
33,4 %

Eläkeläinen
51,0 %

Muu*
1,8 %

Maa- ja metsä-
talousyrittäjä

8,3 %

Muu yrittäjä
5,5 %

Mies
59 %

Nainen
41 %

* Desimaalipyöristysten johdosta kokonaissumma on 99 %.

* Työtön, opiskelija, kotona tms.
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PUUKAUPPAA LÄHITULEVAISUUDESSA 
TEKEVÄT 2019–2021 TAVOITERYHMITTÄIN
Taulukkoon merkitty, kuinka paljon metsänomistajat aikoi-
vat myydä puuta vuosina 2019–21 verrattuna vuosina 
2016–18 myytyyn määrään.

Tattari tekee itse suuren osan metsien hoito-
töistä. Kiinnostuttuaan perhemetsätaloudesta hän 
luki yliopistossa ympäristönhoitoa ja suoritti metsä-
talousyrittäjän ammattitutkinnon. Parhaana oppi-
mistapana hän pitää silti käytännön työtä.

”Olen tehnyt erilaisia metsänhoitotöitä sadoilla 
hehtaareilla, joten perusrutiini on syntynyt sitä 
kautta. Aluksi saatoin jättää taimikot liian tiheiksi, 
mutta sittemmin olen oppinut jättämään ne väljem-
miksi. Haastavin ajanjakso metsänhoidossa ovat 
puun ensimmäiset 10–15 vuotta.”

SUOMALAISIA METSÄNOMISTAJIA KARTOITTAVASSA 

tutkimuksessa kysyttiin myös metsänomistajien 
arvoista ja tavoitteista. Tutkimuksessa luokiteltiin 
metsänomistajat viiteen ryhmään. 

Monitavoitteisille olivat tärkeitä metsän tarjoa-
mat taloudelliset hyödyt mutta myös mahdollisuus 
tehdä metsätöitä ja ulkoilla. Virkistyskäyttäjät pai-
nottivat luonnonsuojelua sekä ulkoilua. 

Metsässä tekevien ryhmässä korostuivat metsä-
työt ja ulkoilu. Tuloja korostavat arvostivat metsää 
sijoituskohteena. Osa oli epätietoisia tavoitteistaan.

Metsänomistajien tavoitteet ovat muuttuneet 
yllättävään suuntaan 2000-luvulla. Metsän virkistys-
käytön ja muiden aineettomien tavoitteiden merkitys 
on vähentynyt. Turvaa ja tuloja korostavien metsän-
omistajien osuus noussut selvästi. 

Tattari kokee kuuluvansa ryhmään, jolle metsä 
edustaa monia arvoja. 

”Minua kiehtoo ajatuksena se, että toinen näkee 
metsän varallisuutena ja toiselle se on ensisijaisesti 
suojelukohde. Minulle metsä on elävä organismi, jota 
pitää hoitaa niin, että se on taloudellisesti järkevää ja 
vastuullista.” 

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja 
Paula Horne varoo vetämästä pitkälle vietyjä johto-
päätöksiä metsänomistajien koventuneista arvoista. 

”Kuluneen vuosikymmenen aikana luonnon 
monimuotoisuutta korostavat hoitotoimet ovat arki-
päiväistyneet. Moni metsänomistaja on tietoinen 
luontoarvoista ja toimii niiden mukaisesti, vaikka ei 
niitä välttämättä kyselyssä korostaisikaan”, Horne 
sanoo.

NÄIN ERI TAVOITERYHMÄT TEKIVÄT 
PUUKAUPPAA VUOSINA 2016–2018.
Taulukossa vähintään yhden puukaupan vuosina 
2016–18 tehneet metsänomistajat tavoiteryhmittäin.

65 %

32 %

50 %

59 %

33 %

Monitavoitteiset

Virkistyskäyttäjät

Metsässä tekevät

Turvaa ja tuloja 
korostavat

Epätietoiset

Selvästi 
enem
män

Likimain 
yhtä 

paljon

Selvästi 
vähem

män

Ei myy 
lain
kaan

Ei 
osaa 
sanoa

15 % 23 % 18 % 12 % 31 %

15 % 6 % 7 % 36 % 36 %

19 % 13 % 12 % 22 % 34 %

17 % 20 % 16 % 15 % 32 %

16 % 6 % 7 % 33 % 37 %

16 % 15 % 12 % 22 % 34 %

Metsänomistajien keski-
ikä nousee hitaammin 
kuin odotettiin. 

