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Metsävaratiedon vapautuminen maaliskuussa 
2018 oli metsähistoriaa ja samalla startti uusien 
palvelujen kehittämiselle. Jo viime vuoden loppu-
puolella julkaistiin Stora Enson eMetsä-verkko-
palveluun kaikille metsänomistajille avoin, maksu-
ton ja varsin innovatiivinen palvelu, Virtuaalimetsä 
(s. 10–13). Virtuaalinen metsäsuunnitelma saa 
numerot elämään. Voit tietokoneen ruudulla liikkua 
todentuntuisesti oman metsän sisällä, kurkistaa 
vaikkapa miltä puusto näyttää 20 vuoden kulut-
tua vuonna 2039. Kuvat kertovat metsänkasvun 
paremmin kuin metsäsuunnitelman sata sanaa 
tai numeroa, ja tulee oikein hinku tarttua raivaus-
sahaan.

Metsän moninaiset arvot ovat esillä useissa tämän 
lehden artikkeleissa. Hakkuissa huomioitavat 
säästöpuuryhmät (s. 19) ja maapuuna lahoavan 
rungon tuhannet eliölajit ovat pieni, mutta oleel-
linen osa toimivaa metsäekosysteemiä. ”Myös 
lahopuussa laadulla on väliä, sillä eliölajit erikois-
tuvat tiettyihin puulajeihin ja lahoamisen vaihei-
siin”, kirjoittaa WWF:n asiantuntija Panu Kunttu 
Vieraskynä-artikkelissa (s. 31). Puuntuotannon ja 

Kurkistus 2030-luvulle
luontoarvojen tasapainossa metsäsertifioinnin teh-
tävä on ohjata ja osoittaa käytännön tekemisessä 
metsien kestävä ja vastuullinen käyttö (s. 18).

”Kyllä se tärkeä on, se hakkuumies”, kuvaa 
metsänomistaja ja kyläkauppias Marko Hiunu 
ytimekkäästi metsäkoneenkuljettajan roolia puu-
kaupassa. Hiunun kyläkauppatarinassa (s. 14–17.) 
korostuvat maaseudun elämä, ihmiset ja luottamus 
ammattilaisiin. Metsäalalla on nyt erityisen paljon 
työmahdollisuuksia. Tarjolla on muun muassa ehkä 
Suomen mielenkiintoisin ja monipuolisin ammatti 
– metsäkoneenkuljettaja. ”Aloittelevalla opiskeli-
jalla ei tarvitse olla kokemusta alalta, tärkeintä on 
halu oppia”, kannustaa lehtori Kari Kytömäki nuoria 
hakeutumaan alalle (s. 28–30). Samat evästykset 
pätevät myös metsänomistajana ensi askeleita 
ottaville. Tälle polulle askelmerkit on koottu 
 Uuden metsänomistajan starttipakettiin (s. 22–25).

Juha Hanni
päätoimittaja
Twitter @HanniJuha
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Selvitä  
lumituhojen sijainnit 
Metsäkeskus on koonnut kartan tykkytuhon riski-
alueista ja metsänkäyttöilmoituksilla ilmoitetuista 
tuhokohteiden hakkuusuunnitelmista. 

Metsäkeskuksen vuonna 2018 koostamassa 
kartassa näkyvät yksityisten metsänomistajien 
lumituhoille alttiit alueet sekä ne, joista on jo tehty 
metsänkäyttöilmoitus. Lumituhoille alttiit alueet 
on luokiteltu kartalla kolmeen luokkaan. Ne on 
laskettu metsävaratiedon perusteella, joka kattaa 
pääosin yksityismetsien pinta-alat. Metsän-
käyttöilmoituksien osalta aineisto on koko maan 
kattava. 

Yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella sijait-
sevat nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien 
männiköt muodostuvat riskialueiksi.

Helmikuun loppupuolella talven 2019 lumi-
tuhot eivät ainakaan vielä vaikuta merkittäviltä.

– Vaikka lunta on paljon ja sähkölangat 
soineet, meille ei ole tullut laajasti metsän-
käyttö ilmoituksia, kertoo paikkatietoasiantuntija 
 Jyrki Lehtinen  Metsäkeskuksesta. 

– Ilmoittelu on ollut nyt vähäistä verrattu-
na viime vuoteen, jolloin lumituhoja oli laajasti 
 Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois- 
Savossa. Koko kesän ja syksyn tippui ilmoituksia 
niistä johtuvista hakkuista,  Lehtinen kertoo. 

Karttaa lähemmäksi tarkentamalla näkyy myös 
2013–2017 tehtyjen kasvatusmetsien harvennus-
hakkuuta sisältävien metsänkäyttöilmoitusten 
sijainti. Tällaiset vastaharvennetut alueet ovat 
usein herkempiä tykkylumituhoille.

Stora Enson 
puukuljetuksiin 
ensimmäinen 
hybridipuuauto
Hybridiautotekniikka tulee nyt myös metsiin. Puut kuljetetaan 
Stora Enson tehtaalle entistä ympäristöystävällisemmin hybridi-
puuautolla eli sähköavusteisella tukkirekalla. Hybridi puuauton 
ansiosta päästöt vähenevät ja kuljettajan työ helpottuu.

Stora Enson pitkäaikaisen yhteistyökumppanin  HKK-kuljetus 
Oy:n puutavara-auton salaisuus on ohjaamon taakse kiinnite-
tyssä kondensaattorissa. Laite kerää sähköä talteen tiukkoja 
paikkoja varten. 

– Puukuljetuksissa vaativin taival on yleensä pieni metsätie 
mäkien ja hankalien maastonmuotojen takana. Ajoneuvo-
yhdistelmä tarvitsee vääntöä, kun kuski suuntaa puut kyydis-
sään kohti isompia teitä. Nyt sähkö puskee autoa lisävoimalla 
eteenpäin, kertoo uutukaisen hybridipuuauton omistaja, 
kuljetus yrittäjä Heikki Kananen.

Sähköllä avustaen puukuorma liikkuu parhaimmillaan jopa 
900 hevosvoiman teholla, vaikka auton moottorissa hevos-
voimia on vain 625. 

– Ylämäetkin mennään niin että heilah-
taa ja samalla säästetään polttoainetta. 
 Kuljettajan työ helpottuu, ja  samalla 
vähennetään päästöjä, sanoo 
40 vuotta Stora Ensolle puuta kuljet-
tanut Kananen. 

Hybridipuuauton käyttöönotto 
on osa vastuullista puunhankintaa. 
Päästöjen vähentäminen kuuluu 
Stora Enson ympäristötavoitteisiin.

Terve Metsä -lehden 
aiemmat numerot 
luettavissa Lukusalissa
Kaipaatko jotakin erityistä Terve Metsä -lehden 
numeroa, mutta se puuttuu arkistostasi? Asia  
on helposti korjattu, sillä Lukusali.fi-palvelussa  
voi lukea myös vanhoja Terve Metsä -numeroita, 
aina vuodesta 2014 alkaen. 

Verkossa olevan Lukusali-palvelun voi myös 
ladata Android- tai Apple-laitteelle.
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Vuonna 2018 Sotkamossa tehtiin lumituhohakkuita  
noin 3 300 hehtaarilla.

”Kokemuksemme 
uudesta autosta on 
vielä hyvin lyhyt mutta 
erittäin positiivinen”, 
kuljetus yrittäjä Heikki 
Kananen sanoo. 
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Kolumni

Anna  
palautetta 
lehdestä

Mistä pidit lehdessä ja mitä jäit kaipaamaan?  
Anna palautetta tästä lehdestä osoitteessa  
storaensometsa.fi/lukijapalaute

Arvomme 30.4.2019 mennessä vastannei-
den kesken 100 euron lahjakortin. Edellisen 
lehden arvonnassa onni suosi Janne Okslahtea 
 Jokiniemestä.

Vähemmillä päästöillä

Stora Enso Metsän puukuljetuksissa aloitti  viime 
vuonna ensimmäinen niin kutsuttu HCT-auto, jonka 
hyötykuorma on 25 prosenttia suurempi kuin taval-
lisen puutavara-auton. Yrittäjä Kari Malmstedtin 
isossa puuautossa polttoaineen kulutus kuljetettua 
puukuutiota kohti pienenee.

Tämän vuoden alussa sopimusyrittäjämme  Heikki 
Kanasen HKK-Kuljetus otti käyttöön hybridi puu-
tavara-auton, jonka sähkömoottori avustaa kuljetta-
jaa vaikeimmilla metsäreiteillä, polttoainetta samalla 
säästäen. Lisäksi yhä useammin Stora Enson teh-
taalle tulevan junavaunun tai puutavara-auton purkaa 
puunkäsittelykone, jonka käyttövoimana on dieselin 
sijaan sähkö.  

Nämä kaikki ovat hyviä esimerkkejä siitä, että 
yhdessä meille urakoivien yrittäjien kanssa otamme 
jatkuvasti käyttöön uusia menetelmiä hiilijalanjälkem-
me pienentämiseksi. Puun matka metsästä tehtaalle 
pitää olla sujuva, tehokas ja ympäristöä säästävä.

Uusiutuvien puupohjaisten tuotteiden hiilijalanjälki on 
huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi muovilla ja 
betonilla. Haluamme kuitenkin tehdä vielä enemmän 
pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä. 
Tässä kokonaisuudessa uudet puutavara-autot ovat 
tervetulleita askeleita kohti parempaa tulevaisuutta.

Stora Enson kunnianhimoinen tavoite on alentaa 
tuotantonsa kasvihuonepäästöjä 31 % vuoteen 
2030 mennessä (vertailutaso v. 2010). Tässä tavoit-
teessa puunhankinnan ja metsänhoitotöiden osalta 
päästöjä voidaan pienentää teknologian kehittymi-
sellä,  tehokkuudella ja järkevillä kuljetusmatkojen 
optimoinnilla. Tehdessäsi puukaupan tai ostaessasi 
metsän hoito palveluita Stora Ensolta voit luottaa 
siihen, että toimimme metsässäsi vastuullisesti, 
korjaamme ja kuljetamme puuta mahdollisimman 
kestävällä tavalla. 

Antti Suvinen
hankintajohtaja
Stora Enso

Auta Metsäsäätiötä 
auttamaan
Metsien käyttö herättää tunteita, puolesta ja 
vastaan. Suomen Metsäsäätiön perustivat v. 1995 
yhteistyössä metsänomistajat ja eri organisaatiot 
edistämään koko metsäelinkeinon tunnettavuutta 
ja elinvoimaisuutta. Säätiön tehtävänä on rahoittaa 
puun käyttöä lisäävää tutkimusta, jakaa oikeaa 
tietoa suomalaisesta perhe metsä taloudesta ja 
metsien hoidosta sekä edistää metsä teollisuuden 
tuotteiden kysyntää.

Säätiön toiminta rahoitetaan puukauppojen 
yhteydessä vapaa ehtoisella maksulla, joka on 
puukaupan loppusummasta pystykaupoissa 
0,2 % ja hankintakaupoissa 0,1 %. Kun metsän-
omistajana päättää osallistua säätiön toimintaan 
maksamalla menekin edistämis maksun, sitoutuu 
myös puun ostaja samalla summalla. Maksu on 
metsänomistajalle verovähennys kelpoinen, joten 
sen voi vähentää puun myyntituloverotuksessa. 
Esimerkiksi 10 000 euron pystykaupassa maksun 
todelliseksi kustannukseksi jää verojen jälkeen 
14 euroa. Maksu pidätetään automaattisesti puu-
kaupparahoista.

Viime vuosina säätiö on tukenut mm. kohden-
netulla keräyksellä Kuhmon Tuupalan puukoulun 
rakentamista, partiolaisten metsäohjelmaa, lukui-
sia nuoriso- ja koululaisretkiä sekä alan tutkimuk-
sia. Lisätietoa: metsasaatio.fi
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Stora Ensolle uusia 
metsä asiantuntijoita
Stora Enso avasi Pohjois-Suomeen 
 Liminkaan, Kuusamoon, Ristijärvelle ja 
Sotkamoon uudet hankintatoimistot. 
Samalla palkattiin 12 uutta metsäasian-
tuntijaa, jotka neuvovat metsä omaisuuden 
hoidossa, ostavat puuta ja myyvät metsän-
hoitopalveluita. Näin Stora Enso pystyy 
palvelemaan entistä paremmin alueen 
metsänomistajia henkilökohtaisesti. 

Uudet metsäasiantuntijat palvelevat 
Kuusamossa, Limingalla, Pudasjärvellä, 
Puolangassa, Pyhäjärvellä, Ranualla, 
Ristijärvellä, Sodankylässä ja Sotkamossa. 
Nyt Pohjois-Suomen hankinta-alueella on 
noin 50 metsäasiantuntijaa, käytännössä 
kaikissa kuntakeskuksissa.

