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Ligniini. Biokemikaalit kuten mäntyöljy, tärpätti, 
ksyloosi. Mikrokuituselluloosa ja pakkaukset, 
puurakentaminen. Siinä muutamia esimerkkejä 
puun mahdollisuuksista. Stora Enson kunnian
himoisena tavoitteena on saada 15 % liike
vaihdosta uusista tuotteista. Yhä kovemmalta 
tavoite kuulostaa, kun tuote luokitellaan uudeksi 
vain kolmen vuoden ajan lanseerauksesta.

Tavoite edellyttää jatkuvaa panostusta innovoin
tiin, tutkimus ja kehitystoimintaa sekä tarkkaa 
asiakkaiden kuuntelemista. Puuhun pohjautuvat 
tuotteet tarjoavat ratkaisuja ilmaston lämpene
misen hillitsemiseen ja hyödyntävät koko ihmis
kuntaa, valottaa Stora Enson maajohtaja Seppo 
Parvi strategian taustoja (s. 10–13).

Toiminnan perusta on edelleen metsä, ja puun 
kasvuun perustuvan raakaaineen kestävä käyttö. 
Lehden toisessa pääartikkelissa muistellaan 
metsä tilan tavoitteellista kehitysluokkajakaumaa, 
eli ns. normaalimetsää (s. 18–21). Normaalimetsä 
on vanha oppi, ja se on sanana puhekielessä jo 
unohtunutkin, mutta metsätilan kehitysluokka
jakauma elää vahvasti yhä mm. metsäsuunni
telmissa. Tasapainoinen kehitysluokkajakauma 
taimikoista uudistusikäisiin ”nollanelosiin” takaa 
metsänomistajalle tasaisen kassavirran metsä
tulojen ja menojen hallintaan, virkistys ja luonto

 Työtä paremman ilmaston 
ja elämän puolesta

arvoiltaan monipuolisen metsäluonnon sekä 
kestävää sukupolvien yli ulottuvaa tilanhoitoa. 

Lukijatoiveena avaamme lehdessä Kemeratukien 
saloja (s. 24–25). Vuodesta toiseen suosituimpia 
tukityölajeja ovat raivaussahalla tehtävät taimikon 
ja nuoren metsän kunnostukset. Ajallaan tehty 
taimikonhoitohan tuo parhaan tuoton metsän
kasvulle, ja mahdollisen Kemeran jälkeen netto
kulut jäävät kohtuulliseksi. 

Kevät etenee jo vauhdilla, ja uusi kasvukausi 
lähenee. Ennen kuin raivaussahat nykäistään 
käyntiin, on hyvä tarkistaa metsäasiantuntijan 
kanssa kohteen kemerakelpoisuus ja tehdä 
tuki hakemus ennen töiden aloitusta. Töiden 
kartoituksessa eMetsäverkkopalvelun maksuton 
metsä suunnitelma on parin näppäilyn päässä 
internetissä. Samalla voit tarkistaa tulostettavasta 
kuvioluettelosta, millaisen ”normaalimetsän” sinä 
omistat. Eikä unohdeta keväthuumassa pienim
piä terveessä metsässä eläviä, kuten jäniksiä ja 
näsiää (s. 32–33).

Juha Hanni
päätoimittaja
Twitter @HanniJuha
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Puukauppaa 
etäyhteyksillä

Stora Enso Metsä
Asiakaspalvelun puhelin 
020 461 478
Arkisin klo 7.30–16.30

Anna 
palautetta 
lehdestä

Mistä pidit lehdessä ja mitä jäit kaipaamaan?  
Anna palautetta tästä lehdestä osoitteessa  
storaensometsa.fi/lukijapalaute.  
Arvomme 30.4.2021 mennessä vastan neiden 
kesken 3 kpl Stora Enson puupohjaisesta 
bio kompo sii tista valmistettuja tuotesettejä. 
Edellisen lehden ar  von nassa onni suosi 
Olli Koskimiestä ja Merja Hyvöstä Helsingistä 
sekä Timo  Suomista Jyväskylästä.

Puukaupan ja metsänhoitotöiden neuvottelu onnistuu 
myös turvallisesti ja henkilökohtaisesti etäyhteyksillä. 

– Erityisesti videoneuvotteluyhteys esimerkiksi 
 Micro softin Teams-palvelulla, eMetsän metsävaratiedot 
ja kartat ovat osoittautuneet korona-aikana käteviksi 
välineiksi, kertoo Jussi Kölli Stora Ensosta. 

Yhteyksien muodostamiseen ei tarvitse asentaa 
sovelluksia, riittää kun on internet-yhteys ja sähköposti-
osoite, johon tarvittavat linkit lähetetään.

1. Etätapaamisen sopiminen 
Metsäasiantuntija sopii metsänomistajan kanssa ajan-
kohdan esimerkiksi puhelimitse sekä neuvotteluun 
osallistuvien nimet ja sähköpostiosoitteet. Videoneuvot-
telun etuja on muun muassa se, että tapaamiseen voivat 
osallistua kaikki metsätilan osakkaat samanaikaisesti.

2. Tilakäynti
Metsäasiantuntija tutustuu ennakolta metsätilan  hakkuu- 
ja hoitotarpeisiin, tarvittaessa paikan päällä käymällä.

3. Linkit neuvotteluun
Metsäasiantuntija lähettää hyvissä ajoin sähköpostilla 
videoneuvottelun osallistumislinkin kaikille osallistujille. 
Metsänomistajan on hyvä varmistaa ennen kokouksen 
alkua, että tietokoneen mikrofoni ja ääniyhteys toimivat. 
Halutessa voi käyttää myös kamerayhteyttä, jolloin osal-
listujat näkevät myös kasvot.

4. Toimenpide-ehdotukset ja kartat kuvaruudulla
Metsäasiantuntija jakaa oman tietokoneensa näytön 
etäneuvottelun osallistujille. eMetsä-suunnitelman kartat 
ja puustotietoja hyödyntämällä on helppo seurata esitys-
tä ja keskustella toimenpiteistä. Luonnollisesti ruudun 
välityksellä voidaan katsoa muitakin metsäasioita, kuten 
laskutuksia, mittaustodistuksia tai vaikkapa valokuvia 
metsätilalta.

5. Kaupan allekirjoitus sähköisesti
Neuvottelussa sovitut kauppakirjat voi tallennuksen jäl-
keen nähdä turvallisesti verkkopalvelussa ja allekirjoittaa 
(hyväksyä) ne sähköisesti omilla pankkitunnuksillaan.
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Kolumni

Metsä on uusiutuvan 
tulevaisuuden perusta
Pysähdyn aika ajoin miettimään, miten hienoa 
onkaan työskennellä metsätalouden piirissä ja 
juuri tässä hetkessä. Metsäteollisuuden ja metsien 
rooli osana suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa on 
kiistaton. Metsät tuottavat hyvinvointia työllisyy-
den, puukauppatulojen ja yrittäjätulojen muodossa 
maanlaajuisesti, unohtamatta metsäteollisuuden 
merkitystä viennissä. Hyvän ja vastuullisen metsän-
hoidon ansiosta metsät voivat ja kasvavat paremmin 
Suomessa kuin koskaan.

Metsät ovat keskeinen osa ratkaisua, kun puhu-
taan ilmastonmuutoksesta ja sen hallitsemisesta. 
Metsän rooli ratkaisuna vaihtelee sen elinkaaren 
myötä. Metsä hyvin hoidettuna ja kasvaessaan sitoo 
ilmakehästä hiiltä parhaalla mahdollisella vauhdilla. 
Myös pöllipino metsätien varrella odottaa siirtoa 
uusiutuviin materiaaleihin pohjautuvien tuotteiden 
valmistukseen ja pitkälle vietyjen puurakentamisen 
ratkaisuiden sekä pakkausteollisuuden ja pidemmäl-
le jalostettujen tuotteiden raaka-aineeksi. Tämä kaik-
ki tähtää yksinkertaisesti siihen, että maapallo olisi 
tulevienkin sukupolvien näkökulmasta hyvä paikka 
elää. Maapallolla ennustetaan olevan vuonna 2050 
jo 9,7 miljardia ihmistä, ja keskiluokka kasvaa kovaa 
vauhtia. Tämä kehitys edellyttää kestäviä ratkaisuja. 
Meillä on jo olemassa oleva ratkaisu, sillä metsä on 
uusiutuva ja kestävä vaihtoehto.

Stora Enso panostaa jatkuvasti tutkimukseen ja ke-
hitykseen huolehtiakseen, että tekemämme ratkaisut 
huomioivat metsän kestävästi kokonaisuutena aina 
rahkasammaleen päällä kävelevästä hyönteisestä 
ihmiseen ja yhteiskuntaan – taloutta unohtamatta. 
Käynnistimme vuoden 2020 aikana uusia isoja tutki-
mushankkeita yhdessä pohjoismaisten yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten kanssa muun muassa moni-
muotoisuuteen, metsän elinkaareen, metsänhoitoon 
ja metsien kaukokartoitukseen liittyen. Lupaamme 
huolehtia omalta osaltamme, että metsät ja metsä-
talous kokonaisuutena voivat meillä hyvin niin nyt 
kuin tulevaisuudessakin.

Olkaamme ylpeitä metsis-
tämme ja niiden tarjoamasta 
ratkaisusta koko maapallon 
käyttöön. 

Antti Salo
kehitys- ja innovaatiojohtaja 
Stora Enso

Metsänomistajan päivä 
-verkkotapahtuma 13.3.
Metsänomistajilla on nyt entistä enemmän vaihto-
ehtoja metsiensä käytön suhteen. Metsänomistajan 
päivässä käsitellään ilmastonmuutosta metsänhoi-
dossa, uusien puupohjaisten tuotteiden kehitystä 
ja metsien monikäyttöä. Tule kuulemaan vinkkejä 
metsänomistukseen!

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Stora Enso, 
Suomen metsäkeskus, Metsä Group, Metsänhoito-
yhdistykset sekä UPM Metsä. Osallistuaksesi tarvit-
set vain tietokoneen ja internet-yhteyden.

Varaa la 13.3.2021 klo 9–15 kalenteriisi ja ilmoit-
taudu ennakolta mukaan.
metsakeskus.fi/metsanomistajan-paiva

Uimaharjun tehtailla 
opetetaan koululaisille 
luonnontieteitä
Stora Enson Uimaharjun tehdas on solminut yhteis-
työsopimuksen Uimaharjun koulun kanssa yläkoulu-
laisten luonnontieteiden opetuksesta. Koulun 7.-, 8.- 
ja 9.-luokkalaiset suorittavat tehtaalla eri teemoihin 
liittyviä teoria- ja käytännön opintoja.

Opintoteemoja ovat vesi, puusta saatavat tuotteet 
ja kestävä kehitys. Ne tukevat erityisesti fysiikan, 
kemian ja biologian opintoja. 

– Toivomme, että autamme sytyttämään koulu-
laisille kipinän luonnontieteiden opiskelua ja samalla 
myös metsäteollisuutta kohtaan, sanoo Stora Enson 
Uimaharjun tehtaan johtaja Sauli Purho.

PureFiber muovin tilalle 
ruokapakkauksiin
Stora Enso tuo markkinoille ympäristöystävällisiä 
 PureFiber-noutoruokapakkauksia, jotka on suunnitel-
tu korvaamaan muovisia ruokapakkauksia.
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Metsitystuella jouto-
maat hiilinieluiksi 
Yksityinen maanomistaja voi saada met-
sitystukea Metsäkeskuksesta maaliskuun 
alusta alkaen. Metsitystuella edistetään 
metsittämistä joutoalueilla, jotka eivät ole 
maatalousmaata eivätkä metsämaata. 
Tukik elpoisia maa-alueita ovat esimerkik-
si maatalous käytön ulkopuolelle jääneet 
peltolohkot ja käytöstä poistuneet turve-
tuotantoalueet. Hankkeen tavoitteena on 
lisätä kasvavia metsiä sitomaan ilmaston 
haitallista hiilidioksidipäästöjä.

Tuen määrästä ja muista tarkemmista 
ehdoista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella, joka on edelleen valmistelussa.  

– Asetusluonnoksen mukaan tukitaso 
olisi entisillä turvetuotantoalueilla 1 000–
1 500 euroa hehtaarilta ja muilla joutoalueil
la 1 500–2 000 euroa hehtaarilta. Tämän 
lisäksi maksettaisiin hoitopalkkio kahdessa 
erässä, yhteensä 900 euroa hehtaarilta, 
kertoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö 
Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsitettävän alan pitää olla vähintään 
0,5 hehtaarin suuruinen, yhtenäinen ja 
keski määrin vähintään 20 metriä leveä ala. 
Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudel-
taan metsän kasvatukseen sopiva. 

Metsitystukea koskeva laki tuli voimaan 
1.1.2021, ja se on voimassa vuoden 2023 
loppuun. Metsitystä ei saa aloittaa ennen 
tuki päätöksen saamista.  

Stora Enson metsäasiantuntijat avusta-
vat metsityksen suunnittelussa, hakemus-
ten täyttämisessä ja käytännön viljelytöiden 
toteuttamisessa. 
Lisätietoa: metsäkeskus.fi/uutiset

5 syytä tilata metsä nuudistus 
jo puukaupan yhteydessä

1 Kun metsälain velvoittama 
uudistamisasia on jo valmiiksi 

mietitty ja sovittu, se ei vaivaa 
tekemättömänä asiana mieltä. 
Puukaupan tehnyt metsäasian-
tuntija tuntee alueen ja osaa neu-
voa parhaat ratkaisut kuviolle.

2 Ei viiveitä tai tietokatkoksia 
toteutuksessa, kun muokkaus 

ja viljelytyöt seuraavat hakkuun 
etenemistä.

