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Aiemmin tänä vuonna julkaistiin rakkaan kilpai
lijamme UPM:n tekemä tutkimus, jossa kyselyyn 
vastanneista nuorista 40 prosenttia uskoi käyt
tä vänsä puupohjaisia tuotteita viikoittain tai 
harvemmin. Hätkähdyttävä tulos kertoo lähinnä 
siitä, kuinka huonosti puu erilaisten tuotteiden 
raakaaineena tunnetaan. 

Arkielämässä on oikeastaan mahdotonta välttää 
puusta valmistettuja tuotteita. Nehän ovat läsnä 
aamutoimista iltapalaan, jopa nukkuessa puu
sängyssä viskoosilakanaan kietoutuneena. 
”Puu on elämässä mukana” (s. 20) on arkielämän 
kertomus siitä, kuinka puupohjaiset tuotteet 
ympäröivät meitä koko ajan. Jopa hampaita 
pestäessä, eikä silloin tarkoiteta hammastikkua. 

Petrattavaa metsäalan viestinnässä on myös 
talousmetsien hoidosta kerrottaessa. Samaisessa 
kyselyssä puolet vastaajista tunnusti  tuntevansa 
metsänhoidon huonosti. Hyvä metsänhoito on 
parhaimmillaan myös hyvää luonnonhoitoa. 
Metsänomistaja Tuomas Sopanen Varkaudesta 
kertoo omassa tarinassaan hoitavansa metsiään 
ilman ehdottomuutta (s. 14). Mikkeliläinen metsä

Tuntematon puu,  
 tunteikas metsä

asiantuntija Johanna Liukkonen puolestaan 
avaa käytännönläheisesti, kuinka metsänhoito ja 
monimuotoisuus nivoutuvat yhdeksi ja samaksi 
asiaksi (s. 18).

Keskustelu metsistä, luonnosta, ilmastosta, 
ihmisistä ja taloudesta on tärkeää, ja se jatkuu var
masti. Erilaisuus rikastuttaa, niin luonnossa kuin 
kommunikoinnissakin. Välillä julkisen keskustelu
ilmapiirin kapeaalaisuus ja vastakkainasettelut 
myös harmittavat (s. 33), ja tunnustan sen myös 
omalta kohdaltani. 

Positiivinen uteliaisuus ja kuuntelu ovat tärkeä osa 
viestinnän onnistumista ja toisen ymmärtämistä. 
Pidetään aistit virkeinä niin luonnossa kuin ihmis
ten parissakin.

Hyvää lukuhetkeä Terve Metsä lehden parissa 
ja rauhallista joulunaikaa toivottaen,

Juha Hanni
päätoimittaja
Twitter @HanniJuha
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Kun Stora Enso toteuttaa taimikonhoidot, 
kuuluu palveluun myös tukihakemusten ja 
toteutusselvitysten tekeminen.

Anna palautetta lehdestä
Mistä pidit lehdessä ja mitä jäit kaipaamaan?  
Anna palautetta tästä lehdestä osoitteessa  
storaensometsa.fi/lukijapalaute  
Arvomme 31.1.2022 mennessä vastan neiden 
kesken 3 kpl Stora Enson puupohjaisesta 
bio kompo sii tista valmistettuja tuotesettejä. 
Edellisen lehden ar  von nassa onni suosi  
Ellen Hakkaraista ja Pia Leppästä Espoosta  
sekä Pentti Piriä Helsingistä.

Kemera-muutos 
kannustaa  
oikea-aikaiseen 
taimikonhoitoon
Taimikonhoitoon voi nyt hakea samalle 
kuviolle Kemera-rahaa jo seitsemän vuoden 
kuluttua tuetun varhaisperkauksen jälkeen. 
Aiemmin aikaraja oli kymmenen vuotta. 

Kemera-muutoksella halutaan tukea rästitöiden paikkaamisen 
sijaan oikea-aikaisia toimenpiteitä nuorten metsien hoidossa. 
Seitsemän vuoden aikaraja lasketaan siitä, kun tuki on maksettu 
metsänomistajalle. Kemera-tukihakemus tehdään aina ennen kuin 
työt aloitetaan. Kun Stora Enso toteuttaa taimikonhoidot, kuuluu 
palveluun myös tukihakemusten ja toteutusselvitysten tekeminen. 
Tuki on tarkoitettu vain yksityisille metsänomistajille.

Varhaisperkaus (tuki 160 €/ha)
• Vähintään 1 hehtaari (hakemus voi sisältää omis-
tajan eri tiloilta kuvioita).
• Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 hehtaaria.
• Kasvatettavan taimikon keskipituus työn jälkeen 
vähintään 0,7 metriä ja enintään 3 metriä.
• Poistuma vähintään 3 000 runkoa hehtaarilta, 
pohjoisessa Suomessa vähintään 2 000 runkoa 
hehtaarilta. 
• Työn jälkeinen tiheys on enintään 5 000 runkoa 
hehtaarilla.
• Jos taimikko on aukkoinen tai epätasainen, tuki 
myönnetään työn tehoalan mukaisena. Perkaa-
mattomat riistatiheiköt luetaan tehoalaan silloin, 
kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kymmenen 
prosenttia kuvion pinta-alasta.

