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”Mitä enemmän 
puulajeja metsikössä 
on, sitä runsaammin 
siellä kasvaa 
eläimille ravintoa 
talven varalle.”
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METSISSÄ on kuluneena syksynä 
ollut kuuman kesän ja sateisen 
alkusyksyn ansiosta poikkeuk-
sellisen paljon erilaisia sieniä. 
Muun muassa valkohäntäpeu-
rat, oravat ja närhet ovat ker-
ryttäneet rasvakerrosta talvea 
varten syömällä ja varastoimalla 
suuret määrät esimerkiksi herk-
kutatteja ja kangasrouskuja.

”Puut ja sienet elävät sym-
bioosissa. Mitä enemmän puu-
lajeja metsikössä on, sitä run-
saammin siellä on sieniä, jotka 
tarjoavat eläimille ravintoa 
talven varalle. Lajien runsaus 
tekee hyvää metsälle ja sen maa-
perän terveydelle”, sanoo UPM 
Metsän ympäristöasiantuntija 
Juha-Matti Valonen.

Muuttolinnut lentävät ete-
lään, ja karhut ja mäyrät kaivau-
tuvat pesiinsä talviunille. Sork-
kaeläimet, oravat ja kanalinnut 
jäävät talveksi metsään. Oravat 
syövät puihin piilottamaansa 
ravintoa ja hyvinä siemenvuo-
sina havupuiden siemeniä.

”Moni eläinlaji hyötyy tal-
vella lumesta. Teeri suojautuu 
hankeen tekemällä kiepin eli 
lumen alla olevan nukkumis-
paikan. Metsäjänis ylettyy syö-
mään oksia ja silmuja parem-
min lumen päältä. Lumisessa 
metsässä se on turvassa valkoi-
sessa suojavärissään.”



Aina aikaa metsän-
omistajalle  
ILMASTONMUUTOS ja sen kiihdyttämä luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen ovat aikamme 
suurin haaste. Meillä Suomessa metsänomistajilla 
ja koko metsätaloudella on kuitenkin käsissämme 
iso osa ratkaisun avaimista tässä globaalissa haas-
teessa – nimittäin metsät. Fossiilisista materiaa-
leista vapaa tulevaisuus ei ole mahdollinen ilman 
metsiä ja kestävää metsänhoitoa.  

Suomen metsät ovat vastuullinen paikka tuot-
taa uusiutuvaa raaka-ainetta maailman kas-
vavaan tarpeeseen. Voimme olla varmoja, että 
täällä puuraaka -aine tuotetaan lakeja ja luontoa 
kunnioittaen. 

Samalla hyvä met-
sänhoito takaa sekä 
metsänomistajan tulot 
että tehokkaan hiilen-
sidonnan – puhumat-
takaan muusta suoma-
laisen metsätalouden 
tuottamasta hyvästä 
yhteiskuntaan. 

Te metsänomistajat olette ratkaisevassa roolissa, 
kun kasvatatte hiilinieluja ja myytte puuta raaka-ai-
neeksi korvaamaan fossiilisia materiaaleja. 

Me haluamme auttaa teitä tässä parhaalla mah-
dollisella tavalla. UPM:n investoinnit ja täysin 
uudet metsäteollisuuden tuotteet ovat osoitus siitä. 

Meille UPM:ssä on tärkeää, että pystymme 
 tarjoamaan teille kaikki metsänhoidon, metsäomai-
suuden hoidon ja puukaupan palvelut vaivattomasti 
ja luotettavasti. Olemme kuluvana vuonna uudis-
taneet asiakastyötämme kokonaisuudessaan, jotta 
varmistamme kaikille asiakkaillemme sopivimman 
kanavan metsäasioiden hoitoon. 

Asiantuntijoillamme on aina aikaa metsän-
omistajakumppaneille. UPM Kasvu 
- kumppanuus tarjoaa parhaat edut, ja 
asiointi meidän kanssamme on entistä 
kannattavampaa. 

Arvoisat metsänomistajat, yrittäjät ja 
oma henkilöstö, lämmin kiitos vuodesta 
2021. Yhdessä olemme saaneet aikaan 
paljon hyvää. 

Haluan toivottaa kaikille rauhallista 
joulua ja onnea tulevalle vuodelle!  

SAULI BRANDER
Metsäjohtaja
UPM Metsä

LEDARE

Lämmin kiitos 
 vuodesta 2021. 
Yhdessä olemme 
saaneet aikaan 
paljon hyvää. 

PÄÄKIRJOITUS

Alltid tid för 
skogsägaren 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN och utarmningen av natu-
rens mångfald till följd av den är vår tids största 
utmaning. Vi i Finland, skogsägarna och hela 
skogsbruket har emellertid en stor del av lösningen 
på denna globala utmaning i våra händer – det vill 
säga skogarna. 

En framtid fri från fossila material är inte möjlig 
utan skogar och ett hållbart skogsbruk.

Finlands skogar är en 
hållbar plats att produ-
cera förnybar råvara för 
världens växande behov. 

Vi kan vara säkra på 
att träråvaran i Finland 
produceras med respekt 
för lagar och natur. 

Samtidigt garanterar 
en god skogsvård både 
skogsägarens inkom-

ster och en effektiv kolbindning, för att inte tala om 
annat gott som det finländska skogsbruket gör för 
samhället.

Ni skogsägare har en avgörande roll när ni odlar 
kolsänkor och säljer virke som råvara för att ersätta 
fossila material. Vi vill hjälpa er med allt detta 
på bästa möjliga sätt. Ett bevis på detta är också 
UPM:s investeringar och helt nya produkter inom 
skogsindustrin.

För oss på UPM är det viktigt att vi  smidigt 
och tillförlitligt kan erbjuda er alla tjänster 
inom  skogsvård, virkeshandel och skötsel av 
skogsegendomen. 

Under innevarande år har vi förnyat vårt kund-
arbete helt och hållet, för att säkerställa att alla våra 
kunder har tillgång till den lämpligaste kanalen för 
att sköta skogsärenden. Våra experter har alltid tid 

för skogsägarna.
Partnerskapsprogrammet UPM Tillväxt 

erbjuder de bästa förmånerna och det lönar 
sig ännu mer än tidigare att uträtta ären-

den hos oss.
Bästa skogsägare, entreprenörer och 

våra egna anställda, ett varmt tack för år 
2021. Tillsammans har vi åstadkommit 

mycket gott. Jag vill önska er alla en 
fridfull jul och ett gott nytt år!

SAULI BRANDER
Skogschef
UPM Skog

Ett varmt 
tack för år 2021. 
Tillsammans 
har vi 
åstadkommit 
mycket gott.  
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Päätoimittajan 
poiminnat

Tutustu erilaisiin met-
sänomistajiin! UPM 
Metsällä on kump-
paniasiakkaita eri 
puolilla Suomea, ja 
jokaisella on omat ta-
voitteensa metsäomai-
suutensa hoidossa.
Sivu 12–19

Tiedätkö mikä on 
riista tiheikkö ja  miten 
sen voi tehdä itse? 
Lue ammattimetsurin 
vinkit! 
Sivut 24–25

Ilmastonmuutos ja 
metsissä tehtävät 
hoito toimenpiteet vai-
kuttavat metsissämme 
50 vuoden päästä. 
Asian tuntijat kertovat, 
miltä metsät näyttävät 
tulevaisuudessa.  
Sivut 30–33

UPM METSÄ UPM METSÄ

 + Puukauppa
 + Metsäomaisuuden hoito
 + Henkilökohtainen 
metsäasiakasvastaava

 + upmmetsa.fi
• puukauppa ja 

metsänhoitopalvelut
• chat 
• yhteystiedot
• yhteydenottopyyntö  
• tietopankki 

 + Metsänhoito
 + Kestävyys
 + Asiakaspalvelu
• 0204 16 5100:  

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

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

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

Lataa UPM Metsä -mobiili-
applikaatio sovelluskaupastasi.

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

facebook.com/
metsamaailma

youtube.com/
upmmetsa

issuu.com/
upmmetsa

instagram.com/
upm_metsa

@upm_metsa
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UUSI VUOSI KOLKUTTAA OVELLA. Nyt on hyvä hetki tehdä inventaario kuluneesta 
vuodesta ja suunnatta ajatukset tulevaan. Hoida metsäveroilmoitus, pohdi metsän-
hoitotarpeitasi ja nauti uudistuneen kumppanuusohjelman eduista.

METSÄNHOITO

1 Tilaa taimet met
sänuudistamiseen 

viimeistään nyt  
TEE puukaupat ja sovi samalla metsänuudistami-
sesta Avainlippu-taimillamme. Huolehdimme 
halutessasi kaikista metsänuudistamisen vaiheista 
ja materiaaleista. UPM Taimet -palvelun avulla var-
mistat metsällesi suomalaisen, korkeatasoisen ja 
metsäkuviollesi oikean vaihtoehdon. 

Vuosi 2021 on ollut ennätyksellinen puukauppa-
vuosi, ja se näkyy myös taimitilauksissa. Viimeis-
tään nyt kannattaa toimia, jos omat taimet ovat 
vielä tilaamatta, jotta varmistat parhaat edellytyk-
set uuden metsäsi kasvulle. 

Kaikki UPM Taimet ja siemenet ovat vuosikym-
menien kehittämisen ja osaamisen tulosta. Saat 
metsääsi taimet, joiden juuri ja verso, paakun koko, 
ikä ja tavoitepituus ovat juuri oikeassa suhteessa. 

Autamme sinua valitsemaan oikean puulajin 
sekä maanmuokkaustavan sen kasvupaikalle.  
upmmetsa.fi/taimet

METSÄVEROTUS

2 Aloita metsävero
ilmoituksen teko 

jo tänään  
PIAN on aika hoitaa metsäveroasiat kuntoon vero-
vuodelta 2021. UPM Metsä -verkkopalvelussa voit 
tehdä sähköisen metsäveroilmoituksen helposti. 

Kirjausten tekemiseen sinua opastetaan vaihe 
vaiheelta. Saat tositteet talteen suoraan puheli-
mesta ja voit lähettää ilmoitukset palvelusta sähköi-
sesti suoraan verottajalle. 