SUOMALAINEN METSÄN OMISTAJA 2020

Antti Tattari tekee 
itse suuren osan 
metsänhoitotöistä. 
Kun metsä voi 
hyvin, se myös 
tuottaa hyvin.

SUOMALAINEN 
METSÄN OMISTAJA 
2020
• Vain joka kymmenes 

metsänomistaja on päätoi-
minen maanviljelijä. 

• Puolet metsänomistajista on 
eläkkeellä. 

• Metsänomistajien keski-ikä 
on 62 vuotta. 12 prosenttia 
metsänomistajista on alle 
45-vuotiaita.

• Metsänomistajien tulotaso 
on noussut. Se ylittää jo 
valtakunnallisen keskiarvon. 

• Myös koulutustaso on 
noussut: 18 prosentilla on 
ylempi korkeakoulututkinto. 

• Naisten osuus metsänomis-
tajista on 41 prosenttia. 

LÄHDE:  HEIMO KARPPINEN, 
HARRI HÄNNINEN JA PAULA 
HORNE: SUOMALAINEN 
METSÄNOMISTAJA 2020 
-TUTKIMUS/LUONNONVARA-
KESKUS LUKE.

Moni
tavoitteiset

Virkistys
käyttäjät

Metsässä 
tekevät

Turvaa ja tuloja
korostavat

Epä tietoiset

Kaikki
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Tyyntä 
myrskyn 
keskellä

TALOUS METSÄTEOLLISUUS

SUOMALAISTEN METSÄYHTIÖIDEN 

tulokset laskivat ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana kansain
välisen suhdannetilanteen hei
kentymisen seurauksena. Moniin 
muihin toimialoihin nähden 
metsä teollisuus on selvinnyt 
koronakriisistä tuotantoolo
suhteiden osalta Suomessa kui
tenkin varsin hyvin. 

”Korona on vaikuttanut metsä
teollisuuden tuotantoon eri tavoin 
tuotteesta riippuen. Pandemian 
vaikutukset eivät ole vielä ohi, 
joten syksystä ja ensi vuodesta on 
vaikea sanoa tällä hetkellä mitään 
varmaa”, muistuttaa metsäjohtaja 
Karoliina Niemi Metsäteollisuus 
ry:stä.

Puu kasvaa ohi menevistä 
taantumista huolimatta, ja 
metsä talouden kannattavuus on 
metsänomistajan näkökulmasta 
edelleen hyvä. 

Puun hintakin on pysynyt 
viime vuoden tasolla. 

Kaikelle puulle on Metsäteolli
suus ry:n arvion mukaan kysyntää 
jatkossakin. 

Tämä kuitenkin edellyttää, että 
lopputuotemarkkinat vetävät eikä 
koronapandemia seisauta syksyl
läkään tuotantolaitoksia.

”Metsäteollisuustuotteet ovat 
ratkaisu moniin ajan haastei
siin, ja Suomessa metsiä hoide
taan kestävästi”, Karoliina Niemi 
kehuu.

METSÄTALOUDEN KESKIMÄÄRÄINEN 

tuotto on edelleen EteläSuo
messa 180–200 euroa hehtaarilta, 
PohjoisSuomessa puolet tästä. 

Metsiä kannattaakin hoitaa 
ja hoidattaa aktiivisesti. Puiden 
tasainen kasvu tuo tasapainoa 
metsänomistajan tilipussiin ja 
kansantalouteen. 

Puukauppa on käynyt tänä 
vuonna viidenneksen tahmeam
min kuin vuosi sitten. 

”Talven kehnot korjuukelit ja 
työmarkkinatilanne vaikuttivat 
puukauppamääriin jo osin ennen 
koronaa”, Niemi sanoo.

Tästä kertoo esimerkiksi se, että 
tammihelmikuussa puukauppa 
oli hiljaista, mutta maaliskuusta 

 heinäkuuhun kauppa kävi suurin 
piirtein edellisen vuoden tahtiin.

KAIKENLAISTA PUUTA TARVITAAN 

myös loppuvuonna. Niemi koros
taa oikeaaikaisten harvennusten 
ja päätehakkuiden tärkeyttä.

”Harvennushakkuut paranta
vat puiden kasvuoloja. Viivyttely 
harvennuksissa johtaa riukuun
tumiseen ja altistaa muun muassa 
lumituhoille.”