Nuoren metsän hoito (tuki 230 €/ha)
• Hakemuksessa on kerralla haettava tukea 
vähintään 2 hehtaarille. Hakemus voi sisältää eri 
omistajien eri puolilla maata olevia kuvioita.
• Yksittäisen kuvion koko vähintään 0,5 ha.
• Kasvatuskelpoisen puuston pituus työn jälkeen 
yli 3 metriä.
• Kasvatuskelpoisen puuston pohjapinta-alalla 
painotettu keskiläpimitta ennen työn aloittamista 
ja työn jälkeen on enintään 16 cm rinnan korkeu-
delta mitattuna. Kasvatuskelpoisella puustolla 
tarkoitetaan pääpuulajina kasvatettavaa puustoa.
• Poistuma on vähintään 1 500 runkoa/ha, poh-
joisessa Suomessa vähintään 1 000 runkoa/ha. 
Poistumaan lasketaan mukaan kannot, joiden 
läpimitta on vähintään 2 cm. Lisäksi poistumaan 
laskettavien runkojen pituuden on pitänyt olla vä-
hintään puolet vallitsevan jakson keskipituudesta.
• Toimenpiteen jälkeen kasvatettavan puuston 
määrän tulee olla enintään 3 000 runkoa hehtaaria 
kohden. Jos kohde on aukkoinen tai epätasai-
nen, tuki myönnetään työn tehoalan mukaisena. 
Perkaamattomat riistatiheiköt luetaan tehoalaan 
silloin, kun niiden yhteinen pinta-ala on alle kym-
menen prosenttia kuvion pinta-alasta.
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Suomalaista metsä-
osaamista jo 150 vuotta. 

Ilves
Lynx lynx

”Isännille ilves-turkit” lauloi Väinämöinen Pohjolan häissä, ja samat ihanteet ovat olleet 
pohjoisilla kuninkaallisillakin jo vuosisatojen ajan. Suomalaisen metsäluonnon kaunotar 
on sulavaliikkeinen kissapetomme ilves. Ilves on sopeutunut hyvin vähälumisiin talviin ja 

sekapuustoisiin metsiin, jossa sille on hyvin saaliseläimiä.

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

Kolumni

Hankintaketju  
kaipaa osaajia
Stora Ensolle urakoivat yrittäjät korjaavat ja kuljettavat 
vuosittain noin yhdeksän miljoonaa kuutiota puuta 
tehtaille ja sahoille ympäri Suomea. Määrä tarkoittaa 
noin 180 000 autokuormaa tukkia ja kuitupuuta, joista 
edelleen jalostetaan sahatavaraa, sellua, paperia ja 
pakkausmateriaaleja. Tämä hankintaketju työllistää 
reilusti yli tuhat metsäkoneen ja puuauton kuljettajaa. 

Työ tarvitsee tekijänsä myös tulevaisuudessa. Valitet-
tavasti kuljettajan ammatin vetovoima on heikentynyt 
ja tunnettavuus nuorten keskuudessa on vähentynyt. 
Väestö keskittyy entistä enemmän suuriin kaupunkei-
hin ja Etelä-Suomeen, kun metsät puolestaan ovat 
tasaisesti jakaantuneet ympäri Suomea. Iso kysymys 
on, mistä tulevaisuuden tekijät löytyvät näille aloille?

Tunnistettuja haasteita alalla ovat epäsäännölliset 
työ ajat, työkuorman jakaantuminen epätasaisesti 
vuoden mittaan ja korkeat osaamisvaatimukset. 
Metsä koneen kuljettajaksi valmistuu vuosittain noin 
450 uutta ammattilaista. Se täyttäisi tarpeet, mutta 
vain hieman yli puolet työllistyy lopulta alalle.  Kaikille 
vaativa ala ei sovi alun perinkään, mutta myös opinto-
jen aikana ja työuran alussa vetovoimaa pitäisi lisätä 
esimerkiksi riittävillä harjoittelumahdollisuuksilla ja 
opastuksella. Sama pätee myös puu auton kuljettajien 
osalta.

Metsäalalla on iso rooli uusiutumattomien materiaa-
lien korvaamisessa kestävillä ja uusiutuvilla vaihto-
ehdoilla. Metsiä voidaan hoitaa kestävästi ja luonnon 
monimuotoisuutta vaalien. Keskeisessä roolissa ovat 
osaavat ammattilaiset hankintaketjun eri vaiheissa. 
Me Stora Ensossa pyrimme yhdessä yrittäjien, oppi-
laitosten ja muiden toimijoiden kanssa löytämään 
keinot, joilla ammattilaisia saisi alalle jatkossakin. 
Jotta nuoret osaisivat hakeutua alalle, pitää metsien 
käytöstä ja hoidosta viestiä avoimesti. Metsäammat-
tilaisten arkinen työ näkyy onneksi entistä enemmän 
sosiaalisessa mediassa. Monet metsäkoneenkul-
jettajat ja käytännön ammattilaiset kertovat omilla 
some- kanavillaan arjestaan 
videoin ja kuvin, omalla 
äänellään. Se, jos mikä, 
tarjoaa hyvän näkymän 
tämän päivän metsätyöhön, 
rautaiseen ammattitaitoon 
ja tekemisen meininkiin. 
Kannattaa tutustua.

Lauri Kuusisto
Operaatiojohtaja

Hyvää joulunaikaa!
Tämän lehden välissä on joulutervehdyksenä vuoden 
2022 kuvakalenteri. Kalenteri postitetaan osoitteelli-
sen jakelun välissä irtoliitteenä, ilman muovikäärettä.