– Valtakunnallisen metsäinventoinnin 
(VMI12) perusteella Pohjois-Suomessa 
on mahdollista lisätä hakkuita kestävästi 
noin viisi miljoonaa kuutiota vuosittain, 
samalla metsistä ja niiden tulevaisuudesta 
huolta pitäen. Puusta tehdyille uusiutuville 
tuotteille on menekkiä maailmalla, ja tähän 
Pohjois-Suomen hyvin kasvavat puuvarat 
luovat erinomaiset edellytykset, sanoo 
 Stora Enso Metsän aluejohtaja Esa  Ojala.

Stora Enso hankkii Pohjois-Suomesta 
puuta lähinnä Kemin Veitsiluodon tehtaalle 
ja Oulun tehtaalle. Stora Enson puun-
hankintaan on rekrytoitu viimeisen vuoden 
aikana yli 30 uutta henkilöä. Kaikkiaan 
yh tiön Suomen puunhankinnassa työsken-
telee noin 500 henkilöä ja tuhansia yrittäjiä 
sekä heidän työntekijöitään.

Tapion taskukirja
Tunnettu ja arvostettu tietopaketti, 
Tapion taskukirja, on oikea metsäalan 
pikkujättiläinen. Kirjan 26. uudistettu 
painos antaa selkeän kokonaiskuvan 
kestävästä metsänhoidosta ja monipuo-
lisesta metsäluonnosta. Havainnollisesti 
kuvitettu kirja on perusteellinen haku-
teos niin ammattilaisille kuin perustietoa 
metsästä tarvitsevallekin. Kirjan kulut 
voit vähentää metsäverotuksessa.

EcoFishBox pakkaa kalan 
ympäristöä kunnioittaen
Kuitupohjaisesta, kierrätettävästä materiaalista valmistettu Stora 
Enson EcoFishBox™ on mainio esimerkki innovatiivisista, muovia 
korvaavista aalto pahvi pakkauksista. Riippumaton asiantuntija-
yritys (LCA Consulting Oy) on tutkinut sen ja styroksisen EPS-pak-
kauksen ympäristö jalanjäljen pakkauksen koko elinkaaren ajan.

EPS-pakkauksen ympäristökuormitus syntyy pääosin fos-
siilisten luonnonvarojen käytöstä ja fossiilisista CO2-päästöistä. 
EcoFishBoxilla saavutettiin näissä vaikutusluokissa 40–50 % 
parempia tuloksia styroksiin verrattuna tutkitusta toimitusketjusta 
riippuen.

EcoFishBox on suunniteltu Lahden Design Studiossa, ja pak-
kaukset valmistetaan Lahdessa. Pakkaus on jo käytössä useilla 
kalapakkaajilla Suomessa ja toimitukset ovat käynnistyneet myös 
ulkomaille.

Lue lisää Stora Enson Lahden pakkaustehtaasta sivulta 26.
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Tilaukset ja lisätietoa Tapion taskukirjasta Metsä-
kustannuksen verkkokaupasta  metsakirjakauppa.fi.
Tarjoushinta 55€ (ovh 64€), ei toimitus kuluja.  
Syötä kuponki-kenttään tarjouskoodi: TeMet319. 
Tarjous on voimassa 25.4.2019 asti.

Kirjatarjous Terve Metsän lukijoille:

Suomen puunhankinnassa työskentelee  
noin 500 henkilöä. Kuvassa metsäasiantuntija  
Lena-Kajsa Vainonen Porvoosta.
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eMetsän ja Tähtitilin 
asiakaspalvelu

Arkisin klo 8–16 p. 02046 47999  
tai sähköpostitse  
emetsapalaute.metsa@storaenso.com

Kuukauden filmi:
FSC-sertifiointi
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat 
sanaa, ja video vielä moninkertaises-
ti. Joko olet tutustunut Youtubessa 
 storaensometsa-kanavan runsaaseen sisältöön ja metsä-
videoihin? Kuukauden videona esimerkiksi kahdeksassa mi-
nuutissa mahtipaketti helposti sulatettavaa tietoa FSC-ser-
tifioinnista. Saat tietoa esimerkiksi siitä, mitä FSC-sertifiointi 
on, mitä se tarkoittaa metsänhoidossa ja mitä hyötyä 
sertifioinnista on niin metsänomistajalle kuin luonnollekin. 
Videossa asiantuntijoita haastattelee  Janne Yrjönen Stora 
Ensosta. Vastaamassa asian tuntijat  Anniina Koistilainen 
FSC Suomesta ja Annukka  Valkeapää WWF Suomesta.

youtube.com 
storaensometsa-kanava

Turvallisesti 
hakkuutyömaalla
Turvallisuus on elintärkeää hakkuutyömailla, ja oikeilla suoja-
varusteilla vähennetään merkittävästi tapaturmien ja onnet-
tomuuksien määrää. Ohessa muistinvirkistämiseksi neuvoja, 
miten pystyt liikkumaan turvallisesti metsätyömaalla.

• Soita aina koneenkuljettajalle ennen kuin menet työmaalle. 
Hänen numeronsa löydät varastopaikalta ja korjuun ennak-
koilmoituksesta. 

• Kun saavut paikalle, käytä aina näkyviä huomiovärivaatteita 
tai -liiviä. Liivin saat halutessasi puukaupan yhteydessä. 
Kypärä tulee olla aina päässä, sillä se suojaa esimerkiksi 
putoavilta oksilta.

• Lähesty hakkuukonetta jo tehdyltä alueelta, koneen takaa. 
Minimietäisyys työskentelevään koneeseen on 90 metriä. 
Siirry koneelle vasta silloin, kun saat luvan kuljettajalta.

• Kun olet tutustunut työmaahan, annat-
han kuljettajalle työrauhan jatkaa työs-
kentelyä turvallisesti.

Katso video: 
Turvallisesti puunkorjuutyömaalle

Metsäteiden 
kuntoarvioista 
hyötytietoa
Suomen metsäkeskus ja RoadsML ovat 
toteuttaneet Metsään Tie -mobiilisovelluk-
sen, johon kerätään anonyymisti tien-
käyttäjien arvioita kotimaan metsäteiden 
kunnosta. Karttapalvelu on kaikkien tien-
käyttäjien käytettävissä, ja metsänomis-
tajia se palvelee antamalla tietoa vaikkapa 
kunnostustöiden tarpeista. Siitä voi olla 
myös hyötyä esimerkiksi puunkorjuun ja 
-kuljetusten suunnittelussa.

Mobiilisovellukseen voi ilmoittaa 
esimerkiksi metsätien liukkaudesta, keli-
rikosta, kuopista ja kivistä, tulvahaitoista 
tai auraustarpeesta. Myös ajorajoituksista 
ja kääntöpaikoista voi raportoida. 

Tietietoa voi tallentaa myös ajon aikana. 
Tuolloin älypuhelimen sensorit mittaavat 
ajoneuvon tärinän voimakkuutta, mikä 
kertoo metsätien kunnosta. Ajon jälkeen 
voi antaa myös oman arvionsa ajamastaan 
metsätien kunnosta.

Tienkäyttäjien havainnot ja ajotiedot 
metsäteiden kunnosta kerätään Metsä-
keskuksen uuteen Metsätieto-kartta-
palveluun. Sovellus on ladattavissa 
maksutta Android-käyttöjärjestelmän 
puhelimiin sovelluskaupasta.
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Puukaupassa on taottu viimeiset pari vuotta uusia 
ennätyksiä kuukausi toisensa perään. Esimer
kiksi MTK:n tilastojen mukaan yksityismetsistä 
hankittu pystypuuvaranto oli viime vuoden lopulla 
noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä isompi 
kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kotimaiset markkina
hakkuut kasvoivat Luken (Luonnonvarakeskus) 
ennakkotietojen perusteella noin kuusi miljoonaa 
kuutiometriä.

Moni ehtikin jo ennustaa, että vuoden 2019 en
simmäisellä neljänneksellä alettaisiin jo painaa jar
rua, mutta toisin on käynyt. Helmikuun puoliväliin 
mennessä puuta oli myyty runsaat 10 prosenttia 
enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankoh

Puukauppaa tehtiin viime vuonna ennätystahtiin, ja myös kuluva 
vuosi on alkanut vauhdikkaasti. Hurjimman huippusuhdanteen 
ennustetaan hiljalleen taittuvan, mutta markkinatilanne pysyy 
metsänomistajien kannalta edelleen erittäin suotuisana. Kysyntää 
on kaikille puulajeille ja hinnat historiallisen hyvällä tasolla.

 Kuitupuu vauhdittaa 
puu kauppa kevättä

Teksti Timo Sormunen
Kuva Jorma Silkelä / Stora Enso

Puukauppa

tana. Kuitupuu ja harvennushakkuut vauhdittavat 
puukauppaa.

Vaikka vauhdin ennakoidaan tästä hieman hiipu
van, ei metsänomistajilla ole aihetta huoleen. PTT:n 
ja Luken suhdanneennusteiden perusteella teolli
suuden puun käyttö ja samalla puukauppa pysyvät 
kuluvana vuonna likipitäen viime vuoden tasolla.

Historiallisen hyvä markkinatilanne
Kuluvan vuoden positiiviset ennusteet allekirjoit
taa myös Stora Enson osto ja asiakkuusjohtaja 
Jari Mutanen. Vaikka globaalitaloudessa on mo
nia epävarmuustekijöitä, pysyy massa ja paperi
teollisuuden kysyntä jatkossakin hyvänä. 
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Sahatavarassa näkymät ovat lyhyellä tähtäimellä 
hieman heikommat, johtuen kansainvälisen kauppa
politiikan kiemuroista. Oman lisänsä tuovat myös 
Britannian EUeroon liittyvät kysymykset. Saari
valtio on sahateollisuudelle merkittävä vienti kohde. 

– Markkinoiden hyvä yleistilanne ja metsä
teollisuuden viime vuosien isot investoinnit pitävät 
kuitenkin huolen siitä, että puulle riittää kysyntää. 
Tämä on winwin tilanne sekä myyjälle että osta
jalle, Mutanen painottaa.

Viime vuonna Stora Enso teki lähes 25 000 yksit
täistä puukauppaa, mikä tarkoittaa liki sataa kaup
paa jokaisena arkipäivänä. Ostimme ja korjasimme 
viime vuonna kotimaista puuta ennätysmäärän. 
Loppuvuodelle ennustettu varovainen jarrutus 
tuleekin puukaupan pitkän linjan ammattilaisen 
mukaan oikeaan aikaan ja on täysin luonnollinen 
markkinareaktio. Mikään kasvu ei jatku loputtomiin.

– Kun katsoo asiaa vähän pidemmällä aika
jänteellä, niin markkinatilanne on tosiaan histo
riallisen hyvä. Kysyntä ja tarjonta ovat likipitäen 
tasa painossa, ja takavuosien hintasahauksesta on 
päästy eroon, Mutanen kiittelee.

Harvennusrästit syövät  
metsänomistuksen kannattavuutta
Vaikka puukauppa on käynyt kiivaasti, on 
 Suomessa edelleen miljoonien kuutiometrien edes
tä harvennusrästejä. Mutasen mukaan  etenkään 
harvennusmetsien kaupantekoa ei kannata pantata 
pelkkien eurojen takia. Nopeat hintapiikit ovat 
nykymarkkinoilla historiaa, eikä merkittävämpää 
hinnannousua ole nyt näköpiirissä.

Jos puu on varttunut myyntiikäiseksi tai yli
tiheäksi, kannattaa viipymättä siirtyä käytännön 
tekoihin. Yhteydenotto Stora Enson paikalliseen 
asiantuntijaan ei maksa mitään, mutta voi tuoda 
mukavan tilin helposti ja vaivatta. 

– Hinnan täydellinen optimointi ja ajoitus on puu
kaupassa lähes mahdotonta. Koskaan ei voi tietää, 
nouseeko hinta vielä kuukauden päästä vai menikö 
paras aika jo ohi. Etenkin harvennuksissa turha 
panttaaminen ja vuosien odottelu voi käydä lopulta 
kalliiksi. Laatu laskee ensin kuitupuussa ja saattaa 
aikanaan heikentää myös jäljelle jäävän tukkipuun 
laatua. Joka tapauksessa se hidastaa kasvua ja 
sitä kautta metsän tuottoa, Mutanen muistuttaa.

Hän tähdentääkin, että puukaupassa pitää 
ajatella oman kukkaron lisäksi myös metsän omaa 
hyvinvointia ja tilan arvoa. Jos edessä on suku
polvenvaihdos tai tilan myynti, kannattaa tilukset 
siirtää seuraavalle polvelle hoidettuina ja metsä
suunnitelman mukaisessa kunnossa. Näin jokainen 
metsänomistajasukupolvi pääsee nauttimaan 
metsän tuotoista.

– Hoitamaton ja hakkuurästejä omaava metsä tila 
voi sen sijaan olla uudelle omistajalle tai perillisille 
nopeasti pelkkä painolasti, Mutanen muistuttaa. 

– Ja onhan hoidettu ja hyvinvoiva metsä aina 
myös aito ilmastoteko, hän lisää.