Kun puusto vanhenee, sen elin
voimaisuus heikkenee, ja puut 
ovat alttiimpia metsätuhoille. 

”Puukauppaa kannattaakin 
käydä tasaisesti metsänhoitotar
peiden eikä puun hintojen aaltoi
lun mukaan.”

Yksityisten metsänomistajien 
saamat noin kahden miljardin 
euron vuotuiset puunmyyntitulot 
ja niistä maksettavat pääoma verot 
pitävät osaltaan suomalaisen 
yhteiskunnan rattaat pyörimässä. 

”Metsät tarjoavat työtä vaikei
nakin aikoina, ja metsiä hoita
malla luomme pohjaa metsäsekto
rin tulevaisuudelle.”

METSÄTALOUDEN VAKAUDESTA 

maailman myrskyissä kertoo se, 
että metsäkiinteistöjen kauppa
hinnat ovat pysyneet alkuvuonna 
edellisen vuoden tasolla. 

Maanmittauslaitoksen 
kiinteistö kauppatilaston mukaan 
metsähehtaarin keskihinta oli 

vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
3 330 euroa eli prosentin kor
keampi kuin viime vuonna.

Ihmisten kiinnostus metsän
hoitoon kasvoi keväällä korona
pandemian myötä. Tästä kertoo 
muun muassa raivaussahojen 
myynnin kasvu.

Sekä metsäyhtiöt että metsän
hoitoyhdistykset ovat saaneet 
hoitotoimeksiantoja normaaliin 
tapaan, paikoin enemmänkin. 
Metsänomistajat ovat myös otta
neet sähköiset palvelut entistä 
aktiivisemmin käyttöön.

Suomalaisten kaipuuta metsän 
rauhaan ruokkii se, että talous ja 
virkistysmetsistä pidetään hyvää 
huolta.

Puu kasvaa 
ohi mene-
vistä 
taantumista 
huolimatta, 
ja metsä-
talouden 
kannat-
tavuus on 
edelleen 
hyvä.

Metsäteollisuus 
ry:n 

metsäjohtaja 
Karoliina Niemi

METSÄPALSTOJEN KESKIHINNAT SUOMESSA  
(e/ha)
LÄHDE: MAANMITTAUSLAITOS

YKSITYISTEN METSÄNOMISTAJIEN SAAMAT 
PUUNMYYNTITULOT 
(milj. e)
LÄHDE: LUONNONVARAKESKUS
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1458

1711 1727
1835

1983 2016

2347

2011

2980 3060 3140 3190 3120 3030 3170 3300 3300 3330

Metsän ja puun hinnat ovat pitäneet pintansa 
koronakriisissä. Sellun ja kartongin hyvä 
menekki antaa uskoa tulevaan.
TEKSTI  MARKKU PULKKINEN KUVA  UPM
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NELJÄ HEHTAARIA 
ASUKASTA KOHDEN

Jos tilan 
kauppa-
hinta olisi 
lahjaluon-
teisessa 
kaupassa 
80 000 
euroa, 
vero-
säästöjä 
kertyisi 
ostajalle   
21 397  
euroa.

Jos myisin tilan reilulla alennuksella, miten se 
toimisi?

Lahjanluonteinen kauppa voisi olla käyttökelpoi
nen vaihtoehto. Siinä luovutus jakaantuu verotuk
sessa sekä kaupan että lahjan verovaikutuksiin. 

Metsätilan myyntivoitto on teille verovapaa, koska 
olette omistaneet metsätilan yli 10 vuotta sekä har
joittaneet metsätaloutta ja ostajana on myyjän lapsi. 

Otetaan pelkistetty esimerkki. Jos tilan kauppa
hinta on 80 000 euroa, maksurasite on ostajalle 
melko kevyt. Tyttärenne voi hyödyntää puukauppa
tuloja kauppahinnan maksussa. 

Ostajan pitää maksaa kauppahinnasta neljän pro
sentin varainsiirtovero, 3 200 euroa. Ostajalle muo
dostuu metsävähennyspohjaa 60 prosenttia  metsään 
kohdistuvasta hankintamenosta (0,6 × 83 200 e) eli 
 49 920 euroa. Siitä kertyisi puun myynnissä vero
säästöjä (0,3 × 49 920 e) 14 976 euroa. 

Tällaisessa lahjanluonteisessa kaupassa tyttä
renne saisi (260 000 e − 80 000 e) 180 000 euron 
arvoisen lahjan, josta menisi lahjaveroa 19 700 euroa. 