Kalenterin teemana on tarustojen metsäneläimet. 
Ikiaikaisia lajeja, jotka esiintyvät kalliomaalauksissa, 
Kalevalassa ja kansanuskomuksissa. Samat eläinlajit 
ovat yhä metsissämme, vaikka teollisesti puuta on 
hyödynnetty Suomessa jo yli vuosisata. Luonnon-
hoito kaikkine lajeineen on erottamaton osa vastuul-
lista metsätaloutta. 

Ensi vuosi on Stora Enson juhlavuosi Suomessa. 
Kotkan saha käynnistyi 16.11.1872, eli sataviisikym-
mentä vuotta sitten, ja siitä lasketaan alkaneen myös 
yhtiön Suomen historia. Toki tukkien hankinta pitkien 
uittoreittien varsilta oli aloitettu jo hyvä tovi aiemmin.

Kalenterin kuvituksen on valokuvien pohjalta 
digitaalisesti taiteillut Jan Åqvist Avalon-mainostoi-
mistosta. Kalenterin tarinasta vastaavat Milla Mulari 
Avalonista ja Juha Hanni Stora Ensosta. Kalenteri on 
painettu Stora Enson Berga Classic -hienopaperille 
Joensuun Punamustan painossa.

Hyvää ja onnellista uutta vuotta 2022!

toivottaa Stora Enso
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Varkauden tehtaille pellettilaitos

Stora Enso investoi pellettituotannon aloittamiseen 
3,5 miljoonaa euroa Stora Enson Varkauden sahalla, jos-
sa sahan sivuvirroista, kuten kutterinlastuista, kuivasta 
hakkeesta ja sahanpuruista, valmistetaan puupellettejä. 

Pellettilaitoksen rakentaminen aloitetaan vuoden 
2022 alkupuolella ja valmistuu vuoden lopulla. Laitoksen 
kapasiteetti on 30 000 tonnia ja se työllistää 5  henkilöä. 
Tehdas tulee tuottamaan korkealaatuista vaaleaa pellet-
tiä, joka soveltuu sekä pientalojen että teollisuuden läm-
mityskäyttöön. Pelletit myydään Suomeen ja toimitetaan 
asiakkaalle irtotoimituksina.

– Pellettilaitosinvestointi vahvistaa entisestään 
 Varkauden yksikköämme ja laajentaa tuotevalikoimaam-
me. Sahaamisen sivuvirroista valmistettava pelletti lisää 
puun jalostusarvoa ja hyödyntää käyttämämme puun 
entistä tarkemmin, kertoo Stora Enson Varkauden  sahan 
ja LVL-tehtaan johtaja  Jaakko  Huovinen.

Puupelletit on hiilineutraali lämmitystapa ja ne palavat 
puhtaasti. Pellettien käyttö lämmityksessä on kasvussa 
uusiutuvana energiamuotona ja niillä voidaan korvata 
fossiilisia lämmitysmuotoja, kuten kivihiiltä ja turvetta.

Stora Enson kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 
23,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan ver-
rattuna ja oli 2 577 (2 079) miljoonaa euroa korkeampien 
hintojen ja suurempien toimitusten vuoksi. Samalla myös 
operatiivinen liiketulos nousi 410 (175) miljoonaan euroon 
korkeampien volyymien ja hintojen ansiosta. 

– Olen erittäin tyytyväinen tuloksellisesti vahvaan nel-
jännekseen. Liikevaihto ydin- ja kasvuliiketoiminnassam-
me kasvoi 32,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Operatiivinen liiketulos oli 410 milj. euroa eli yli kaksin-
kertainen edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Tämä on seurausta niin strategiamme toteu-
tuksesta kuin markkinoiden vahvuudestakin, kommentoi 
Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

– Forest-divisioona luo perustan strategisille liiketoi-
minta-alueillemme toimittamalla uusiutuvien tuotteiden 
raaka-ainetta. Metsäomaisuutemme tuotto on hyvä ja 
suuremmat puutoimitukset ja korkeammat hinnat kas-
vattivat liikevaihtoa, Bresky kertoo. 

Stora Enso 
investoi vahvasti 
Suomeen
Hienoja miljoonaluokan uutisia 
on saatu ympäri maata juuri 
sopivasti, kun Stora Enson toiminta 
täyttää ensi vuonna 150 vuotta. 
Yhtiön vahva tulos mahdol listaa 
suunnitelmat ja investoinnit.

Suurinvestoinnin työt  
käynnistyneet Imatran tehtailla 

Stora Enso on nykyaikaistamassa puunkäsittelynsä 
80 miljoonalla eurolla Imatralla. Kaukopään tehtaal-
le ollaan rakentamassa uutta kuorintalinjaa ja lisäksi 
hakkeidenkäsittelyä parannetaan. Kyseessä on suurin 
investointi Imatran tehtaille 20 vuoteen. Uusien laitteiden 
on tarkoitus olla käynnissä ensi vuoden syksyllä.

Uudistustoimenpiteet ovat myös ympäristöystäväl-
lisiä. Tehtaille valmistuvat uusi nykyaikainen teknologia 
mahdollistaa vastuullisempia tuotantoprosesseja. 
Esimerkiksi veden käyttö vähenee arviolta 85 prosent-
tia. Koneiden nykyaikaistamisen myötä myös kartongin 
valmistukseen kuluva vesimäärä vähenee merkittävästi.

Stora Enson Imatran tehtaalla valmistettu kartonki 
myydään pääasiassa Eurooppaan, jossa siitä valmis-
tetaan muun muassa elintarvike- ja juomapakkauksia. 
Imatran tehtaat on yksi maailman suurimmista neste-
pakkauskartonkien valmistajista.