Merja Simonen 
Palvelupäällikkö
Helsinki

Tähtitili
Puukaupparahoille  
kiinteä korko.  
Uudet sopimukset 2,50 %, 
jatkosopimukset 0,39 %.
Voimassa 1.4.–30.6.2019

Hyvää ja  
huonoa palautetta

Näkökulma

Mittaamme metsänomistajiemme asiakaskokemuksia 
jokaisesta puukaupasta ja metsätyömaan toteutuk
sesta. Kun vuosikymmeniä aiemmin palaute kyselyt 
lähetettiin satunnaisotannalla, niin nyt viimeiset 
seitsemän vuotta olemme pyytäneet sitä jokaiselta 
asiakkaaltamme tekstiviestillä. Olet varmaan saanut
kin viestin, jossa pyydämme asteikolla 0–10 arviotasi 
siitä, kuinka onnistuimme puukaupassa, korjuussa 
tai metsänhoitotöissä. Mikäli et vastannut tekstariin, 
saatat saada myös puhelinsoiton, sillä tavoittelemme 
viikoittain myös puhelimitse 25:tä metsänomistajaa. 

Vuonna 2018 asiakkaistamme 70 prosenttia antoi 
meille arvosanaksi 9 tai 10. Se on hieno saavutus, sillä 
se tarkoittaa, että vastaaja suosittelee meitä muille 
metsänomistajille. Huonon palautteen (0–6) määrä 
nousi 7 prosenttiin. Huono arvosana merkitsee, että 
jotakin toiminnassamme on mennyt pieleen. Viime 
vuonna kyse oli lähinnä tietojärjestelmään liittyvistä 
muutostöistä, jotka näkyivät viivästymisinä muun 
muassa metsämaksuissa. 

Koska haluamme kehittää toimintaamme, selvitäm
me huonon palautteen syyn soittamalla palautteen 
antajalle. Soittaja on paikallinen osto, operaatio tai 
metsänhoitopäällikkö. Näin saamme selvitettyä 
tyytymättömyyden syyt ja tehtyä mahdolliset korjaus
toimenpiteet. Muistathan myös, että voit antaa 
palautetta myös verkossa storaensometsa.fisivujen 
kautta palautelomakkeella. Lisäksi voit ottaa yhteyttä 
suoraan omaan metsäasiantuntijaasi tai asiakas
palveluumme.

Kaikki asiakaspalaute on meille äärimmäisen tärkeää 
toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Arvosana 
0–10 kertoo armottomasti, 
miten olemme onnistuneet pal
velemaan teitä. Samalla pys
tymme jatkuvasti seuraamaan 
asiakaspalvelumme tasoa.
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2010-luvulla tiedonkeruussa 
ryhdyttiin hyödyntämään työtä 
helpottavaa ja nopeuttavaa 
laserkeilausta. Nyt apuna ovat 
myös drone-lennokit.

Teema
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Stora Enso on ollut metsävaratietoja hyödyn-
tävien digipalveluiden osalta kärkijoukoissa. 
Yhtiö avasi kaikille metsänomistajille avoimen 
Virtuaali metsä-sovelluksen viime syksynä.

Suomessa on kerätty talteen metsävaratietoja jo 
1920-luvulta lähtien. Tämä liki sadan vuoden aika-
na kertynyt data on kansainvälisestikin vertaillen 
ainutlaatuisen laajaa ja monipuolista. 

Tietojen keräys sujui takavuosina pitkälti asian-
tuntijoiden jalkatyönä, joiden pohjalta metsän-
omistajille koostettiin tilakohtaisia metsäsuun-
nitelmia. 2010-luvulle tultaessa tiedonkeruussa 
ryhdyttiin hyödyntämään työtä helpottavaa ja 
nopeuttavaa laserkeilausta. Nyt apuna ovat myös 
drone-lennokit.

Metsäkeskuksessa näitä tietoja ajantasaistet-

Metsäkeskuksessa olevien sähköisten metsävara tietojen 
avautuminen on tuonut monia uusia mahdollisuuksia  
ja digityökaluja omien palstojen hoitoon ja suunnitteluun.  
Stora Enson Virtuaalimetsässä voi samoilla mukavasti  
vaikka kotisohvalla, miettiä tulevia työkohteita sekä arvioida 
niiden vaikutuksia metsäluontoon ja puukauppatuloihin.

Virtuaalimetsä saa 
numerot elämään

Teksti Timo Sormunen
Kuvat Mikko Nikkinen

tiin vuosittaisella kasvulaskennalla sekä osittain 
metsäkeskukseen tulevilla metsänkäyttö- ja 
metsänhoito ilmoituksilla. Näitä päivityksiä ovat 
Metsään.fi-palvelussa voineet tehdä myös maan-
omistajat.

Reaaliaikaista metsänhoitoa
Viime keväästä lähtien metsävaratiedot ovat olleet 
myös alan palvelutarjoajien ulottuvilla, mikä tuo 
 Stora Enson neuvonta-asiantuntija Johanna 
Simanaisen mukaan metsänomistajille monia 
hyötyjä.
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” Varsinkin nuorempi metsän-
omistaja  kunta on tottunut 
asioimaan verkossa. Heille metsä-
omaisuuden hoito tulee selvästi 
helpommaksi, kun asioita voi hoitaa 
aikaan ja paikkaan katsomatta.”

”Metsänomistaja-asiakkaamme voivat hyödyn-
tää tätä tietoa palveluidemme kautta monin tavoin. 
Metsänhoidon suunnittelu ja siihen liittyvien palve-
luiden hankinta on entistä helpompaa ja onnistuu 
vaikka kotisohvalta. Myös palstoilla tehdyt työt 
saadaan kirjatuksi ja dokumentoiduksi nopeam-
min ja vaivattomammin, kun ne ovat sähköisessä 
muodossa”, Simanainen selvittää.

Metsäsuunnitelman tekeminen sujuu sekin 
entistä sutjakkaammin, kun perinteisiä palsta-
käyntejä ei välttämättä tarvita. Lisäksi siitä tulee 
entistä ajantasaisempi ja tärkeämpi työkalu, jota 
voi päivittää reaaliajassa ja metsässä tapahtuvien 
muutosten mukaan. Samalla piirtyy myös sel-
keämpi kuva siitä, mikä on metsätilan todellinen 
arvo.

”Aiempi paperiversio tehtiin aina muutamaksi 
vuodeksi kerrallaan ja saattoipa se joskus unohtua 
kokonaan pöytälaatikkoon”, Simanainen huo-
mauttaa.

Iso apu etämetsänomistajille
Suurin etu datapankista ja sen pohjalle rakentu-
neista Stora Enson Virtuaalimetsän kaltaisista 
kaikille avoimista digipalveluista on etämetsän-
omistajille. Heillä ei välttämättä ole metsänhoidon 
osaamista eikä liioin aina aikaa tai mahdollisuuksia 
käydä omilla palstoillaan. Käytännössä se tar-
koittaa, että useimmat metsänhoitotyöt annetaan 
suosiolla alan ammattilaisille. 

”Aiemmin näiden palvelujen hankinta ja vertailu 
saattoi olla hyvinkin vaivalloista. Nyt palveluja 
tarvitsevat ja niitä tarjoavat löytävät toisensa 
verkosta, olipa kyse taimikonhoidosta, harvennuk-
sista, metsäsuunnitelman laadinnasta tai vaikkapa 
perinteisestä puukaupasta”, Simanainen toteaa.

Ja mikä tärkeintä, palaute on pienen alkuepä-
röinnin jälkeen ollut positiivista ja innostunutta 
myös metsänomistajien puolella.

”Varsinkin nuorempi metsänomistajakunta on 
tottunut asioimaan verkossa. Heille metsäomai-
suuden hoito tulee selvästi helpommaksi, kun 
asioita voi hoitaa aikaan ja paikkaan katsomatta. 
Parhaimmillaan lopputulokset näkee virtuaalimal-
leina. Toivottavasti myös oman onnensa nojaan 
jäävien palstojen määrä vähenee”, Simanainen 
kertoo.

Virtuaalimetsä avaa uusia ovia
Stora Enso on ollut metsävaratietoja hyödyntävien 
digipalveluiden osalta kärkijoukoissa. Yhtiö avasi 
kaikille metsänomistajille avoimen Virtuaali metsä-
sovelluksen viime syksynä ja on kehittänyt sitä 
tasaisin askelin eteenpäin.

Sovellus yhdistää peliteknologiaa ja digitaali-
sessa muodossa olevaa metsädataa kolmiulot-
teiseksi ja perinteistä karttaa selvästi havainnolli-
sempaan muotoon. 

”Karttoihin merkityt kuviot, kuutiot ja muut yksi-
tyiskohdat avautuvat helposti metsäalan ammat-
tilaisille, mutta ne eivät välttämättä kerro maalli-
kolle juuri mitään. Oman tietokoneen, tabletin tai 
älypuhelimen näytössä oleva metsämaisema sen 

sijaan kertoo jo yhdellä silmäyksellä, miltä omilla 
palstoilla näyttää”, Stora Enso Metsän kehitys-
päällikkö Ossi Kokki selvittää. 

Hoitotöiden saldo heti näkyviin
Tällä hetkellä sovelluksella on reilut 3 000 käyttä-
jää. Määrän on helppo ennustaa nousevan, sillä 
uudet ominaisuudet tekevät siitä entistä monipuo-
lisemman työkalun metsäomaisuuden hoitoon.

Omia palstoja voi tutkailla virtuaalisesti sekä 
maanpinnalta että lintuperspektiivistä. Samalla 
niistä näkee, millaisia vaikutuksia jo tehdyillä, tule-
villa tai rästiin jäävillä hoitotöillä on metsän tilaan ja 
tuottoon 5–20 vuoden aikajänteellä.

Juuri näiden ominaisuuksien Kokki uskoo 
avaavan monen metsänomistajan silmiä ja saavan 
heidät tarttumaan hoitotöissä tuumasta toimeen 
entistä ripeämmin sekä suunnitelmallisemmin. 
Kaiken lisäksi omassa metsässä voi surffailla ajas-
ta ja paikasta riippumatta.

”Moni palvelun käyttäjä on jo nyt hämmästynyt 
näkymän aitoutta. Jos palstoilla vielä tehdään 
erillinen drone-kuvaus, oman metsämaiseman 
tunnistaa päätelaitteelta entistä paremmin, ja siel-
tä päästään erottelemaan myös puulajit ja niiden 
kunto. VirtuaaliMetsän avulla metsänhoidossa 
voi ottaa monta pitkää kehitysloikkaa verrattuna 
vanhaan paperiseen suunnitelmaan, jollaisen toki 
halutessaan saa edelleenkin”, Kokki selvittää.

Kaikki osapuolet samalla karttalehdellä
Sovelluksesta saatu käyttäjäpalaute onkin ollut 
ensimmäisen puolen vuoden aikana kiittävää. 
Kehujien joukossa on ollut erilaisiin digipalveluihin 
jo tottuneen metsänomistajapolven lisäksi myös 
kokeneita konkareita, joille helppokäyttöinen 
sovellus on tuonut metsänhoitoon aivan uutta 
kipinää.

Yksi tärkeä asia on Kokin mukaan sekin, että 
3D-havainnekuvien avulla metsässä tehtävien 
hakkuiden ja harvennusten maisemalliset vaiku-
tukset on helppo havainnollistaa. Virtuaalimetsä 
tuokin metsänhoidon kaikki osapuolet samalle 
karttalehdelle. 

”On ihan ymmärrettävää, että esimerkiksi 
ensimmäisen isomman puukaupan tehnyt etä-
metsän omistaja voi yllättyä maisemanmuutokses-
ta ja miettiä koko päätöksen järkevyyttä. Kun tu-
levan maiseman näkee virtuaalisesti etukäteen, 
ovat päätöksetkin vahvemmalla pohjalla eikä niitä 
tarvitse jälkikäteen murehtia”, kehityspäällikkö 
muistuttaa.
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Ossi Kokki samoilee virtuaalimetsän lisäksi mielellään 
myös omassa metsässään paikan päällä.

Kaikille avoin työkalu

Stora Enson Virtuaalimetsä-sovellus on 
avoin kaikille metsänomistajille. Käyttä-
jän tarvitsee vain rekisteröityä maksutto-
maan eMetsä-palveluun.

Metsäsuunnitelmapalvelusta löytyvät 
kartat ja tilakohtaiset metsävara tiedot. 
Virtuaalimetsä on lisäpalvelu, josta 
oman metsänsä näkee kuvio kohtaisesti 
3D-kuvana. Samalla havainnollistuu, 
miltä metsä näyttää nyt ja tulevaisuu-
dessa, kun siellä toteutetaan erilaisia 
hoitotoimenpiteitä.