3 Saat parhaat kasvupaikalle 
sopivat jalostetut taimet. 

Palkkiona hyvä kasvu ja uudistus-
työn onnistuminen.

4 Saat työlle ja taimille takuun 
kiinteällä hinnalla.

5 Viljelymenot ovat vähennys-
kelpoisia metsäverotuksessa 

ja automaattisesti laskupäivä-
määrän  mukaisesti Stora Enson 
 eMetsä-verokirjanpidossa.

Huom! Jos haluat kasvattaa 
sekametsää, se on hyvä luoda 
taimikonhoitovaiheessa luontai-
sesti kasvupaikalle syntyneistä 
taimista täydentämällä viljeltyä 
pääpuulajia.

Kouluttaudu 
metsätalousyrittäjäksi
Moni perii metsän edelliseltä 
sukupolvelta, mutta metsän 
hoitoon ja käyttöön liittyvä työn 
sekä osaamisen määrä saattaa 
tulla yllätyksenä. Usea tuore 
metsänomistaja onkin päättänyt 
perehtyä asiaan perinpohjaisesti 
ammattiopisto SAMIedun järjes-
tämällä metsätalousyrittäjäkou-
lutuksen avulla. 

– Metsänomistusta pitää 
ajatella kuten pörssiomistus-
ta, eli oikeat asiat pitää tehdä 
oikeaan aikaan uudistamistöistä 
päätehakkuuseen, kertoo lehtori 
Raija Peippo SAMIedusta. 

SAMIedu on järjestänyt 
metsänomistajille suunnattua 
ammattitutkintokoulutusta mo-
nimuoto-opiskeluna vuodesta 
2017 lähtien seitsemällä paik-
kakunnalla. Kurssilta on valmis-
tunut tähän mennessä jo noin 
200 opiskelijaa.  

– Tämän koulutuksen kautta 
saa valtavan hyvän osaamis- ja 
tietopankin metsäomaisuuden 
hoitamiseen. Opiskelijat harjaan-
tuvat käytännön kautta näke-
mään, mihin tarvitaan hakkuuta, 
miten taimikon tiheys mitataan 
tai miten puukaupat hoidetaan 
alusta loppuun, Peippo kuvaa.

Opintoihin osallistuvat ovat 
usein hiljattain perineet metsää, 
tai valmistautuvat jo sukupol-
ven vaihdokseen. Kurssille voi 
osallistua myös metsänomistusta 
vasta harkitseva, kunhan tiedossa 
on metsätila, jolla voi suorittaa 
opintoihin kuuluvat käytännön 
osuudet. 

Suurin osa suorittaa opin-
not päivätöidensä ohessa, 
sillä opiskelu tapahtuu pääosin 
verkko-opiskeluna sekä omalla 
kohdetilalla itsenäisesti harjoitus-
töitä tehden. 

Koulutuksesta saa eväitä paitsi 
metsäomaisuuden määrän, myös 
laadun kasvattamiseen. 

– Tässä tulee koko metsän kier-
to tutuksi ja opiskelija oppii, milloin 
kannattaa tehdä mitäkin toimen-
piteitä. Samalla saa käsityksen 
myös luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämisestä, sekä tarvittavat 
sertifikaatit, toteaa Peippo.

Osaamisen kartuttaminen 
näkyy myös pankkitilillä, sillä hyvin 
hoidettu metsä ja taitavasti tehdyt 
puukaupat tuottavat tulosta. Lisä-
tietoa ja hakutiedot samiedu.fi  
etusivulta ”Metsätalousyrittäjä”. 
Stora Enso on mukana toteutta-
massa koulutuksia.
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Tornator hoitamaan Stora Enson 
metsänhoitopalvelut Suomessa

PEFC-metsiä lisää  
lähes 300 000 hehtaaria 
Suomen PEFCsertifioitujen metsien määrä on noussut 
18,55 miljoonaan hehtaariin, PEFC Suomesta kerrotaan. 
Määrä on 276 000 hehtaaria vuodentakaista suurempi. 

Voit hankkia eMetsän kautta vaivattomasti tilakohtaisen 
PEFC ryhmäsertifioinnin. Hoidamme  PEFCsertifikaatin 
 Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n alueellisen serti-
fiointiryhmän kautta maksutta. Kirjaudu pankkitunnuksil-
lasi emetsa.fi ja saat tarkemmat tiedot liittymisestä.

Turvallisesti metsätyö-
maalla ohjeita noudattaen
Hakkuutyömaalla voi olla vaarallista liikkua ilman lupaa. 
Muistathan aina soittaa hakkuukoneen kuljettajalle, 
mikäli sinulla on tarve vierailla siellä ja sopia käynnistäsi. 
Numeron saat korjuun ennakkoilmoituksen yhteydessä 
tai varastopaikan varoituskyltistä. Näin turvaat itsesi 
parhaiten. Huomioliivin saat puukaupan yhteydessä, ja 
kypärän voit pyytää lainaksi hakkuukoneen kuljettajalta. 

Muista myös muutama seikka, jotta tapaturmilta 
ja onnettomuuksilta vältytään: 
• Metsänhakkuu- ja metsänhoitotyömaat ovat alueita, 

jolle meneminen sivullisilta on kiellettyä turvallisuus-
syistä. 

• Jos sinulla on lupa mennä hakkuutyömaalle, muistat-
han pukeutua huomioliiviin ja kypärään.

• Hakkuukoneelle turvaetäisyys on 90 metriä ja ajoko-
neelle 20 metriä, tätä lähemmäs työskentelevää konetta 
ei saa mennä. 

• Kun metsätyöt ovat käynnissä, sieltä saattaa singahtaa 
esimerkiksi teränkappaleita tai puiden osia kauaskin.

• Lähesty konetta hakatulta alueelta päin, varo liikkumas-
ta pölkkyjen päällä.

• Älä luota siihen, että hakkuu- ja työkoneen kuljettaja 
tai raivaussahalla työskentelevä metsuri näkee sinut, 
vaikka itse näkisit kuljettajan. Kuljettaja joutuu keskitty-
mään työhönsä, eikä välttämättä huomaa sinua. 

Muista myös, ettet jätä autoasi siten, että se estää tiellä 
puutavara-autojen tai metsäkoneen lavetin liikkumisen.

jon osaamista, kokemusta ja näkemys-
tä metsäomaisuuden hoitamisesta. 
Tämä osaaminen on nyt tarjolla Stora 
Enson metsänomistaja-asiakkaille kaik-
kialla Suomessa, kertoo metsäjohtaja 
Janne Partanen Stora Ensosta.

– Yhteistyösopimuksemme ansiosta 
pystymme tarjoamaan entistä enem-
män työtä kestävän metsätalouden 
parissa sekä omalle henkilöstöllemme 
että urakoitsijakumppaneillemme, sa-
noo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik 
Nieminen.

Tornatorin omistamat metsät si jait - 

Stora Enso hankkii puuta Suomen 
tehtaidensa tarpeisiin yksityismetsän-
omistajilta ympäri Suomea ja tarjoaa 
asiakkailleen metsänhoitopalveluja, 
 kuten taimenistutusta ja taimikon-
hoitoa. Tornator Oyj vastaa 1.3.2021 
lähtien Stora Enson metsänhoito-
palvelujen toteuttamisesta. 

Tornator on toteuttanut Stora Enson 
metsäpalvelutöitä jo useamman vuo-
den ajan muun muassa Etelä-Suomes-
sa ja Kainuussa. 

– Suomen suurimpana yksityisenä 
metsänomistajana Tornatorilla on pal-

sevat Stora Enson puunhankinnan ydin-
alueilla. 

– Näin voimme laajentaa metsänhoito-
palveluiden tarjontaa niillä alueilla, missä 
jo muutenkin työskentelemme, Nieminen 
toteaa.

Metsänhoitopalveluita Stora Ensolta ti-
latessa metsänomistajat voivat toimia niin 
kuin aina ennenkin – ottamalla yhteyttä 
esimerkiksi oman alueensa metsäasian-
tuntijaan. Metsänhoitotyöt ovat tärkeim-
piä ilmastotekoja, joita metsissä voidaan 
tehdä. Mitä paremmin puusto kasvaa, 
sitä paremmin se sitoo myös hiiltä.

S
to

ra
 E

ns
o

Kuukauden videot:

Metsä kaikessa mukana
Metsien Suomi on metsäalan yhteinen kampanja. 
Metsien Suomi -videot ovat lyhyitä, noin  puolen 
minuutin pätkiä, jotka esittelevät 
muun muassa suomalaisuutta, 
onnellisuuttamme ja miten metsät 
kytkeytyvät kaikkeen elämäämme. 

metsiensuomi.fi
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Oulun tehtaan kartonkituotantoon muunnettu pa
perikone tuottaa nyt korkealaatuista pakkausten 
pintamateriaalia eli kraftlaineria maailmanmarkki
noiden kasvaviin tarpeisiin.  

–  Puunhankinta kartonkitehtaan tarpeisiin 
on jo täydessä vauhdissa. Kartonkilinja tarvitsee 

Viime vuoden lopulla alkanut puukaupan vauhti on pysynyt yllä, 
kiitos kuluttajamarkkinoiden vahvan kysynnän. Viikko-ostomäärien 
arvioidaan pysyvän korkealla, sillä lähes kaikilla tuotealoilla on 
positiivinen tilauskanta.

Puukaupan  
 hyvä vauhti jatkuu

Teksti Minna Kalajoki  Kuva Toni Pallari

Puukauppa

noin 500 000 kuutiota havukuitupuuta enemmän 
per vuosi, Stora Enso Metsän ostojohtaja Sami 
 Honkanen mainitsee.

Stora Enso investoi kartongin tuotantoon myös 
Imatran tehtailla. Puunkäsittely- ja kuorintalinjas
toa nykyaikaistetaan noin 80 miljoonalla eurolla. 

Puurakentamisen suosion kasvu heijastuu 
puukaupassa havutukkien hyvänä kysyntänä. 
Vastaavasti mäntykuidusta tuotetaan  
Oulun tehtaalla korkealaatuista kraftlineria.
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Investointi parantaa puunkäsittelyn logistiikkaa 
tehdasalueella, ja se sisältää muun muassa kol
mannen kuorintalinjan asennuksen. Uudistukset 
pienentävät myös puunkäsittelyprosessin vaati
maa vedenkulutusta, mikä vähentää ympäristö-
vaikutuksia. Investointi valmistuu 2022 vuoden 
aikana.

Imatralla valmistetaan korkealaatuisia pakkaus
kartonkilaatuja ennen kaikkea elintarvikkeille, 
juomille ja luksustuotteille. Valtaosa koko maail
man nestekartongista valmistuu Imatran tehtailla. 
Suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa 
olevilta pakkauksilta vaaditaan ehdotonta tuote
turvallisuutta ja hygieenisyyttä. Niissä ruoka 
myös säilyy hyvänä pidempään, ja ruokahävikki 
 pienenee. 

Luksustuotteiden pakkaamisessa laadukas 
kartonki on vaihtoehto muoviin pohjautuville 
pakkauksille. Loppuasiakkaat vaativat yhä enem
män vastuullisuutta myös pakkauksilta. Imatran 
investointi ja markkinalähtöiset laatutuotteet 
tuovat vakautta myös puukauppatarpeisiin pitkälle 
tulevaisuuteen. 

Hyviä uutisia kuuluu myös sahatavaran kaupas
ta. Ilmaston kannalta vastuullinen luonnonvarojen 
käyttäminen näkyy muun muassa puurakentami
sen suosion kasvuna. Tämä heijastuu ajankohdan 
puukaupassa havutukkien hyvänä kysyntänä. 
Nyt hyödynnetään lopputalven hyvät korjuukelit 
täysimääräisesti, ja puunostossa katseet ovat jo 
kesäajan toimituksiin sopivissa kohteissa. 

Puun hintataso on seurannut metsäteollisuu
den myönteistä kehitystä, ja hinnat ovat pitkän 
aikavälin keskiarvon yläpuolella. 

Metsänhoitopalvelut yhden katon alle
Maaliskuun alusta lähtien Stora Enson metsän
omistaja-asiakkaille tarjoamien metsänhoitopal
velujen toteutuksesta vastaa Tornator Oyj. Monille 
jo tuttu yhtiö on tähän mennessä toteuttanut 
metsätöitä etenkin Etelä-Suomessa ja Kainuussa, 
mutta nyt järjestely laajenee valtakunnalliseksi. 

– Järjestelyllä saadaan metsänomistajien 
palveluihin paras mahdollinen asiantuntemus, ja 
merkittävästi uusia voimavaroja metsänhoidon 
palveluiden ja osaamisen kehittämiseen. Tornator 
on itsessään maan suurin yksityinen metsänomis
taja 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan, 
Honkanen sanoo.

Metsänomistajan näkökulmasta tilanne ei 
 muutu – metsänhoitopalveluita tilataan Stora 
Enson metsäasiantuntijalta kuten aina  ennenkin, 
ja monesti työn tulee tekemään vanha tuttu 
 urakoitsija.

Tähtitili
Puukaupparahoille  
kiinteä korko: 
uudet sopimukset 2,00 % 
jatkosopimukset 0,20 %

Näkökulma

Kemera-tuki  
ennakko raivaukseen 
puukaupan yhteydessä
Ensiharvennusmetsien puukaupassa arvioidaan aina 
kohteen ennakkoraivauksen tarve. Hyvin tiheissä 
kohteissa raivaus on edellytys hyvälle harvennusjäljelle. 
Paraskaan hakkuukoneenkuljettaja ei pysty välttämään 
kolhuja puissa, jos ylitiheä alikasvos estää näkemisen. 
Lumisen talven aikana näkyvyys tiheiköissä huononee 
entisestään.