Varkauden sahalla puu käytetään 
entistäkin arvokkaammin, kun 
puruista ja lastuista jalostetaan 
lämmityspellettejä.

Imatran tehtaiden suurinvestoinnissa 
keskitetään puunkäsittely kokonaan 
Kaukopäähän ja rakennetaan muun 
muassa uusi kuorimalinja.

6 – Terve Metsä

Uutisia ja ajankohtaista



S
to

ra
 E

ns
o

Lahden ja Kristiinan- 
kaupungin tehtaita uudistetaan  
10 miljoonalla eurolla 

Stora Enson Kristiinankaupungin aaltopahvipakkaus-
tehtaalla investoidaan noin 2 miljoonaa euroa tehdas-
rakennuksen laajentamiseen. Kristiinankaupunkiin siir-
retään Lahden tehtaan käytöstä vapautuvia aalto pahvin 
jalostuskoneita, jotka mahdollistavat korkealaatuisen 
moniväripainatuksen pakkauksiin. Lahden tehtaalta 
vapautuu konekantaa, kun kaksi jalostuslinjaa korvataan 
yhdellä uudella linjastolla.

Kristiinankaupungin tehtaan laajennusosan raken-
taminen alkaa kesällä 2022 ja investoinnin on tarkoitus 
valmistua 2023. 

Stora Enson Kristiinankaupungin tehdas valmistaa 
korkealaatuisia ja tuoteturvallisia aaltopahvipakkauksia 
Suomen markkinalle. Tehtaan päätuotteita ovat vihan-
nes- ja elintarvikepakkaukset. Tehdas työllistää noin 
50 henkilöä.

Oulun tehdas valmistaa huippulaatuista kraftlaineria. Nyt 
on käynnistynyt esiselvitys myös toisen käytöstä poistetun 
paperIkoneen muuntamisesta kartonkikoneeksi.

Oulun tehtaan toisen tuotantolinjan 
muutos esiselvityksessä

Stora Enso käynnistää Oulussa esiselvityksen mahdolli-
suudesta muuntaa käytöstä poistettu toinenkin paperi-
kone pakkauskartonkilinjaksi. Tämä johtuu vastuullisten 
pakkausmateriaalien markkinakysynnän kasvusta, ja 
Stora Enso on maailman johtavia kuluttajapakkaus-
materiaalien valmistajia. 

Stora Enson Oulun-tehdas valmistaa huippulaatuis-
ta kraftlaineria. Vuoden 2021 alussa tehtaan paperi-
kone muunnettiin tuottamaan kraftlaineria kuluttaja-
pakkausmarkkinoille. Koska muunnos onnistui hyvin, 
Stora Enso käynnistää esiselvityksen tehtaan toisen, 
käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta 
pakkaus kartonki linjaksi. Ensimmäisen linjamuutoksen 
tuotannon ylösajo on edistynyt Oulussa suunniteltua 
 nopeammin.  Toinen linjamuutos parantaisi Oulun teh-
taan joustavuutta ja kilpailukykyä entisestään. Etuina 
olisi parempi sellun saatavuus, säästöt kiinteissä ja 
muuttuvissa kustannuksissa ja mahdollisuus tehtaan 
vieressä olevan sataman syväväylän hyödyntämiseen. 
Esiselvitys valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Anjalaan ja Inkeroisiin  
parannusta kilpailukykyyn ja 
ympäristö ystävällisyyteen 

Stora Enso investoi 21 miljoonaa euroa Anjalan ja 
 Inkeroisten tuotantolaitosten lämmönkäsittelyyn kilpailu-
kyvyn ja ympäristö ystävällisyyden parantamiseksi. 

Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan 
investoinnin tavoitteena on päästöjen pienentäminen 
sekä eri polttoaineseosten joustava käyttö lämmön 
tuotannossa. Hanke on jo aloitettu ja töiden arvioidaan 
valmistuvan vuonna 2023.

OSTETAAN JA VUOKRATAAN 
METSÄTILOJA
Myy metsäsi meille! Kotimaisena ja vastuullisena toimijana hoidamme sitä jatkossakin 
niin, että se tuottaa hyvinvointia myös jälkipolville. Kaupat kanssamme sujuvat nopeasti 
ja vaivatta sekä ilman kuluja.

Olemme kiinnostuneita myös vuokraamaan metsätiloja. Vuokraamalla metsäsi varmistat 
metsätilasi hyvän hoidon sekä tasaisen ja ennakoitavan kuukausittaisen tuoton. 

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä sinulle sopivin tapa edetä asiassa.
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– Suuria muutoksia puuntarpeissa ei ole ollut, vaan 
poikkeuksellista on ollut lähinnä se, että vakaa 
tilanne on jatkunut näin pitkään. Kesäkorjuukelpoi-
set harvennukset ovat ostoslistojemme kärjessä 
edelleen. Näin loppusyksystä jännitetään, kuinka 
pitkä tai lyhyt tulevasta talvesta muodostuu. Tal-
ven pituus määrittelee meidän talvikorjuukelpois-
ten leimikoiden ostomahdollisuudet. Puumark-
kinat tuntuvat toimivan, ja varantomme ovat nyt 
hyvällä tasolla. Ostettu leimikkovaranto mahdollis-
taa järkevän korjuun toteutuksen. Kaiken kaikkiaan 
markkinat ovat hyvässä tasapainossa, Stora Enso 
Metsän ostojohtaja Sami Honkanen kertoo. 