 Palvelu löytyy osoitteesta emetsa.fi. 
Palveluun rekisteröitymiseen tarvitaan 
sähköpostiosoite ja verkkopankkitun-
nukset. Henkilökohtaiset tunnukset luo-
daan rekisteröitymisessä, jonka jälkeen 
sovellukset voi ladata myös puhelimeen.
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Kiireisellä K-kauppiaalla on monta 
rautaa tulessa, joten hän antaa 
ammattilaisten hoitaa metsänsä.

Jotta kyläkauppa menestyisi, 
toimintaa on ideoitava jatkuvasti. 
Marko Hiunu (vas.), Mats Prest ja 
Ilkka Lamminsivu suunnittelevat 
kevään lenkkikenkäsesonkia.

Ihmiset
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Marko Hiunu on metsätilallinen, josta ei pitänyt 
tulla kyläkauppiasta. Silti tämäkin arkiaamu alkaa 
palvelutiskin takana. 

– Päivää. Onko teillä auringonkukan siemeniä?
– Kyllä löytyy, 20 kilon säkki. Minä voin kantaa.
Marko Hiunu kaappaa säkin olalleen ja kantaa 

sen asiakkaan autoon.
– Tintille takomista.
Seuraava asiakas valikoi hyllystä koriinsa leipää 

ja maitoa. Kolmas hakee konetiskiainetta. Kun 
Postin auto kaartaa pihaan, Hiunu kiirehtii nosta-
maan kyytiin kolme lavallista koiranruokaa. Yöllä 
rätkäytti kymmenen senttiä lunta, joten aamu-
puhteeksi Hiunu on jo ehtinyt aurata lumet Kylä-
kauppa Ruuskan pihasta. Sen jälkeen ohjelmassa 
on ollut sähköpostien läpikäyntiä sekä tilausten ja 
laskujen tekoa. 

Kohta täytyy pyörähtää keskustan Pikku-Ruus-
kassa tavaraa viemässä.

Normipäivä kyläkauppiaan arjessa.

Valot syttyvät kyläkaupassa
Hiunun kauppiasura alkoi kuin vahingossa. 
Parikymppisenä hän sahasi puuta Haapajärven 
HaSa:lla ja sen perään opiskeli pari vuotta kala-
taloutta Simossa. Sitten sukulaismies soitti ja 
pyysi töihin kyläkauppaansa.

– Vastasin, että miten. En minä ymmärrä mit-
tään koko kauppa-alasta. Mutta se meinasi, että 
työ tekijäänsä opettaa.

Kun Hiunu aloitti työt, ostokset maksettiin 
markoilla, ja Parkkilan kylällä toimi monta vireää 
maatilaa. Kyläkauppoja oli eri puolilla maata rapiat 
1 300. Sittemmin markat ovat vaihtuneet euroiksi, 
eikä maatiloja ole Parkkilassa enää kuin muutama. 
Vähenemään päin ovat myös kyläkaupat, joita on 
enää noin 240.

Mutta siinä, missä muut kyläkauppiaat vähän 
kerrassaan sammuttelevat valojaan, Hiunu sytyt-

Marko Hiunu pyörittää kyläkauppaa Parkkilan kylällä.  
Isojen kauppaketjujen puristuksessa pikkukaupan pitäjän  
on oltava kekseliäs ja kuunneltava asiakasta tarkalla korvalla.  
Kiireisen kauppiaan metsäomaisuus tuo rahallista turvaa,  
mutta metsänsä hoidon hän on ulkoistanut Stora Enson käsiin.

Hiunun parempi 
kyläkauppa

Teksti Maria Latokartano  
Kuvat Hanne Manelius

telee niitä lisää. Kyläkauppa Ruuskan toinen toimi-
piste, Pikku-Ruuska, avasi ovensa Haapajärven 
keskustassa, Haapajärven autokoulun naapurissa 
viime vuoden joulukuussa.

Muutakin kuin ruisleipää
Miten houkutella kyläkauppaan asiakas, joka yhtä 
hyvin voi hypätä autoonsa ja hurauttaa super-
markettiin Haapajärvelle? Pikkukauppa ei voi 
halpuutella mielin määrin, joten vetovoimaa on 
loihdittava muilla keinoin.

Lähikauppa Ruuskasta asiakas voi ostaa 
esimerkiksi jojobaöljyllä tai aloe veralla käsi-
teltyjä villa lankoja, läheisen Havupuron tilan 
Highland-täyslihasäilykkeitä tai Katan kanalan 
kananmunia. Tuotevalikoimasta vastaavat kaupan 
työntekijät Jaana Heikkilä ja Kaija Pulkkinen.

– Ruokapolitiikka on meillä naisten vastuulla. 
Me ukothan ei tarvita kuin keppanaa, makkaraa, 
ruisleipää ja pilponaatia, Hiunu nauraa.

– Mää vaan marisen, että tuotakin on tilattu 
liikaa.

Jaana Heikkilä kertoo, että asiakkaiden toiveet 
pyritään toteuttamaan aina, kun se on mahdollista. 
Kun eräs kyläläinen kyseli uutisjauhoja (ohra-
jauhoja), niitä käytiin jauhattamassa Haapaveden 
vanhalla vesimyllyllä.

Koiranruuan maahantuojaksi
Kauppias ideoi yhdessä työntekijöidensä kanssa 
taukoamatta kyläkaupan kylkeen uutta toi-
mintaa. Tuorein avaus on suksien myynti sekä 
voitelu- ja hiomapalvelu, jota kyläläisille tarjotaan 
 Pikku-Ruuskan toimipisteessä. Suksipuolesta 
vastaa monen maajoukkuehiihtäjän suksihuol-
tajana toiminut Mats Prest.

– Minähän en ymmärrä suksista mitään. Mutta 
kun Mats sattui olemaan vapaana, niin koppasin 
sen leipiini.
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Kyläkauppiaan uusin aluevaltaus on koiran-
ruuan maahantuonti. Tänäänkin jälleen-
myyjille lähtee kolme lavallista nappuloita.

Toinen, lähes yhtä tuore aluevaltaus on koiran-
ruuan maahantuonti.

– Siinähän kävi oikeasti sillä tavalla, että tykäs-
tyin tähän tiettyyn merkkiin, kun syötin sitä omalle 
koiralleni. Yksittäisen lavan tilaamiseen vaan meni 
jumalattoman pitkä aika.

Hiunu päätyi neuvottelemaan valmistajan kans-
sa maahantuontisopimuksen. Kyläkauppa Ruuska 
toimii nykyään keskusvarastona, josta koiranmuo-
nan toimituksia lähtee päivittäin eri puolille maata.

– Tavoite oli, että myisimme koiranruokaa vuo-
dessa kymmenen merikontillista. Ja nyt näyttää 
siltä, että se toteutuu.

Kaikkia palveluita ei kannata tarjota
Tammikuussa lehdissä uutisoitiin uudesta kylä-
kaupoille suunnatusta tuesta. Kokeiluhankkeessa 
kyläkauppa voi saada enintään 15 000 euroa 
tukea, jos se sitoutuu kahden vuoden ajan tarjoa-
maan myös posti-, käteisnosto-, apteekki- tai 
polttoainejakelupalvelua.

Hiunun verenpaineen tällaiset hankkeet saavat 
koholle.

– Aivan älytön yhtälö. Oikeasti, kuka hullu noista 
palveluista ottaa hoitaakseen yhtään?

Hiunu puhuu kokemuksesta. Kyläkauppa 
Ruuskassa toimi aikanaan polttoaineen jakelu-
piste, mutta siitä jouduttiin luopumaan toistuvien 
polttoainevarkauksien takia. Myös asiamiespostia 
kokeiltiin, huonolla menestyksellä.

– Asiamiesposti sitoo yhden työntekijän koko-
naan, palvelun tarjoaminen muuttui vuosi vuodelta 

työläämmäksi, eikä siitä maksettu juuri mitään. 
Ei kiinnosta pätkääkään enää.

Jos kyläkauppoja halutaan tukea valtion varois-
ta, niin Hiunun mukaan järkevintä olisi silloin antaa 
kauppiaan itse päättää, mihin tukieurot suuntaa.

Tuttu, tutumpi, asiakas
47-vuotiaan Hiunun perheeseen kuuluvat puoliso 
Maarit Hiunu sekä jämptlanninpystykorva Köpi ja 
ajokoira Vili.

Hiunu on elänyt Parkkilan kylällä koko ikänsä. 
Hän tuntee kyläläiset ja kyläläiset tuntevat hänet.

– 90 prosenttia asiakkaista on hyviä tuttuja, 
lapsuuden kavereita.

Tuttuudessa on puolensa. Ja sitten siinä on 
puolensa.

– Parasta on, että kaikilla on aikaa vaihtaa 
kuulumisia. Eihän sellaista tapahdu supermarke-
teissa.

Entä ne hankaluudet? Hiunu punnitsee hetken 
sanojaan ennen kuin vastaa.

– Kauppaa on helpompi hieroa ventovieraan 
kuin tutun kanssa. Minäkin olen usein liian hyvän-
tahtoinen. Ei haluaisi kovettaa itseään, vaikka 
tässä työssä pitäisi.

Virkistystä ja taloudellista turvaa metsästä
Marko Hiunu omistaa Parkkilassa kaksi metsä-
tilaa. Ne tarjoavat paikan, jossa rentoutua ja virkis-
täytyä, sekä tuovat taloudellista turvaa.

– Kaupalla tulee väkisin eteen isoja ostoja. 
 Merikontillinen tavaraa voi maksaa 30 000 euroa. 
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Marko Hiunu on on kylä-
kauppias, tukkuri, suksien 
voitelija, koiranruokamestari 
ja metsänomistaja. 

Kyläkaupassa jokaiselle 
asiakkaalle on aikaa. 
Toni Kopola ja Jaana 
Heikkilä vaihtavat ostosten 
lomassa kuulumiset.

” Juha on aina osannut tehdä 
sellaisen puukauppa tarjouksen, 
josta ei voi kieltäytyä.”

Ilman metsistä saatavaa tuloa toimintaa olisi vai-
kea pyörittää. Ainakin pitäisi ottaa lainaa.

Aiemmin Hiunu teki osan metsänhoitotöistä 
itse, mutta nyttemmin hän on ajan puutteen vuoksi 
ulkoistanut ne kokonaan.

– Jotenkin sitä ei halua vaivata muita istutus-
talkoisiin. Ja yhtiön kautta palvelu on vaan niin 
helppo ottaa.

Marko Hiunu on ollut pitkään Stora Enson 
kanta-asiakas. Kuten kauppojen kanta-asiakas-
ohjelmat, myös Stora Enson tähtiasiakkuus- 
kanta-asiakasohjelma palkitsee aktiiviset metsän-
omistajat esimerkiksi puukauppabonuksilla ja 
hoitotöistä saatavilla alennuksilla.

Hyvästä tarjouksesta ei kieltäydytä
Tähtiasiakkuuden ydin on oma metsäasiantuntija. 
Hiunu ja metsäasiantuntija Juha Tossavainen 
tuntevat toisensa jo kouluajoilta. Pitkä yhteinen 
historia tuo luontevuutta asiointiin, mutta sen 
lisäksi Tossavaisella on takataskussaan taito, jota 
Hiunu arvostaa.

Paljastetaan se nyt.
– Juha on aina osannut tehdä sellaisen puu-

kauppatarjouksen, josta ei voi kieltäytyä.
Viimeisimmän pystykaupan Hiunu solmi joulu-

kuussa. Sitä edeltävän kaupan hakkuut saatiin 
päätökseen elokuussa.

– Aukkoa ja harvennuksia, maanomistaja 
kiteyttää.

Yleensä Hiunun metsiä hakkaa luottokuski, 
jonka kädenjälkeen mies on ollut tyytyväinen.

– Kyllä se tärkeä on, se hakkuumies. Sehän se 
huolehtii, että jälki on sitä, mitä on sovittu.

Oman alansa asiantuntijat
Talvinen päivä kääntyy iltaan Parkkilan rauhal-
lisella kylänraitilla. Kevääseen ei kuitenkaan ole 
kuin henkäys. Silloin metsässä alkaa tapahtua: 
uudistusalat on muokattava, taimet hankittava ja 
istutettava.

– Mutta niistä mun ei tarvitse huolehtia. Tossa-
vainen huolehtii ne asiat.

Hiunu miettii hetken ja toteaa sitten, että hänen 
mielestään kyläkauppiaan ja metsäasiantuntijan 
töissä on aika paljon samaa. Molemmat ovat oman 
alansa asiakaspalvelijoita.

– Siinä mielessä oon kyllä tykännyt hirveästi, 
että niin sanotusti palvelu pelaa. Ja neuvoja ja 
vinkkejä saa koko ajan.
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Harva meistä ostaa käytettyä autoa, 
jonka huoltohistoria ja omistajaketju 
ovat epäselviä. Samalla tavoin myös 
tällaisen ajopelin myyminen on haas
teellista. Kiinnostuneita on niukasti, ja 
todennäköisesti kauppahinta jää kauas 
siitä, mitä myyjä on tavoitellut.