UPM Metsä -verkkopalvelussa voit kirjata vero-
muistiinpanoja ja tallentaa kuitteja pitkin matkaa 
verovuoden aikana. Veromuistiinpanoja voi tehdä 
puhelimella heti ostotapahtuman jälkeen. 

Hinnan
tarkistusetu 
takaa sinulle 
parhaan 
hinnan 
puusta.

AJANKOHTAISTA

TEE PUU
KAUPPA 

SILLOIN KUN  
 METSÄLLESI 

SOPII

4/21

K
U

V
A

 U
PM

Kuitista voi ottaa puhelimella valokuvan, ja sen 
voi syöttää talteen palveluun. 

Verkkopalvelussa voit tehdä kaikki metsäveroil-
moitukseen liittyvät kirjaukset: tulot, menot, mat-
kat, poistot, hankintatyöt, metsävähennyksen sekä 
meno- ja tulovarauksen. 

UPM:n kanssa tehdyistä puukaupoista ja met-
sänhoitotöistä tiedot tulevat palveluun automaatti-
sesti. Jos sinulla ei ole näiden lisäksi muita metsä-
talouden tapahtumia, on veroilmoitus käytännössä 
lähettämistä vaille valmis. 

Tiedot voi lähettää sähköisesti suoraan Vero-
hallinnolle, jolloin kirjauksia ei tarvitse enää syöt-
tää uudelleen Verohallinnon toiseen järjestelmään.  
upmmetsa.fi/verkkopalvelu

PUUKAUPPA

3 Hinnantarkistusetu 
voimassa 

1.12.–31.5.  
UPM Metsän kumppaniasiakkaan hinnantarkistus-
etu poistaa huolen puukaupan ajankohdasta. Sinun 
ei tarvitse pohtia puun hintakehitystä, vaan voit 
ajoittaa puukaupan sinun ja metsäsi tarpeiden kan-
nalta sopivaan hetkeen.

 Hinnantarkistusetu on voimassa, kun teet puu-
kaupat joulukuun ja toukokuun välisenä aikana. 
Hinnantarkistusjakso alkaa kaupantekopäivästä ja 
jatkuu syyskuun loppuun asti. 

Jos leimikon arvo on noussut kyseisissä 
puutavara lajeissa tarkasteluaikana, saat sopi-
mushinnan päälle hyvitystä alkuperäisen hinnan 
ja korkeamman hinnan erotuksen verran. Hin-
nantarkistus huomioidaan kaupalle tehtävässä 
mittaustodistuksessa. 
upmmetsa.fi/kumppanuus

•

•
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UPM siirtyy vaiheittan eri-ikäisrakenteiseen eli jat-
kuvapeitteiseen kasvatukseen rehevillä, ojitetuilla 
korpikohteilla yhtiön omistamissa metsissä. Tämän 
lisäksi metsien lehti puuosuutta kasvatetaan vähen-
tämällä kuusen viljelytiheyttä.

Henkilöstöä sekä sopimusyrittäjiä työnteki-
jöineen koulutetaan laajasti eri-ikäisrakenteisen 
kasvatuksen vaatimuksiin. Myös metsänomistaja- 
asiakkaiden metsiin tarjotaan palveluja samalla 
asiantuntemuksella.

”Olemme toteuttaneet eri-ikäisrakenteisia hak-
kuita siitä saakka, kun metsälain muutos sen salli”, 
kertoo UPM Metsän metsänhoidon kehityspääl-
likkö Heli Viiri. 

”Uusimmat tutkimustulokset ovat vahvistaneet 
ymmärrystä rehevien turvemaiden aiheuttamista 
vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöistä, minkä takia 

AJANKOHTAISTA TALVI

UPM varautuu ilmastonmuutokseen 
yhä ilmastopositiivisemmalla 
metsänhoidolla sekä lisäämällä 
luonnon monimuotoisuutta.

Jopa 99 % eteläisen 
Suomen lähteistä on 
ainakin jossain mää-
rin ihmisen toiminnan 
muuttamia.

UPM:N omistamilla metsätiloilla Keite-
leellä ja Pielavedellä ennallistetaan läh-
teitä luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamiseksi yhteistyössä Pohjois- Savon 
ELY-keskuksen kanssa. 

Lähteiden ennallistaminen tarkoittaa 
muun muassa ojien patoamista ja täyttä-
mistä kaivinkoneella sekä kuivuneiden 
lähdepurojen uomien uudelleenvesittä-
mistä ja kiveämistä. 

Ennallistamiskohteilla täytyy tehdä 
myös hakkuita, kun puustoa poistetaan 
muiden toimenpiteiden tieltä.

Lähteiden ennallistaminen on 
ELY-keskuksen syksyllä 2020 käynnis-
tämä hanke, johon UPM lähti mukaan 
oppiakseen lisää ennallistamistoimen-
piteistä osana jatkuvaa kehitystyötään. 
Hanke tukee yhtiön asettamaa luonnon 

monimuotoisuustavoitetta sekä jat-
kuvasti kehittyvää ilmastopositiivista 
metsätaloutta.

Ennallistamishanke jatkuu vuoden 
2021 loppuun saakka. Se on osa maa- ja 
metsätalousministeriön ja ympäristö-
ministeriön Helmi-elinympäristö-
ohjelmaa, jolla vahvistetaan luonnon 
monimuotoisuutta. 

Viimeisimmän luontotyyppien uhan-
alaisuusarvioinnin mukaan jopa 99 % 
eteläisen Suomen lähteistä on aina-
kin jossain määrin ihmisen toiminnan 
muuttamia. Lähteiden luonnontilaa ovat 
heikentäneet etenkin ojitukset, metsä-
taloustoimet ja vedenotto. 

Ennallistamalla palautetaan lähteet 
lähemmäs aiempaa luonnontilaa. 
upmmetsa.fi

UPM ennallistaa 
lähteitä PohjoisSavossa

LUONNONHOITO
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Metsien lehti
puuosuutta 
kasvatetaan 
vähentämällä 
kuusen viljely
tiheyttä.

KOIRAT HAIS
TELEMAAN 
METSÄTUHOJA
Lahottaja- ja ruostesienten tun-
nistamiseen koulutetut koirat voi-
sivat helpottaa metsätuhojen 
ennaltaehkäisyssä. Luonnonva-
rakeskus ja Lapin ammattikor-
keakoulu selvittävät koirien käyt-
töä metsätuhojen varhaisessa 
tunnistamisessa sekä kehittävät 
koirakkojen koulutusta tuoreessa 
hankkeessa.

Lahottajasienet, kuten kuu-
senjuurikääpä ja ruostesieniin 
kuuluva tervasroso, aiheutta-
vat laajoja tuhoja metsissämme. 
Kuusenjuurikääpä on pahin kuu-
sien lahottaja Suomessa, ja se 
aiheuttaa yhdessä männynjuuri-
käävän kanssa yli 50 miljoonan 
euron vuotuiset menetykset.

Juurikäävän on ennustettu 
leviävän entistä pohjoisemmaksi 
ilmaston lämpenemisen seurauk-
sena. Tervasroso on yleistynyt 
2000-luvulla etenkin nuorissa 
männiköissä. Pohjois-Ruotsissa 
tauti on aiheuttanut tuhoa usean 
sadantuhannen hehtaarin alalla. 

Varhaisten muutosten havait-
seminen metsien terveydentilassa 
edellyttää runsaasti maastoha-
vainnointia, jota ei voi toteuttaa 
ilman riittäviä resursseja.

Koirien avulla voitaisiin löy-
tää sienten tartuttamia puita var-
haisessa vaiheessa, jolloin olisi 
mahdollista ryhtyä toimenpitei-
siin leviämisen ehkäisemiseksi. 

Menetelmistä tarvitaan tutki-
musta ja tietoa, jotta voidaan 
todentaa, onko koirien käytölle 
edellytyksiä metsätuhojen tunnis-
tamisessa laajemminkin. 
luke.fi
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AVOHAKKUISTA 
LUOVUTAAN 
KORPIKOHTEILLA

METSÄNHOITO

lisäämme eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta 
entisestään”, hän jatkaa.

UPM asetti vuonna 2020 tavoitteekseen kasvat-
taa lehtipuuosuutta omissa metsissään 20 pro-
senttiin metsien tilavuudesta. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi taimikonhoito- ja harvennusohjeet 
uudistettiin.

Tarkoitus on tehdä metsistä entistä kestäväm-
piä, jotta ne selviävät tulevaisuuden haasteista ja 
muutoksista.

”Varaudumme ilmastonmuutokseen lisäämällä 
lehtipuiden määrää, koska se vähentää tuhoris-
kejä sekä lisää metsän monimuotoisuutta. Lehti-
puuosuuden kasvattaminen on myös taloudellisesti 
kannattavaa, sillä sopiva lehtipuusekoitus parantaa 
havupuidenkin kasvua”, Viiri sanoo. 
upmmetsa.fi
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AJANKOHTAISTA TALVI

MYRSKYN laannuttua on kiinnitettävä 
metsässä liikkuessa erityistä huomiota 
turvallisuuteen. 

Runkoihin kasautuu kaatumisen jäl-
keen usein voimakasta jännitettä, joka 
saattaa laueta vaarallisesti rungolle kii-
vetessä tai jos puuta ryhtyy omin päin 
sahaamaan. 

Juuripaakkujen ja konkeloiden – 
eli tuulikadoissa nojalleen jääneiden 

 puiden – lähistöllä on otettava huo-
mioon romahtamisriski. Konkeloiden 
ja muiden tuulenkaatojen sahaamisessa 
täytyy noudattaa varovaisuutta, eikä 
metsään kannata mennä yksin. 

Myrskytuhojen jälkeinen korjuu 
on metsätöistä vaarallisimpia. Voima 
ja massa ovat näissä rungoissa suuret. 
Myrskytuhojen korjuussa kannattaakin 
kääntyä ammattilaisen puoleen. 

TURVALLISUUS

Kaatuneita puita kannattaa varoa, sillä niissä voi olla paljon jännitettä.