Lahjan osuudesta muodostuu metsälahjavähen
nyspohjaa 21 406 euroa. Verosäästöt puun myynnin 
verotuksessa (0,3 × 21 406 e) olisivat 6 421 euroa. 
Teille 80 000 euron myyntihinta olisi verovapaa.

Mitä etua luovutuksesta olisi, jos antaisin tilan 
kuitenkin lahjana?

Mikäli intressinne on lisätä tehokkaasti tyttä
renne varallisuutta, ettekä itse tarvitse rahallista 
korvausta metsätilasta luopumisesta, puhdas lahja on 
silloin selkeä ratkaisu. 260 000 euron arvoisesta lah
jasta tyttärellenne tulisi maksettavaksi 31 100 euroa 
lahjaveroa. 

Metsälahjavähennyspohjaa muodostuisi 46 338 
euroa, josta kertyisi puun myyntien kautta verosääs
töjä (0,3 × 46338 e) 13 901 euroa. 

On myös huomattava, että lahjanantaja voi sisäl
lyttää lahjakirjaan määräyksen, jonka mukaan saajan 

aviopuolisolla ei ole aviooikeutta saatuun omaisuu
teen, sen sijaan tulleeseen omaisuuteen eikä täl
laisen omaisuuden tuottoon. Vapaaomaisuusmää
räys estää lahjoitetun omaisuuden ”hukkaamisen” 
avioeroosituksessa.

Mitä vaihtoehdoissa kannattaa huomioida?
Niihin seikkoihin, jotka ovat teidän perheelle 

omistusjärjestelyssä merkityksellisiä. Yhdelle 
kauppa voi olla hyvä ratkaisu, toiselle taas lahjoi
tus on ainoa vaihtoehto. Sukupolvenvaihdos on aina 
yksilöllinen. Yhtä patenttiratkaisua ei ole olemassa. 

Tässä tapauksessa lahjanluonteista metsätilan 
kauppaa puoltaisi mahdollinen tarve saada kohtuulli
nen korvaus luopumisesta. Lahjanluonteinen kauppa 
tarjoaisi teille verovapaata tuloa ja tyttärellenne 
verosäästöjä. 

Puhdas lahja sen sijaan lisäisi tyttären varal
lisuutta selvästi tehokkaammin ja mahdollistaisi 
vapaaomaisuusmääräyksen tekemisen lahjakirjaan. 
60 hehtaarin metsälahja yhdelle saajalle toisi varsin 
mukavasti myös metsälahjavähennystä keventämään 
puun myynnin verotusta. 

Käytännössä menettely kannattaa valita sen 
mukaan , mikä on teidän perheenne tilanteeseen 
 tarkoituksenmukaisin toimintamalli.

Molempi parempi – 
tarkoituksenmukaisuus ratkaisee

HEIKKI KALVILA
Lakipalvelupäällikkö

UPM Metsä

”Omistan 60 hehtaarin metsätilan Pieksämäellä. Sain sen perintönä 
vuonna 1998. Tilan arvo on nyt metsäarvion mukaan 260 000 euroa. 
Minulla on yksi lapsi, 38-vuotias tytär. Tila on tarkoitus siirtää 
hänelle. Olen kuullut, että tilakaupasta ei menisi paljon veroja, mutta 
kauppahinnan maksu voi olla liian iso taakka hoidettavaksi. En minä 
paljon siitä rahaa tarvitsisikaan. Jotain ehkä kuitenkin. Olen myös 
harkinnut antavani tilan lahjana.” 

TALOUS SUOMEN METSÄT NUMEROINA NEUVONANTAJA TALOUS

METSISTÄ HAETAAN NYT VOIMAA JA 

virkistystä. Niihin pääsee helposti, 
sillä Suomen pintaalasta 67 prosent
tia on metsää. Se merkitsee neljää 
hehtaaria jokaista suomalaista kohti. 
Euroopan unionissa metsää on 1,3 
hehtaaria EUkansalaista kohden.

Koska metsistä pidetään Suomessa 
hyvää huolta, puuston määrä kasvaa 
vuosi vuodelta. Luonnonvarakeskuk
sen tuoreimman metsä inventoinnin 
mukaan maamme metsät kasvavat 108 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

Arvioiden mukaan metsää voi lähi
vuosina hakata kestävästi runsaat 80 
miljoonaa kuutio
metriä vuodessa. 
Kestävistä hakkuu
mahdollisuuksista 
on 2010luvulla 
käytetty noin 83 
prosenttia.