Sama logiikka pätee myös metsä
sertifikaattiin. Metsän PEFC- tai 
FSC-sertifiointi osoittaa, että metsän
hoidossa luontoarvot ja puuntuotanto 
ovat kestävästi tasapainossa. Samalla 
se kertoo metsänomistajan omasta 
vastuullisuudesta ja sitoutumisesta 
luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Aivan kuten autokaupassa, näillä 
asioilla on entistä enemmän merkitystä 
myös yhä laatutietoisemmille ja tar
kemmille loppuasiakkaille. Stora Enson 
kehityspäällikkö Janne Yrjösen mu
kaan metsäsertifiointi onkin kotimaisen 
laadukkaan raakaaineen ja onnistunei
den puukauppojen peruspilari.

– Sertifioinnilla on suora yhteys puun 
menekkiin ja hintaan. Sertifioimattoman 
puun ostohinta on hieman matalampi 
ja tietyillä lopputuotemarkkinoilla se ei 
kelpaa raakaaineeksi. Tällaisia ovat 

Yli 90 prosenttia suomalaismetsistä on sertifioituja, mikä on kansain-
välisesti mitaten huippulukema. Jos oman metsän sertifiointi ei ole ajan 
tasalla, saa kaikki asiaan liittyvät palvelut kätevästi Stora Enson kautta.  

Metsäsertifikaatti  
on laadun ja hinnan tae

Teksti Timo Sormunen
Kuva iStock

Metsänomistaja

esimerkiksi korkealaatuiset kartonki
pakkaukset, Yrjönen kertoo.

Varmista aina voimassaolo
Suomalaismetsien sertifiointiaste on 
kansainvälisesti erittäin korkea. Se 
takaa laadun, mutta tuo samalla met
sänomistajille ja metsäyhtiöille velvoit
teen pitää meikäläiset metsät kestävän 
kehityksen mukaisessa kunnossa.

Valtaosalla metsänomistajista serti
fikaatti on turvallisesti pöytälaatikossa. 
Samalla saattaa kuitenkin unohtua, että 
sertifiointi on määräaikainen ja omis
tajakohtainen. Tämä voi yllättää myös 
kokeneemman metsänomistajan.

– PEFC-sertifiointi pitää uusia 
esimerkiksi omistajan tai sukupolven
vaihdoksen yhteydessä. Sama tilanne 
on edessä, jos on luopunut metsän
hoitoyhdistyksen jäsenyydestä,  Yrjönen 
huomauttaa.

Stora Enson ammattilaisista apua
Jos metsäkiinteistöä ei jostain syystä 
löydy PEFC-rekisteristä, se ei kui
tenkaan anna aihetta paniikkiin. Asia 
hoituu kätevästi kuntoon Stora Enson 

asiantuntijoiden kanssa joko suoralla 
yhteydenotolla tai esimerkiksi puukaup
pojen ja metsäpalveluostojen yhtey
dessä.

 – Jos asian hoitaa meidän kauttam
me, sertifiointiin riittää kertailmoittautu
minen. Standardit muuttuvat viisivuotis
kausien päätteeksi, mutta tiedotamme 
asiasta aina metsänomistajalle. Serti
fiointi Stora Enson palveluiden avulla on 
metsänomistajalle helpoin ja edullisin 
tie. Se kannattaakin ottaa puheeksi aina 
puukaupan yhteydessä, Yrjönen lisää.

Mikäli metsälleen haluaa FSC-sertifi
kaatin, on edessä hieman pidempi liitty
misprosessi. Senkin saa vaivattomasti 
liikkeelle Stora Enson asian tuntijoiden 
kanssa. 

– Sertifiointi velvoittaa hoitamaan 
metsää kestävästi ja luontoarvoja 
kunnioittaen ja paljon voi toki tehdä 
itsekin. Stora Enson metsäammattilai
sia käyttämällä voi kuitenkin olla varma, 
että esimerkiksi vesistöjen suojakaistat, 
vesiensuojelu, säästöpuut sekä muut 
tärkeät luontokohteet tulevat metsätöi
den yhteydessä huomioiduksi asiaan 
kuuluvalla tavalla, Yrjönen opastaa.

Tarkista metsäsi 
sertifioinnit

Omien metsien sertifiointi-
tilanteen voi tarkistaa kätevästi 
Kestävän metsätalouden 
yhdistyksen (KMY) rekisteristä, 
joka löytyy osoitteesta 
kestavametsa.fi/kiinteiston-
pefc- tarkastus. Sovellus kertoo 
annetun kiinteistötunnuksen 
perusteella, kuuluuko se  PEFC-
sertifioinnin piiriin. Samasta 
sovelluksesta voi tulostaa myös 
 PEFC-osallistumistodistuksen.
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Jos minulta, pieneltä varpuspöllöltä, kysyttäisiin, 
niin hakkuissa pitää aina jättää säästöpuuryhmiä 
metsän eläimille suojaksi ja pesäpuiksi sekä laho
puita toukkien ja ötököiden ruuaksi. Ne voisivat 
olla järeitä lehti ja havupuita, ja mielellään reilusti 
yli kymmenen puuta hehtaarilla. Vänkkyrät, oksai
set ja palokoroiset metsän jättiläiset ovat meille 
parhaita, kuten myös kuolleet pökkelöt ja kelot. 
Niihin käpytikat ja palo kärjet tykkäävät hakata 
koloja ja etsiä toukkia. Samalla ne rakentavat hyviä 
pesäpaikkoja meille kolo pesijöille. 

Olisi hienoa, jos säästöpuuryhmä jätetään 
hakkuissa nätin luontokohteen yhteyteen, eikä 
esimerkiksi sähkölinjojen tai teiden läheisyy
teen. Metsänreunassa puut saattavat kaatua 
myrskytuulilla ja aiheuttaa vaaraa. Älä turhaan 
siisti säästö puuryhmän matalaa pusikkoa puisto

Jätäthän 
minulle 
säästöpuita?

Teksti Juha Hanni
Kuva Jukka Kangas / Vastavalo.net

metsäksi, sillä tiheiköt ja maapuut ovat meille 
metsäneläville turva ja ruokaaitta. Sinulle tuomi, 
pihlaja, raita tai lepät eivät puukaupassa tilipussia 
lihota, mutta minulle ja metsän kavereilleni ne 
ovat parasta herkkua. Itse tykkään siitä, kun 
metsäkoneenkuljettaja jättää puita vesistöjen 
lähelle, avosoiden tai pellon reunaan, sillä sieltä 
on hyvä kyttäillä myyriä ja hiiriä. 

Ja muistahan aina – älä kaada meidän pöllöjen 
pesäpuita!
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Tutkittua tietoa  
on, että metsässä 
verenpaine laskee,  
sydämen syke tasoittuu 
ja mieli rauhoittuu.

Metsänomistaja
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Meillä suomalaisilla on aivan erityinen metsä
suhde, jonka tasavallan presidenttikin on nos
tanut esille. Ja miksipä ei olisi, onhan maamme 
 pintaalasta yli 70 prosenttia metsän peitossa. 

Metsä on valtava luonnonvara, mutta meille ta
vallisille ihmisille myös merkittävä voiman lähde ja 
parasta lääkettä stressiin. Myös vihreä väri välittää 
tasapainoa, rauhaa ja levollisuutta. Monet meistä 
ovat aina tienneet metsän tekevän hyvää, ja nyt se 
on tieteellisestikin todistettu. 

Metsässä liikkuminen vahvistaa  
monin tavoin
Tutkittua tietoa on, että metsässä verenpaine 
laskee, sydämen syke tasoittuu ja mieli rauhoit
tuu. Tarkkaavaisuus ja elimistön puolustuskyky 
paranevat. Kävely hiljaisessa metsässä tyynnyttää 
mieltä ja avaa aisteja. Juuri julkaistun tutkimuksen 
mukaan myös puhdas ilma lisää onnellisuutta. 

Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan 
jo viiden minuutin oleskelu metsässä parantaa 
mielialaa.

Varsinaiset terveysvaikutukset alkavat tuntua, 
kun ihminen viettää viheralueilla vähintään viisi 
tuntia kuukaudessa. Luonnonmetsän parantava 
voima on suurempi kuin rakennettujen viheraluei
den: jo pari piipahdusta metsässä viikossa lisää 
hyvinvointia.

Metsän on tutkittu vaikuttavan positiivisesti 
myös muistiin sekä aivojen oppimiskeskukseen. 
Tämän ahkerat metsäretkeilijät eli päiväkoti ryhmät 
ovat tienneet aina. Metsien virkistyskäyttöä ko
keillaan aktiivisesti myös esimerkiksi vanhusten
hoidossa. 

Kunto kohoaa patikoidessa
Metsässä liikkuminen on monipuolista ja useita 
aisteja aktivoivaa. Siksi sen on todettu olevan 
tehokkaampaa kuin esimerkiksi kuntosalitreeni. 
Esimerkiksi polkujuoksu kehittää ketteryyttä ja 
tasapainoa aivan eri tavalla kuin tasaisen maan 

Jokamiehenoikeudet takaavat sen, että kuka tahansa voi hakea 
metsästä virtaa ja voimaa arkeen. Metsässä liikkujan tulee 
kuitenkin kunnioittaa luontoa ja metsänomistajan omaisuutta.

Voimaa metsästä 
luonnon ehdoilla

Teksti Minna Kalajoki
Kuva iStock

hölkkä. Keskittyminen juurakkojen väistelyyn on 
suorastaan meditatiivista. 

Suomen metsissä voi liikkua ja harrastaa varsin 
vapaasti, maailman mittakaavassa ainutlaatuis
ten jokamiehenoikeuksien takia. Kenen tahansa 
omistamassa metsässä voi yleensä patikoinnin 
ohella muun muassa pyöräillä, hiihtää, ratsastaa ja 
retkeillä lumikengillä.

Useimmilla vesistöalueilla voi veneillä ja uida, 
onkia ja pilkkiä sekä kulkea jäällä. Metsistä saa 
myös poimia kohtuudella luonnonmarjoja ja sieniä, 
todellisia luonnon superfoodeja. 

Luontoa ja omaisuutta kunnioittaen
Jokamiehenoikeuksista nauttivan tulee kun
nioittaa luontoa ja metsänomistajan omaisuutta. 
Vastuullinen liikkuja käyttää olemassa olevia 
kulkureittejä eikä aiheuta maastolle, puustolle tai 
muille kasveille vahinkoa. 

Eläimiä ei saa häiritä, ja erityisesti lintujen pe
sien kanssa pitää olla tarkkana. Metsä on monille 
tärkeä tulonlähde, joten esimerkiksi nuoressa 
taimikossa tulee kulkea varovasti, etteivät herkät 
taimet vaurioidu.

Vaikka moni asia metsässä on sallittua, ei aivan 
kaikki kuulu jokamiehenoikeuksiin. Jokamiehen
oikeuksiin ei kuulu avotulen teko maastoon tai 
polttopuiden keruu ilman maanomistajan lupaa. 
Polttopuuksi katsotaan myös oksat, tuohi ja kaar
na sekä kaatuneet puut. Makkarat voi kuitenkin 
paistaa, mikäli metsästä löytyy merkitty tulenteko
paikka, ja myös retkikeitintä saa käyttää. 

Kannattaa myös muistaa, että metsässä ajo 
moottoriajoneuvolla, kuten moottorikelkalla tai 
mönkijällä, ei ole sallittua ilman maanomistajan 
lupaa. 

Tärkeintä on kuitenkin nauttia luonnosta – 
metsä retkelle siis!

Artikkelin lähteenä on käytetty 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisuja.
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Oletko tuore metsänomistaja? 
Tervetuloa sankkaan joukkoon: 
yksityisiä metsänomistajia 
on Suomessa yli 600 000. 
Metsä on omaisuutta, jonka 
arvo kasvaa vuosi vuodelta – 
kunhan metsää vain hoidetaan 
suunnitelmallisesti ja hyvin. 

Keräsimme tähän juttuun 
hyödyllistä tietoa sinulle,  
jolle metsänomistus on vielä 
uusi asia tai sinulle, joka haluat 
verestää tietojasi.

Uuden 
metsänomistajan 
starttipaketti

Teksti Sami Anteroinen  
Kuvat iStock, Stora Enso ja Vastavalo.net

Metsänomistaja
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Kaikkea ei tarvitse –  
eikä kannata – tehdä itse
Harva meistä huoltaa autoaan omin käsin tai leikkaa 
itse hiuksiaan, vaan todennäköisemmin käyttää am-
mattilaisen palveluja. Metsänomistajan ensimmäinen 
tehtävä on hankkia osaava ja luotettava kumppani, 
jonka avulla metsäomaisuudesta pidetään huolta. 
Stora Ensonpaikallinenmetsäasiantuntijaontässä
vissi valinta, ja käytännön hakkuut ja hoitotyöt tekevät 
paikalliset metsä työn ammattilaiset. 