VERKKO
PALVELUUN 
PANKKI
TUNNUKSILLA
Hyviä uutisia: verkkopalve-
luumme pääsee nyt kirjautu-
maan verkkopankkitunnuksilla. 

Olemme myös tuoneet 
sopimusosioon paljon uusia 
toiminnallisuuksia, kuten metsän-
hoitotyötarjousten, -sopimusten 
ja -laskujen tarkastelun. 

Metsäomaisuuden hallintaan 
olemme luoneet uuden työka-
lun, jolla käyttäjä voi laittaa 
kuviokohtaisesti talteen muistiin-
panoja tekstinä ja kuvina.   

Puukauppatarjous, jonka 
metsänomistaja saa UPM Metsä 
-verkkopalveluun, on ulkoasul-
taan entistä luettavampi, ja sen 
liitteeksi on tuotu tarjouksen 
kuviot näkyviin kartalle. 

Jatkossa uuden UPM Kasvu 
-kumppanuussopimuksen 
mukainen kumppanuustaso 
sekä ajankohdan bonustilanne 
ovat nähtävissä verkkopalvelun 
etusivulla. 

Myös vero-osioon on tehty 
useita parannuksia käyttäjien 
pyynnöstä, ja sen ohjeistusta on 
päivitetty. 
upmmetsa.fi/verkkopalvelu

Vältä vaarat 
myrskyn jälkeen
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Seuraavilla sivuilla 
pääset tutustumaan 

metsänomistajiin ympäri 
Suomen (s. 12) ja saat 
selville, minkälaisia 

etuja UPM:n uudistunut 
kumppanuusohjelma 
sinulle tarjoaa (s. 20).

PIDÄ METSÄTIETOSI AJAN TASALLA
Metsä- ja luontotietojen ajantasaisena pitäminen on jatkuvaa työtä, jossa on määri-
telty tavoiteajat eri tietolähteiden perusteella tehtäville päivityksille. 

Metsävaratiedon ajantasaistukseen ei liity erillisiä maastokäyntejä. Vain  metsälain 
10 §:n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt varmennetaan aina maastossa.  

Voit itsekin helposti vaikuttaa metsätietojesi ajantasaisuuteen. Mikäli metsätilalla-
si on tehty hoitotöitä tai hakkuita, voit ilmoittaa työt tehdyksi Metsään.fi-palvelussa. 
 Metsäkeskus päivittää kuvioiden tiedot kahden viikon kuluessa. 
metsaan.fi

KUMPPANUUS
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Metsän omistaminen on monella UPM Metsän 
kumppanuusasiakkaalla verissä. He toivovat 

henkilökohtaista palvelua ja tietoa siitä, miten metsän 
tuotto voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa. 

TEKSTI  MALLA MURTOMÄKI | KUVA  TUUKKA KIVIRANTA

VAHVEMMAT 
YHDESSÄ

METSÄ on arvokasta omaisuutta, joka 
vaatii huolenpitoa. Siitä huolehtimiseen 
tarvitaan luotettava kumppani. UPM 
Metsällä on kumppaniasiakkaita ympäri 
Suomen, ja yhteistyö toimii yhtä vaivat-
tomasti kaikkialla. 

Kysyimme metsänomistajilta, 
mitä metsä heille merkitsee ja miksi 
he ovat ryhtyneet UPM Metsän 
kumppaniasiakkaiksi. 

Moni arvostaa kumppanuudessa 
ennen kaikkea jatkuvuutta, luotetta-
vuutta ja henkilökohtaisuutta. 

Metsä nähdään sekä taloudellisesti 
tärkeänä omaisuutena että paikkana, 
jossa voi nauttia rauhasta ja hiljaisuu-
desta. Metsä ei ole pelkkä pankki – se 
voi olla myös vanhemmilta saatu rakas 
perintö, tärkeä hiilinielu ja virkistyksen 
tarjoaja.

UPM Metsän kumppanuusohjelma 
tekee metsänhoidosta vaivatonta, kes-
tävää ja taloudellisesti tuottavaa. Se on 
aitoa yhteistyötä metsänomistamisen 
jokaisessa vaiheessa aina istuttamisesta 

korjuuseen ja taas uuden metsän alkuun 
saattamiseen asti.

Kumppanuus perustuu henkilökoh-
taisuuteen. Jokaiselle metsänomistaja-
kumppanille nimetään kokenut metsä-
asiakasvastaava, joka auttaa asiakasta 
kaikissa metsään liittyvissä asioissa. Hän 
ehdottaa aktiivisesti toimenpiteitä ja 
tarjoaa tukea päätöksenteossa. 

Metsäomaisuudelle tehdään vuosit-
tain selkeä toimenpidesuunnitelma, 
jonka ansiosta metsänhoito on pitkäjän-
teistä ja sen tuoton taloudellinen ennus-
tettavuus paranee.

Kumppani saa ohjelman kautta myös 
rahanarvoisia etuja, kuten bonuksia ja 
laadukkaita digitaalisia palveluita. 

Kumppanuus uudistui joulukuun 
alussa UPM Kasvu -kumppanuudeksi. 
Mitä enemmän metsäomistaja keskittää 
asiointiaan UPM:lle, sitä parempia etuja 
hänelle on tarjolla. Uusi ohjelma merkit-
see myös entistä suunnitelmallisempaa 
metsänhoitoa. Lisää aiheesta voit lukea 
sivulta 20.

Jussi Talvitie on maa-
talousyrittäjä, joka 
harrastaa rotari- ja 
reserviläistoimintaa, 
liikuntaa, metsästystä 
ja valokuvaamista. 
Uskollinen lenkki-
kaveri Suffeli on 
kävellyt Talvitien 
mukana tuhansia 
kilometrejä.

KUMPPANUUS KUMPPANUUS
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NIMI: Jussi Talvitie
METSÄNOMISTAJA VUODESTA: 1995
METSÄTILAN SIJAINTI: Lapua
ASUINPAIKKA: Lapua

Kuka olet?
Olen 57-vuotias maatalousyrittäjä. 
Perheeseeni kuuluvat vaimo, neljä 
aikuista lasta, kaksi koiraa ja kissa. 
Tila on ollut suvullani vuodesta 1546 
lähtien. Metsän omistamme vaimon 
kanssa yhdessä tasan. 
Miten kuvailisit itseäsi 
metsänomistajana?
Pidän metsää sijoituksena, jota pitää 
hoitaa. Olen siinä mielessä aktiivi-
nen metsänomistaja, että teetän joka 
vuosi toimenpiteitä. Itse hoidan vain 
pieniä juttuja, kuten istutuksia.
Miksi UPM:n kumppaniksi?
Tykkään henkilökohtaisesta pal-
velusta, sillä henkilökemioilla on 
minulle iso merkitys. Tunnen paikal-
lisen kontaktin hyvin myös metsä-
asioiden ulkopuolelta. Usein  marssin 

hänen pakeilleen ja mietimme 
yhdessä, mitä seuraavaksi tehtäisiin. 
Kumppanuudessa parasta?
Se, että voin luottaa UPM:n toimin-
nan jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. 
Metsäsektorilla on ollut turbulens-
sia, joka voi aiheuttaa stressiä. 
Mitä toiveita sinulla on UPM:lle?
Haluaisin enemmän out-of-the-box-
ajattelua ilmastonmuutokseen ja 
biotalouteen liittyen. Mitä metsässä 
pitäisi tehdä, jotta se voisi hyvin vielä 
sadan vuoden päästäkin? Tulevai-
suuden haasteisiin pitäisi varautua jo 
nyt. Ilmasto tulee muuttumaan väis-
tämättä enemmän tai vähemmän. 
Metsässä minulle tärkeintä on:
Se, että metsä kasvaa suurin piirtein 
tahdottuun suuntaan. En harrasta 
turhaa hifistelyä. Luontoarvot ovat 
tärkeitä, samoin sekä isot että pie-
net yksityiskohdat metsässä. Joskus 
pysähdyn vaikkapa vanhan tervahau-
dan äärelle ja mietin, että tässäkin on 
aikanaan tehty rahaa.

”Tykkään 
henkilö
kohtaisesta 
palvelusta, 
sillä henkilö
kemioilla on 
minulle iso 
merkitys.”

KATSO  VIDEO: 
UPM METSÄN KUMPPANUUS-
ASIAKAS JUSSI TALVITIE
youtube.com/upmmetsa
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KATSO  VIDEO: 
UPM METSÄN KUMPPANUUS-
ASIAKAS JUHO HIMANEN
youtube.com/upmmetsa

NIMI: Juho Himanen
METSÄNOMISTAJA VUODESTA: 1997
METSÄTILAN SIJAINTI: Mikkeli
ASUINPAIKKA: Ristiina

Kuka olet?
Olen 48-vuotias kauppatieteiden 
maisteri, tilintarkastaja ja toimi-
tusjohtaja. Perheeseeni kuuluvat 
vaimo ja 12-vuotias tytär. Harrastan 
metsästystä, juoksemista, pyöräilyä, 
hiihtoa ja uintia.
Miten kuvailisit itseäsi 
metsänomistajana?
Metsät ovat kuuluneet suvullemme 
vuodesta 1710 lähtien, joten met-
sänhoito on minulla verissä. Olen 
 aktiivinen metsänomistaja ja teen 
puukauppaa melkeinpä vuosit-
tain. Teen metsätöitä jonkin ver-
ran myös itse ja pyrin lisäksi liik-
kumaan metsissäni säännöllisesti 
metsästysreissuilla.
Miksi UPM:n kumppaniksi?
Olen tehnyt vuosien varrella puu-
kauppaa muidenkin toimijoiden 
kanssa, mutta eniten olen operoinut 
UPM:n kanssa. Siellä on yhteyshen-
kilöitä, jotka ovat olleet kiitettävän 
aktiivisia. Myös puun hinta on aina 
ollut kohdillaan. 
Mikä on ollut kumppanuudessa 
parasta?
Asiat ovat sujuneet pääsääntöisesti 
erittäin hyvin. On tehty mitä on 
sovittu ja luvattu. Sen varaan toimiva 
yhteistyö rakentuu.
Mitä toiveita sinulla on UPM:lle?
Metsänomistajana sitä aina toivoo, 
että suomalaiselle puulle olisi kysyn-
tää ja että siitä saisi hyvän hinnan.
Metsässä minulle tärkeintä on:
Pitkäjänteinen, taloudellinen 
hyöty, virkistysarvot ja ympäristön 
hyvinvointi.