Puunhankinta on pysynyt tasaisella, ennakoitavalla tasolla jo pitkään. 
Puutavaran kysyntä on vahvaa, mutta korkein hintapiikki on takana päin. 

Puukaupan vakaus 
on kaikkien etu

Teksti Minna Kalajoki  Kuva Stora Enso

Puukauppa

Yhtiö on onnistunut tämän vuoden puunhankin-
nassaan erinomaisesti. 

– Puun hinnat nousivat voimakkaasti alkuvuon-
na, mutta tempoilevia hintamuutoksia ei ole tänä 
vuonna juuri nähty. Tasainen, ennustettavissa ole-
va puumarkkina on kaikkien etu. Tästä voi antaa 
kiitoksia metsänomistajille.

Vakaus tukee investointeja
Vakaat markkinat edesauttavat metsäteollisuuden 
tuotantoa, ja tasaisen tarjonnan varaan on hyvä 
suunnitella tuotantoa ja investointeja. 

Oulun tehtailla on käynnissä esiselvitystyö, 
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joka valmistuu ensi vuoden alkupuolella. Yhden 
paperikoneen muuntaminen kraftlainer-kartongin 
tuotantoon onnistui yli odotusten, ja nyt pohditaan 
toisenkin pysäytetyn paperikoneen muuntamista 
kartonkikoneeksi. Sillä voitaisiin tuottaa markki-
noilla kysyttyjä kartonkilaatuja. 

– Jos investointi tehdään, sillä olisi huomatta-
vaa merkitystä pohjoisen Suomen puunkäytön ja 
-tarjonnan tasapainoon, Honkanen mainitsee. 

Toinen tuotannon jatkuvuutta turvaava inves-
tointi on tehty Imatralle. Puunkäsittelyä nyky-
aikaistetaan 80 miljoonalla eurolla muun muassa 
asentamalla tehtaalle kuorintalinjasto ja paranta-
malla puuhakkeen käsittelyjärjestelmiä. Investoin-
nit pienentävät myös tehtaan ympäristövaikutuk-
sia. 

Lisäksi Varkauden sahalle on tehty 3,5 miljoo-
nan euron investointipäätös pellettituotannon 
aloittamiseen. Laitoksen rakentaminen aloitetaan 
ensi vuoden alkupuolella. Pelletit tehdään sahalla 
syntyvistä lastuista, hakkeesta ja sahanpuruista.

Honkasen mukaan pellettitehdas on hyvä esi-
merkki kiertotaloudesta, kun sahan sivuvirroista 
tehdään hyvälaatuista polttoainetta uusiutuvasta 
raaka-aineesta. Pelleteillä voidaan korvata öljyä ja 
muita fossiilisia polttoaineita lämmöntuotannossa.

150 vuotta puunhankintaa
Vuodenvaihteessa puukaupassa eletään tyypil-
lisesti hetki suvantovaihetta, joten alkuvuosi on 
hyvää aikaa tehdä metsänhoidon ja puukaupan 
suunnitelmat. Stora Ensolla on metsänomistajia 
varten liki 200 metsäasiantuntijaa, jotka neuvovat 
ja auttavat näissä suunnitelmissa. Tilan toimen-
piteiden suunnittelussa apuna on myös  eMetsä- 
verkkopalvelun ilmainen metsävara- ja paikka-
tieto-ohjelmisto, johon kannattaa ehdottomasti 
tutustua.

Ensi vuosi on Stora Enson juhlavuosi. 
 Sataviisikymmentä vuotta sitten, 16. marraskuuta 
1872, käynnistyi Kotkan höyrysaha, mistä  yhtiön 
Suomen historian lasketaan alkaneen. Toki puun-
hankinta oli aloitettu jo paljon ennen sahan start-
tia, pitkien uittoyhteyksien päästä.

– Aika pian myös ymmärrettiin, että metsä-
varoista on pidettävä huolta ja turvattava uuden 
puun kasvu. Sillä tiellä olemme edelleen. Kulunut 
vuosi ei ole ollut vain ennätysvilkas puukauppa-
vuosi, vaan hoidimme myös ennätysmäärän 
taimikonhoitokohteita asiakkaillemme, Honkanen 
summaa kiireistä vuotta.

” Tasainen, ennustettavissa 
oleva puumarkkina on 
kaikkien etu. Tästä voi antaa 
kiitoksia metsänomistajille.”

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

Näkökulma

Puukaupan arvion  
ja hakkuumäärän ero
Puukauppasopimuksen loppusuman laskelmissa 
avainasemassa on korjattavien puumäärien mah-
dollisimman tarkka arviointi. Metsänomistajalle voi 
tulla yllätyksenä kauppa-arvion ja todellisen mitatun 
puumäärän ero, etenkin jos määrät ovat ennakoitua 
pienemmät. Eroon on kuitenkin johdonmukaisia syitä.

Kaupan laskelmissa käytetään pohjatietona metsä-
varatietojen tai -suunnitelmien puumääriä. Tiedot 
tarkennetaan maastokäynnillä koealamittauksilla. 
Jos metsä on puustoltaan kovin vaihteleva, kaksi osaa-
vaakin metsänarvioijaa voivat saada erilaiset tulokset. 
Silti lähtötietojen tarkistus maastossa on tarpeellista.