Metsän kiertokulku
• Uuden metsän perustaminen; maanmuokkaus, 

istutus tai kylvö tai luontainen uudistaminen
• Varhaisperkaus; vesakko pois haittaamasta 

istutettujen puiden kasvua
• Taimikonhoito, jossa 

harvennetaan ylitiheyttä
• Ensiharvennushakkuu;

joka tuo jo 
puukauppatuloa

• Toinen harvennushakkuu
• Päätehakkuu eli aloitetaan 

alusta – ja rahat tilille

Teksti Sami Anteroinen  
Kuvat iStock, Stora Enso ja Vastavalo.net

Puukauppa sisältää 
• Suunnittelun
• Hakkuutyön
• Mittaukset
• Työnjohdon

Puukaupassa puunostaja maksaa korjuu- ja 
kuljetuskulut. Tulosta maksetaan pääoma-
vero, puunostaja tekee verottajalle ennakon-
pidätyksen.

StoraEnson 
eMetsä-verkkopalvelu

• Ajantasainen metsäsuunnitelma,  
jopa mobiiliversiona taskussa

• Oman puukaupan tiedot, kartat ja arkisto
• Tähtitilin saldot ja nostot
• Metsäverokirjanpito

        Opiskele perusasiat
Metsänomistajan kannattaa tuntea perustoimenpiteet, 
joita metsässä yleensä tehdään. Metsänhoidossa 
kvartaali on huomattavasti lähempänä kahta kymmentä 
vuotta kuin kolmea kuukautta, joten hötkyilemään har-
voin tarvitsee lähteä. 

Jos et tiedä, missä kohdassa sykliä metsäsi on, ei ole 
syytä huoleen. Metsäasiantuntija tietää ja osaa neuvoa 
metsällesi juuri sopivat toimenpiteet oikeaan aikaan.

Edessäensimmäinen
puu kauppa?

Se ihka ensimmäinen puukauppa on usein huomattava 
eli jopa kymmenien tuhansien eurojen arvoinen kerta-
rätinki.Ensimmäinenkauppatapaaollamuhkea,koska
monesti metsäomaisuuden hankintaan liittyy menoja, 
joita katetaan metsätulolla.

Kun puun myyminen tulee ajankohtaiseksi, metsän-
omistaja joutuu perehtymään taas uusiin asioihin. 
Tällöin kannattaa napata avuksi tuttu metsäasiantuntija 
ja varata kunnolla aikaa, jotta keskeiset asiat saa sisäis-
tettyä kunnolla.   

Se hyvä uutinen tässä on, että fyysistä työtä ei puu-
kauppaan sisälly – vain päätöksentekoa. 

Oma metsä  
haltuun 

Tutustu omaan metsääsi kaikessa rauhassa. Jos 
mahdollista, niin ota edellinen metsänomistaja kierrok-
sille mukaan. Näin kuulet tarinat ja ymmärrät metsäsi 
historian. 

Luota asiantuntijaan, hän kertoo mitä kaikkea 
metsässäsi on ja mitä sille lähivuosina olisi hyvä tehdä. 
Lisätietoa antavat metsävaratieto ja kartat (emetsa.fi).
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Puhutko puuta?
Alikasvoksesta kirjanpainajaan – metsä terminologia 
voi hetkittäin kuulostaa varsin merkilliseltä. Uusi 
metsän omistaja joutuu vääjäämättä tutustumaan 
uusiin käsitteisiin. 

Eioleväärinkysyä,mitäpystykauppataitehdas
mittaus tarkoittaa. Näin näet metsän puilta.

Diversiteetti kunniaan!
Metsän monimuotoisuus on tärkeä juttu. Metsäomista-
jana olet biodiversiteetin vaalija ja vartija.

Metsänhoito on myös luonnonvarojen hoitamista: 
samaan piiriin kuuluvat eläimet ja linnut, kasvit sekä 
tärkeät elinympäristöt. Monimuotoisuus on oleellinen 
osa metsäomaisuuden hoitoa ja kestävää metsänhoi-
toa. Fiksut toimenpiteet – taimikonhoidosta hakkuisiin – 
varmistavat metsän elinvoiman nyt ja tulevaisuudessa.

Sertifikaattikertoo
vastuullisuudesta

Lähes kaikki suomalaiset metsänomistajat ovat 
liittyneetjohonkinmetsäsertifikaattijärjestelmään,
jolla he osoittavat hoitavansa metsäänsä sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. 
Sertifikaattionfiksujuttu,varmistatettäpuullesion
kysyntää.

Puuttuuko puuserti?
Josmetsäsieisyystätaitoisestaolesertifioi-
tua,onhyvätutustuasertifikaattienkritee-
reihin yhdessä metsäasiantuntijan kanssa. 
TämänjälkeenvoitliittyäPEFCtaiFSCserti
fikaattijärjestelmään.

Miksisertifikaattikannattaahankkia?
Sertifioidullepuulleonhyväkysyntä.Loppu
tuotteita valmistavien tehtaiden asiakkaat 
vaativat kestävän kehityksen puuraaka- 
ainetta. Lue sivun 18 juttu siitä, miksi metsä 
kannattaasertifioida.

Metsä merkitsee  
eri asioita eri ihmisille

Jokainen saa itse määritellä sen, mitä haluaa met-
sältään. Joku painottaa taloudellista tulosta; toinen 
monimuotoisuutta ja virkistystä. Valintoja tehdään muun 
muassa sen mukaan, halutaanko uudistushakkuuseen 
tähtäävää metsänhoitoketjua vai jatkuvaa kasvatusta. 

Suvun perintöomaisuuden vaaliminen on arvokas 
asia. Upea maisema voi myös olla sellainen arvo, josta 
halutaan pitää kiinni. Sinä päätät! 
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Verokarhu  
asuu metsässä

 Uuden metsäomistajan tulee tuntea metsävero-
tuksesta ainakin perusasiat, kuten arvonlisäveron 
määräytyminen. Suomalainen metsäverotus on sikäli 
edistynyttä, että se kannustaa ja palkitsee hyvän 
metsänhoidon sekä aktiivisuuden. Näin esimerkiksi 
metsähoidon kulut saa kirjata verovähennyksinä.

Verkostoidu  
ja pidä korvat auki

Uutena metsänomistajana liityt kuin vaivihkaa 
suomalaisten metsänomistajien verkostoon. Tässä 
”vihreän kullan klubissa” voi vaihtaa mielipiteitä, 
purkaa tuntoja ja saada vinkkejä. ”Metsäheimon” 
löydät messuilta, eri tapahtumista ja tietenkin verkosta, 
esim. facebook.com/storaensometsa. 

Yhteydenpito eri metsäammattilaisiin on myös 
suositeltavaa, niin pysyt aina ajan tasalla.

Veroilmoituksen tekeminenkö lastenleikkiä?

StoraEnsonpalvelut
metsänomistajalle

• Asiakasohjelma tuo aktiiviselle omistajalle 
etuja ja kaikki palvelut (puukauppa, metsän hoito, 
verkkopalvelut ja neuvonta) tarjolle

• Henkilökohtainen, oman metsätilan sijaintikunnan 
paikallinen metsäasiantuntija veloituksetta

• Jäsenyys Tähtiasiakasohjelmassa; ei vaadi erillistä 
sopimista, vaan jo ensimmäisen kaupan yhteydessä 
omistaja liittyy automaattisesti ohjelman etujen piiriin

• Avaimet käteen -puukauppaa ja metsänhoitoa 
(kartoitus, suunnittelu, mittaus, hakkuu- ja hoitotyöt 
ja työnjohto, korjuukulut hoitaa yhtiö, rahatilitykset, 
verojen pidätys, oheispalvelut)

• Vaativat neuvontapalvelut kuten sukupolven-
vaihdokset, tila-arviot, verosuunnittelu, omistus-
oikeuksien järjestelyt (esim. kuolinpesän purku).

StoraEnsoneMetsän
vero palvelu hoitaa puo-
lestasi veroilmoituksen 
täyttämisen lähes koko-
naan. Tällöin riittää, että 
hallitset ihan ne perus asiat 
– lomake savotta jää nyt 
väliin. 

Pitääkö minun maksaa 
arvonlisävero…
Metsänomistaja voi olla 
alkutuottajana arvonlisä-
verovelvollinen. Arvonlisä-
verollista toimintaa harjoit-
tavan metsänomistajan on 
ilmoittauduttava arvonlisä-
verovelvollisten rekisteriin. 
Alkutuottajana arvonlisä-
verolliseksi hakeutumista 
ei kuitenkaan ole pakko 
tehdä, jos liikevaihto jää 
tilikauden (12 kk) aikana 
alle10000 euron.

…ja vielä 
vapaaehtoisesti?
Vapaaehtoinen hakeu-
tuminen arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin 
on perusteltua, koska 
metsätalouteen liittyy 
usein arvonlisäverollisia 
menoja. Arvonlisäverotuk-
sen ulkopuolella toimimi-
sesta on etua vain silloin, 
kun metsätalouden ostoja 
on vähän.

24%
Puukaupassa sovelle-
taan yleistä 24 prosentin 
arvonlisäverokantaa. Puun 
ostaja maksaa myyntihin-
nan lisäksi 24 prosentin 
arvonlisäveron.
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Huipputehokkaan koneen nopeus on 400 metriä 
aaltopahvia minuutissa. Sillä määrällä voisi joka päivä 
päällystää tien Lahdesta Turkuun.

Stora Ensolla pahvipakkausten koko 
tuotantoketju on omissa käsissä. 
Noin puolet Lahden pakkaus tehtaan 
käyttämästä raaka-aineesta on Stora 
 Enson Varkauden ja Heinolan tehtailla 
tuotettua aallotuskartonkia ja pinta-
lineria. Kierrätys kartonkia saadaan li-
säksi omalta kierrätys kartonki tehtaalta 
Puolasta.

– Suomalaisesta ensikuidusta 
saadaan lopputuotteina erityisen lujia 
pakkauksia, jotka kestävät hyvin pinoa-
mista ja kosteutta, liiketoiminnan kehi-
tyspäällikkö Vesa Penttinen kertoo.

Kun raaka-ainerullat saapuvat 
 Lahteen, niistä tehdään 2,8 metriä le-
veällä ja 120 metriä pitkällä aaltopahvi-
koneella lämmön, höyryn ja tärkkelys-
liiman avulla aaltopahvirakenne. Siinä 
on useimmiten kaksi pintakartonkia, 
joiden välissä on poimutettu aallotus-
kartonki eli fluting. 

Vuoden 2017 lopussa käyttöön-
otetun huipputehokkaan koneen 
nopeus on 400 metriä minuutissa. Sen 
sylkemällä aaltopahvilla voisi joka päivä 
päällystää tien Lahdesta Turkuun. 

Joka toinen suomalaisen teollisuuden ja alkutuotannon käyttämä 
aaltopahvinen kuljetuspakkaus tulee Stora Enson Lahden pakkaus tehtaalta. 
Kaiken takana on savolaisten ja päijät hämäläisten metsänomistajien 
ensiluokkainen havu- ja koivupuu. 

Aikamoinen pakkaus!
Teksti Minna Kalajoki  Kuvat Petra Lönnqvist

Uusiutuvien materiaalien yhtiö

Aaltopahvikoneen jälkeen suora-
kaiteen muotoisista aaltopahviarkeista 
stanssataan eli leikataan muotilla 
halutun kokoisia ja muotoisia pakkaus-
aihiota. Joka työpäivä syntyy noin 
miljoona pahvilaatikkoa. 

Uusi aaltopahvikone on osa suur-
investointia, kun Stora Enson aalto-
pahvin valmistus Suomessa keskitettiin 
Lahteen.

Hyvä pakkaus myy myös tuotteen
Pahvilaatikoihin kannattaakin panos-
taa. Maailman megatrendit siivittävät 
aaltopahviratkaisujen kasvua: tavaroita 
pakataan yhä enemmän, verkko kauppa 
kasvaa ja ympäristöasiat ovat pinnalla. 
Hyvä pakkaus myös myy. 

– Toimiva pakkaus suojaa tuotetta 
kuljetuksessa, vie vähän tilaa, informoi 
kuluttajaa ja sisältää markkinointia 
ja brändiviestintää. Nykyään monilta 
kuljetuspakkauksilta vaaditaan myös 
hyllyvalmiutta, eli niiden pitää olla liki 
sellaisenaan valmiita kaupan hyllylle 
houkuttelemaan asiakkaita. Pak kauk-
sen täytyy myös olla helppo hävittää ja 

kierrättää. Aaltopahvipakkaus voidaan 
kierrättää useaan kertaan ennen kuin 
se hyödynnetään energiana, Penttinen 
sanoo. 

Lahden tehtaalla valmistuu noin 
10 000 erilaista pakkausta joka  vuosi. 
Noin kolmannes niistä saa uuden 
ulkoasun tai rakenteen vuosittain. Tätä 
varten tehtaalla on oma DesignStudio 
pakkaussuunnittelijoineen. 