”Asiat ovat 
sujuneet 
pääsääntöi
sesti erittäin 
hyvin. On 
tehty mitä 
on sovittu 
ja luvattu. 
Siitä toimiva 
yhteistyö 
rakentuu.”
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NIMI: Sauli Luostarinen
METSÄNOMISTAJA VUODESTA: 2015
METSÄTILAN SIJAINTI: Heinävesi
ASUINPAIKKA: Kuopio 

Kuka olet?
Olen 48-vuotias piiripäällikkö Kuo-
piosta. Minä, vaimoni sekä 17-, 15- ja 
10-vuotiaat lapsemme olemme lii-
kunnallista sakkia. Tykkään laskette-
lusta ja moottori pyöräilystä. 
Miten kuvailisit itseäsi 
metsänomistajana?
Ostimme siskoni kanssa isältäni 136 
hehtaaria metsää vuonna 2015. Olen 
ollut metsänhoitohommissa pienestä 
asti, sillä isä oli metsäkoneyrittäjä. 
Haluan pitää metsistäni niin hyvää 
huolta, että kun luovutan ne lapsil-
leni, ovat ne ainakin yhtä hyvässä 
kunnossa kuin nyt.
Miksi UPM:n kumppaniksi?
Ukki ja isä ovat aina olleet UPM:n 
asiakkaita. Kun isäni sairastui 
vuonna 2013, aloin etsiä luotetta-
vaa asiantuntijaa metsänhoidon 
avuksi. Lähikunnasta löytyi UPM:n 
loistotyyppi, jonka kanssa teimme 
metsänhoitosuunnitelman.
Mikä on ollut kumppanuudessa 
parasta?
Palvelun henkilökohtaisuus. Pidän 
siitä, että saan ammattilaisen kiinni 
aina, kun tarvitsen apua. Hän tietää 
heti, mistä puhutaan ja mitä pitää 
tehdä. Yhteistyössämme on aina 
pelisilmää ja joustovaraa.
Mitä toiveita sinulla on UPM:lle?
Toivon, että yhteistyö jatkuu myös 
sitten, kun lapseni astuvat puikkoi-
hin. Yhdelle on jo ostettu oma saha. 
On hienoa huomata, että rakkaus 
metsään periytyy.
Metsässä minulle tärkeintä on:
Hiljaisuus ja rauha. Se tunne, että on 
turvassa ja voi vain olla.

”Metsässä 
on parasta 
hiljaisuus 
ja rauha. Se 
tunne, että 
on turvassa 
ja voi vain 
olla.”

KATSO  VIDEO: 
UPM METSÄN KUMPPANUUS-
ASIAKAS SAULI LUOSTARINEN
youtube.com/upmmetsa
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KATSO  VIDEO: 
UPM METSÄN KUMPPANUUS-
ASIAKAS SIRKKA KARLSSON
youtube.com/upmmetsa

NIMI: Sirkka Karlsson
METSÄNOMISTAJA VUODESTA: alle 
 kouluikäisestä
METSÄTILAN SIJAINTI: Ilmajoki ja 
 Kurikka
ASUINPAIKKA: Espoo

Kuka olet?
Olen eläkkeellä oleva ekonomi. Per-
heeseeni kuuluvat aviomies, kaksi 
aikuista lasta, kaksi lastenlasta ja 
koira. Harrastan lenkkeilyä, golfia, 
hiihtoa ja laskettelua. Olen myös 
innokas raveissa kävijä.
Miten kuvailisit itseäsi 
metsänomistajana?
Isäni harrasti metsätilojen ostamista 
ja osti minulle ensimmäisen tilan, 
kun olin alle kouluikäinen. Metsät 
siirtyivät hiljalleen hoitooni, kun 
isälle tuli ikää. Olen pienestä saakka 
tottunut liikkumaan metsässä isän 
mukana. Kun isä kuoli, perehdyin 
metsänhoitoon UPM:n metsänomis-
tajille järjestämissä tilaisuuksissa. 
Nyt olen hyvin perillä metsistäni.
Miksi UPM:n kumppaniksi?
Sekin on perintöä isältä. Hänellä 
oli hyvät yhteistyökumppanit, joita 
minulla ei ole ollut tarvetta vaih-
taa. Olen etämetsänomistaja, joten 
kumppanin luotettavuus on minulle 
tärkeää. UPM on hoitanut asiat aina 
hyvin ja sovitusti.
Mikä kumppanuudessa on 
parasta?
Henkilökohtainen palvelu. Pidämme 
tiiviisti yhteyttä yhteys henkilöiden 
kanssa, ja he tuntevat sekä minut 
että metsäni.
Mitä toiveita sinulla on UPM:lle?
UPM voisi järjestää naispuolisille 
metsänomistajalle suunnattuja päi-
viä. Tapahtumat ovat edelleen hyvin 
miesvoittoisia, ja haluaisin mielelläni 
kuulla myös naisnäkökulmaa.
Mikä on sinulle metsässä 
tärkeintä?
Taloudellinen turva, virkistyskäyttö 
ja se, että hyvin hoidettu metsä toi-
mii tehokkaana hiilinieluna. Haluan 
siirtää metsät hyvin hoidettuina seu-
raavalle sukupolvelle.

”UPM:n 
tapahtumat 
ovat hyvin 
miesvoittoisia. 
Haluaisin mie
lelläni kuulla 
myös nais
näkökulmaa.”
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”Minulle on 
ollut nuoresta 
asti selvää, 
että jatkan 
vanhempieni 
työtä tilalla. 
Metsät ovat 
olleet suvul
lamme monen 
sukupolven 
ajan.”

KATSO  VIDEO: 
UPM METSÄN KUMPPANUUS-
ASIAKAS ANNA HUUSKOLA
youtube.com/upmmetsa

KATSO  VIDEO: 
UPM METSÄN KUMPPANUUS-
ASIAKAS KALLE KAUPPILA
youtube.com/upmmetsa

”Kumppa
nuudessa 
parasta on 
luottamus 
ja helppous. 
Jatketaan 
samaan 
malliin!”
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NIMI: Kalle Kauppila
METSÄNOMISTAJA VUODESTA: 2002
METSÄTILAN SIJAINTI: Ikaalinen
ASUINPAIKKA: Ikaalinen

Kuka olet?
Olen 46-vuotias maanviljelijä Ikaa-
lisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo 
ja 17- ja 18-vuotiaat lapset. Asumme 
maaseudulla vuonna 1540 rakenne-
tulla sukutilalla, jonka ostin isältäni 
vuonna 2002. 
Miten kuvailisit itseäsi 
metsänomistajana?
Olen erityisen laiska metsänomis-
taja, sillä olen ulkoistanut oikeas-
taan kaiken UPM Metsälle. Meillä on 
UPM:llä loistava yhteys henkilö, joka 
tuntee metsäni varmaan paremmin 
kuin minä itse.
Miksi UPM:n kumppaniksi?
En tiedä tarkkaa vuotta, jolloin isäni 
ryhtyi UPM:n kumppaniksi, mutta 
sen tiedän, että hän oli erittäin tyyty-
väinen. Minulla ei ollut tarvetta vaih-
taa yhteistyökumppania.
Mikä on ollut kumppanuudessa 
parasta?
Luottamus ja helppous. Jos minusta 
ei ole kuulunut hetkeen, yhteyshen-
kilömme soittaa perään ja kysyy, 
pitäisikö metsässä tehdä jotain. 
Tärkeää on myös se, miten UPM:n 
ammattilaiset osaavat katsoa tule-
vaisuuteen ja ohjeistaa kestävään 
metsänhoitoon.
Mitä toiveita sinulla on UPM:lle?
Jatketaan samaan malliin! Olen ollut 
erittäin tyytyväinen siihen, miten 
homma on toiminut.
Metsässä minulle tärkeintä on:
Ykkösenä on tietenkin tuotto. Ilman 
metsistä saatavaa pääomaa olisi 
ollut mahdotonta pyörittää tilan 
toimintaa.

NIMI: Anna Huuskola
METSÄNOMISTAJA VUODESTA: 2014
METSÄTILAN SIJAINTI: Luhanka
ASUINPAIKKA: Tammijärvi

Kuka olet?
Olen 28-vuotias maatalousyrit-
täjä. Harrastan käsitöitä ja hevosia. 
Asumme puolisoni kanssa koti-
tilallani, jossa kasvatamme nautoja 
ja lampaita metsänhoidon lisäksi. 
Minulle on ollut nuoresta asti selvää, 
että jatkan vanhempieni työtä tilalla. 
Olen aina rakastanut eläimiä ja kas-
vanut maatilan elämäntyyliin. 
Miten kuvailisit itseäsi 
metsänomistajana?
Perinteinen ja metsää kunnioit-
tava. Metsät ovat olleet suvullamme 
monen sukupolven ajan. Metsän-
hoito on tullut verenperintönä, sillä 
olen kulkenut metsissä pienestä asti 
ja ollut mukana raivaamassa ja istut-
tamassa. Metsät alkavat takapihal-

tamme, joten minulla on hyvä tun-
tuma siitä, mitä niissä tapahtuu.  
Miksi UPM:n kumppaniksi?
Vanhempani tekivät yhteistyötä 
UPM:n kanssa, joten valinta oli 
helppo. Olen pitänyt erityisesti 
UPM:n bonusjärjestelmästä, joka 
tuottaa rahanarvoista etua. Tiedän 
hommien hoituvan sovitusti.
Mikä on ollut kumppanuudessa 
parasta?
Hyvä yhteistyö, jatkuvuuden 
 periaate, edut ja se, että saan asioida 
tuttujen ja luotettavien ihmisten 
kanssa.
Mitä toiveita sinulla on UPM:lle?
Toivon, että henkilökohtainen pal-
velu jatkuu. Paikalliset organisaatiot 
tuntevat ihmiset ja metsät, ja siitä on 
suuri hyöty kaikille.
Metsässä minulle tärkeintä on:
Haluan, että metsä kasvaa ja voi 
hyvin. Pyrimme hoitamaan metsiä 
niin, että ne säilyttävät arvonsa.
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UPM KASVU 
-KUMPPANUUS 

TARJOAA METSÄN-
OMISTAJALLE 

ENEMMÄN ETUJA
UPM Kasvu -kumppanuusasiakkaana saat sekä aineellista että 

aineetonta hyötyä, arvokasta tietoa ja henkilökohtaista palvelua, jonka 
tavoitteena on metsäomaisuutesi vastuullinen hoito. Haluamme, että 

saat parhaan mahdollisen tuoton metsäomaisuudellesi.
TEKSTI TI INA KATRI INA TIKKANEN | KUVA  ANTTI VETTENRANTA

KUMPPANUUS KUMPPANUUS

Luotettava tieto ja oikea- aikainen metsänhoito 
takaavat metsän kasvun sekä metsäomaisuudesta 
saatavan hyvän tuoton. UPM Kasvu -kumppanuu-
teen kuuluvat etuudet tarjoavat asiakkaille alan 
parhaan asiantuntijuuden sekä moderneimmat, 
digitaaliset työkalut metsäomaisuuden vaivatto-
maan hoitoon.