Suomen met
sistä 13 prosent
tia eli 2,9 miljoo
naa hehtaaria on suojeltu. Tiukasti 
suojeltua metsää, jolla ei harjoiteta 
lainkaan metsätaloutta, on kymme
nen prosenttia metsä ja kitumaan 
kokonaispintaalasta.

Metsät sitovat noin kolmannek
sen Suomen vuotuisista hiilidioksidi
päästöistä. Yksi hehtaari suomalaista 
metsää maapohjineen sitoo neljän 
keskikokoisen henkilöauton vuosittai
set hiilidioksidipäästöt.

METSÄ SITOO HIILTÄ
1 ha metsää sitoo keskimäärin 10 000 kg 
CO2/v eli 4 henkilöauton CO2-päästöjen 
verran.

Metsä tekee hyvää mielelle, ilmastolle ja kansantaloudelle. Kun hoidamme 
metsiä hyvin, ne hoitavat meitä. Tällaisia Suomen metsät ovat.

Metsät 
sitovat kol-
masosan 
Suomen 
hiilidiok-
sidipääs-
töistä.

Metsistä on suojeltu

13 %
Näistä metsistä 10 prosent-
tiyksikköä on kokonaan 
poissa metsätaloudesta 
ja 3 prosenttiyksikköä on 
rajoitetusti metsätalouden 
käytössä.

Metsätilan voi 
siirtää  seuraavalle 
sukupolvelle 
monella tavalla. 
Kussakin on 
hyötynsä. K

U
V

A
 U

PM

SUOMI ON TÄYTETTY METSILLÄ

Metsämaata 
67 %

Peltoa tai rakennettua maata 
14 %

Kitu- ja joutomaata
19 %

LÄHDE:  JOHTAVA TUTKIJA KARI T. 
KORHONEN, LUONNONVARAKESKUS 
LUKE.

PUUVARAMME KASVAVAT

Puuston kokonaismäärä 
2500 milj. m3

Vuotuinen kasvu
108 milj. m3

Vuotuiset hakkuut ja 
luontainen poistuma 
81,5 milj. m3

 =10 milj. m3

1 ha

METSÄ UUDISTUU
Uudistushakkuun jälkeen jokaisen kaade-
tun puun tilalle istutetaan neljä uutta.
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MUUTTUVA MAAILMA YK:N ILMASTOTAVOITE

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, 
mutta hiilinielut eivät voi ratkaista ongelmaa yksin. Myös UPM on 

sitoutunut YK:n ilmastotavoitteisiin. Miten ne saavutetaan?
TEKSTI ANNA GUSTAFSSON | KUVA  GETTY IMAGES

Amazonin 
 sademetsien palot 
 herättivät viime 
vuonna maailman
laajuisen huolen 
ilmastonmuutoksen 
kiihtymisestä. Huoli 
jäi koronapande
mian jalkoihin. 
Metsät roihusivat 
kesällä 2020 taas 
ennätys tahtiin.

MAAILMANLAAJUINEN KORONAPANDEMIA PYYHKÄISI 

tieltään viime vuoden ykköspuheenaiheen, ilmaston
muutoksen. Kun ihmiskuntaa uhkaavaa virusta on 
yritetty saada kuriin liikkumista rajoittamalla, myös 
hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet. 

Saatiinko ilmastonmuutoksen torjunnalle nyt 
toivottua lisäaikaa? Maailman ilmatieteen järjestö 
WMO:n pääsihteeri, ilmastoasiantuntija Petteri 
Taalas tyrmää ajatuksen. 

”Ilmastonmuutoksen aiheuttaman maailmanlaa
juisen uhan ratkaisu on eri mittakaavan haaste kuin 
väliaikainen COVID19viruksen aiheuttama shokki. 
Hiilidioksidin elinikä on pitkä, jopa satoja vuosia”, 
Taalas kuvaa. 

Hänen mukaansa optimisti voi nähdä mahdolli
suuksia kriisiä seuraavassa talouselvytyksessä. Moni 
Euroopan maa on kertonut suosivansa ilmastoon 
myönteisesti vaikuttavia ratkaisuja ja yrityksiä. 