Kaikkia kohteita ei toki ole tarve raivata. Ostoalueellani 
Muhoksella on myös karujen kasvupaikkojen männiköi
tä. Etenkin jos taimikonhoito on tehty ajallaan, näissä 
ei yleensä ole tarvetta siistiä alikasvoksia, pikemminkin 
säästää lehtipuutiheiköitä riistalle ja eläimistölle suojaksi.

Ennakkoraivauksen voi tehdä itse tai sopia palveluna 
puukaupan yhteydessä. Kun raivaustarve on ilmeinen, 
täyttää kohde yleensä myös Kemera-tuen vaatimuk
set. Raivaustyölle saa tukea 230 euroa hehtaarille. Jos 
kohteen energia- tai ainespuukertymän ylittää 35 m3/ha, 
saa lisäksi ns. pienpuun keräystukea 200 euroa hehtaa
rille. Pohjois-Suomessa tähän riittää 25 m3. Tukihakemus 
on tehtävä ennen töiden aloitusta ja hakemuksen täyttö 
sisältyy puukauppaan. Tuen jälkeen ei itse työkustan
nuksille jää kummoistakaan nettohintaa. 

Vaikka ensiharvennus on jo puukauppatuloa, on se en
nen kaikkea metsänhoidollinen toimenpide. Arvo kasvu 
kuitupuusta tukiksi saa hyvää vauhtia harvennuksen 
jälkeen ja sitoutuupa kiihtyvään kasvuun myös ilmaston 
haitallista hiilidioksidia. Ennakkoraivauksen kulua ei siis 
kannata säikähtää. Kun kauppoihin päästään, niin kyllä 
siitä tuloa viivan alle jää! 

 
Jussi-Pekka Hoppa
metsäasiantuntija
Muhos
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Stora Enso satsaa tulevaisuuteen. Yhtiön strategiseksi tavoitteeksi  
on määritelty, että 15 prosenttia liikevaihdosta tulee uusista tuotteista. 

Uudet puupohjaiset 
tuotteet ovat jo täällä

Teksti Minna Kalajoki  Kuvat Liisa Valonen, Stora Enso ja iStock

Uusiutuvien materiaalien yhtiö

10 – Terve Metsä



Talousjohtaja Seppo Parvi näkee kunnianhimoi-
sen tavoitteen mahdollisuutena. 

– Kovahan se on, mutta antaa osviittaa meidän 
tahtotilastamme ja visiostamme. Ainoa mahdolli-
nen suunta on eteenpäin.

Uudella tuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka on 
tuotu asiakkaille viimeisen kolmen vuoden aikana. 
Stora Enson 15 % tavoite aiotaan saavuttaa kes-
kittymällä kolmeen painopistealueeseen. Ne ovat 
pakkausratkaisut ja -materiaalit, puurakentaminen 
ja biomateriaalit. Yhteinen nimittäjä on fossiili-
pohjaisten tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla, 
puupohjaisilla vaihtoehdoilla.  

Oulussa kartonkikoneeksi muunnettu paperi-
kone puskee jo maailmanmarkkinoille laadultaan 
ylivertaista kartonkia. Uuden sukupolven kolmi-
kerroksinen kraftliner on kosteudenkestävyydel-
tään ja vetolujuudeltaan omaa luokkaansa.

Puurakentamiseen on kehitetty erityisesti 
rakentamista nopeuttavia, kevyitä mutta vahvoja 
puuelementtejä. Niiden menekki on kasvanut jo 
pitkään ilmastokeskustelun vanavedessä, ja kas-
vun arvioidaan jatkuvan.

Muotoon puristetusta kuidusta tehtävä 
 PureFiber™ on täysin muoviton ja kierrätettävä 
raaka-aine, joka taipuu vaikka salaattikulhoksi. 
Erilaisia biopohjaisia päällyste- ja sulkumateriaa-
leja kehitetään myös kovaa vauhtia. Kuuma 
kysymys on esimerkiksi se, miten kertakäyttöinen 
pahvi muki voitaisiin valmistaa ilman ohutta muovi-
kerrosta, jotta se olisi täysin kierrätettävä. 

Seppo Parvi nostaa bioma te riaa leista esille 
ligniinin. Sillä korvataan öljypohjaisia fenoleita 
esimerkiksi teollisuusliimoissa, mutta viime ai-
kojen kiinnostavimmat avaukset on tehty akku-
teknologian puolelle. Monikäyttöisellä  materiaa lilla 

 Stora Enso satsaa tulevai-
suuteen ja uusiin tuotteisiin. 
Uusiin inno vaa tioihin kuuluvat 
Pure-Fiber-noutoruoka-astiat, 
ligniiniä sisältävät akut ja monet 
muut täysin uuden tyyppiset 
puupohjaiset tuotteet.
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voidaan nimittäin korvata myös akkujen hiili-
pohjainen grafiitti, eli pian energiaa voidaan varas-
toida puupohjaiseen materiaaliin. 

– Sunilaan ollaan jo avaamassa pilottilaitosta, 
joka on tärkeä askel kehitystyössä: siellä opitusta 
ja testatusta tuotantoprosessista voidaan edetä 
kohti kaupallista mittakaavaa. Ligniini on myös 
siitä mielenkiintoinen tuote, että sitä voidaan jatko-
jalostaa ja kehittää siitä uutta bisnestä ilman, että 
puuta täytyy hakata lisää.

– Tämä on se suunta, johon haluamme men-
nä. Uudet tuotteet tarjoavat ratkaisuja ilmaston 
lämpenemiseen ja ympäristökysymyksiin, ja voivat 
näin hyödyttää koko ihmiskuntaa, Parvi toteaa.

Kehitystyötä tehdään  
kumppaneiden kanssa
Nykyisten tuotteiden uudet versiot lasketaan 
myös uusiksi tuotteiksi. Esimerkiksi MFC- eli 
mikrofibrilloidusta sellusta valmistetun kartongin 
kuiturakenne on verkkomainen. Se on laadultaan 
lujempi, mutta vaatii silti vähemmän raaka-ainetta. 
Yhdestä kuutiosta puuta saadaan siis aikaisem-
paa enemmän kartonkia.

Verkkokaupan pakkausratkaisuja optimoidaan 
yhdessä alan toimijoiden kanssa. Pandemian 
kiihdyttämä verkkokauppa vaatii viimeiseen asti 

mietittyjä pakkauksia, jotka kuljettavat vaikkapa 
arvokkaat merkkivaatteet rypyttöminä asiakkaal-
le ja tarvittaessa takaisinkin. Samalla yritetään 
vähentää grammapainoa per neliö, sillä pitkillä 
kuljetusmatkoilla muutamalla grammallakin on 
hintansa. 

Asiakkaiden ja korkeakoulujen lisäksi yhteis-
työtä tehdään start-up-yritysten kanssa. Stora 
Enso on jo parina vuotena valittu Suomen start - 
up -ystävällisimmäksi yritykseksi. Sen Accelerator-
ohjelmaan osallistuu vuosittain satoja start-
upeja, joista kymmen kunta ideaa valitaan jatko-
kehittelyyn. Joskus projektista syntyy myös 
kaupallista yhteistyötä. 

– Innovointi vaatii yhteistyötä ja ajatusten 
 vaihtoa. Ensimmäisessä ohjelmassa mukana 
olleen Sulapacin kanssa markkinoille on tuotu 
puupohjainen pilli, ja kaupallista yhteistyötä on 
syntynyt myös puurakentamisessa, Parvi kertoo.

Hän uskoo suomalaisen metsäteollisuuden 
uusiutumiskykyyn. 

– Meillä on metsää, osaamista ja pitkät perin-
teet. Yhteiskunta on vakaa, väestö koulutettua 
ja yhteistyö tutkimusmaailman kanssa tiivistä. 
Metsäteollisuuden rankimmat saneerausvuodet 
ovat takana päin, ja nyt on aika katsoa eteenpäin. 
Tässä on käyty läpi monta sotaa ja jos  jonkinlaista 

Lapinmäen päiväkoti on ensimmäinen 
Stora Enson uusiutuvasta massiivi-
puusta rakennettu päiväkotirakennus 
Suomessa. 

Monikäyttöinen ligniini on selluloosan 
jälkeen suurin uusiutuvan hiilen lähde 
maailmassa. Tulevia mahdollisia 
käyttökohteita ovat hiilikuitu ja energian 
varastoinnissa käytettävä hiili.
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”Metsäteollisuuden rankimmat saneeraus-
vuodet ovat takana päin, ja nyt on aika katsoa 
eteenpäin”, sanoo talousjohtaja Seppo Parvi.

kriisiä vuosikymmenien aikana, mutta aina on 
tultu voittajana ulos.

Kokeilu ja epäonnistuminen on sallittua
Stora Enson etunojaa vahvistetaan isoilla inves-
toinneilla. Parvin mukaan viimeisen 10 vuoden 
aikana yhtiö on investoinut Suomen tehtaisiin-
sa yli 2 miljardia euroa. Tehtaita on muunnettu 
tuottamaan paperin sijasta kartonkia esimerkiksi 
Oulussa ja Varkaudessa, ja Imatran tehdasta 
uudistettiin vastikään. Tämän lisäksi tutkimus- ja 
kehitystyöhön investoidaan 140–150 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

– Investointien on pakkokin olla isoja, sillä 
kilpailijamme eivät ole enää pelkästään muita 
metsäteollisuusyrityksiä. Kilpailemme esimerkiksi 
rakentamisessa betoni- ja terästeollisuuden kans-
sa ja pakkauksissa muoviteollisuuden kanssa. 

” Uudet tuotteet tarjoavat ratkaisuja 
ilmaston lämpenemiseen ja ympäristö-
kysymyksiin, ja voivat näin hyödyttää 
koko ihmiskuntaa.”

Matka ideasta kaupalliseksi tuotteeksi kestää 
pitkään, yleensä 5–10 vuotta. Vauhtia hidasta-
vat monenlaiset asiakkaiden ja viranomaisten 
hyväksymisprosessit, esimerkiksi kun kehitetään 
elintarvikepakkauksia. 

Kaikki ideat eivät myöskään lennä. Hyviä ideoi-
ta pitää olla paljon, ja jos yksi kymmenestäkin 
jalostuu kaupalliseksi tuotteeksi, tulosta voidaan 
pitää hyvänä. 

– Tutkimus- ja tuotekehittelypuolella vaaditaan 
kylmää päätä ja uskallusta epäonnistua. Ideoita 
pitää uskaltaa karsia joskus kovallakin kädellä 
matkan varrella. Toisaalta onnistumiset palkitsevat 
sitten senkin edestä.

Metsä on kaiken perusta
Loppujen lopuksi Stora Enson strategia nojaa kui-
tenkin metsään, ainutlaatuiseen raaka-aineeseen 
ja sen kestävään hyödyntämiseen. Yhtiö on yksi 
maailman suurimmista yksityisistä metsänomis-
tajista. 

Julkisuudessa käytävän keskustelun sävy kui-
tenkin harmittaa Parvia, joka nimettiin viime vuo-
den lopulla Metsäteollisuus ry:n puheen johtajaksi. 

– Metsän hoito ja hakkuu nähdään monesti 
uhkana, vaikka kyseessä on mahdollisuus. Kes-
kustelussa näyttää unohtuvan se, että vastuullisen 
metsänhoidon ja kestävien hakkuusuunnitelmien 
avulla löydetään käyttökelpoisia ratkaisuja fossiili-
pohjaisille tuotteille ja niihin liittyville päivänpoltta-
ville ongelmille. Emme ole osa ongelmaa, vaan osa 
sen ratkaisua. 

Ratkaisu ei Parvin mukaan voi olla se, että 
jätetään biopohjaiset tuotteet tekemättä, jotta 
saadaan hiilinielu, mutta samalla jatketaan muovi- 
ja betonipohjaisten tuotteiden käyttöä. 

– Paras yhtälö on se, että metsiä hyödynne-
tään taloudellisesti järkevästi, koska siinä samalla 
pidetään huolta myös hiilinieluista. Täytyy myös 
muistaa, että metsiemme vuotuinen kasvu hakkaa 
vuotuiset hakkuumäärät mennen tullen. Hyvin 
kasvava, terve metsä on tehokkain hiilinielu. 

Metsäteollisuuden uusi puheenjohtaja on itse 
innokas metsän virkistyskäyttäjä. Nuorempana 
koriin päätyi marjoja, nykyään enemmän sieniä. 
Parvi myös metsästää. 

– Minä kannan saaliin kotiin, mutta kyllä vaimo 
hoitaa nylkemisen ja ruuanvalmistuksen kaltaiset 
vaativammat tehtävät, talousjohtaja tunnustaa. 
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Länsi-Lapin raja-alueella työskente-
levä Stora  Enson metsäasiantuntija 
 Veli-Matti Salmi vahvistaa, että ruot-
salaisilla yksityisillä metsänomistajilla 
voi olla tuhansien kuutioiden leimikoita 
myynnissä. Yksi puukauppa voi vastata 
kokonaista keskimääräistä vähän hei-
kompaa ostovuotta Tornion alueella. 

Tilastollisestikin metsänomistajat 
omistavat Ruotsissa enemmän metsää 
kuin Suomessa. Ruotsissa yksityisen 
metsätilan keskimääräinen koko on 
50 hehtaaria, Suomessa 32. 

Kaikista suurimmat ruotsalaiset 
metsätilat sijaitsevat nimenomaan 
 Pohjois-Ruotsissa, siellä mistä Salmi kin 
ostaa puuta. Norrlannin metsä tilojen 
keskimääräinen koko on 77 hehtaa-
ria. Pohjois-Ruotsin puusto on hyvin 
hoidettua ja myös iäkästä, mikä selittää 
silminnähden järeämmät rungot.