UPM Kasvu -kumppanuus huomioi vastuul-
lisuuden useasta eri näkökulmasta. Se on osa 
UPM:n strategiaa, jolla luomme fossiilisista raaka- 

aineista riippumatonta tulevaisuutta ja hyödynnämme puuta innovatii-
visesti ja kestävästi yhteiskunnan, talouden ja luonnon parhaaksi. Näin 
turvataan metsäomaisuuden vakaa kasvu tuleville sukupolville.

 
JOULUKUUN alussa astui voimaan uusi UPM Kasvu -kumppanuus, jonka 
merkittävä osa ovat asiakkaille maksettavat reilut bonukset. Kumppanuus 
sisältää neljä etutasoa. Asiakkuuden etutaso lasketaan kuluneen viiden 
vuoden euromääräisestä asioinnista. 

Metsänomistaja 
Sirkka Karlsson 
arvostaa kumppa-
nuudessa luotetta-
vuutta. 
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Asiointisi viimeisen
viiden vuoden 
aikana

Bonus €/m3

Edut

< 20 000 €

–

20 000 €

1 €/m3 1,5 €/m3 1,8 €/m3

100 000 € 300 000 €

• PLATINA-tason   
kutsuvierastilaisuus

• UPM:n asiantuntija   
metsävarallisuutesi   
omistusjärjestelyihin

• Henkilökohtainen metsäasiakasvastaava 
• Puun menekkitakuu
• Puukaupan ennakkorahoitus 80 %
• Ajankohtaiset tapahtumat

• Metsäomaisuuden suunnitelmallinen hoito
• Uusi metsäsuunnitelma edullisemmin
• Metsävarallisuutesi omistusjärjestelyt ja arviot   

lakiasiantuntijaverkoston kautta

• Laajimmat työkalut verkkopalvelussa 
• KULTA-tason seminaarimatka
• KULTA-tason asiakastilaisuudet

• Puukaupan hinnantarkistus
• Asiantuntijaseminaari
• Asiakastilaisuudet verkossa
• Bonukset asiointiin perustuen

Voit liittyä maksutta PEFC™-metsäsertifiointiin tai FSC®-sertifiointiryhmäämme, kun olet solminut 
kumppanuussopimuksen kanssamme. Maksamme FSC-ryhmäsertifioidusta puusta hintalisää.    
(FSC C109750)

Uudistuksen myötä mak-
samamme bonukset kas-
vavat merkittävästi. 
Kyseessä on huomattava 
investointi asiakkaisiin.”

KUMPPANUUS KUMPPANUUS

Asioinnissa huomioidaan sekä puukaupat että 
metsänhoitotyöt. Mitä enemmän kumppani keskit-
tää metsäasiointiaan UPM:lle, sitä parempia etuja 
hänelle on tarjolla.

Hopea-tason raja asioinnissa on 20 000 euroa, 
Kulta-tason 100 000 euroa ja Platina-tason raja 
300 000 euroa kuluneen viiden vuoden aikajaksolla 
 tarkasteltuna. Etutaso muuttuu heti, kun euromää-
räinen asiointi yltää seuraavaan tasoon.

UPM Kasvu -kumppanuussopimuksen solmimi-
nen ja sen myötä ensimmäiselle Kasvu-tasolle pää-
seminen antaa metsänomistajalle jo paljon etuja, 
kuten henkilökohtaisen metsäasiakasvastaavan, 
jonka avulla on tavoitteena saada metsäomaisuu-
delle paras mahdollinen kasvutuotto. 

”Kumppanuussopimuksen solmiminen ei kui-
tenkaan vielä edellytä puukaupan tekemistä”, tar-
kentaa UPM Metsän asiakkuuspäällikkö Jarmo 
Hakala.

Kun asiointia kertyy vähintään 20 000 euron 
arvosta, kumppani siirtyy automaattisesti Kasvu- 
tasolta Hopea-tasolle. Hopea-tasolla kumppani 
alkaa saada myös taloudellisia etuja, kuten bonuk-
sia, joita hän voi käyttää valitsemiinsa metsähoito-
palveluihin, esimerkiksi metsänuudistamiseen tai 
taimikonhoitoon. 

Puukaupasta maksettava bonus määräytyy 
etutason mukaisesti jokaisesta puukaupasta. 
Hopea-tasolla bonusta maksetaan yksi euro per 
kuutio, Kulta-tasolla 1,50 euroa ja Platina-tasolla 
1,80 euroa per kuutio.

”Uudistuksen myötä maksamamme bonuk-
set kasvavat kokonaisuudessaan merkittävästi, ja 
kyseessä on puoleltamme huomattava euromääräi-
nen investointi asiakkaisiin.”

KUMPPANI saa myös aineettomia etuja. 
”Aineettomiin etuihin kuuluvat kaikilla kump-

panuustasoilla muun muassa metsäomaisuuden 
suunnitelmallinen hoitaminen sekä metsänomis-
tajille suunnattu ajankohtainen tieto ja hyödylliset 
tapahtumat”, Hakala luettelee.

Kasvu-kumppanuuteen lukeutuu olennai-
sena osana metsäasiakasvastaavien kumppaneille 
 tarjoama henkilökohtainen palveluaika.

”Tahdomme tietää, millaisia tarpeita kumppa-
neillamme on, ja palvella heitä niiden mukaisesti.”

Kumppanuusasiakas voi miettiä yhdessä metsä-
asiakasvastaavan kanssa, mitä hänen kannattaisi 
tehdä saadakseen metsästään parhaan tuoton.

”Tarjoamme aktiivisesti tietoa ja erilaisia vaih-
toehtoja kumppaneillemme, mutta heillä itsellään 
säilyy tietysti aina päätösvalta siinä, mitä he metsä-
omaisuudellaan tekevät ja kuka metsää hoitaa mis-
säkin asiassa. Jotkut haluavat esimerkiksi tehdä 
metsänhoitotoimenpiteitä itse.”

Tiedon jakamiseen ja entistä laadukkaampien 
palvelujen tarjoamiseen liittyvät myös moder-
nit verkkopalvelut, jotka ovat laajimmat Kulta- ja 
 Platina-tasojen asiakkailla. 

Kumppani voi katsoa verkkopalvelusta, miten 
paljon suunnitellusta metsäkaupasta olisi tiedossa 

bonuksia ja miettiä, miten hän haluaa käyttää 
rahanarvoiset etunsa.

”Verkkopalvelujemme edistyksellisyyden 
ja helpon käytettävyyden myötä tapaamisaika 
 metsä asiakasvastaavan kanssa ei kulu taulukoiden 
läpikäymiseen.”

Kulta- ja Platina-asiakkaille on tiedossa myös 
kutsuvierastilaisuuksia ympäri Suomen.

UPM Kasvu -kumppanuudesta saat lisätietoa 
metsäasiakasvastaavilta, jotka palvelevat alueensa 
kaikkia metsänomistajia. Metsäasiakasvastaavaan 
voit ottaa yhteyttä asiakas palvelun tai UPM Metsä 
-verkkopalvelun kautta.

”Haluamme panostaa metsänomistajien 
 palvelemiseen. Metsä ja sen omistajat ovat meille 
tärkeitä.”

UPM KASVU -KUMPPANUUS
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Metsuri Timo Eronen 
tekee riistatiheikköä 
harvennushakkuun 
ennakkoraivauksen 
yhteydessä UPM:n 
metsään Tohmajär-
vellä.

1 
Jätä osa raivaamatta

Riistatiheikkö on metsänkäsittelyssä säästet-
tävä puuryhmä, jonka koko voi vaihdella muuta-
man puun ryhmästä 1–2 aariin. Se perustetaan 
yleensä taimikon perkauksen tai harvennushak-

kuun ennakkoraivauksen yhteydessä. Riistatiheikköön jäte-
tään erikokoista ja monilajista puustoa.

Mieti raivatessasi, mitkä puuryhmät voisi jättää eläinten 
suojapaikoiksi. Muutaman puun ryhmäkin riittää. Alikasvos-
kuusista muodostuu varttuneeseen metsään usein luontaisia 
tiheikköjä. Riistatiheikköjä voi jättää myös uudistushakkuun 
ennakkoraivauksessa. 

2 
Suosi kosteita paikkoja

Riistatiheikölle löydät usein luontaisen paikan 
kosteasta painanteesta tai ojan reunalta. Muita 
sopivia paikkoja ovat esimerkiksi korvet, pelto-
jen reunavyöhykkeet, leppä- ja haaparyhmät, 

kallioiden laiteet sekä kiviset tai muut hankalasti hakattavat 
maastokohdat. 

Tiheikköjä kannattaa sijoittaa myös taimikkokuvioiden 
reunoille. 