PETTERI TAALAS JOHTAA YK:N ALAISTA MAAILMAN 

ilmatieteen järjestöä, joka isännöi hallitusten
välistä ilmastopaneelia IPCC:tä. Hän on vakuutta
nut kansainvälisillä areenoilla tieteeseen pohjaavilla 
puheenvuoroillaan. Suomessa hänen kannanottonsa 
esimerkiksi metsähakkuiden roolista ilmastonmuu
toksessa ovat herättäneet monenlaista huomiota. 

”Suomalaiset ovat metsäkansaa, on ihan ymmär
rettävää, että metsä herättää intohimoja.”

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa keskitytään 
Suomessa usein hiilinieluihin ja siihen, onko meillä 
varaa lisätä metsien hakkuita. Taalas ei väheksy met
sien roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hän 
pitää kuitenkin kokonaiskuvan kannalta tärkeäm
pänä globaaliin maankäyttöön puuttumista ja fossii
lisista polttoaineista irtautumista. 

”Jos Pohjoismaissa lopetettaisiin metsien hyöty
käyttö, tuotanto siirtyisi todennäköisesti muualle. Se 
ei ainakaan vaikuttaisi ilmastoon myönteisesti.” 

Taalas muistuttaa, että metsistä puhuttaessa 
pitäisi muistaa myös trooppisten sademetsien suo
jelu ja metsäpalojen torjunta. Rehuntuotantoon 
varattua maata voitaisiin metsittää laajemmin, ja 

Niinmetsä
vastaa
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erityisesti ItäEuroopan maiden metsätaloudessa on 
paljon tehostamisen varaa. 

Kaikki nämä toimet yhdessä kasvattaisivat hiili
nieluja huomattavasti enemmän kuin hakkuiden 
vähennykset Suomessa tai Ruotsissa. 

MUUTAMA VUOSI SITTEN IPCC TOTESI MAAPALLON 

 lämpötilan nousseen jo yli asteella verrattuna aikaan 
ennen teollistumista. 

Jos jatkamme nykyiseen tahtiin, lämpenemi
nen saavuttaa 1,5 asteen tason vuosien 2030 ja 2052 
välillä. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa monia 
riskejä ihmiskunnalle niin ruoantuotannon kuin 
maapallon elinkelpoisuuden kannalta. Luonnolle 
seuraukset ovat katastrofaaliset. 

Monet maat Suomi mukaan lukien ovat julistaneet 
omia hiili neutraaliustavoitteitaan. Suomi aikoo olla 
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Yritykset ovat isossa roolissa. Niiden toimintaan 
kohdistuu monenlaisia odotuksia, sanoo Tuomas 
Niemi, UPM:n vastuullisuuspäällikkö. 

UPM on allekirjoittanut YK:n Global Compact 
aloitteen ja sitoutunut toiminnassaan yhteiseen 
tavoitteeseen. Sen mukaan ilmasto saisi lämmetä 
korkeintaan 1,5 astetta. 

UPM on tehnyt erilaisia skenaarioita toiminnas
taan sen mukaan, kuinka paljon ilmasto lämpenee. 

MUUTTUVA MAAILMA YK:N ILMASTOTAVOITE

Sopiva 
lehtipuu-
sekoitus 
alentaa 
hyönteis-, 
tuuli- ja 
kuivuus-
tuhojen 
riskiä sekä 
parantaa 
ravinteiden 
kiertoa.

HELI VIIRI
UPM Metsän metsänhoidon kehityspäällikkö

TIMO LEHESVIRTA
UPM:n kansainvälisten metsäasioiden johtaja

LAURI TALIKKA
UPM Kaukaan terminaalipäällikkö

LEHTIPUUTAVOITE NÄIN SUOMESSA

UPM on 
sitonut 
valmius-
luottonsa 
margi-
naalin 
ilmasto- ja 
biodiver-
siteettita-
voitteisiin.

Miten lehtipuiden lisääminen UPM:n met-
sissä vaikuttaa metsien hoitoon, UPM Metsän 
metsän hoidon kehityspäällikkö Heli Viiri? 

Metsänhoitoohjeet muun muassa taimikonhoi
dosta ja perkauksista uusitaan. Säästöpuuryhmät 
huomioidaan aiempaa systemaattisemmin metsä
suunnittelussa. Ohjeistuksessa on kyse suuresta 
 periaatteellisesta toimintatavan muutoksesta.

Tavoite on, että puuntuotanto ei laske vaan pikem
minkin lisääntyy. Kuusi ja mänty ovat edelleen kas
vatettavat pääpuulajit, mutta puustojen sekametsä
rakennetta kehitetään aktiivisesti ja turvataan koko 
kiertoajan. Tämä takaa sen, että järeän lehtipuuston 
määrä kasvaa.