Salmi keksii ruotsalaisten isommalle 
tilakoolle heti kaksi syytä: perinteet ja 
perintöverotuksen. Ruotsissa perintö-
verotusta ei ole, joten yksi perillinen 
pystyy helpommin lunastamaan tilan 
itselleen. Lisäksi Suomessa on ollut 
tapana jakaa metsä omaisuus niin, että 
jokaiselle perilliselle jää vesioikeutta. 

– Esimerkiksi Keminmaalla on pitkiä 
metsäpalstoja, joiden leveys saattaa 
jäädä alle 20 metriin. Ruotsalainen 
metsänomistaja voi helposti omistaa 
yhdessä palstassa tuhat hehtaaria, 
kun Suomessa isoimmat palstat ovat 
200–300 hehtaarin suuruisia. 

Suomalaisten ja ruotsalaisten metsänomistuksessa on paljon samaa, 
mutta myös eroja. Pohjois-Ruotsissa metsätilat ja tukkipuut ovat isompia. 

Metsän omistuksen 
maaottelussa  
erot ovat pieniä

Teksti Minna Kalajoki  Kuvitus Tomi Sunnarborg

Metsänomistaja

” Ruotsalaiset tekevät mielellään kauppaa 
hyvämaineisten suomalaisten kanssa.”
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Ruotsissa kuusi kymmenestä met-
sänomistajasta on perinyt metsänsä. 

Perhetilalliset asuvat  
lähellä metsää
Suomessa metsätilat ovat ennen 
kaikkea perhe metsätiloja. Niitä on noin 
350 000 ja yksityisiä metsänomistajia 
on yli 600 000. Perhemetsätilat omiste-
taan yleensä yhdessä puolison kanssa. 

Perhetilojen eli yksityisten 
metsän omistajien omistuksessa 
on 60 % suomalaisesta metsä-
maasta, ja ne myyvät teollisuudelle 
80 % sen tarvitsemasta kotimai-
sesta puusta. 

Ruotsissa perhetilat omista-
vat 48 % metsämaasta. Väestö
määrältään kaksinkertaisessa 
Ruotsissa yksityisiä metsänomis-
tajia on vain 320 000, mikä näkyy  
juuri suuremmassa tila koossa. 

Suomessa metsänomistajan keski- 
ikä on 62 vuotta, Ruotsissa 60 vuotta. 
Naisia metsänomistajista on suunnil-
leen sama määrä, Suomessa 42 pro-
senttia ja Ruotsissa 38. 

Sekä Suomessa että Ruotsissa 
metsänomistajat näyttäisivät asuvan 
melko lähellä metsäänsä. Suomessa 
on puhuttu paljon siitä, että metsän-
omistus siirtyisi perintöjen kautta 
kaupunkilaisten käsiin, mutta tilasto-
jen valossa näin ei näytä tapahtuneen. 
Yli puolet suomalaisista metsän
omistajista asuu yhä maaseudulla, 
vaikkakaan ei välttämättä tilallaan. 

Pohjoismaalaiset liikkuvat metsis-
sään ahkerasti, mutta metsänomistuk-
sen tarkoitus on molemmissa maissa 
ennen kaikkea taloudellinen. Metsä 
nähdään pitkäaikaisena sijoituksena, 
joka tuo taloudellista turvaa eläke-
vuosiin ja isoihin hankintoihin. 

Ruotsalaiset diskuteeraavat, 
suomalaiset menevät asiaan
Isoista metsäkaupoista johtuen 
kaupanteko on ruotsalaisten kanssa 
kokonaisvaltaisempaa. Urakoihin voi 
kuulua monenmoista aina metsäteiden 
rakentamisesta lähtien. Yhdellä kau-
palla voi hankkia 5 000 kuutiota puuta, 
kun Suomen puolella 500 kuutiota on 
jo iso määrä, Salmi kertoo. 

– Ruotsalaisten metsäkaupoista 
myös tietävät kaikki. Ei ole kerta eikä 
kaksi, kun minulle on soiteltu puukaup-

pojen jälkeen, että myyjä haluaa puus-
taan saman hinnan kuin naapurin Ester. 
Suomessa naapurille ei hevin kerrota, 
minkälaista hintaa puusta on saatu.

Kahvinjuontiin kanelipullien äärellä ja 
diskuteeraamiseen kuluu aikaa, mutta 
ruotsalaiset metsänomistajat ovat 
Salmen mielestä mukavaa ja höveliä 
väkeä. Koronan suljettua rajat eräskin 
metsänomistaja tarjosi metsäkoneen 
kuljettajille ilmaista majoitusmahdolli-
suutta tilallaan. 

– Ruotsalaiset tekevät mielellään 
kauppaa hyvämaineisten suomalaisten 
kanssa. Meidän organisointikykyämme 
ja lojaaliuttamme arvostetaan. Viime 
vuonna ostimme Ruotsista puuta 
lähinnä Veitsi luodon tehtaalle Kemiin. 

Ruotsissa yksityisen metsätilan keski määräinen 
koko on 50 hehtaaria, Suomessa 32.

Puukauppa Ruotsista luo suuren 
määrän työpaikkoja koko Länsi-Lapin 
raja-alueelle. 

Salmi nostaa esille yhden tärkeän 
eron, jonka suhteen suomalaiset 
metsän omistajat voisivat ottaa naapu-
reistaan mallia. 

– Ruotsalaiset osaavat juoksuttaa 
metsissään raivaussahaa, mikä näkyy 
metsän parempana kuntona ja puun 
laatuna. Kun menemme Ruotsiin teke-
mään uudistushakkuuta, tilallinen on 
usein raivannut metsäalan etukäteen. 
Risun risua ei näy missään. 

Lähteet: Metsänomistaja 2020 tutkimus, 
Metsäkeskus, Skogskunskap Sverige, 
Meraskog
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Puukauppa

Runkohinnoittelu mah
dollistaa tukin katkonnan 
vapaasti sahaasiakkaan 
tarvitsemiin mittoihin, 
eikä katkonnalla ole vaiku
tusta metsän omistajan 
puukauppa tuloon.
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Runkohinnoittelussa puulajilla on aina yksi hinta 
(euroa/m3), eikä korjuussa katkonta vaikuta 
metsän omistajalle maksettavaan tiliin. Runko
hinnoittelussa ostaja kantaa riskin runkojen mah
dollisista laatuvioista.

Ostaja on valmis kantamaan riskin, sillä runko
hinnoittelu antaa vastavuoroisesti vapauden 
katkoa rungot ostajan tarvitsemiin mittoihin. Riskiä 
hallitaan leimikon laatukriteereillä, joiden myötä 
leijonanosa kaupoista tehdään jatkossakin puulaji
kohtaisella hinnoittelulla. Hyvälaatuisen pääte
hakattavan havumetsän omistajille runkohinnoit
telu on kuitenkin yksi tapa ennakoida puukaupalla 
tehtävää tiliä.

Stora Enson ostopäällikkö Matti Hentunen 
Varkaudesta kertoo, että hinnoittelun muutos
ta kirittää erityisesti sahatavaramarkkinoiden 
nopeat vaihtelut. Runkohinnoittelua käytettäessä 
tukit voidaan katkoa asiakaslähtöisesti vapaisiin 
mittoihin, toisin kuin perinteisessä lajikohtaisessa 
hinnoittelussa.

– Näin sahan tarpeisiin voidaan vastata jousta
vammin, jos kysyntää on esimerkiksi normaalista 
poikkeaville mitoille, Hentunen sanoo.

PohjoisKarjalassa ostopäällikkönä työskente
levä Antti Rantanen lisää, että kahteen vuoteen 
ulottuvana korjuuaikana sahojen kysyntä ehtii 
muuttumaan moneen kertaan. 

– Maanomistajan kanssa sovituista pituuksis
ta ja läpimitoista pidetään kiinni, mutta vuoden 
kuluttua jollekin sovituista mitoista ei välttämättä 

Runkohinnoittelu on yleistynyt perinteisen tavaralaji
hinnoittelun rinnalle puukaupassa. Runkohinta soveltuu 
etenkin hyvin hoidettuihin metsiin.

Runkohinnoittelu  
auttaa ennakoimaan 
myyntituloja

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Mikko Nikkinen

enää olekaan kysyntää, ja tämä on sahurille vaikea 
haaste.

Sopii ainoastaan havupuille
Runkohinnoittelua käytetään Stora Ensolla etenkin 
sen omien sahojen vaikutusalueella Etelä ja 
ItäSuomessa. Myös pohjoisessa runkohinnoit
telua ollaan kokeilemassa sikäläisiin olosuhteisiin 
sopivaksi. Runkohinnoittelu sopii vain männylle ja 
kuuselle, sillä koivun laatuvaihtelu on liian suurta.

Runkohinnoittelua käytetään uudistushakkuu
kohteilla, jotka ovat metsäkuvioltaan tasa ja 
hyvä laatuisia sekä vähävikaisia. Tasalaatuisuus 
on oleellinen kriteeri, sillä rungot hinnoitellaan jä
reyden ja laadun perusteella. Rantanen huomaut
taa, että runkohinnoittelua voidaan käyttää koko 
leimikossa tai vain osassa leimikkoa.

– Riittää, jos laatukriteerit täyttyvät yhdellä 
kuviolla. Siinä käytetään runkohinnoittelua ja loput 
leimikossa perinteisellä puutavaralajikohtaisella 
hinnoittelulla.

Runkohinnoittelussa ostaja kantaa riskin mah
dollisista tukkipuuksi kelpaamattomista laatuviois
ta. Poikkeuksena on päällisin puolin näkymätön 
tyvilaho, joka hinnoitellaan erikseen puutavara
lajien mukaisesti.

Harvennuksissa runkohinnoittelua ei käytetä. 
Poistettavien puiden tarkka arviointi etukäteen 
on usein vaikeaa. Toisaalta runkohinnoittelu voisi 
kannustaa järeiden puiden poistamiseen, vaik
ka juuri niiden kasvua harvennuksella pyritään 
vaalimaan. Hinnoittelutavoilla ei ole vaikutusta 
korjuujälkeen, esimerkiksi ympäristöasioiden ja 
säästöpuiden osalta.

– Harvennuksissa poistetaan huonolaatui
semmat rungot ja alaharvennuksessa pienimpiä 
puita. Tukin osuutta hakkuissa ei pidä lähteä silloin 
nostamaan metsän kustannuksella. 

Hyvin hoidetut havupuu
valtaiset päätehakkuuleimikot 
soveltuvat runkohinnoitteluun.
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Kehitysluokat 
kätkevät 
unohdetun aarteen

Metsänomistaja
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Normaalimetsällä on vanhahtava kaiku, 
mutta miten vanha se onkaan? Histo
riaa täytyy kaivaa aina Venäjän keisari
kunnan aikaan asti. Maanmittauksen 
ylihallituksen yliinspehtori Claes 
Wilhelm Gyldén nosti metsävarojen 
riittävyyden uuteen arvoon 1850luvul
la. Tuolloin metsää kyllä hakattiin raken
nustavaraksi, mutta istuttamisen taitoa 
ei vielä löytynyt.

Metsätalousoppia tuotiin Saksasta, 
ja 1900luvulle päästessä suomalainen 
metsätalous alkoi asettumaan nykyi
siin uomiinsa. Vuonna 1930 Helsingin 
yliopiston metsänarvioimistieteen 
professori Erik Lönnroth kirjoitti Maa ja 
metsä kirjasarjassa normaali metsästä. 
Tuolloin Suomella oli jo omaa paperi
teollisuutta, ja tukkien sijaan metsän 
kulta oli sellupuuta. Arvioitiin, että 
kasvattamalla metsiä pitkäjänteises
ti, normaalimetsien jatkuva sellu ja 
tukkivirta toisivat tiliä tasaiseen tahtiin 
vuosikymmenten mittaan sekä teolli
suudelle että metsänomistajille.

Edelleen tänä päivänä normaali
metsä tuo tuottoa metsänhoidon kului
hin ja isompaa kantorahatuloa tasaisin 
määräajoin. Se onnistuu, kun kaikki 
ikälajit ovat edustettuina metsäomai
suudessa. Tämä kuulostaa järkevältä 
ja tutulta, joten ei sen nimi suotta ole 
normaalimetsä.

Monimuotoisella metsällä  
on rikkaat virkistysarvot
Sotavuosien jälkeen metsätalousopit 
ovat muuttuneet useasti. Nykypäivä
nä metsien virkistys ja luontoarvot 
tunnistetaan ja tunnustetaan takavuo
sia paremmin. Vaikka normaalimetsän 
idea on kehittynyt vankka saksalainen 
talousajattelu etupellossa, juuri moni
muotoisten metsien arvostus pitää 
mallin ajanmukaisena edelleen. Nor
maalimetsän omistaja näkee tiluksillaan 
metsäluonnon koko kirjon lyhyenkin 
käyskentelyn aikana. Muuhun metsä
omaisuuteen nähden uudistettavat 
alat ovat pienimmästä päästä, ja kun 
 normaalimetsän arvomaailmaan tutus
tuu syvemmin, on se vain hyvä asia.

Tavoitteellisessa normaalimetsässä 
taimikkoa on liki tuplaten uudistettaviin 

Venäjän keisarikunnan aikaan 
1800luvulla metsää hakattiin, 
mutta uutta ei istutettu. 
Metsänomistajien valistamiseen 
syntyi ajatus tasaista tuottoa 
tekevästä normaalimetsästä.