– Pohdimme yhdessä asiakkaiden 
kanssa, kuinka laatikoiden kuljetus olisi 
vielä tehokkaampaa ja niiden hiilijalan-
jälki olisi vielä pienempi, kuinka ne 
suojaisivat tuotteita vielä paremmin ja 
siivittäisivät tuotteen myyntiä. Yhdessä 
tehden suunnittelutyö on nopeaa ja 
virheet vähenevät.

Aaltopahvipakkauksen tulevaisuus 
on valoisa. Kierrätettävä, uusiutuvasta 
kuidusta valmistettu pakkaus sopii 
ajan henkeen. Pakkaaminen kaupan-
käynnissä lisääntyy, ja muovia pyritään 
kaikin tavoin korvaamaan uusiutuvilla 
ratkaisuilla. Laadukkaalle kuitupuulle 
riittää siis kysyntää jatkossakin aalto-
pahvin raaka-aineena. 
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Stora Enson toimittaman pakkausautomaation avulla 
pakkaukset kootaan, täytetään ja lavataan lavoille.

Vesa Penttinen (oik.), työnjohtaja Annamaija Pyykkö  
ja toimitusketjun johtaja Jarkko Arrajoki tarkastelevat  
Stora Enson Lahden pakkaustehtaalta toimitettuja 
pakkauksia  Fazer Myllyn tuotantotiloissa Lahdessa.

Alku-puuropakkauksissaan Fazer käyttää Tambrite-kartonkia  
Stora Enson Inkeroisten tehtaalta.

Kuljetuspakkausten pitää olla liki sellaisenaan valmiita  
kaupan hyllylle asiakkaita houkuttamaan.

Lahden pakkaustehdas

• Perustettu vuonna 1963
• Vuosituotanto noin 250 miljoonaa 

aaltopahvilaatikkoa.
• Yksi Euroopan suurimmista ja 

moderneimmista aaltopahvitehtaista.

Aikamoinen pakkaus!
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Matti Ahola (vas.) ja Ville Haarala ovat opiskelleet itsensä 
metsä traktorin kuljettajiksi. Antti Pynnönen on puolestaan 
hakkuukoneen kuljettaja. Oikealla opettaja Kari Kytömäki. 
Valmistujaispäivän kunniaksi nautitaan nokipannukahvit.

Antti Pynnösellä ja Matti Aholalla on suuri päivä. 
Gradian metsäoppilaitoksessa Jämsänkoskella 
opiskelleet nuoret miehet saavat kouraansa met-
säalan perustutkintotodistukset. Ville Haaralalle 
vastaava juhlahetki koittaa parin viikon päästä.

Viimeiset opiskelukuukaudet opiskelijat ovat 
korjanneet puuta Stora Enson sopimusurakoit-
sijan Metsäkone urakointi T. ja P. Pynnönen Oy:n 
hakkuutyömailla. Osaavat nuorukaiset ovat 
vakuuttaneet yrittäjäpariskunnan, Pasi ja Irina 
 Pynnösen. Kolmikolle on myös jatkossa luvassa 
töitä yrityksessä.

– Tämä työ vaatii tekijältä rauhallisuutta ja malt-
tia, jotta henkilö- ja kalustovahingoilta vältytään, 
luontoa unohtamatta. Työn oppii vähitellen, kun 
jaksaa kuunnella kokeneempien ohjeita, Pasi 
Pynnönen pohtii alan osaamisvaateita. Itse hän on 
ollut alalla 80-luvun alkupuolelta lähtien.

Metsäkoneenkuljettaja on avaintekijä, joka pitää suomalaisen 
metsä teollisuuden pyörimässä. Osaaville ja motivoituneille 
metsä traktorin, hakkuu koneen ja puutavara-auton kuljettajille 
on tällä hetkellä kova kysyntä. 

 Työtä metsästä
Teksti Tuomas I. Lehtonen  
Kuvat Hanna-Kaisa Hämäläinen

Puunkorjuu

Metsäkone tutuksi työssäoppien
Aholalle, Pynnöselle ja Haaralalle opinnot metsä-
alalla olivat selvä valinta. Pynnönen on metsä-
alan ammattilainen jo kolmannessa polvessa ja 
Haaralan vanhemmat ovat metsätilallisia. Ahola on 
puolestaan touhunnut koneiden kanssa pienestä 
pitäen. 

Nuoret miehet löysivat työssäoppimispaikat 
helposti ja pääsivät jo opintojen alkupuolella 
käytännön töihin kiinni. He ovat omaksuneet alan 
ripeän työtahdin nopeasti. Hosua ei kuitenkaan 
saa, sillä työn jäljen pitää olla laadukasta ja satojen 
tuhansien eurojen koneiden pitää säilyä ehjinä.

Vaikka metsäalan teoriaopinnot eivät olekaan 
Pynnöselle, Aholalle ja Haaralalle suurinta herk-
kua, he ymmärtävät niiden tärkeyden. Luonnon-
hoidon ja korjuusuunnittelun teoriapainotteiset 
opintokokonaisuudetkin miehet taistelivat 
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Hyvä metsäkoneenkuljettaja on ripeä, mutta huolellinen. 

Metsätyö ei vaadi enää voimaa, sillä huippu modernit 
koneet tekevät raskaan työn. 

Terve Metsä – 29 



 kunnialla läpi, vaikka joskus tiukkaa tekikin. Työn-
sä parhaat puolet heidän on helppo nimetä.

– Koskaan ei tule vastaan toista samanlaista 
työmaata, Haarala sanoo.

– Niin, ja oman työnsä jäljen näkee heti. Se on 
palkitsevaa, Ahola lisää.

Metsäala soveltuu monelle
Gradian metsäalan lehtori Kari Kytömäen mu-
kaan Ahola, Haarala ja Pynnönen ovat suorittaneet 
opintonsa keskimääräistä nopeammin 2,5 vuo-
dessa.

– Perustutkinto on osaamisperusteinen eli opis-
kelijan aikaisempi työ- ja opiskelutausta vaikutta-
vat opintojen pituuteen. Opiskelun alussa kaikille 
opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opinto-
suunnitelma. Nuorilla koulutus kestää useimmi-
ten kolme vuotta. Alanvaihtajat voivat valmistua 
nopeammin, Kytömäki sanoo.

Metsäalalla ensimmäinen opiskeluvuosi on 
teoriapainotteinen. Käytännön tekemistä opiskeli-
jat harjoittelevat simulaattorilla. Toisena vuonna on 
mahdollista päästä työssäoppimaan, jos osaamis-
ta on riittävästi ja saa hankituksi harjoittelupaikan.

– Aloittavalla opiskelijalla ei tarvitse olla koke-
musta alalta. Tärkeintä on motivaatio ja halu oppia. 
Tällä alalla saa töitä, kun osaa käyttää konetta, 
hallitsee metsänhoitoon liittyvän teorian ja on 
valmis ottamaan vastuuta, toimimaan itsenäisesti 
sekä tekemään työnsä huolellisesti ja rehdisti. 
 Hyvät asiakaspalvelutaidot ovat myös tärkeitä, 
kun tehdään yhteistyötä metsän omistajien kans-
sa, Kytömäki summaa.

Metsäala on ollut perinteisesti miesvaltainen 
ala, mutta tilanne on vähitellen muuttumassa. 
Metsä koneen ohjaimissa pärjää hyvin myös 
nainen. 

– Tälläkin hetkellä Gradiassa opiskelee muuta-
mia naisia metsäkoneenkuljettajiksi. Monesti nai-
set ovat kuljettajina miehiä tarkempia ja suunnitel-
mallisempia. Nämä ominaisuudet ovat kuljettajalle 
selkeä hyve, Kytömäki sanoo.

Metsätyössä kallisarvoista yhteistyötä 
Metsäkoneurakoitsijoille Kytömäki antaa ison 
kiitoksen oppilaitosten kanssa tehtävästä hyvästä 
yhteistyöstä. 

– On hienoa, että urakoitsijat ovat valmiita 
tarjoamaan opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. 
Monesti samoista yrityksistä löytyy valmistuville 
opiskelijoille työpaikka myös valmistumisen jäl-
keen, Kytömäki kiittelee.

Opiskele metsä -
koneenkuljettajaksi
Metsäkonealan koulutusohjelmia järjestävät: 
•   Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU (Mikkeli, 

Savonlinna, Pieksämäki)
•   Gradia (Jämsä)
•   Kainuun ammattiopisto (Kajaani)
•   Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kannus)
•   Koulutuskeskus SEDU (Ähtäri)
•   Lapin ammattiopisto, LAO (Rovaniemi)
•   Oulun seudun ammattiopisto OSAO (Taivalkoski, 

Muhos)
•   Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE 

(Äänekoski)
•   Pohjois-Karjalan ammattiopisto RIVERIA 

(Valtimo, Joensuu)
•   Saimaan ammattiopisto, SAMPO (Ruokolahti)
•   Savon ammatti- ja aikuisopisto, SAKKY (Toivala)
•   Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 

(Savonlinna)
•   Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU 

(Kuru)
•   TTS – Työtehoseura, Metsäala (Ruokolahti)
•   Länsirannikon Koulutus Oy. WINNOVA (Kullaa)
•   Yrkesakademin i Österbotten YA (Vaasa)

Nuoret voivat hakea koulutuksiin toisen asteen 
yhteishaussa. Aikuis opiskelijoiden haku on ympäri 
vuoden. Lue lisää alasta: metsäopetus.fi

Metsäala on ollut perinteisesti 
miesvaltainen ala, mutta tilanne 
on vähitellen muuttumassa. 
Metsä koneen ohjaimissa pärjää 
hyvin myös nainen. 
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WWF SUOMI JA 
STORA ENSO YHTEISTYÖSSÄ 

METSIEN SUOJELUN JA 
KÄYTÖN KESTÄVYYDEN 

EDISTÄMISEKSI
WWF SUOMI 

JA STORA ENSO 
YHTEISTYÖSSÄ 

METSIEN 
SUOJELUN 
JA KÄYTÖN 

KESTÄVYYDEN 
EDISTÄMISEKSI

Vieraskynä

Luonnontilainen metsä kuhisee moni
muotoista elämää, josta suuri osa jää 
silmiltämme piiloon. Tämän elämän 
ylläpitäjä on kiertokulku: kun jokin kasvi 
tai eläin kuolee, se siirtyy muiden eliöi
den ravinnoksi. Yksi erityisen tärkeä 
kasvualusta ja ravinnon lähde on kuollut 
puuaines eli lahopuu.

Tunnemme tuhansia eläin, kasvi ja 
sienilajeja, jotka tarvitsevat elääkseen 
lahopuuta. Tällaisia lajeja on erityisen 
runsaasti kantasienien, kovakuoriais
ten, kaksisiipisten ja pistiäisten jou
kossa.

Lahopuun määrä erilaisissa met
sissä vaihtelee suuresti. Luonnonmet
sässä sitä voi olla puustosta jopa lähes 
kolmannes. Tällöin tavallinen määrä on 
metsätyypistä riippuen noin 100 kuu
tiometriä hehtaarilla, mutta runsaimmil
laan laho puuta voi olla suomalaisella 
metsähehtaarilla peräti 250 kuutio
metriä.

Nykyisin Suomen metsissä on 
kuollutta puuainesta keskimäärin paljon 
vähemmän, vain noin  viisi kuutiometriä 
hehtaarilla. Vähenemiseen on vaikutta
nut metsänhoito. Suojelualueista suurin 
osa on entisiä talousmetsiä ja niilläkin 

Tunnemme tuhansia 
eläin, kasvi ja 
sienilajeja, jotka 
tarvitsevat elääkseen 
lahopuuta. 

Lahopuu on täynnä elämää
Teksti Panu Kunttu
Kuva Timo Viitanen / Vastavalo.net

lahopuun määrä on selvästi alkuperäi
siä luonnonmetsiä vähäisempi. 

Koska moni laji on riippuvainen laho
puusta, sen väheneminen köyhdyttää 
metsäluontoa. Tutkimusten mukaan 
kriittinen määrä monen lajin selviytymi
selle olisi noin 20 kuutiometriä laho
puuta hehtaarilla. Kun haluamme säi
lyttää metsissämme lajien kirjon, tälle 
tasolle määrä tulisi siis saada nostettua, 
nykyistä useammilla alueilla.

Myös lahopuun laadulla on väliä. 
Useimmat lahopuussa elävät lajit 
ovat erikoistuneet tiettyyn puulajiin ja 
lahoasteeseen. Siksi metsissä tulisi olla 
mahdollisimman monenlaisia lahopui
ta: kaiken kokoisia, pystyssä olevia ja 
maahan kaatuneita, ohuita ja paksuja, 
pitkälle lahonneita ja pinnaltaan vielä 
kovia.

Järeän kuolleen puun lahoaminen on 
hidas, vuosikymmeniä kestävä pro
sessi. Mäntykelot voivat säilyä karuilla 
paikoilla kuolleena jopa vuosi satoja. 
Näin pitkän lahoamiskaaren aikana 
yksi runko ehtii toimia elinympäristönä 
sadoille eliölajeille, joista useimmat 
voivat hyödyntää runkoa vain tietyn 
jakson ajan. 