3 
Riistatiheikkö sopii kuusikkoon

Kuusi on riistatiheikköjen tärkein puulaji, sillä 
sen maahan asti ulottuvat oksat tarjoavat hyvää 
suojaa monille eläimille. Erityisesti kanalinnut, 
kuten riekko, teeri ja pyy, etsivät suojaa tihei-

köistä. Niissä viihtyvät myös jänikset ja muu pienriista. 
Talvisin riistatiheikköön johtavat usein peurojen ja hirvien 

jäljet. Tiheiköstä saattaa löytyä myös pikkulinnun pesä.

Suojaa ja 
ravintoa 
Riistatiheikkö tukee metsän 
monimuotoisuutta. Pienellä vaivalla saat 
mieluisan elinympäristön linnuille ja 
nisäkkäille – ja iloisen mielen itsellesi.
TEKSTI JA KUVAT MARKKU PULKKINEN

METSÄHOMMISSA RIISTATIHEIKKÖ 

Erityisesti metsäkanalinnut, 
kuten teeri, löytävät suoja- ja 
lepopaikkoja riistatiheiköistä.

Metsänomistaja ei juuri menetä 
tulevia puunmyyntituloja, sillä 
riistatiheikkö voi olla pienikin.

Kuusen alaoksat 
tarjoavat hyvää suojaa 

jäniksille ja linnuille.

3 ×
TEE RIISTATIHEIKKÖ

KATSO  VIDEO: 
PERUSTA RIISTATIHEIKKÖ
youtube.com/upmmetsa
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Tuhoja 
tiedossa

TALOUS METSÄTUHOT

SUOMALAISET metsät ovat saaneet tähän 
asti olla suhteellisen rauhassa tuhoilta 
verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai 
moniin manner-Euroopan maihin.

Ilmasto- ja säätekijät ovat yleisesti 
suurin metsätuhojen aiheuttaja, mutta 
myrskyt eivät ole toistaiseksi päässeet 
aiheuttamaan Suomessa kovin suurta 
hävitystä. Useimmat Atlantilta tulevat 
trooppisten hirmumyrskyjen jäänteet 
pysähtyvät Skandinaviaan.

”Maantiede suojelee meitä. Myrskyt 
ehtivät yleensä laantua ennen kuin ne 
rantautuvat tänne”, sanoo UPM Metsän 
metsänhoidon kehityspäällikkö Heli 
Viiri.

Ilmastonmuutos kuitenkin muuttaa 
sääolosuhteita myös meillä, ja sillä on 

väistämättä vaikutus metsätuhoihin. 
Sään ääri-ilmiöt, kuten rajut myrskyt, 
voivat yleistyä täälläkin.

”Lisäksi talvet saattavat muuttua 
lumettomiksi, eikä maahan tule enää 
routaa. Puut ovat alttiimpia kaatumaan 
talvimyrskyissä, kun juuret eivät ole 
ankkuroituneet jäiseen maahan”, muis-
tuttaa Metsäkeskuksen metsänhoidon 
asiantuntija Pekka Kuitunen.

Meillä metsäpalotuhot ovat toistai-
seksi olleet pieniä sääolosuhteiden ja 
hyvin hoidetun palotorjunnan ansiosta. 
Kuitunen uskoo, että siihenkin on 
tulossa muutos.

”Ilmaston lämpenemisen myötä riski 
metsäpaloihin kasvaa, kun kesistä tulee 
kuumempia ja kuivempia.”

SUOMESSA mittavia metsätuhoja aiheut-
tavat myös tuhoeläimet. Niistä talou-
dellisesti merkittävin on hirvi, joka syö 
eritoten mäntyjen taimia. 

Hirvieläin tuhojen välttämiseksi 
täällä on suosittu viime vuosina kuusen 
 viljelyä. Heli Viiri näkee kuusivaltai-
suuden suurena uhkana muuttuvassa 
ilmastossa.

”Kuusi on puistamme se, joka tulee 
kärsimään eniten ilmastonmuutok-
sesta.”

Viiri viittaa eritoten hyönteistuho-
laisiin, joita muuttuva ja lämpenevä 
ilmasto tulee suosimaan.

Tällä hetkellä yksi metsien suu-
rimmista uhista on kaarnakuoriai-
siin  kuuluva kirjanpainaja, jonka 

 lempiruokaa ovat ikääntyvät kuusimet-
sät. Se käyttää ravinnokseen ensisi-
jaisesti vahingoittuneita puita, mutta 
populaation kasvaessa se voi iskeytyä 
myös terveisiin puihin. 

Laji on termofiili eli se pitää läm-
möstä, auringosta ja kuivuudesta. 

”Ilmaston lämpeneminen palvelee 
sitä kahdella tavalla. Sääoloista tulee 
sille lisääntymisen kannalta suotuisam-
mat vähitellen koko maassa, ja toisaalta 
kuivuudesta stressaantuneet puut ovat 
heikompia vastustamaan lajin invaa-
siota”, Kuitunen sanoo.

ONGELMIA koituu lisäksi  kuusen- 
ja  männynjuurikäävästä, sillä ne 
 aiheuttavat puihin lahovikaisuutta. 

 Kuusimetsiä tuhoavan kuusenjuuri-
käävän vahingot ovat jo nyt arviolta 
ainakin yli 50 miljoonan euron vuosita-
solla.

”Juurikääpä hyötyy ilmaston lämpe-
nemisestä, joten sen aiheuttamat tuhot 
tulevat todennäköisesti lisääntymään”, 
Viiri sanoo.

Hän kuitenkin luottaa siihen, että 
suomalaiset metsät menestyvät tule-
vaisuudessakin. Niiden suurin vahvuus 
tuhoja vastaan on ollut kuluneina vuosi-
kymmeniä aktiivinen ja kestävä metsän-
hoito.

”Meillä ymmärretään metsän talou-
dellinen arvo. Se motivoi metsänomis-
tajia pitämään omaisuudestaan hyvää 
huolta.”

Kuusenjuurikääpä 
 tulee lisääntymään. 
Sen aiheuttamat 
 vahingot ovat jo nyt 
yli 50 miljoonan 
euron vuositasolla.

Suomi on ollut tähän asti melko hyvin suojassa 
metsätuhoilta, mutta niiden määrä lisääntyy. Onneksi 

metsillä on tuhoja vastaan merkittävä etu.
TEKSTI  MALLA MURTOMÄKI | KUVA  VASTAVALO

HELI VIIRI
Metsänhoidon 
kehityspäällikkö, 
UPM Metsä

PEKKA KUITUNEN
Metsänhoidon 
asiantuntija, 
Metsäkeskus
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NÄIN SUOJAAT 
METSÄSI

Olen 78-vuotias ja omistan Mikkelissä sijaitse-
van 50 hehtaarin metsätilan. Minulla on yksi 
lapsi, ja minun on jo pitkään pitänyt lahjoittaa 
tila hänelle. Tilan arvo on noin 200 000 euroa. 
Kannattaisiko minun lahjoittaa tila vai jättää 
se perinnöksi?

Tilanne kuulostaa aika tavalliselta. Metsien siir-
to hallitusti seuraavalle polvelle on hyvää talouden-
pitoa, kun perheen tilanne sen mahdollistaa. 

Metsätalouden vetovastuun vaihtaminen sekä 
rahoituksen ja verotuksen suunnittelu onnistuvat 
paremmin, kun luopuja ja jatkaja ovat saman pöy-
dän ääressä. Monelle sukupolvenvaihdos on myös 
tunnepuolella merkittävä ja huojentava – jopa juh-
lallinen – kokemus. 

Koska metsätilan lahjoitus on ollut teillä jo pit-
kään mielessä, se kyllä kannattaa toteuttaa. Hyvänä 
uutisena vielä se, että vuoden 2017 alussa säädettiin 
tuloverotukseen metsälahjansaajalle uusi metsä-
lahjavähennys. Perintösaanto ei luonnollisesti oi-
keuta metsälahjavähennykseen.

Paljonko verovähennyksellä säästäisi veroissa?
Karkeasti sanoen metsälahjavähennyksessä on 

kyse siitä, että metsää lahjaksi saaneelle henkilöl-
le muodostuu maksamansa lahjaveron perusteel-
la vähennyspohja, jolla lahjansaaja voi alentaa puun 
myyntitulon verotustaan. 

Metsälahjavähennys myönnetään kuitenkin vain 
niistä metsälahjoista, jotka ylittävät tietyn kynnys-
arvon. Tässä tapauksessa näin on.

Mikkelissä sijaitsevasta 50 hehtaarin ja 200 000 
euron arvoisesta metsätilasta lahjavero olisi   
2 2 100 € ja metsälahjavähennyspohja 31 935 €. 
Puun myynnin verosäästö 30 % verokannalla vä-
hennyspohjasta olisi 9 580 €. 

Verottaja ikään kuin antaa hyvitystä tuloverosta 
lahjaveroa vastaan. Verotettavaa puunmyyntituloa 
tarvitaan kaikkien muiden metsätalouden vähen-

nysten jälkeen  yhteensä 63 870 €, koska vähennystä 
voi tehdä verovuonna enintään 50 % metsätalouden 
puhtaasta pääomatulosta. Vähennyspohja on käy-
tettävä viimeistään 15. verovuotena sen vuoden jäl-
keen, jona lahjoitus on tehty.

Voisiko tyttäreni maksaa lahjaverot puun-
myyntituloilla ja tehdä siitä metsälahjavähen-
nyksen?

Hyvä kysymys! Metsälahjansaajan tulee ensin 
varmistua siitä, että oikeus metsälahjavähennyk-
seen on muodostunut samalle verovuodelle, jolloin 
metsälahjansaaja saa puunmyyntituloa. Ongelma 
liittyy lahjaverotuksen toimittamisen epämääräi-
sen pitkään kestoon. 

Oikeus metsälahjavähennykseen edellyttää, että 
lahjansaaja on maksanut metsästä määrätyn lahja-
veron. Oikeus metsälahjavähennykseen syntyy sille 
verovuodelle, jona lahjavero maksetaan. 

Jos kyseisen lahjaveron maksuerät kohdentu-
vat useammalle kalenterivuodelle, muodostuu met-
sälahjavähennyspohjaa jo sille kalenterivuodelle, 
jonka aikana ensimmäinen maksuerä maksetaan. 