Teksti Juha-Pekka Honkanen  
Kuvat Jorma Silkelä / Vastavalo.net ja iStock

Normaalimetsässä kuviorajoilla 
muodostuu runsaasti elämää.  
Metsä on rikkaimmillaan juuri siellä, 
missä olosuhteet vaihtuvat. 
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Verovinkki: Metsän hyvä hoitaminen on verovapaata perinnönjaossa.

aloihin nähden, kuten myös harvennet
tavia kasvatusmetsiä. Tavoitemäärät 
näiden välillä eivät kuitenkaan kulje kuin 
veitsellä leikaten. Normaalimetsässä 
kuviorajoilla muodostuu runsaasti elä
mää: metsä on rikkaimmillaan juuri siel
lä, missä olosuhteet vaihtuvat. Heinät ja 
marjat viihtyvät valoisissa aukoissa, ja 
metsän reuna antaa ravinnon perässä 
kulkeville eläimille suojaa. Vanhempien 
metsien varjosta löytyy puolestaan 
lahottajien ja sienten valtakunta.

Lopulta on uudistushakkuiden aika; 
metsään tulee aukko, taimet istutetaan 
ja kierto alkaa alusta. Silloin normaali
metsässä varttunein kolmannes on nyt 
iäkkäintä puustoa. Hakkuuaukea aloit
taa kasvun uudeksi metsäksi. Eläimet 
siirtyvät uteliaina paikalle siellä kas
vavan ravinnon perässä. Valitettavasti 
usein hirvetkin taimien perässä.

Normaalimetsä  
säästää ahneudelta
Monimuotoisuus on normaalimetsäs
sä myös taloudellinen arvo. Se turvaa 
tasaisen kassavirran, sillä uudistus

Normaalimetsän 
mukainen tilan kehitys
luokka jakauma on 
kestävää, yli suku polvien 
ulottuvaa metsä
omaisuuden hoitoa.

hakkuut ovat vain osa metsän elinkaa
ren aikana kertyvästä puukaupasta.

Normaalimetsässä taimikoita on 
25 prosenttia, nuorta metsää 30 pro
senttia, varttunutta puustoa 30 prosent
tia ja uudistuskypsää metsää 15 pro
senttia. Mitä se tarkoittaa? Arkiset 
työt jakautuvat samassa suhteessa 
metsänhoidon töihin ja kasvatushak
kuut motoille. Päätehakkuut palkitsevat 
aika ajoin pankkitiliä vuosikymmenten 
aktiivisesta metsänhoidon tuloksis
ta. Normaalimetsän kertatuotot ovat 
jättipottia pienempiä, mutta tuloja tulee 
tasaisena kassavirtana: ensiharven
nuksissa kuitupuuna, mutta puuston 
myöhemmin järeytyessä tukin osuus 
kaupassa kasvaa.

Metsän arvo ottaa harppauksia, 
vaikka normaalimetsän kassavirta onkin 
tasainen. Arvonnousuja tulee tasaisin 
väliajoin monessa eri kasvuvaiheessa. 
Ensimmäinen arvonnousu tapahtuu 
silloin, kun taimet istutetaan käytännös
sä vain maapohjan arvoiselle aukealle. 
Seuraava arvonnousu tulee silloin, kun 
taimista varttuu kuitupuuta. Vuosien 

edetessä kuidusta kasvaa tukkipuun 
kokoista. Tasapainoisen jakauman an
siosta molemmista riittää puukauppa
mahdollisuuksia ja tuloa.

Normaalimetsä  
kantaa sukupolvien yli
Normaalimetsä tarjoaa kohtuullisen 
määrän myytävää puuta kerrallaan, 
sillä uudistettaviin aloihin verrattuna 
kasvuvaiheessa olevaa metsää on 
moninkertainen määrä. Sen ansiosta 
metsäomaisuus myös yltää sukupolvien 
yli. Normaalimetsä ei päädy hakattuna 
maapohjana huutokauppaan, vaan 
monipuolinen jakauma tarjoaa työtä ja 
tuloa jopa kolmelle sukupolvelle.

Normaalimetsän kehitys voi myös 
vinoutua perinnönjaossa. Näin käy, 
jos uudistuskypsää metsää on  pidetty 
pankkina vuosikymmenten ajan. 
 Sukupolvenvaihdoksessa uudistus
kypsää metsää onkin reilusti enemmän 
kuin 15 prosenttia. Perinnönjaon jälkeen 
hakkuut tulevat eteen, kun perintöverot  
ja muiden perinnönsaajien osuudet 
lankeavat maksuun. Jos metsäomai
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Metsäsuunnitelma:
911.02.2021

698-406-13-76 POIKKIJOENPALSTA

Normaalimetsä 
Normaalimetsä tarkoittaa 
metsätilan pintaalan tavoitteellista 
ikäjakaumaa eri kehitysvaiheissa: 
• Taimikot 25 %
• Nuoret metsät 30 %
• Varttuneet 30 %
• Uudistuskypsät 15 %

Normaalimetsän etuja
• Luontoarvoiltaan monipuolinen 

eriikäinen metsätila
• Tasainen kassavirta tuloissa ja 

menoissa
• Hyvä puuntuotto ja kannattavuus
• Perinnönjaossa hyvää vero

suunnittelua 

eMetsä-suunnitelman 
kuvioiden kehitysluokat
• A0 aukea, sisältää säästöpuu

ryhmät
• S0 siemenpuumetsä, runkoja 

n. 50 kpl/ha
• T1 pieni taimikko, alle 1,3 m pitkä
• T2 varttunut taimikko,  

yli 1,3 m pitkä
• 02 nuori kasvatusmetsä, 

ns. ensiharvennukset
• 03 varttunut kasvatusmetsä, 

ns. väljennysharvennukset
• 04 uudistuskypsämetsä
• Y1 ylispuustoinen taimikko
• ER eriikäisrakenteinen eli 

jatkuvan kasvatuksen metsikkö

suudesta hakataan leijonan osa perintö
kuluihin, puukaupat jäävät kokonaan 
välistä seuraavalta sukupolvelta. 

Varsinainen vahinko on kuitenkin 
tapahtunut jo aiemmin, sillä uudistus
kypsän metsän osuus on kasvanut 
jossakin välissä tarpeettoman suureksi. 
Nauti siis metsänhoidon tuloksista itse, 
silloin kun on sen aika. Normaali metsän 
arvomaailmassa taimikot, kasvatus
metsät ja uudistusmetsät ovat saman
arvoisia, mutta taimikon verotusarvo 
on vain nimellinen. Ajoittain tulee tuloa, 
muulloin nautitaan marjastuksesta, 
sieniapajista ja vuodenaikojen mukaan 
elävistä metsämaisemista. 

Normaalimetsä  
ei ole itsestäänselvyys
Normaalimetsän perusidea voi tuntua 
tutulta, vaikka jakaumaprosentit eivät 
heti soittaisi kelloa. Oman metsän 
jakauman voi tarkistaa myös ilmaisesta 
eMetsäsuunnitelmasta. Jos metsä

Taulukko 3.Puusto kehitysluokittain

mänty kuusi koivu yhteensä mänty kuusi koivu yhteensä

02 - Nuori kasvatusmetsikkö 5,24 15 30 0 0 30 382 0 0 382 26 438

03 - Varttunut kasvatusmetsikkö 6,25 18 346 0 0 346 804 0 0 804 35 1 185

04 - Uudistuskypsä metsikkö 0,63 2 46 0 0 46 39 0 0 39 1 85

05 - Suojuspuumetsikkö 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A0 - Aukea 2,28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ER - Eri-ikäisrakenteinen 
metsikkö

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S0 - Siemenpuumetsikkö 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T1 - Taimikko alle 1,3 m 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T2 - Taimikko yli 1,3 m 10,09 30 0 0 0 0 41 0 0 41 115 156

Y1 - Ylispuustoinen taimikko 0,81 2 4 0 0 4 20 0 0 20 7 31

Tuntematon 8,64 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

yhteensä 33,95 100 426 0 0 426 1 285 0 0 1 285 188 1 898

Kehitysluokat Pinta-
ala,ha

Pinta-ala,
%

Tukkipuuta,m3 Kuitupuuta,m3 Yhteensä,m3

Kokonaiskasvu m3/v 36,8

Uudistuskypsä metsikkö sisältää myös siemen- ja suojuspuumetsiköt (diagrammi).

Energiapuuta,m3

Metsäsuunnitelma: 811.02.2021698-406-13-76 POIKKIJOENPALSTA

Metsäsuunnitelma:

711.02.2021
698-406-13-76 POIKKIJOENPALSTA

tuloa tulee tasaisesti ja hoitotöitäkin 
riittää, metsät ovat tämän perinteen 
mukaisia. Tällöin aika kuluukin ennem
min harvennustöissä, luonnon antimia 
keräillen ja ympäröivän luonnon muu
tosta hiljalleen seuraillen.

Normaalimetsän idyllin voi kuitenkin 
menettää. Myrsky voi runnella hyvän 
kasvatusmetsän ja aloittaa sukupolvia 
kestäneen työn alusta. Avainasemassa 
on uudistus kypsien metsien oikeaai
kainen hakkuu; tällöin kasvuvaiheeseen 
jää merkittävästi enemmän metsää jäl
jelle. Tuloa tulee kerrallaan vähemmän, 
mutta tilan ylläpitoon ja omaisuuden 
kartuttamiseksi sitä tulee riittämiin. 

Perintövero on 
progressiivinen
Mitä puustoisempi tila, sitä ar
vokkaampi omaisuus se on myös 
perintöverojen määrää laskettaes
sa. Esimerkiksi veroluokassa 1 
perintövero on omaisuuden arvon 
mukaan 7–19 %.

Tasapainoinen metsätilan 
kehitys luokkajakauma varmistaa 
myös yli sukupolvien sukuvaralli
suuden kestävän kehityksen.

eMetsäverkkopalvelusta voit 
tulostaa tilakohtaisen Metsä
suunnitelman raportin, jossa on 
puustotiedot kuvio luetteloina 
ja karttoina sekä runsaasti 
hyödyllistä tietoa metsän hoidon 
tueksi. Raportista selviää 
pylväs diagrammina myös oman 
metsäsi kehitys luokka jakauma.  
Tarkista vaikka heti:  emetsa.fi 
Turvalliseen kirjautumiseen 
tarvitset vain pankkitunnukset.
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Neuvonta-
asiantuntijamme
auttavat metsäomaisuutesi 
hallinnassa

Neuvontapalvelut

Pia Marin
Neuvonta-asiantuntija 

Vastuualueet: toimii asiantuntijana 
koko Suomen alueella

Metsätalousinsinööriksi valmistunut 
Pia on työskennellyt Stora Ensolla 
vuodesta 2007. Pia on työskennellyt 
puunkorjuun ja kuljetuksen operaat-
torina sekä Suomessa että Ruotsissa, 
joten molemmat kotimaiset kielet ovat 
hallussa. Pia on toiminut myös metsä-
asiantuntijana ja FSC-asiantuntijana. 
Pia organisoi neuvontatiimin tehtävät, 
huolehtii verkostoyrittäjien kanssa 
tehtävistä yhteistyösopimuksista, tekee 
tila-arvioita sekä vastaa metsävara-
tietoon ja metsäverotukseen liittyvästä 
neuvonnasta. 

Jukka Korhonen
Neuvonta-asiantuntija 

Vastuualueet: Mikkeli, Lappeenranta, 
Kitee, Varkaus, Jyväskylä

Jukka valmistui metsätalousinsinöörik-
si vuonna 2006. Stora Ensolla hän on 
työskennellyt vuodesta 2011. Jukalle 
on kertynyt työkokemusta puunkorjuun 
ja -oston operatiivisista tehtävistä. Hä-
nellä on osaamista myös puunkorjuun 
organisoinnista saaristo-olosuhteissa. 
Neuvontapalveluissa Jukan erikoisalaa 
ovat metsätilojen omistusjärjestelyt ja 
sukupolvenvaihdokset.

Alpo Särkelä
Yrittäjä

Vastuualue: Pohjois-Suomi

Alpo on Stora Enson neuvontapalvelui-
den kokenein konkari. Hän aloitti työt 
Stora Ensolla jo vuonna 1987 ja ennätti 
työskennellä yhtiön palveluksessa 
kolme vuosikymmentä. Tutuksi tulivat 
muun muassa ostajan työ ja neuvonta-
tehtävät Oulun metsäpalvelupisteessä. 
Nyt Alpo toimii yrittäjänä ja tarjoaa 
Stora Enson asiakkaille yhteismetsän 
hallinnointiin, sukupolvenvaihdoksiin ja 
tila-arvioihin liittyviä neuvontapalvelui-
ta. Peruskoulutukseltaan Alpo on met-
säteknikko. Hän on suorittanut myös 
metsäoikeuteen liittyviä yliopisto-opin-
toja sekä metsäkiinteistön hallinnon, 
kaupan ja arvonmäärityksen erikoistu-
misohjelman ammattikorkeakoulussa.
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Neuvontapalveluiden tiiminvetäjä Johanna Simanaisen mukaan 
Stora Enso on vastannut lisääntyneeseen palvelu tarpeeseen ja 
vahvistanut viime vuonna neuvontapalveluidensa resursseja. Nyt 
metsänomistajia palvellaan viiden asiantuntijan ja valtakunnallisen 
yrittäjäverkoston voimin. 

– Erityisesti metsätilojen sukupolvenvaihdokset ovat lisänneet vii-
me vuosina palvelujemme kysyntää. Pystymme auttamaan metsän-
omistajia laaja-alaisesti myös muissa metsänomistamiseen liittyvissä 
kysymyksissä, ja se on selkeä vahvuutemme, Simanainen kertoo. 

Neuvontapalvelut ovat maksullisia, mutta palvelutarpeen kartoi-
tuspalaveri on aina maksuton. Joskus asiakkaan ongel ma ratkeaa 
heti ensimmäisessä palaverissa. Yhteydenpito ja asiakirjojen välitys 
onnistuvat sähköisillä työkaluilla, mutta tapaaminen voidaan järjestää 
myös kasvokkain.