Kirjoittaja Panu Kunttu on  
Suomen johtava metsä asiantuntija  
ja maatalous- ja metsätieteiden tohtori. 
Hän työskentelee WWF:llä.

Lahopuusta on monenlaista hyötyä 
myös metsä talouden näkökulmasta. 
Se toimii hyvänä kasvualustana taimille, 
ylläpitää tuholaissäätelyä, parantaa 
maan viljavuutta sekä lisää maaperän 
kykyä sitoa vettä ja ravinteita. 

Monestakin syystä on viisasta jättää 
metsään lahopuuta. Jos esimerkiksi 
myrsky aiheuttaa tuhoa ja kaataa ker
ralla paljon puuta, kannattaa hyödyntää 
METSOohjelmaa. Ohjelmassa valtio 
maksaa täyden verottoman korvauksen 
metsän suojelemisesta.

Lahopuun merkitys tunnetaan jo 
hyvin ja myös metsäteollisuudella on 
käynnissä hankkeita sen lisäämiseksi. 
Yhdessä toimien voimme palauttaa ja 
suojella metsiemme elinvoimaa.
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Metsänomistaja saa lannoituksessa 
omansa takaisin korkojen kanssa. 
Seurantatutkimusten mukaan lannoi-
tuskuluille on saatu 10–20 prosentin 
korko. Yhtä hyvin tuottavaa, riskitöntä 
sijoituskohdetta onkin vaikea löytää.

Halvimmillaan kasvatuslannoitus 
typpilannoitteella maksaa reilut 
300 euroahehtaarilta,jakalleimmilla
lannoitteilla noin 550 euroa hehtaarilta. 

– Kulut saa vähentää verotuksessa, 
jolloin kustannus alenee 30 prosenttia. 
Nettohinta on niin edullinen, että omana 
työnä ei palkoille pääse, Stora Enson 
metsäasiantuntija Jouni Puurunen 
Savonlinnasta toteaa.

– Minäkin luulin aiemmin, että lannoi-
tus olisi todella kallista, mutta saatuani 
lisää tietoa, käsitykseni muuttui.

Puurusen mukaan lannoitus alkaa 
kiinnostamaan metsänomistajia, kun-
han edut on ensin esitelty. 

Metsien lannoitus on nopein keino lisätä 
puiden kasvua. Stora Enso tarjoaa sekä 
kasvatuslannoitusta että terveyslannoitusta 
koko hankinta-alueellaan.

Enemmän puuta 
nopeammin

Teksti Anita Illi
Kuva Janne Skinnarla / Vastavalo.net

Metsänhoito ja palvelut

– Maanviljelijöille palvelu on helppo 
perustella, sillä he tuntevat lannoi-
tuksen hyödyt peltoviljelystä. Muille 
metsänomistajille palvelu pitää yleensä 
perustella tarkemmin.

Nopein keino lisätä kasvua
Lannoitus on nopein keino lisätä puun 
kasvua. Kangasmailla typpilannoitus 
lisää kasvua jopa 30 prosenttia lähes 
10 vuodeksi.

– Otatko päätehakkuutulot mie-
luummin 7 kuin 15 vuoden kuluttua?, 
Puurunen kysyy.

Parhaan tuloksen lannoituksella 
saa varttuneissa kasvatusmetsissä ja 
päätehakkuuta lähestyvissä metsissä. 
Lannoitteena on silloin typpipitoinen 
kasvatuslannoite.

Typpi lisää puumäärää ja nopeut-
taa puuston järeytymistä siten, että 
puusto saavuttaa hakkuukypsyyden 

jopa7 vuodessa,kunlannoittamatta
odotusaika olisi 15 vuotta.

Mäntymetsissä lannoituksen kasvua 
lisäävä vaikutusaika on 5–6 vuotta. 
Kuusikoissa vaikutus ulottuu pari vuotta 
pidempään. Turvemaiden tuhkalannoit-
teella kasvua lisäävä vaikutusaika on 
20–30 vuotta.

Tuhkalla kasvua turvemaille
Rakeistettu tuhka parantaa turvemaan 
ravinnetasapainoa. Lannoituksen 
ansiosta puut pystyvät käyttämään tur-
peessa olevaa typpeä kasvuun. Tuhka-
lannoitus lisää puiden kasvua 20–30 % 
jopa kahdenkymmenen vuoden ajaksi. 
Kasvun lisäys on 3–6 m3/ha vuodessa. 

Tuhkaa voidaan levittää ympäri vuo-
den, ja paras tulos saadaan heti har-
vennushakkuiden jälkeen. Rakeis tettu 
tuhkalannoitetehdäänStora Enson
 Oulun voimalaitoksen tuhkasta; 
näin puupalautuutakaisinmetsään.

Vesiensuojelusta huolehditaan
Metsälannoituksen ympäristökuormi-
tusta voidaan vähentää tehokkaasti 
hyvällä ennakkosuunnittelulla, jossa va-
litaan oikea lannoite maaperän läpäisy-
kyky ja ravinteikkuus huomioiden. 
Metsän lannoitus ei vaikuta pohjavesiin, 
kun kohteiden valinta ja lannoitus teh-
dään ympäristö huomioiden.

Kangasmetsien lannoituksessa 
vesistöjen rehevöityminen voidaan 
välttää. Vesistöjen läheisyydessä 
lannoitusalalle jätetään riittävät suoja-
kaistat samaan tapaan kuin muissakin 
metsätalous toimissa. 

– Huuhtoutumisriskiä vähennetään 
myös ajoittamalla lannoitukset kesä-
aikaan, Puurunen neuvoo.

Rehevöitymisriski on vähäinen myös 
suokohteilla, kun käytetään hidas-
liukoisia lannoitteita, ja fosforia käyte-
tään vain tarvittaessa.

Metsän lentolannoitus on joissakin 
paikoissa paras ja joskus jopa ainoa 
toimiva menetelmä. 
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Stora Enson metsänomistaja-asiakkaille metsänhoito-
palveluita tekevän Metsä palvelu Fourforest Oy:n työn-
johtajalle ja osakkaalle Tatu Bloigulle istutusputki on 
tuttu työkaveri. Bloigulla on esiteltävänä 935 mm:n pituisia 
teräsputkia, joiden halkaisijat vaihtelevat 45–70 mm:n välillä. 
Tuotemerkkejä on kaksi, Pottiputki ja Sisuputki.

Noin sata euroa maksavan perusputken halkaisija on 
55 mm. Suurempia putkia tarvitaan muun muassa paksuista 
juuripaakuistaan tunnettujen superkuusen ja koivun istutta-
miseen. 45-millinen Pikkolo-putki soveltuu männylle, jonka 
juuripaakku on erityisen kapea.

Istutustöissä putken kanssa käytetään lantion päälle 
sijoitettavaa taimivakkaa. Vakka kiinnitetään vyötärölle 
vyöllä, ja korkeutta säädetään sopivaksi olkahihnasta. 
Vakkaan mahtuu laatikollinen taimia eli noin  
160–180 kappaletta. 

”Varmista vakkaa täyttäessäsi, että taimien juuri-
paakuista tippuu kevyesti puristettaessa hieman 
vettä. Tällöin paakku on sopivan kostea”, Bloigu 
vinkkaa.

Istutusputkea pidetään kahvasta ja nos-
tetaan taimi vakasta putkeen. Taimeen voi 
tarttua esimerkiksi latvasta. 

”Työnnä putken kiilamainen kärki rauhal-
lisesti maahan molemmista kahvoista pai-
naen. Näin vaikkapa mättäässä oleva kivi 
ei vahingoita putken kärkeä. Työntö liikettä 
tehostetaan painamalla jalalla syvyyden-
rajoitinta”, Bloigu opastaa. 

Kun putki on maassa, vapauta putken 
alapäässä olevat leuat polkurautaa paina-
malla. Kun taimi on liukunut putkesta maahan, 
vedä putki ylös ja sulje leuat painamalla kahvan 
vieressä olevaa laukaisu salpaa.

Stora Enson 
metsänhoitopalvelut
• Ammattimetsurin tekemänä raivaussahatyöt: 

varhaisperkaus, taimikonhoito ja ennakkoraivaus
• Metsänuudistaminen takuutyönä:  

muokkaus, taimet ja siemenet, istutustyö
• Taimikon heinäys
• Kasvatus- ja terveyslannoitukset
• Vesitalouden järjestelytyöt
• Kuviokohtaiset metsäsuunnitelmat ja tila-arviot

Muistathan huomioida metsänhoitokulut 
verovähennyksinä verotuksessa!

Istutusputki on omatoimisen metsänomistajan 
perustyökalu, jolla paakkutaimien istuttaminen sujuu 
näppärästi. Kestävä ja lähes huoltovapaa istutusputki 
on myös edullinen.

Istutusputkella  
maallikkokin onnistuu

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuvat Pentti Vänskä

Tatu Bloigun mukaan 
Suomessa 70-luvulla 
kehitetyllä istutus-
putkella maallikkokin 
istuttaa 500–1000 tainta 
päivässä. Yksi putki kes-
tää noin 50 000 taimen 
istutuksen. Putki joutaa 
romu metalliin, kun leuan 
nivel on pahasti kulunut 
tai kärki vääntynyt.

Istutusputki ei juuri huoltoa kaipaa. 
Riittää, että putkesta poistaa 
savi paakut, maa-aineksen ja lian 
käsin tai liottamalla putkea vesi-
ämpärissä. Aika ajoin kannattaa 
tarkastaa putken saumat sekä 
leukojen avautumis- ja sulkeutumis-
mekanismin toimivuus. 

Ennen töiden aloittamista putken 
syvyydenrajoitin säädetään sopivalle 
korkeudelle. Mäntyä istutettaessa 
rajoitin asennetaan alimpaan ja 
kuusta istutettaessa ylimpään tasoon 
(ns. syväistutus).

Polkurautaa painettaessa leuat 
aukeavat ja taimi solahtaa putkesta 
maahan.

Liipaisimen painallus sulkee putken 
leuat. Leukojen avausmekanismiin 
saa tarvittaessa varaosia.
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Vastaajan nimi  ______________________________________________________________________

Lähiosoite  __________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________

Puhelinnumero  _____________________________________________________________________

Lähetä oheinen ristikko tai sen kopio  
täytettynä 30.4.2019 mennessä osoitteella: 
Stora Enso Metsä, Terve Metsä ristikko,
Veitsiluodon tehdas, 94800 KEMI.
Voit lähettää ristikon tai sen värillisten  
ruutujen avainsanat myös sähköpostitse  
(Huom! vain ristikkovastaukset):  
ristikko.metsa@storaenso.com
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Joulukuun ristikon  
ratkaisu ja palkinnot

Lehtitilaukset ja osoitemuutokset

Hyvä lukija

Jos vakituinen osoitteesi on muuttunut, muuttoilmoituksen tekeminen  
postiin tai maistraattiin riittää. Sen sijaan yhtymien ja kuolinpesien osalta 
toivomme aina osoitemuutokset.

Voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi, tilata maksutta  
lehden kotiisi tai perua lehden tilauksen joko verkossa tai puhelimitse.  
Verkossa osoite on storaensometsa.fi/palvelukortti.  
Soittaa voit arkisin klo 8–16 numeroon 02046 1478 (vaihde).  
Osoitteenmuutoksiin pääset myös alla olevan  
QR-koodin avulla.

Muistathan katsoa asiakasnumerosi lehden taka- 
kannesta osoitetietojen päivityksen yhteydessä.

Tämän lehden ristikon oikea ratkaisu julkaistaan 
kesäkuussa 2019. Palkintoina oikein vastanneiden 
kesken arvotaan kolme 100 euron S-ryhmän 
lahjakorttia. Ristikon voi ratkoa ja lähettää myös 
sähköisesti sanaristikot.net-osoitteessa.
Joulukuun arvonnassa onni suosi seuraavia:
Esko Jurmu Perä-Posio, Aija Ikonen Heinola ja  
Marjo Hakonlampi Otanmäki.

T
iin

a 
P

aj
u

Arvo 
100 €
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Kesä,  
kärpäset 
ja metsän 
askareet
Harvennushakkuut ja taimikonhoito ovat tärkeä osa vastuullista 
metsäomaisuuden hoitoa. Metsä kasvaa ja tuottaa kun siitä 
huolehditaan, luontoa ja ilmastoa unohtamatta.

Metsänomistajan kesän kauppalista
• Kesäkorjuukelpoiset harvennuspuukaupat
• Taimikonhoitotyöt
• Metsänviljely 
         Huom! vielä saatavilla taimia kesän 2019 viljelytöihin

Kuinka voimme olla avuksi? 

Elämässä mukana – Stora Enso
Metsäpalvelunumero 02046 1478 (ark. klo 8–16)
 

Suorin tie 
metsäasiantuntijallesi

.GT 42 
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