Metsänomistajankin kannattaa pyrkiä lisäämään 
lehtipuiden määrää metsissään. Lehtipuusekoitus 
parantaa ravinteiden kiertoa, karikkeen hajoamista 
ja maaperän mikrobiologista aktiivisuutta. 

Koivun juuret ovat syvemmässä kerroksessa kuin 
kuusen, joten ne ottavat ravinteet ja veden eri ker
roksissa. Sopiva lehtipuusekoitus alentaa hyönteis, 
tuuli ja kuivuustuhojen riskiä. 

Puulajirakenteeltaan monipuoliset metsät kestä
vät paremmin muuttuvia ilmastoolosuhteita.

 
Miksi lehtipuiden lisääminen on hyväksi ilmas-
tolle, UPM:n kansainvälisten metsäasioiden joh-
taja Timo Lehesvirta? 

Samalla kun osallistumme ilmastonmuutoksen 
hillintään, meidän tulee valmistautua odotettavissa 
oleviin muutoksiin. Monipuolinen puusto parantaa 
metsän sopeutumis ja selviytymiskykyä. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja biodiver
siteetin turvaaminen ovat pitkälti sama asia. Lajis
tollisesti monipuolinen metsäekosysteemi luo lajien 
välistä kilpailua, mikä ehkäisee yksittäisten lajien 
haitallista ylivaltaa.

Puut ovat pääosin hiiltä, ja siksi ne ovat paras 
keino korvata fossiilisia vaihtoehtoja. Jos teollisena 

raakaaineena käytettävä puulaji on alueelle luontai
nen, sen kasvatus tukee ja ylläpitää puuhun sitoutu
nutta lajistoa. 

Metsänomistaja voi hillitä ilmastonmuutosta hoi
tamalla metsiä ajallaan metsänkasvun eri vaiheissa. 
Hiilinielu syntyy hyvin kasvavasta puustosta. Siksi 
kannattaa suosia sekametsiä ja sallia lahopuustoa 
talouskäytössäkin oleville kohteille.

Miten lehtipuiden lisääminen näkyy tuotanto-
puolella, UPM Kaukaan terminaalipäällikkö 
Lauri Talikka?

Koivun määrän lisääminen muuttaa hieman nii
den jalosteiden jakaumaa, jota kotimaisista metsistä 
korjattavasta puusta voidaan tuottaa. 

Nykyiset lehtipuiden päätuotteet, koivusellu ja 
koivuvaneri, tulevat olemaan tärkeimmät tuotteet 
myös jatkossa, mutta niiden osuus kokonaistuotan
nosta voi nousta. 

Toisaalta koivun osuus tuontipuuvirrasta on 
ollut suuri. Kun kotimaisen koivun kasvatusta lisä
tään, kasvaa myös koivupohjaisten lopputuotteiden 
kotimaisuusaste. 

Koivun puuaineen korkea tiheys antaa sille hyvän 
saannon sellunkeitossa. Hyvien kuituominaisuuk
sien takia sille on kysyntää maailmalla. 

Koivusellua käytetään muun muassa pakkaus
papereissa ja pehmopapereissa. Se näyttelee tärkeää 
osaa ympäristöystävällisessä, uusiutuviin raaka 
aineisiin perustuvassa taloudessa.

Koivun lisääminen metsissä lisää koivukuidun ja 
koivutukin kotimaista kysyntää. Toisaalta koivupai
notteisten talvileimikoiden korjuu voi lisätä tarvetta 
puun kausivarastointiin. UPM:llä on sitä varten jo 
infra valmiina.

Myös koivutukkien vesivarastointia ja uittoa 
on kokeiltu viime vuosina. Sopivien korkkipuiden 
kanssa sekin onnistuu. Kenties näemme tulevina 
vuosina jälleen koivutukkilauttoja Saimaalla.

Lehtipuut sopeutuvat 
muuttuvaan ilmastoon

UPM on asettanut tavoitteekseen kaksinkertaistaa 
lehtipuuston määrän omistamissaan metsissä 
Suomessa. Muutoksella halutaan parantaa metsän 
kasvua ja tuottoa sekä monipuolistaa metsälajistoa. 
Samalla metsän ilmastokestävyys paranee. 
Tavoitteen myötä lehtipuuston osuus nousee 
viidesosaan puuston kokonaismäärästä. 