Vasta hakkuun jälkeen tiedetään todelliset puutavara-
lajikohtaiset määrät, jotka määrittävät kuinka paljon 
euroja kertyy puukauppatuloina. Vaikka sopimuksessa 
on puulajeittain tarkat tukki- ja kuitupuumäärät, puun 
laatu voi yllättää. Tyypillinen yllätys on tyvilaho, jota 
ei näe päälle päin. Tällöin arviossa tukkipuuna ollutta 
puutavaraa siirtyykin kuitupuuksi. Puuta on yhä sama 
määrä, mutta yksikköhinnan eron vuoksi puukaupan 
loppusumma ei olekaan se mitä arveltiin.

Kolmas merkittävä ero syntyy pinta-aloista.  Nykyisin 
GPS-paikantimet ja sähköiset kartat laskevat  pinta- 
alat prikulleen oikein. Silti hakkuun toteutuksessa 
olosuhteiden vuoksi saattaa joku kohta jäädä hakkuun 
ulkopuolelle. Kauppa-arvioon pohjana käytetään  
m3/ha-tunnuslukuja, joten muutaman prosen tinkin 
 virhe pinta-aloissa näkyy arvion ja todellisten mitattu-
jen määrien erona.

Asiakkaan näkökulmasta oleellista on ymmärtää 
muuttujat, joiden perusteella kauppakirjan puu määrät 
lasketaan. Lopulta hakkuussa puu-
tavaralajikohtainen mittaus tulos on 
ainoa oikea tulos. Se on mitattua, 
eikä enää arviota.

Juho Mikkonen
metsäasiantuntija
Enonkoski
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eMetsä on Stora Enson kehittämä mak-
suton verkkopalvelu, jonka tavoitteena 
on tehdä metsänomistajan arjesta 
helpompaa. Saat palvelun käyttöösi 
surffaamalla osoitteeseen emetsa.fi ja 
kirjautumalla palveluun verkkopankki-
tunnuksillasi. Metsänomistajana pääset 
aloittamaan palvelun tehokäytön heti. 
Tilakohtaiset puustotiedot ja kuviokar-
tat ovat valmiina eMetsä-palvelussa, 
sillä palvelu hyödyntää Metsäkeskuk-
sen keräämää avointa metsävaratietoa. 
eMetsän esittelydemoon on mahdollis-
ta tutustua myös kirjautumatta.

Voit käyttää eMetsää myös silloin, 
jos olet kuolinpesän tai metsäyhtymän 
edustaja tai osakas tai toimit metsän-
omistajan valtuuttamana edustajana 
tai edunvalvojana. Näissä tapauksissa 
Stora Enso kuitenkin tarkastaa osak-
kuutesi tai valtuutuksesi ensimmäisen 
kirjautumisesi jälkeen ja linkittää sinut 
sitten kyseiseen metsätilaan. Tämä vie 
jonkin verran aikaa, joten ensimmäisen 
kirjautumisen yhteydessä et vielä pääse 
katsomaan metsätilan tietoja.

eMetsä-verkkopalvelu tekee metsäomaisuutesi 
hallinnasta sekä metsänhoidon suunnittelusta 
ja toteutuksesta helppoa. eMetsän avulla hoidat 
näppärästi myös metsätalouden kirjanpidon ja 
veroilmoitukset.

eMetsä  
tekee metsän 
omistamisesta 
helpompaa

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuvat Adobe Stock

eMetsä

eMetsää on näppärä käyttää
Kirjauduttuasi saavut eMetsän etu-
sivulle (ks. kuva oikealla), joka on jaettu 
neljään osioon. Etusivulta näet oman 
metsäasiantuntijasi yhteystiedot (1), 
akuuteimmat eMetsä-suunnitelmaasi 
kirjatut metsänhoitotoimenpiteet (2), 
viimeisimmät Stora Ensolta tulleet 
viestit (3) sekä metsätilaasi koskevat 
viimeisimmät merkinnät (4). Omistaes-
sa useampia metsätiloja, voit valita 
tarkasteltavan tilan etusivun pudotus-
valikoista.

Sivun alareunassa olevaa puhe-
kuplaa (5) klikkaamalla avaat Metsä-
botti-palvelun, jolla voit kysyä apua 
eMetsän käyttöön. Saat vastauksen 
kysymyksiisi sähköpostilla.

Etusivun yläreunassa olevan Navi-
gaatiopalkin (6) avulla pääset liikku-
maan eMetsä-palvelussa. Palkki on 
näkyvissä aina, kun olet kirjautuneena 
eMetsään. Vastaavasti myös profiili
tietosi (7) ovat aina näkyvissä. Klikkaa-
malla nimeäsi pääset mm. muokkaa-
maan yhteystietojasi sekä myöntämään 
tai hakemaan metsätilan hallinnointiin 
tarvittavia valtuuksia. Sinulla voi olla 
eMetsässä myös useampia  profiileja, 
jos edustat useampaa metsätilaa, 
kuolin pesää tai metsäyhtymää.

1
Metsä-
asiantuntijasi 
yhteystiedot

2
Metsä-
suunnitelmaasi 
kirjatut 
metsän hoito-
toimen piteet
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6
Navigaatiopalkki

7
Profiilitietosi

3
Stora Ensolta 
tulleet viestit

4
Metsätilaasi 
koskevat 
merkinnät

5
Metsäbotti-
palvelu
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eMetsä täydentää Stora Enson palvelutarjontaa

Mitä hyötyä eMetsästä on?
Metsäomaisuus
• Tarkista metsäsi puuston määrä ja 
arvo sekä tukki- ja kuitupuiden osuudet.
• Näet kehitysennusteen puuston arvon 
ja määrän muutoksesta sekä metsä-
tulosta 5, 10, 15 ja 20 vuoden aikana.

eMetsäsuunnitelma
• Näyttää metsäsuunnitelmaasi kirjatut 
toimenpiteet aikajärjestyksessä tila- ja 
kuviokohtaisesti.