Stora Enson 
neuvontapalvelut 
• Metsätilan omistusjärjestelyt
• Tila-arviot
• Metsävaratietoon liittyvät 

palvelut ja eMetsä-suunnitelmat
• Metsäomistuksiin liittyvä 

neuvonta (mm. metsäverotus, 
testamentti ja hallintaoikeus-
testamentti) 

• Neuvontapalvelutiimiin saat yh-
teyden oman metsäasiantunti-
jasi tai Stora Enson asiakaspal-
velun kautta. Voit ottaa yhteyt tä 
myös storaensometsa.fi- 
sivuston lomakkeella. 

Johanna 
Simanainen
Neuvontapäällikkö

Vastuualueet: Metsänomistajille 
tarjottavien neuvontapalveluiden 
kehittäminen ja asiantuntijatyöt, 
Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Metsätalousinsinööriksi valmistu-
nut Johanna on työskennellyt Stora 
Ensolla vuodesta 2007 lähtien. Ennen 
neuvonta tiimiin siirtymistä Johanna on 
toiminut Stora Ensolla puunkorjuun ja 
kuljetuksen operatiivisissa tehtävissä, 
puun osto- ja metsäpalvelujen myynti-
työssä sekä hoitanut muun muassa 
uusasiakashankintaa. Johanna on 
toiminut metsätilojen omistusjärjestely-
palveluiden parissa vuodesta 2016 
lähtien.

Olli Lukkarinen
Neuvonta-asiantuntija 

Vastuualueet: Kouvolan ja Hämeen-
linnan tiimien alueet sekä pääkaupunki-
seudun metsänomistajat

Olli on ollut Stora Enson palkka-
listoilla 2000-luvun alusta. Tutuksi 
työuran aikana ovat tulleet hakkuiden 
ja puukuljetusten organisointi, puun 
osto- ja metsäpalvelujen myyntityö 
sekä etämetsänomistajien neuvonta. 
Metsätalousinsinöörin ja metsäalan 
YAMK-tutkinnon suorittaneen Ollin 
erikoisosaamisaluetta ovat metsätilan 
omistusjärjestelyt. Olli on suorittanut 
myös metsäalan lakiasiantuntija-
koulutuksen ja ammatillisen opettajan 
pätevyyden.

Stora Enson neuvonta-
palvelut ovat apunasi 
esimerkiksi metsätilan 
omistus järjestelyitä, tila-
arvioita ja metsäverotusta 
koskevissa asioissa.  
Sinua auttavat Johanna, 
Pia, Alpo, Olli ja Jukka.

Teksti Tuomas I. Lehtonen
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– Kemera-tukia hyödynnetään laajasti, 
mikä on erinomaista. Järjestelmä on 
toimiva kannustin huolehtia metsän 
tarpeista ajallaan, millä varmistetaan 
myös metsän hyvä tuotto, Stora Enson 
metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi 
sanoo.  

Vuonna 2015 käynnistetyn tuen 
lyhenne tulee sanoista kestävän met-
sätalouden rahoitusjärjestelmä. Viime 
vuonna tukea myönnettiin 55,9 miljoo-
naa euroa.

Tukea monenlaisiin töihin
Kemera-varoja on vuosittain jaossa 
rajallinen määrä, ja tukea saa vain 
Metsäkeskuksen päätöksellä. Tiettyjen 
rahoitusehtojen tulee täyttyä, ja tuki on 
verollista tuloa.

Valtion Kemera-tuen tarkoitus on kannustaa yksityisiä 
metsänomistajia aktiiviseen ja kestävään metsänhoitoon. 

Kemerasta tukea 
metsänhoitoon

Teksti Minna Kalajoki  Kuvat Jorma Silkelä ja Johanna Kokkola

Metsänhoito

Tukea voi saada muun muassa tai-
mikon varhaishoitoon, nuoren metsän 
hoitoon, pienpuun keräämiseen, metsä-
teiden rakentamiseen ja perusparan-
nukseen, suometsän hoitoon, metsän 
terveyslannoitukseen ja metsäluonnon 
hoitohankkeisiin. 

Kuusniemen mukaan suosituimmat 
tukilajit ovat taimikonhoito, varhais-
perkaus ja terveyslannoitus. 

– Näitä toimenpiteitä ei missään 
nimessä kannata laiminlyödä, koska 
se syö tulevaa tuottoa merkittävästi. 
Metsänhoitotoimenpiteisiin investoidut 
rahat maksavat pian itsensä takaisin. 
Oikea-aikaisella taimikonhoidolla saa 
todella hyvän tuoton, ja lannoituksesta 
voi laskea saavansa 15–20 prosentin 
koron tehdylle sijoitukselle.  

Terveyslannoituksella korjataan met-
sän ravinnehäiriöitä, jotka vaikuttavat 
puuston kasvuun tai laatuun. Tuhka- ja 
boorilannoitteella tehtävä terveys-
lannoitus sopii erityisesti suomaille. 
Valtaosin kivennäismaille tehtävään 
kasvatuslannoitukseen Kemera-tukea 
ei saa, mutta se on hyvin kannattava 
investointi ilman tukeakin.

Hae tukea ensin
Pääsääntö on, että tukea haetaan 
ennen metsätöiden tekoa. Metsä-
keskuksen rahoituspäätöstä ei tarvitse 
erikseen odottaa esimerkiksi taimikon 
varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon 
kohdalla. Kun työt on tehty, niistä 
toimitetaan toteutusilmoitus Metsä-
keskukselle. 

Lukijan toive!
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Esimerkkejä 
Kemera-tuen 
määrästä
• Taimikon varhaishoito,  

160 €/ha. Runkoja tulee pois-
taa vähintään 3 000 kpl/ha 
(Pohjois-Suomi 2 000 kpl/ha) 
ja taimikon keskipituuden pitää 
olla työn jälkeen 0,7–3 metriä.

• Nuoren metsän hoidon tuki,  
230 €/ha. Voidaan maksaa ko-
rotettuna, jos hoidon yhteydes-
sä kerätään runkoja vähintään  
35 m3/ha (Pohjois-Suomi  
25 m3/ha). Tällöin tuen enim-
mäismäärä on 450 €/ha.

• Metsän terveyslannoitus,  
30 % hankkeen kokonais-
kustannuksista. Lannoituksen 
tulee hoitaa metsän ravinne-
tasapainoa, puuston kasvatuk-
seen tukea ei saa.

• Metsätien perusparannus, 
40–60 % hankkeen kokonais-
kustannuksista.

• Uuden metsätien rakenta-
minen, 30–50 % hankkeen 
kokonais kustannuksista.
Lähde: Stora EnsoMetsäteiden päivitys 

on nyt ajankohtaista. 

Metsätien tekemisen, suometsien 
hoidon ja terveyslannoituksen voi aloit-
taa vasta Metsäkeskuksen rahoitus-
päätöksen jälkeen. Näissä työlajeissa 
rahoitushakemuksen yhteydessä tulee 
toimittaa hankkeen toteuttamissuunni-
telma, ja saatava tuki perustuu todelli-
siin kustannuksiin.

Kuusniemi vinkkaa, että Stora 
Enso hoitaa kaikki paperityöt metsän-
omistajan puolesta, jos metsänhoito-
työt tilataan siltä.

– Olemme halunneet tehdä metsän-
hoidon metsänomistajalle mahdollisim-
man helpoksi.

Metsäteiden päivitys  
on ajankohtaista
Kemera-tukea saa myös metsätie-
verkoston perusparannukseen ja 
uusien metsäteiden rakentamiseen. 
Tavoitteena on, että hakkuu- ja hoito-
toimenpiteitä voitaisiin koko maassa 
tehdä ympärivuotisesti. Hyvin tehty ja 
ylläpidetty tieverkosto palvelee myös 
koko maaseudun kulku- ja kuljetus-
oloja.  

Päivitys onkin monessa paikassa 
ajankohtaista. Nykyinen metsätie-
verkosto on rakennettu 70-luvun 
kieppeillä eikä välttämättä kestä tämän 
päivän kuljetuskalustoa. 

Kemera-tuki on jaettu rahoitus-

vyöhykkeisiin niin, että Etelä-Suomessa 
tukea saa vähiten ja Pohjois-Suomes-
sa eniten. Esimerkiksi yksityisteiden 
perusparannukseen saa eteläisessä ja 
keskisessä Suomessa 50 prosenttia 
hankkeen kokonaiskustannuksista, 
kun taas Pohjois-Suomessa tuki on 
60 prosenttia. 

Uusien teiden tuki on eteläisessä 
Suomessa 30 prosenttia ja keskisessä 
Suomessa 40 prosenttia tien rakenta-
misen kokonaiskustannuksista. Poh-
jois-Suomessa tuki on 50 prosenttia. 

– Myös tieasiat lähtevät luontevasti 
liikkeelle Stora Enson kautta. Olemme 
solmineet yhteistyösopimuksen metsä-
tieasioiden johtavan toimijan, Otso 
Metsäpalveluiden kanssa, Kuusniemi 
mainitsee.

Kemera korvataan uudella järjestel-
mällä vuonna 2023 tai 2024. Metkaksi 
nimettyyn uuteen järjestelmään tulee 
jonkin verran muutoksia taimikon ja 
nuoren metsän hoitoon, suometsän 
hoitoon sekä metsätiekorvauksiin 
liittyen. Uudessa järjestelmässä koros-
tetaan erityisesti metsien monimuotoi-
suutta ja vesiensuojelua.

Kemera-tukea saa myös 
metsätieverkoston perusparan -
nuk seen ja uusien metsäteiden 
rakentamiseen. Näin hakkuu-  
ja hoito toimen piteitä voidaan 
tehdä ympärivuotisesti.
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Kuulaana pakkaspäivänä sää on kirkas ja helmi
kuinen aurinko kajastaa harvennetun mänty metsän 
lomasta. Olli-Matti Laurikkala, 46, kääntää 
25metrisen puutavarayhdistelmän ensin valta tieltä 
sivutielle ja miltei heti perään kevyen liikenteen 
väylälle.

Risteystä ei ole mitoitettu raskaalle liikenteelle, 
mutta auto on saatava puiden luo. Oulun kaupunki 
on harventanut Madekosken perinnemaisemasta 
löytyvää mäntymetsää ja rankakasat on sijoitettu 
kevyen liikenteen väylän varteen. Aamupäivällä 
muita kulkijoita ei näy ja Laurikkala saa edetä rau
hassa puukasojen luo.

Päivä on ehtinyt pitkälle, vaikkei kello ole vielä 
kymmentäkään. Volvo FH16:n kuusisylinterinen 
moottori on hyrähtänyt käyntiin Limingassa puoli 
kolmelta aamulla. Päivän ensimmäinen kuorma 
oli sisämaasta Siikajoelta haettu koivulasti Veitsi
luodon tehtaille Kemiin. Madekoskelle päästessä 
takana on jo yli 400 kilometriä. 

Pakkasjaksot sutjakoittavat kulkua
Pitkät pakkasjaksot ovat palvelleet puutavara
kuljettajia. Syksyn loputon rospuuttoaika on jäänyt 
taakse jo hyvän aikaa sitten, ja jos tiet vain ovat 
aurattuja, eteneminen on varmaa. Se on tosin har
vinaista herkkua.

– Kun ei tule talvia, ei tule kunnon routaa ja 
metsä autotiet ovat kelirikolla aina vain pidemmälle.

Herätys puoli kahdelta, 
puutavara yhdistelmän 
rattiin tuntia myöhemmin. 
Liminkalaisen kuljetus
yrittäjän OlliMatti Laurikkalan 
saa liikkeelle jokapäiväinen 
haaste, jonka työ tarjoaa. 
Sen selättämiseen voi 
antaa veto apua jokainen 
metsänomistaja.

Elämän lanka 
metsästä tehtaalle

Teksti Juha-Pekka Honkanen 
Kuvat Toni Pallari

Arjen sankarit

Raskaan kaluston tekniikka ja 
ergonomia ovat harpanneet eteen
päin edellisen vuosikymmenen 
aikana. Se auttaa jaksamaan.
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Elämän lanka 
metsästä tehtaalle

Kaikkein ikävintä Volvon hytissä on silloin, kun 
talvinen sää vaihtuu vesisateeksi. Edes ketjuista 
ei tahdo olla turvaa metsäautoteiden ojien välissä 
pysymiseksi.

– Ne kelit ovat sellaisia, ettei koskaan tiedä 
milloin pääsee takaisin kotiin. Tammikuuhun asti 
ulottuva syksy on koko metsäsektorin kovin haaste.

”Kekseliäs ja yksin viihtyvä pärjää hyvin”
Laurikkala on ajanut puutavaraa vuodesta 1994, 
heti armeijan harmaiden jäätyä taakse. Hän edus
taa kolmatta sukupolvea ratin takana. Pojat Roope 
ja Niko suunnittelevat samalla tiellä jatkamista. 
Uusista kuljettajista on kysyntää enemmän kuin 
tarjontaa, ja Laurikkala sanoo ymmärtävänsä, ettei 
ura sovi kaikille.

– Aamuyöllä herääminen tulee vuosi vuodelta 
vaikeammaksi, eikä siihen taida 26 talven jälkeen 
olla edes tottunut. Mutta kun on tällainen vanha 
äijä, niin pitää aloittaa aikaisin, hän naurahtaa.

Kuka alalla pärjää? Laurikkala tiivistää, että 
itsekseen pitää viihtyä ja osata ratkaista ongelmat 
metsässä yksin. Kekseliäisyyttä tarvitaan. Hän 
sanoo, että toisaalta juuri haasteet ja niiden selät
täminen vetävät kuljettajat alalle. Jokainen päivä on 
omanlaisensa, eikä tuttukaan tie ole kahta päivää 
täsmälleen samanlainen.