Esimerkiksi neljän asteen lämpeneminen aiheuttaisi 
yrityksen toiminnalle merkittäviä riskejä liittyen 
metsien elinvoimaisuuteen, veden riittävyyteen ja 
äärimmäisiin sääilmiöihin. 

”UPM harjoittaa ilmastopositiivista metsä
taloutta. Tavoite on myös pitää se sellaisena ja paran
taa sitä edelleen. Hyvin hoidetut metsät, joissa on 
huolehdittu monimuotoisuudesta, sopeutuvat taval
lista paremmin ilmastonmuutokseen”, Niemi sanoo. 

TUOMAS NIEMEN MUKAAN KANSAINVÄLISET JA 

 kotimaiset sijoittajat sekä asiakkaat seuraavat UPM:n 
ja sen tuotteiden hiilijalanjälkeen liittyvää raportoin
tia tarkkaan. 

Myös rahoitus on yhä useammin kiinni vastuul
lisuustavoitteissa. UPM on sitonut tänä vuonna 
ottamansa 750 miljoonan euron valmiusluoton 
marginaalin ilmasto ja biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamiseen. Tavoitetta toteutetaan kestävällä 
metsänhoidolla, kunnianhimoisella monimuotoi
suusohjelmalla ja uusia tuotteita kehittämällä. 

”Useimpien tuotteiden hiilijalanjäljessä ollaan jo 
nyt hyvällä tasolla. Tavoitteena on vähentää käyttä
miemme polttoaineiden ja sähkön hiilidioksidipääs
töjä 65 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä 
on haasteellista, mutta koemme, että se on myös 
välttämätöntä.”

UPM harjoittaa 
ilmastopositiivista 
metsätaloutta, 
jossa huomioidaan 
luonnon monimuo
toisuus. Kuvassa 
on  vuonna 2017 
Suomen kansallis
perhoseksi äänes
tetty paatsama
sinisiipi, jonka voi 
kohdata metsätien 
varrella.
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”Ensimmäisen kosketukseni 
villiyrttien keräämiseen sain 
ravintolakoulun harjoittelujak
solla Sami Tallbergin opeissa. 
Villiyrteistä tuli harrastus. 

Meillä on Helsingin Kumpu
lassa siirtolapuutarhamökki, 
joka on toiminut poikkeusaikana 
etätyötoimistonani. Työmatka 
on välillä venähtänyt, koska sen 
varrelta löytyy mielin määrin 
nokkosia, vuohenputkea, iso
maksaruohoa ja käenkaalia. 

Villiyrtit ovat yleensä nuo
rena ja hentona parhaan makui
sia. Olen aloittanut  keruu
kauden usein ennen vappua 
pihlajansilmuilla, joita olen 
laittanut simaan. Niissä on hieno 
karvasmantelin maku. 

Yksi suosikeistani on kuu
senkerkkä, jossa on yrttinen 
ja sitruksinen aromi. Kerkkää 
olemme keränneet ihan myytä
väksi asti. Maanomistajalta on 
pyydettävä lupa keruuseen.

Keräilemään on mielekästä 
lähteä ilman aikatauluja. Välillä 
on hyvä pysähtyä hetkeksi – 
kuunnella, haistella ja tarkkailla 
ympäristöä. Ensisilmäyksellä ei 
näe, mitä kaikkea maasta pilkis
tää. Parasta on, kun keräilyn saa 
jakaa jonkun kanssa.”

VILLE SORSA
Metsäasiakasvastaava, Helsinki

RAKKAUDESTA METSÄÄN VILLE SORSA
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”Välillä on hyvä 
pysähtyä hetkeksi – 
kuunnella, haistella 
ja tarkkailla 
ympäristöä.”
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Lupaamme vaalia metsääsi järjellä ja rakkaudella. Metsän omistaminen 
kannattaa. Se kasvaa suhdanteista piittaamatta ja oikein hoidettuna tuo kelpo 
tuoton. Pidämme huolta, että harvennukset, uudistukset, lannoitukset ja kaikki 
tarvittava metsäsi kasvun hyväksi tehdään aina ammattitaidolla – ja juuri oikeaan 
aikaan. Teemme kaikkemme, että metsäsi on myös elämäsi paras sijoitus.

LUPAA HYVÄÄ

TAITAVASTI HOIDETTU 
METSÄOMAISUUS

www.upmmetsa.fi
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