Jos loput maksuerät maksetaan seuraavan ka-
lenterivuoden puolella, päivitetään metsälahjavä-
hennyspohja maksetun lahjaveron yhteismäärän 
perusteella. Verovuonna tehtävän vähennyksen on 
oltava vähintään 1 500 euroa.

Jos metsälahjasta määrätyn lahjaveron maksue-
rien eräpäivät ajoittuvat lahjan saamista seuraa-
van kalenterivuoden puolelle, voi metsälahjavähen-
nyspohjan muodostumista tarvittaessa jouduttaa 
maksamalla verot heti lahjan saantivuoden aikana 
ennen eräpäivää.

Lopuksi ripaus oikeustaloustiedettä. Lahjansaa-
jan metsämäärän eli metsän arvon kasvaessa lahjaa 
kohti myös vähennysoikeuden tuoma suhteellinen 
säästö lahjaverosta voimistuu! Metsälahja kesyttää 
verokarhun -ilmiö sen käsittääkseni selittää.

Metsälahja kesyttää verokarhun

HEIKKI KALVILA
Tuotepäällikkö, 

metsävarallisuuspalvelut
UPM Metsä

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan tuloverolakiin säädetty 
metsälahjavähennys. Uutta siinä on se, että metsää lahjaksi 
saaneelle henkilölle muodostuu tietyin edellytyksin lahjaveron 
perusteella vähennyspohjaa puun myyntitulon verotukseen. 
Metsäkeskus ylläpitää verkkosivuillaan laskuria, jolla voi 
arvioida metsälahjaan liittyvää metsälahjavähennystä. 

TALOUS METSÄTUHOT NEUVONANTAJA TALOUS

METSÄÄ voi suojella tuhoilta hyvällä 
metsänhoidolla: tekemällä harven-
nukset ja uudistukset ajoissa ja pitä-
mällä taimikoista huolta. Jos hakkuita 
tehdään  lämpötilan ollessa nollan ylä-
puolella, kannot pitää käsitellä ennak-
kotorjuntana juurikäävän varalta. 

Jos kaatuneita ja vahingoittuneita 
puita on yli 20 mottia, ne pitää poistaa 
metsästä, jotta tuholaiset eivät leviä. 

”Metsätuholaki uudistuu pian. 
Kuusien poiskorjaamisen aikarajaa 
kiristettäneen osassa Väli-Suomea. 
Männyn mottimääräinen raja puuta-
varan poiskuljet-
tamiselle tullee 
nousemaan 50 
kuutiometriin”, 
sanoo UPM Met-
sän metsänhoidon 
kehityspäällikkö 
Heli Viiri.

Keskeistä 
metsätuhojen 
ehkäisemisessä on se, että valitaan 
kasvupaikalle sopivia lajeja ja lisätään 
sekametsän osuutta. Eri-ikäisraken-
teinen metsänkasvatus saattaa Viirn 
mukaan jopa lisätä tuhoriskejä.

”Jos metsässä kuljetaan 10–15 vuo-
den välein raskailla koneilla, tehdään 
juuristo- ja runkovaurioita, jotka altis-
tavat puut tuholaisille.”

Eniten metsätuhoja aiheuttavat 
elottomat tekijät, kuten myrskyt ja 
lumi. Aina tuhon aiheuttaja ei selviä. 

”Siksi tilastot ovat vääristyneitä 
varsinkin kirjanpainajan ja juurikää-
vän aiheuttamissa tuhoissa.”

Mitkä ovat parhaita keinoja ehkäistä metsätuhojen riskiä? Yksi tärkeimmistä on 
sekametsän lisääminen. 

Eniten 
metsä
tuhoja 
aiheuttavat 
elottomat 
tekijät.

LAATUA HUONONTAVIEN METSÄTUHOJEN AIHEUTTAJAT 
SUOMEN TALOUSMETSISSÄ 2015–2019

LAATUA HUONONTAVAT TUHOT 
SUOMEN TALOUSMETSISSÄ

520 000 
hehtaarilla oli 
havaittavissa hir
vieläinten aiheut
tamia metsikön 
laatua alenta
via tuhoja vuo
sien 2009–2013 
 inventoinnissa.

 =  Täydelliset 
tuhot

 =  Vakavat 
tuhot

 =  Lievät 
tuhot

 =  Todettavat 
tuhot

LÄHTEET: Luonnonvarakeskus

Metsä
lahjamäärän 
kasvaessa 
myös vähen
nysoikeuden 
tuoma 
suhteelli
nen säästö 
lahja verosta 
voimistuu.

125 000 
kilometrin met
sätieverkosto 
on yksi metsien 
hyvinvoinnin kul
makivistä. Kaa
tuneet puut saa
daan kerättyä 
niiden ansiosta 
tehokkaasti pois.

4,2 % Tunnistamaton tuho

*Abioottisilla tuhoilla tarkoitetaan 
elottomien tekijöiden aiheuttamia 

tuhoja, esimerkiksi säätä. 
**Kilpailu elintilasta tarkoittaa sellaista 

tuhoa, jossa liian tiheässä kasvavat puut 
aiheuttavat mekaanista tuhoa toisilleen.

2014–18

4 599 000 ha 4 091 000 ha

338 000 ha

18 000 ha

2009–13

4 835 000 ha 3 944 000 ha

529 000 ha

34 000 ha

2004–08

4 085 000 ha 4 089 000 ha

541 000 ha

38 000 ha

8,3 %
Abioottiset 

tuhot*

0,9 % Ihmisen aiheuttamat tuhot
2,7 % Selkärankaisten aiheuttamat tuhot

0,2 % Hyönteistuhot
2,6 % Sienituhot

0,7 % Kilpailu elintilasta**

80,3 % 
Tuhoa ei havaittu tai 

tuho on lievä

Jonkinasteisia tuho-oireita esiintyi noin joka toisessa suomalaisessa 
 talousmetsässä. Täydellisten eli metsikön välitöntä uudistamista vaati-
vien tuhojen osuus oli vain 0,2 prosenttia.
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MUUTTUVA MAAILMA TULEVAISUUDEN METSÄT

Ainakin metsiä hyödynnetään nykyistä monimuotoisemmin, 
ja niiden täytyy kestää paremmin sään ääri-ilmiöitä. 

Metsäteollisuus ei kuitenkaan katoa minnekään.
TEKSTI ANNA GUSTAFSSON | KUVAT  VASTAVALO

Miltä 
metsä näyttää 

50 
vuoden päästä?

Lauri Hetemäki ei hätkähdä kysy-
mystä metsien kohtalosta puolen 
vuosisadan päästä. Metsien kierto-
ajassa se on lyhyt aika, hän muistut-
taa. Hetemäki on Helsingin yliopis-
ton maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan työelämäprofessori ja 

Euroopan metsäinstituutin vanhempi tutkija.
”Kuusi ja mänty ovat Suomessa vallitsevat puu-

lajit myös 50 vuoden kuluttua. Sekametsien määrä 
kasvaa, joskin on vaikea ennakoida, kuinka paljon.”

Kuluttajat ja poliitikot vaativat nyt nopeita rat-
kaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

”Suojelupinta-alaa ja hiilinielujen määrää pitäisi 
pikaisesti kasvattaa. Aina ei muisteta, että lyhyen 
tähtäimen politiikkatoimet eivät sovellu metsiin, 
vaan niitä pitää katsoa pitkällä aikavälillä.”

Hiilinielujen kasvattaminen ja biodiversiteetin 
tukeminen ovat tärkeitä toimia. Vielä tärkeämpää 
on Hetemäen mukaan fossiilisiin raaka-aineisiin 
sekä resurssitehottomuuteen nojaavaan talouden 
uudistaminen. 

”Nykyinen talousmalli on yksinkertaisesti rikki.”
Metsää tarvitaan vielä 50 vuoden päästäkin, 

koska fossiiliset raaka-aineet korvataan tulevai-
suudessa yhä useammin puupohjaisilla tuotteilla. 
Raaka-aineiden haaskaukseen ei tulevaisuudessa 
ole varaa.

”Metsillä on merkittävä rooli siinä, että Euroo-
passa päästään Pariisin ilmastosopimuksen tavoit-
teisiin. Metsien rooli tulee muuttumaan, koska 
nykyinen järjestelmä pitää ajaa alas ja kiertota-
loutta on parannettava.” 

KESKEINEN kysymys on, miten käyttää metsiä 
tehokkaasti ja parantaa samanaikaisesti niiden 
luontoarvoja ja hiilensitomiskykyä. Tulevaisuuden 
metsiä käytetään monipuolisesti, Hetemäki arvioi. 
Osaa hyödynnetään puuntuotannossa, osa on koko-
naan tai osittain rauhoitettuja. 

”Näyttää siltä, että EU:n alueella suojeltava 
metsäpinta-ala tulee lisääntymään. Samaan aikaan 
metsäteollisuuden käyttöön tarkoitetun puun 
volyymi ei laske, koska puunkasvatus ja -tuotanto 
tulevat olemaan nykyistä tehokkaampia.”

Metsäteollisuus joutuu sopeutumaan muu-
toksiin. Tulevaisuudessa viestintään käytettävän 
paperin määrä pienenee. Sen sijaan digitalisaatio ja 
uudet kulutustottumukset lisäävät pakkaustarvik-
keiden ja esimerkiksi tarrojen kulutusta. 
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Puurakentaminen lisääntyy, ja tekstiilikuitu 
tulee yhä useammin metsästä. Erityisesti polyes-
teriä tullaan korvaamaan puukuidulla. Samoin käy 
ainakin osittain puuvillalle, jonka kasvatus vaatii 
paljon vettä, maata ja torjunta-aineita.  

Tulevaisuudessa taloussektori tulee olemaan yhä 
useammin mukana vaalimassa monimuotoisuutta. 

”Regulaatio sekä rahoitusmarkkinat palkitsevat 
niitä toimia ja investointeja, jotka auttavat irtautu-
maan fossiilista raaka-aineista.”

Suomi on ollut Hetemäen mukaan edelläkävijä 
esimerkiksi metsien suojelussa. Metso-ohjelman 
kautta metsänomistaja voi saada korvauksia suojel-
tavaa aluetta vastaan. 