– Se riemu pitää repiä onnistumisen tunteesta, 
kun taas kerran saa vietyä kuorman tehtaalle. 

Pitkässä puutavara
yhdistelmässä takimmainen 
rankanippu liukuu paikalleen 
kaukoohjauksella. 
Hydrauliikka on pakkasella 
kuitenkin hidas voimanlähde.

Maltilla alas. 
Yksinäisessä 
työssä ei ole 
varaa tapaturmiin.
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” Metsäautotien vierustat kannattaa 
pitää raivattuina. Jos aurinko ja tuuli 
eivät pääse kuivattamaan maata, 
tie sortuu ennen aikojaan.”

Kylmä kangistaa voimanlähteet
Volvo pysähtyy puukasan vierelle ja koko yhdis
telmä laskeutuu ilmajousien pihinän säestämänä 
alimpaan asentoonsa. Laurikkala kapuaa nosturin 
lämmitettyyn hyttiin ja pian päällimmäiset rangat 
pöllyttävät ylleen sataneen pakkaslumen kasan 
juurelle. Loivasti kohoilevassa mäntykankaassa 
soi hydrauliikan suhina ja mäntyrankojen kolina 
alumiinisia kuormalaitoja vasten. Tuuli lisää 
pakkasen purevuutta, ja kun kuorma on valmis, 
 Laurikkala heittää kohmeiset kuormaketjut 
ripeästi kuorman ympäri.

– Kun mennään –25 asteen alle, niin pärjäämi
nen on vaikeampaa. Meillä on erikoisöljyt käytös
sä nosturin ja auton hydrauliikkapuolella, mutta 
kalusto joutuu lujille ja työskentely hidastuu.

Sitten pakkasen jäykistämät tukijalat nousevat, 
yhdistelmä kohoaa takaisin ajoryhtiin ja kuormat
tuna noin 70 tonniin kasvanut yhdistelmä lähtee 
vaivattomasti liikkeelle 650 hevosvoiman tehdessä 
työtään.

Aamutyön taipaleeseen verrattuna Nuotta
saaren tehdasalue on nyt miltei naapurissa, vain 
parinkymmenen minuutin ajomatkan takana. 
Puukasojen luota matka jatkuu kylän kovaa 
polannetta pitkin. Ennusteet näyttävät pakkasten 
jatkuvan, mutta kevätkaljamat koittavat ennen 
pitkää.  Laurikkalan työpäiviin tulee mukava yllätys, 
jos metsäautoteitä uusittaessa ei ole säästetty 
tie pistojen leveydessä, tierungot on mitoitettu 
reilusti, ja mutkille sekä kääntöpaikolle on varat
tu riittävästi tilaa. Jokainen metsänomistaja voi 
tehdä teiden kannalta osansa vaikkapa jo tulevana 
kesänä.

– Metsäautotien vierustat kannattaa pitää rai
vattuina. Jos aurinko ja tuuli eivät pääse kuivatta
maan maata, tie sortuu ennen aikojaan, Laurikkala 
neuvoo ja jatkaa matkaansa Nuottasaareen lastin 
purkuun.

Vetonupin kylki on koristeltu maalauksilla tukki
jätkistä ja suomenhevosesta. Huippuergonominen 
auto ja valtava kapasiteetti saavat unohtamaan, 
että näillä selkosilla tukinajo on elättänyt perheitä 
aina. Volvo suuntaa horisonttiin, mutta Madekoski 
jää tarjoamaan elantoa vielä useamman ranka
kasan verran.

Pakkanen tuo kestävyyttä tiepinnoille. 
Kelirikkoaika jatkuu aiempaa pidemmälle, 
mikä lisää tienhoidon merkitystä.

OlliMatti Laurikkalan tankin tilavuus on 450 litraa. 
Poltto aine kulut ovatkin merkittävä osa yritystoiminnan 
kuluja. Dieseliä palaa, kun kuljettajat pitävät 
metsäteollisuuden elävänä vuorokauden ympäri.
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Ennen kuin hakkuukoneenkuljettaja 
voi lähettää korjatut puumäärät, hän 
myös mittaa jäljelle jäävän puuston. 
Uusi kasvatettava puustotieto lähe-
tetään sähköisesti hakkuukoneesta 
Stora Enson tietojärjestelmään ja sieltä 
edelleen asiakkaalle verkkopalveluna 
eMetsä-suunnitelmaan. Tieto liikkuu 
reaaliajassa ja tekee tilan metsäsuunni-
telmasta elävän ja ajantasaisen.

Kuljettaja mittaa koealalta puulajeit-
tain keskipituuden ja -läpimitan sekä 
runkoluvun tai vaihtoehtoisesti relas-
kooppi-apuvälineellä puuston pohjapin-
ta-alan. Koealojen perusteella lasketaan 
ohjelmallisesti puustotiedot suunni-
telman kuviolle, päivitetään kuvion 
kehitysluokka ja tulevat toimenpiteet 
suunnittelun avuksi. Jatkossa vuosit-
taiset puustonkasvut lasketaan näiden 
tietojen perusteella. Sama tieto näkyy 
reaaliaikaisesti myös metsänomistajalle 
eMetsä-verkkopalveluun kirjautumalla. 

Tunnetko  
jo eMetsän?
eMetsä on maksuton metsän-
omistajan verkko- ja tietopalve-
lu, jolla hallinnoit metsäomai-
suuttasi.

eMetsä tarjoaa:
• Oman tilan puusto- ja paikka-

tiedot, kuviokartat ja toimen-
piteet 

• Puukaupan ja metsänhoitotöi-
den edistymisen seuraamisen 

• Asiakirja-arkiston
• PEFC-sertifiointiin liittymisen
• Valtuutuksien ja valtakirja-

pohjien hoidon
• Tähtitilin hallinnoinnin
• Metsän tuotto-odotuksien 

seurannan
• Verokirjanpito- ja metsävero- 

sekä alv-ilmoitusten automaat-
tisen täyttöpalvelun

Kirjautuminen hoituu turvallisesti 
omilla verkkopankkitunnuksilla 
osoitteessa emetsa.fi

Verkkopalvelun lisäksi saat 
ilmaiset eMetsäMobiili- ja 
Virtuaali metsä -sovellukset.

eMetsä ei edellytä Stora 
Enson asiakkuutta – tutustu 
ihmeessä!

Tiesitkö: Stora Enson puukauppa- ja 
metsän hoito palveluihin sisältyy aina työn 
valmistuttua myös kuvio tiedon päivitys 
sähköiseen eMetsä-suunnitelmaan. 

Kuviotiedot kuntoon 
jo metsäkoneessa

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Timo Manninen / Vastavalo.net

eMetsä

Monimuotoisuustiedot 
suunnittelun ja toteutuksen tueksi
Korjuun yhteydessä jätetään sertifiointi-
kriteerien mukaisesti myös metsä-
luonnon monimuotoisuutta lisääviä 
ympäristökohteita. Hakkuukoneen 
GPS-paikannusta hyödyntäen riis-
tatiheiköt, säästöpuuryhmät ja vaik-
kapa pesäpuiden sijainnit tallentuvat 
eMetsä-suunnitelmaan paikkatiedoksi. 
Kun kuviolla tehdään tulevaisuudessa 
toimenpiteitä, tarkat monimuotoisuus-
tiedot auttavat suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. 

Sama toimintatapa on myös Stora 
Enson toteuttamissa metsänhoito-
töissä. Toteutettu taimien istutus tai 
taimikonhoidon jälkeinen puustotieto 
päivitetään kuntoon jo työmaalta läh-
tiessä. Omatoimiset metsänhoitotyöt 
maanomistaja voi ilmoittaa Stora Enson 
omalle metsäasiantuntijalle päivitettä-
väksi. 

Säästöpuuryhmien 
sijainnit tallentuvat 
hakkuu koneen GPS-
paikannusta hyödyntäen 
eMetsä-suunnitelmaan 
paikkatiedoksi.
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Jos metsätilan myynti on ajankohtaista eikä ostajaa ole vielä tiedossa, 
kannattaa pyytää ostotarjousta kotimaiselta Tornatorilta. Yritys tarjoaa 
metsästä hyvän hinnan ja hoitaa kaikki kauppaan liittyvät järjestelyt.

Metsätilan myynti 
Tornatorille

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Petri Saarelainen

Metsänomistaja

Tornator Oyj
• Euroopan johtava kestävään 

metsätalouteen erikoistunut yhtiö. 
• Ydintoimintaan kuuluvat kestävä 

ja vastuullinen metsätalous, 
metsien osto ja vuokraus sekä 
metsänhoitopalvelut.

• Omistaa metsiä Suomessa, 
Virossa ja Romaniassa. 

• Konsernin liikevaihto n. 106 M€ 
ja metsäomaisuuden arvo n. 
1,8 mrd. € (2019).

• Omaa henkilöstä n. 180 henkilöä. 
Työllistävä vaikutus verkosto
yritysten kautta välillisesti yli 
tuhat henkilötyövuotta.

• Pääomistajina suomalaiset 
eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso. 

• tornator.fi

Tornatorin maankäyttöasiantuntija 
Jarkko Heikkinen uskoo, että metsä
tilojensa myyjät arvostavat erityisesti 
Tornatorin metsästä maksamaa 
kilpailukykyistä hintaa sekä luotet
tavaa kaupantekoprosessia.
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Tornator Oyj syntyi, kun Stora Enso siir
si suuren metsäomaisuutensa uuteen 
yhtiöön 2000luvun alussa. Parissa 
vuosikymmenessä yrityksen metsä
omistukset ovat entisestään kasva
neet, ja Tornatorista on tullut  Suomen 
suurin yksityinen metsänomistaja. 
Tornatorin maankäyttöasiantuntijoiden 
Jarkko Heikkisen ja Pasi Kiiskisen 
mukaan yritys on kasvanut nykyiseen 
kokoluokkaansa pitkäjänteisellä met
sätilojen hankinnalla. Viime vuosina 
yrityksen omistukseen on siirtynyt yli 
10 000 hehtaaria metsää. Kauppaa 
tehdään käytännössä ympäri vuoden.

– Meistä on tullut tunnettu ja hyvä
maineinen tekijä erityisesti keskeisim
mällä toimintaalueellamme itäisessä 
Suomessa. Suomalaiset metsänomis
tajat arvostavat tapaamme toimia 
ja puskaradio puhuu puolestamme, 
Heikkinen sanoo. 

Tornator ensisijaisesti ostaa metsä
tiloja, mutta on valmis myös vuokraa
maan metsämaata pitkillä vuokra
sopimuksilla.

– Vuokraus voi olla hyvä siltarat
kaisu, silloin kun omistaja ei pysty 
vastaamaan metsänhoidosta, mutta ei 
halua myydä tilaa. Omistaja saa tilasta 
tasaista kuukausittaista kassavirtaa, ja 
me pidämme metsän hyvässä kun
nossa. Vuokraajan päättyessä tila voi 
siirtyä takaisin omistajan hallintaan 
tai sopimus voidaan uusia, Heikkinen 
selventää.

Nopea kauppa hyvällä hinnalla
Kiiskinen ja Heikkinen uskovat, että 
myyjät arvostavat erityisesti Tornatorin 
metsästä maksamaa kilpailukykyistä 
hintaa sekä luotettavaa kaupanteko
prosessia. Myyjälle ei synny tarjouksen 
pyytämisestä eikä liioin kaupanteosta 
kuluja.

Metsäkauppojen tekeminen on met
sänomistajalle vaivatonta, sillä sama 
maankäyttöasiantuntija hoitaa kaupan 
alusta loppuun. Hän huolehtii kaikista 
kauppaan liittyvistä toimenpiteistä aina 
kauppakirjan laadinnasta tarvittavien 
dokumenttien hankintaan ja jopa valta
kirjojen valmisteluun asti. 

–Mutkikkaammatkaan omistussuh
teet eivät ole este myynnille. Sellaisia 
tulee usein vastaan esimerkiksi kuolin
pesien yhteydessä. Meillä on vankkaa 
lainopillista osaamista, jonka avulla 
asiat saadaan kyllä selvitettyä, Heikki
nen sanoo. 

Maakaupat voidaan tarvittaessa 

Metsätilan kauppaan 
liittyvää sanastoa 

• Luovutusvoiton verotus: 
Metsä kiinteistöjen luovutusvoi
tot voivat olla kokonaan veron
alaisia, mutta myös osittain tai 
kokonaan verottomia. Vero
seuraamus kannattaa selvittää 
verottajalta ennen kiinteistön 
luovutusta.

• Rasitustodistus: Sisältää kiin
teistöön kohdistuvat oikeudet 
ja rasitukset (mm. kiinnitykset). 
Tornator tekee maakaupan aina 
kiinnityksistä vapaana.

• Lainhuuto: kiinteistön omista
jan vaihtuessa tehdään lain
huuto. Tämän jälkeen kiinteis
tön omistusoikeus kirjataan 
lainhuuto ja kiinnitysrekisteriin.

• Kiinteistörekisteriote: Sisäl
tää kiinteistöä ja sen muodos
tumista koskevat tiedot (mm. 
kiinteistön perustiedot, rasit
teet, käyttöoikeudet, kaavat ja 
tonttijaot)

• Summa-arvomenetelmä: Ylei
sin metsän arvonmäärityksessä 
käytettävä menetelmä. Huomioi 
puuston, maapohjan ja taimi
koiden arvon yhteenlaskettuna.

• Tuottoarvomenetelmä: 
Määrittää metsän arvon odo
tettavissa olevien tuottojen 
perusteella. Metsän tulevaisuu
den tulot ja menot muunnetaan 
nykyarvoon diskonttaamalla. 
Tornator käyttää tuottoarvo
menetelmää.