Tähtitili
• Tarkastele ja hallinnoi Stora Enson 
Tähtitilille kirjattuja puukauppatulojasi.
• Voit jatkaa Tähtitili-sopimusta tai siir-
tää varoja omalle pankkitilillesi.

Verokirjanpito
• Kirjaa metsätulot, vuosimenot ja pois-
tot, matkakulut ja oman työn osuudet. 
Tallenna kuiteista ja laskuista ottamasi 
valokuvat kirjanpidon liitteiksi.
• Stora Ensolta saamasi puukauppa-
tulot ja Stora Ensolle maksamasi met-
säpalveluiden hankintamaksut kirjautu-
vat eMetsään automaattisesti.
• eMetsä koostaa yhteenvedon 
verokauden tuloista ja menoista sekä 
kirjaa tulosi ja menosi automaattisesti 
metsäveroilmoitukseen (2C-lomake) ja 
alv-tiedot arvonlisäveroilmoitukseen.
• eMetsä huomioi automaattisesti, 
mikäli poistoista jää menojäännöstä tai 
seuraaville vuosille jää metsävähennys-
tä hyödynnettäväksi.
• Voit lähettää metsävero- ja alv-ilmoi-
tukset OmaVeroon suoraan eMetsästä.

Virtuaalimetsä
• Haluatko sukeltaa oman metsäsi tule-
vaisuuteen? Pääset liikkumaan 3D-mal-
lina toteutetussa virtuaalimetsässäsi.
• Näet, miten metsäsi muuttuu seuraa-
vien 25 vuoden aikana, kun hoidat met-
sää eMetsä-suunnitelmaan mukaisesti.

Viesti
• Lähetä esimerkiksi tarjouspyynnöt 
ja kysymykset sekä vastaanota tarjous
laskelma ja vastaukset. Voit liittää 
viesteihin myös kuvia.
• Lähettämäsi viestit välittyvät asia-
kaspalveluun, joka ohjaa ne edelleen 
oikealle asiantuntijalle.
• Saat tiedon saapuneesta viestistä 
sähköpostiisi tai käyttäessäsi eMetsä 
Mobiilia matkapuhelimesi näytölle.
• Kaikki lähetetyt ja vastaanotetut 
 viestit tallentuvat palveluun.

eMetsä-palvelu rakentuu seitsemästä 
osasta, joihin kaikkiin pääset liikku-
maan navigaatiopalkin avulla. Seuraa-
vasta listauksesta näet eMetsän osat ja 
niiden keskeisimmät toiminnot.

Sopimukset
• Tähän osioon tallentuvat kaikki Stora 
Enson kanssa tekemäsi puukauppa- 
ja metsäpalvelusopimukset metsätila 
ja vuosikohtaisesti.
• Voit tarkastella sopimusasiakirjo-
ja sekä sopimusten yhteenvetoja, 
sopimuksiin sisältyviä toimenpiteitä ja 
mahdollisia lisätietomerkintöjä. Esim. 
harvennus- ja hakkuutyömaiden tiedot 
päivittyvät eMetsään suoraan motolta.

Digitaalisuutta hyödynnetään vahvasti 
monilla toimialoilla. Stora Enson asiak-
kuuspäällikkö Juha-Matti Tarvaisen 
mukaan on luonnollista, että myös 
metsäasiat voi hoitaa sähköisesti.

– Hyvillä sähköisillä palveluilla on 
ollut tärkeä rooli erityisesti näin ko-
rona-aikana, kun asioita on jouduttu 
hoitamaan etänä. Poikkeusajan jälkeen 
sähköiset palvelut täydentävät perintei-
sempää palvelutarjontaamme. Metsän-
omistaja voi valita itselleen sopivimman 
tavan asioida kanssamme. Tarvainen 
kertoo.

eMetsän avulla metsänomistaja voi 
hoitaa asioitaan itselleen sopivimpaan 
ajankohtaan. Palvelusta löytyvät met-
sätilojen hoito- ja hakkuuehdotukset, 
sopimusten tiedot, viestit ja veromuis-
tiinpanot. Mobiilisovelluksessa tiedot 
kulkevat aina mukana vaikka metsäreis-
sulla.

– eMetsä-palvelumme kehittyy vauh-
dilla. Tavoitteenamme on mahdollistaa 
kaikki asiointi sähköisesti. Jatkossa 
myös sopimusten allekirjoitus onnistuu 
eMetsässä.

eMetsä-palvelussa käsitellään 

metsänomistajan henkilö- ja metsäva-
ratietoja. Siksi palvelun kehittämisessä 
on panostettu erityisesti tietoturvalli-
suuteen.

– Vahva tunnistautuminen omilla 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmen-
teella varmistaa eMetsän käytön 
turvallisuuden. Käyttäjä näkee ainoas-
taan omat tietonsa ja voi tehdä vahvaa 
tunnistautumista vaativia toimenpiteitä, 
kuten Tähtitilinostot. Vahvan tunnis-
tautumisen myötä palvelun käyttäjän 
ei tarvitse myöskään muistaa erillisiä 
käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

UUSI TOIMINTO!
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Lataa maksuton 
eMetsä Mobiili 
-sovellus kännykkääsi 
AppStoresta tai 
Play-kaupasta. 
Sovelluksessa on 
samat päätoiminnot 
kuin eMetsä-
verkkopalvelussakin. 
eMetsä Mobiililla 
on erityisen helppoa 
kirjata vuosikulut 
sekä kuvata ja 
tallentaa kulutositteet.