”Tällaisten järjestelmien käyttö ja mittakaava 
tulevat kasvamaan tulevaisuudessa.”

GLOBAALILLA tasolla metsien suurin ongelma on 
metsäkato. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa metsiä 
on hävinnyt  YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö 
FAO:n tietojen mukaan kuluneen kolmenkymme-
nen vuoden aikana 177 miljoonaa hehtaaria. Määrä 
vastaa noin 90 prosenttia EU:n metsäpinta-alasta. 
Syynä ovat metsien muuttaminen maatalous-
maaksi, kaupungistuminen sekä laittomat hakkuut. 

”Metsiin kohdistuu tule-
vaisuudessa yhä enemmän 
paineita. Tällöin tarvi-
taan nykyistäkin resurssi-
viisaampaa metsien käyttöä. 
Maailman metsistä vain neljä 
prosenttia on EU:ssa, mutta 
EU:n osuus maailman metsä-
teollisuuden viennin arvosta 
on yli 40 prosenttia. Tehokas 

ja laadukas metsänhoito ja metsäteollisuus voivat 
tuottaa hyviä tuloksia pienellä pinta-alalla.”

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat säiden ääri-
muodot, kuten myrskyt, kuivuus ja metsäpalot, 
tuhoavat metsiä. Tuholaisten aiheuttamien tuho-
jen lisääntymisestä on jo näyttöä Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa. 

Metsätuhojen minimointi ja niihin sopeutumi-
nen tulevat olemaan tärkeä osa metsänhoitoa.

”Monimuotoinen sekametsä on vähemmän 
herkkä niin ilmastonmuutoksen aiheuttamille 
tuhoille kuin muillekin olosuhteiden muutoksille. 
Meidän tulisikin järjestelmällisesti pyrkiä lisää-
mään sekametsien osuutta nyt kovin kuusi- ja män-
tyvaltaisissa metsissämme.” 

MUUTTUVA MAAILMA TULEVAISUUDEN METSÄT

”50 vuoden 
päästä met
sissämme 
on paljon 
nykyistä 
enemmän 
lehtipuita.”

KARI T. KORHONEN
Johtava tutkija

Luonnonvarakeskus

METSIEN TULEVAISUUS NÄIN SUOMESSA

 Globaalilla 
tasolla 
metsien 
suurin 
ongelma on 
metsäkato. 

Suomessa on yli sadan vuoden kokemus met-
sänhoidosta. Miten se näkyy täällä?

Vielä 1960-luvulla 16–20 prosenttia Suomen 
metsistä oli vajaatuottoisia. Tuolloin aloitettu 
metsien uudistaminen, oikeiden puulajien valinta 
oikeille kasvupaikoille ja metsäalan kasvattaminen 
näkyivät puun määrän kasvuna. Puuston määrä on 
kasvanut viime vuosikymmeninä vielä lisää. 

Luontoarvot huomioitiin Suomen lainsäädän-
nössä jo 1990-luvulla, mutta nyt kehitystarpeita 
tulee pitkälti maamme ulkopuolelta. Metsien 
osalta EU:n biodiversiteettistrategian linjaukset 
kohdistuvat etenkin Pohjoismaihin, koska täällä on 
paljon metsää. Tämä kehitys tulee voimistumaan 
ja vaatii Suomelta kykyä toimia kansainvälisessä 
yhteistyössä, jotta saamme näkökulmamme esille. 

Miten voimme varautua ilmastonmuutokseen?
Toistaiseksi olemme hyötyneet ilmaston lämpe-

nemisestä, kun kasvukausi on pidentynyt, mutta 
ilmastonmuutos  vaikuttaa varmasti 50 vuoden 
päästä siihen, miten metsiä hoidetaan.

Vielä 1980-luvulla metsissä tehtiin tyypillisesti 
kolme harvennusta kiertoajan aikana. Nykyisin 
niitä tehdään yksi tai kaksi, jolloin metsä on jo 
päässyt tiheäksi. Uskon, että 50 vuoden päästä jou-
dutaan palaamaan tiheämpään harvennusväliin. 

Yksi ilmaston lämpenemisen seurauksista on 
kuivuuden lisääntyminen. Suomessa nuorissa tai-
mikoissa on erittäin paljon kuusta, jolla on suurin 
riski kuivuustuhoille. Kuusen pinnallinen juuristo 
ei kykene hyödyntämään syvällä olevaa pohjavettä. 
Pystyyn kuivuneita kuusia nähtiin jo kesällä 2010. 

Kuusi on riskialtis myös kirjanpainajatoukan 
aiheuttamille tuhoille, ja kuivuuden aiheuttama 
stressi pahentaa tuhojen mahdollisuutta. 

Lämmön myötä voi tulla uusiakin tuholai-
sia. Suomessa on alettu seurata esimerkiksi 
havununnaa. 

Pitäisikö kuusen määrää pyrkiä vähentämään?
Kuusen ylisuuri osuus metsissä on riskitekijä, 

mutta nykyisin monilla metsäomistajilla ei ole 
muuta vaihtoehtoa kuin uudistaa kuusella. Monilla 
alueilla hirvet syövät männyt ja katkovat koivut 
niin, ettei niistä saa kunnon tukkipuuta. 

Kuivuusriskin vuoksi kasvupaikan valinta 
oikealle puulajille korostuu. Tuhoja on kuitenkin 
vaikea ennakoida, ja siinä mielessä sekametsä on 
turvallinen vaihtoehto metsänomistajille. 

Miltä suomalaiset metsät näyttävät 50 vuoden 
päästä? 

Nykyinen kuusitaimikko on ainakin Etelä-Suo-
messa silloin jo varsin järeää puustoa. Uskon, että 
metsän uudistaminen tapahtuu entistä monipuoli-
semmilla lajeilla. 

Jos metsiä käsitellään siten kuin Luken laskel-
mat suurimmasta ylläpidettävissä olevasta hakkuu-
määrästä olettavat, kuusen määrä nousisi Etelä- 
Suomessa selvästi nykyisestä ja männyn laskisi. 

Ilmaston lämmetessä lehtipuuston kasvuedelly-
tykset paranevat. Uskon, että hirvieläinkannat saa-
daan kuriin, ja 50 vuoden päästä meillä on metsissä 
paljon nykyistä enemmän lehtipuuta.

Mitkä globaalit megatrendit näkyvät suoma-
laismetsissä 50 vuoden päästä?

Väestönkasvun vuoksi tulee pulaa ruoantuo-
tantoon sopivista kasvupaikoista. Viljelymetsäta-
louden merkitys kasvaa, sillä luontaiseen uudis-
tumiseen verrattuna jalostetut taimet lähtevät 
nopeammin ja varmemmin kasvuun. Tällöin kier-
toaikakin lyhenee ja tuhojen riski pienenee. 

Suomessa on kyetty kasvattamaan metsää valta-
vaksi hiilivarastoksi ja samaan aikaan tuottamaan 
uusia puuhun perustuvia tuotteita. 

Uskallan ennakoida, että puulle on kysyntää 50 
vuoden päästäkin. 

Suomalainen metsä 
sopeutuu muutoksiin

Suomalaisen metsänhoidon pitkä historia on opettanut, 
että oikeilla toimenpiteillä metsät voidaan valmistella 
tulevaisuuden haasteisiin. Suomessa hyödynnetään metsiä 
vielä 50 vuoden päästäkin, sanoo Luonnonvarakeskuksen 
johtava tutkija Kari T. Korhonen.

Osaa tulevaisuuden metsistä 
hyödynnetään puuntuotannossa, 

osa on kokonaan tai osittain 
rauhoitettuja. Kuvassa helmipöllön 

poikanen katsoo metsän 
tulevaisuutta kelokolossaan.
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LUONTO on helppo kuvaus-
kohde, joka on täynnä hienoja 
yksityiskohtia. Jos en pysähtyisi 
valokuvaamaan, en välttämättä 
huomaisi niitä. Otan paljon lähi-
kuvia sienistä, kasvien lehdistä, 
kävyistä ja oksista.

Pidän myös ihmisen ja metsän 
välisen suhteen kuvaamisesta. 
Ulkoilemme usein metsässä kol-
mivuotiaan poikani kanssa. 

Hän viilettää polkuja pitkin 
eteenpäin mutta seisahtuu välillä 
näyttämään jotain asiaa. Taltioin 
näitä pysähdyksiä. 

Parasta luontokuvauksessa on 
hetkeen rauhoittuminen.Katson 
metsästä ottamiani kuvia vasta 
kotona. Kuvista saatan nähdä 
metsän värien monimuotoisuu-
den uudella tapaa. 

On mielenkiintoista, että 
samasta kohdasta otettu kuva on 
vuodenaikojen vaihtuessa täysin 
erilainen.

Rakkain luontokuvausmuis-
toni on joogaretriitistä vuosia sit-
ten. Kurssikeskus sijaitsi metsän 
keskellä. Vapaa-ajalla samoilin 
upeassa, naavaisten puiden täyt-
tämässä metsässä ja otin kuvia. 
Niiden katsominen palauttaa 
minut yhä tuohon syksyisen 
metsän tuoksuun ja tyyneen 
tunnelmaan.”

SATU KIVIOJA-RONKAINEN
UPM Metsän sisältösuunnittelija

RAKKAUDESTA METSÄÄN LUONTOKUVAUS
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”Parasta luonto
kuvauksessa 
on hetkeen 
rauhoittuminen.”
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Tämän helpommaksi metsäveroilmoituksen tekeminen ei voi mennä! 

UPM Metsä -verkkopalvelussa metsäveroilmoituksen teko on sinulle 

kaikin tavoin vaivatonta. Kirjaamalla tapahtumia pitkin vuotta on 

metsäveroilmoituksen lähettäminen vain muutaman klikkauksen 

homma! Saat myös UPM:n maksamat metsämaksut ja veloittamat 

metsänhoitotyöt ilmoitukseesi automaattisesti.

METSÄNOMISTAJAN  
HELPOIN VEROSAVOTTA

UPM Metsä lupaa hyvää

KIRJAUDU JA TUTUSTU PALVELUUN
www.upmmetsa.fi/verkkopalvelu
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