” Tällä hetkellä 
metsätilojen kysyntä 
on kova, joten  
tilasta saa taatusti 
hyvän korvauksen.” 

hoitaa myös sähköisesti, eikä metsän
omistajan tarvitse välttämättä edes 
käydä myytävällä tilallaan. 

– Nopeus, joustavuus ja maakaup
poihin liittyvä asiantuntemus ovat 
selkeitä vahvuuksiamme. Reagoimme 
tarjouspyyntöihin nopeasti ja voimme 
hoitaa kauppaprosessin jopa 2–3 vii
kossa. Rahat siirretään myyjän tilille 
välittömästi kauppakirjojen allekirjoi
tuksen ja kaupanvahvistuksen jälkeen. 
Jos myyjä haluaa säilyttää itsellään 
osan metsätilasta, esimerkiksi ranta
tontit tai omakotitalon pihaalueineen, 
Tornator hoitaa lohkomisesta aiheutu
van kustannuksen, Kiiskinen kertoo.

Ostotarjous perustuu 
tuottoarvolaskelmaan
Monille myyjille on myös tärkeää, että 
metsätila siirtyy vastuulliselle toimijalle, 
joka hoitaa metsää kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti ja jatkaa yh
teistyötä myös paikallisten verkostojen 
kanssa.

–Tornator hankkii metsää pitkäaikai
seen omistukseen ja kaikki omistukses
samme olevat metsät ovat sekä PEFC 
että FSCsertifioituja (Lisenssikoodi: 
FSCC123368). Haluamme ylläpitää ja 
kehittää ostetun tilan perinteisiä maan
käytön muotoja paikallisiin ihmisiin. 
Esimerkiksi metsästysseurojen kanssa 
teemme mielellämme yhteistyötä, Heik
kinen sanoo.

Tornator hankkii metsätiloja ensi
sijaisesti Etelä ja PohjoisSavosta, Kar
jalasta, Kymenlaaksosta sekä Jyväsky
lä–Ouluakselilta läheltä Stora Enson 
puuta jalostavia tehtaita. Kiiskisen ja 
Heikkisen mukaan Tornator ostaa jopa 
pieniä 10 hehtaarin metsäalueita. Tilan 
puusto, metsän kunto, olemassa olevat 
tieyhteydet ja maapohjan ravinteikkuus 
vaikuttavat oleellisesti metsän kiinnos
tavuuteen. Tornator osta myös nuoria 
metsiä ja taimikkovaltaisia tiloja, jos 
niiden maapohja on hyvin kasvavaa. 
Kivennäismaapohjat ovat suomaata 
potentiaalisempia.

– Tarjouksemme perustuu aina 
metsäkäynnin perusteella arvioituun 

metsävaratietoon ja tämän perusteel
la tuotettuun tuottoarvolaskelmaan. 
Hintalaskelma on aina tilakohtainen 
ja tämän vuoksi esimerkiksi hehtaari
kohtainen keskihinta voi olla vierekkäin 
sijaitsevien metsätilojen välilllä hyvinkin 
erilainen. Emme etsi erityisesti hyviä 
hakkuumahdollisuuksia omaavia tiloja. 
Meitä kiinnostavat myös nuoret metsät 
ravinteikkailla kasvupohjilla, joiden 
puuntuottokyky on pitkällä aikavälillä 
hyvä. Tällä hetkellä metsätilojen ky
syntä on kova, joten tilasta saa taatusti 
hyvän korvauksen, Kiiskinen kertoo.
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Mikä tekee lehdosta erityisen? 
Monille eläin- ja kasvilajeille elinympä-
ristöksi sopii vain lehto, ja lähes puolelle 
metsiemme uhanalaisista lajeista se on 
ensisijainen elinympäristö. Lehdoissa 
elää mm. ainutlaatuisia sieni-, ruoho- ja 
pensaslajeja sekä rikas hyönteis- ja 
eliöstö lajisto. Puustokin on kangas-
metsää rikkaampi.

Onko lehto vaikea tunnistaa?
Luonnontilaisen lehdon tunnistaa 
suhteellisen helposti monipuolisen 
puuston, pensaskerroksen ja multaisen 

Stora Enson kaikki metsäasiantuntijat 
suorittavat Tapion Lehtojen tunnistaminen 
ja hoito -koulutuksen vuoden 2021 aikana. 
Koulutus kuuluu Metsäteollisuus ry:n 
metsä luonnon monimuotoisuutta edistä-
vään metsäympäristöohjelmaan.

Suomen metsistä vain prosentti on lehtometsää, 
sillä moni lehto on aikoinaan raivattu pelloksi. 
Lehdon merkitys luonnollemme on kuitenkin 
tärkeä, sillä se on lajirikkain metsätyyppimme. 
Tapion johtava asiantuntija Lauri Saaristo 
kertoo, miten lehdot tunnistaa ja miten ne tulisi 
huomioida metsänhoidossa.

Tunnista lehdot
Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Timo Viitanen / Vastavalo.net

Metsänsuojelu

pintamaan perusteella. Kenttäkerrok-
sessa kasvaa ruohovartisia kasveja ja 
pensaskerroksessa puuntaimia sekä 
lehtopensaita. Sammaleita ja varpu-
kasveja on niukasti. Talousmetsänä 
hoidettu lehto muistuttaa puustoltaan 
lehtomaista kangasmetsää, joten tun-
nistaminen on vaikeampaa.

Kuinka paljon Suomessa 
on lehtoja?
Tarkkaa tietoa ei ole, sillä metsävara-
tiedoissa osa lehdoista on merkitty 
lehtomaiseksi kankaaksi. Vuoden 2019 

lopussa Metsälain 10 §:n mukaisia, 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen 
kaltaisia lehtoja oli merkitty yksityis-
metsien kuviotietoihin 10 649 kpl, 
yhteensä 5 447 hehtaaria. 

Kannattaako lehtojen suojelu?
Suojelua tarvitaan lajien uhanalaistu-
misen pysäyttämiseen. Metsänomis-
taja voi saada korvausta suojelusta 
 METSO-ohjelman kautta. Jo pieni 
lehtolaikku lisää monimuotoisuutta ja 
sen voi säästää omaehtoisesti luonto-
kohteeksi.

Mitä metsänhoidon toimenpiteitä 
lehdossa voi tehdä?
Vältä maaperän muokkausta ja kui-
vaus ta. Uudista kokonaan lehtipuustol-
le tai kuusi-lehtipuusekametsäksi. Jätä 
taimikonhoidossa lehtipuustoa ryhmiin 
ja vältä turhaa siistimistä ennakko-
raivauksissa. Säilytä lahopuut, jalopuut 
ja lehtopensaat, kuten pähkinäpensas, 
lehtokuusama ja näsiä. Suosi eriraken-
teista kasvatusta. 

Entäpä hakkuumenetelmät?
Säilytä harvennuksessa puuston ja 
pensaston kerroksellisuus sekä tiheys-
vaihtelu. Harvennuksessa puu lajien 
määrän tulisi pysyä samana. Uudista 
vähitellen tai suosi poiminta- tai pien-
aukko hakkuita. Viljelykuusikko sopii 
avohakkuulla uudistettavaksi. Puun-
korjuu toteutetaan maan ollessa rou-
dassa tai kesän kuivimpaan aikaan.

Mitä PEFC- ja FSC-sertifikaattien 
kriteerit sanovat lehdoista?
Metsälaki ja PEFC-sertifiointi edellyt-
tävät pienialaisten, rehevien lehtolaik-
kujen ominaispiirteiden turvaamista. 
FSC-metsissä nämä kohteet tulee 
jättää kokonaan käsittelemättä, niiden 
koosta riippumatta. Lisäksi FSC-serti-
fiointi velvoittaa säästämään erikseen 
määriteltyjä lehtoja, joiden tunnus-
piirteitä ovat mm. runsas lahopuu, 
luonnon tilainen tai sen kaltainen vesi-
talous tai vanhat, lahovikaiset jalopuut. 
Lehtojen lehtipuuvaltaisuutta tulee 
varjella molemmissa järjestelmissä.

Näsiä eli lehtonäsiä on näsiä-
kasvien heimoon kuuluva 
pensas. Se kasvaa lehdoissa 
ja lehtomaisissa metsissä. Sen 
marjat ovat erittäin myrkyllisiä.
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Metsäjänis (Lepus timidus) on yleinen ja 
runsas koko Suomessa, mutta kannat 
ovat trendinomaisesti laskussa. Ilmas
ton lämpenemisen myötä muuttuva 
luonto lienee merkittävin syy valitetta
valle kehitykselle.

Metsäjänis on sopeutunut pakkas
talviin. Ruskea suojaväri muuttuu talven 
alla valkoiseksi lumipuvuksi. Takajalko
jen lumikenkä auttaa pakenemaan peh
meässä lumessa. Hyvä kuulo, piiloutu
minen ja nopeat jalat – ne ovat jäniksen 
henkivakuutus. Ilmastonmuutoksen 
myötä lauha lumeton talvi heikentää 
jäniksen elinolosuhteita. Valkoinen jänis 
paljaalla maalla on kuin kutsu pedoille, 
eikä lumikengistä enää olekaan etua. 
Lauhoista talvista taas hyötyy rusakko 
ja valtaa isompana serkultansa elintilaa.

Jänis hyötyy metsänhoidosta
Metsäjäniksen ravintoa ovat lehtipuiden 
kuori, oksien silmut ja versot, ruohot, 
varvut ja mustikat. Syömäjäljistä ei 
aiheudu merkittävää vahinkoa met
sälle, mutta puutarhat ovatkin eri asia. 

”Jänishousu. Jänöjussin mäenlasku. Jäniksen selässä. 
Vemmelsääri”. Jäniksen ja ihmisen suhde on aina ollut läheinen. 
Se näkyy yhä tarinoissa, lauluissa ja sanonnoissa.

Metsäjänis,  
reunametsien asukki

Metsäluonto

Paikkaeläimenä jänis mieltyy alueisiin, 
joissa on pensaskerrosta. Mieluisia 
alueita ovat soiden ja peltojen reuna
metsät, purojen varret ja rantakaistat, 
hakkuaukeiden reunat ja taimikot. 
Talviruokinnalla voi auttaa jänistä vaik
kapa kaatamalla hangen päälle nuoria 
haapoja kaluttavaksi.

Metsäsertifiointien edellyttämät ve
sistöjen ja puronvarsien suojavyöhyk
keet muodostavat ekologisen käytä
vistön, joissa rantapuskia ja pajukoita 
riittää. Metsänhoidossa jätetyt 
tiheiköt ja lehtipuiden suosimi
nen lisäävät jänisten ravintoa. 
Hakkuissa pensaskerroksel
lisuutta varjelemalla saadaan 
luontaista suojaa ja ravintoa. 

PEFC- ja FSC-sertifioinnit edistävät 
vastuullista metsänhoitoa, jolla turvataan 
metsien luonnonarvoja. Tässä juttusar
jassa metsäluonnon monimuotoisuutta 
ja metsätaloutta tarkastellaan eläinten 
näkökulmasta. Stora Enson kautta 
voit maksutta liittää metsätilasi vapaa
ehtoiseen PEFCryhmään vaikkapa 
heti eMetsäverkkosovelluksen kautta. 
Metsä asiantuntijamme kertovat mielellään 
sinulle myös Stora Enson FSCryhmä
sertifioinnin eduista ja merkityksestä 
monitavoitteisessa metsänomistuksessa.

Teksti Juha Hanni  Kuva Matti Koutonen  / Vastavalo.net
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Lähetä oheinen ristikko tai sen kopio  
täytettynä 30.4.2021 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

Vastaajan nimi  ______________________________________________________________________

Lähiosoite  __________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________

Puhelinnumero  _____________________________________________________________________
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Marraskuun ristikon  
ratkaisu ja palkinto

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 
toukokuussa. Palkintona oikein vastanneiden 
kesken arvotaan 3 kpl Stora Enson puupohjaisesta 
biokomposiitista valmistettuja tuotesettejä.  
Ristikon voi ratkoa ja lähettää myös sähköisesti 
sanaristikot.net-osoitteessa.
Marraskuun arvonnassa onni suosi Arvo Halosta 
Lapinlahdelta, Siru Laurilaa Sastamalasta ja 
Seppo Kotilaista Iisalmesta.
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Puukauppa, hakkuut, metsänistutus, 
taimikonhoito, verotus, luonnonhoito, 
sertifiointi... Kuulostaako työläältä?
Stora Ensolla on pitkä historia, olemme hoitaneet metsiä 
Suomessa pian 150 vuotta. Nykyisin meillä on yli 200 metsä-
asiantuntijaa ympäri Suomea teitä metsänomistajia varten. 
Meidän kanssamme et ole yksin metsäasioiden kanssa. 

Ota hyvä lähtö uuteen kasvukauteen oman metsä
asiantuntijasi avustuksella:

Lähtölaukaus 
uuteen 
kasvukauteen

Sinun tavoitteesi 
metsäomaisuuden hoitoon

Metsäasiantuntijan kartoitus tilan 
hakkuu ja hoitotarpeista

Toimenpideehdotukset ja 
käytännön suunnitelmat

Näiden kolmen askeleen jälkeen on jo helpompi tehdä 
päätökset. Varsinaiset työt metsässä hoituvat tuhansien 
metsäammattilaistemme tekemänä niin hakkuiden 
kuin metsänhoidon osalta – juuri niin kuin yhdessä on 
sovittu. Hoidamme myös metsäsertifiointiasiat ja saat 
metsäverotukseen hyvät työkalut neuvojen kera.

Tunnetko oman metsäasiantuntijasi? Aloita tutustuminen: 

storaensometsa.fi/huomenta
Asiakaspalvelu p. 02046 1478 (ark klo 8–16)

Elämässä mukana  Stora Enso
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