Näin käytät eMetsä-suunnitelmaa

eMetsä-suunnitelman avulla 
ehdotettuihin metsänhoito toimen-
piteisiin ja niiden taloudellisiin 
vaikutuksiin on helppo tutustua.

1 Valitse haluamasi seuranta-
jakso ja kiinteistö/kiinteistöt. 
Ohjelma laskee metsäsuunnitel-

man ehdottamista toimenpiteistä syn-
tyvän metsätulon. Kun klikkaat kiinteis-
tön nimen perässä olevaa puuikonia, 
saat tutustuttavaksesi tulostettavan 
metsäsuunnitelman.

2 Voit tutustua valittuina olevien 
kiinteistöjen kuviokohtaisiin 
toimenpide-ehdotuksiin. 

Ehdotukset näkyvät kiireellisyysjärjes-
tyksessä.
• Tulo/Meno -kohta näyttää toteutuksen 
hinta-arvion.
• Voit laskea yhteen tiettyjen kuvioiden 
hoitotoimenpiteistä syntyvät menot 
ja hakkuista/harvennuksista syntyvät 
tulot. Laskelmaan haluamasi kuviot 
valitset klikkaamalla plus-merkkiä.
• Klikkaamalla kuviorivin lopussa 
olevaa ruksia kirjaat ehdotetun toimen-

piteen tehdyksi (Stora Enson tekemät 
toimenpiteet kirjautuvat suunnitelmaan 
automaattisesti).
• Klikkaamalla toimenpideriviä kartta 
kohdentuu ko. metsäkuvioon.

3 Kartan käyttö
• Kun viet hiiren osoittimen 
valitun kuvion päälle, näet kuvion 

perustiedot.
• Kartan alareunassa oleva Kuvio-pai-
nike korostaa valitun kuvion. Ilma kuva-
painike vaihtaa kartan ilmakuvaksi.
• Luontokohteet, kuten riistatikeiköt 
ja säästöpuuryhmät, näkyvät kartalla 
vaaleanpunaisina tähtinä.

1

2

3
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Tuomas Sopasen suku on asuttanut ikkunasta 
näkyvää maisemaa Varkauden Joutsenlahden 
Sopalassa 1600-luvulta lähtien. Puutarhassa on 
kauniisti kukkivia päärynä-, kirsikka- ja luumu-
puita. Tontilla on myös vaahteroita ja 150-vuotias, 
Sopasen isoisän istuttama tammi. Isoisän perua 
on myös satavuotias lehtikuusimetsikkö. 

Omenapuitakin pihalla on. – Ihan liikaa. Omena-
hillon keittäminen on kuulunut päivärutiineihin 
tänä syksynä. 

Itse talon haltija on nyt 76-vuotias. Työuransa 
Sopanen teki kasvifysiologina. 

– Olin sanonut 8-vuotiaana, että minusta tulee 
kasvitieteilijä. En tiedä, mistä ajatus tuli. Mutta niin 
siinä kävi.

– Tutkin sitä, miten maailmaan tulee kauneut-
ta. Sopasen tutkimusryhmä nimittäin metsästi 
geeniä, joka laukaisee kukinnan. Sellaisen ryhmä 
myös löysi. Tuolloin monet ryhmät Suomessakin 
tutkivat geeninsiirtojen mahdollisuutta metsä-
puiden jalostuksessa. Sopasen tarkoituksena oli 
kehittää menetelmä, joka estäisi mahdollisten 
siirtogeenien leviämisen luonnonvaraisiin kasvei-
hin. Tähän tavoitteeseen oli ajatuksena päästä 
kukkimisen estämisellä ja siinä onnistuttiinkin.

Kasvatusta, kunnon ylläpitoa ja kauneutta
Kasvien lähestyminen tieteen näkökulmasta on 
jäänyt. Sopanen havainnoi luontoa nyt esteetikko-
na ja metsänomistajana. 

– Eniten tykkään vanhoista sekametsistä, kaa-
tuneista puista, suurista kivistä, sammalmatoista. 
Mieli rauhoittuu metsässä kuljeskellessa.

Hiljattain hän huomasi metsässä karhun jäljet. 
– Ne olivat vielä tuoreet. Siinä kohtaa metsässä 

oli notkelma. Karhu oli ollut juomassa. Olen nähnyt 

Joensuun yliopiston kasvitieteen professori emeritus 
Tuomas Sopasesta on tullut eläkepäivinään ryijytaiteen 
sanansaattaja. Perimiään metsiä Savossa hän hoitaa 
monipuolisin toimin, ilman ehdottomuutta.

Ryijytaiteen 
lähettiläs

Teksti Minna Takkunen  Kuvat Matias Honkamaa

Ihmiset

jäljet aiemminkin, mutta en ole nähnyt karhua 
elävänä. Toivoisin kyllä. 

Toinen eläin, jonka Sopanen toivoisi kohtaavan-
sa metsässä, on ilves. Senkin jälkiä on näkynyt, 
kerran jopa pihassa, seuraamassa kauriin jälkiä.

Kerran Sopanen tuijotti pihassaan kaurista 
silmiin pitkän tovin. Mäyräkin on pihassa joskus 
näkynyt.

Metsä merkitsee myös monenlaista liikuntaa ja 
mielekästä tekemistä. 

– Kunto nousee metsätöissä. Taimikoiden rai-
vaaminen on juuri sopivan raskasta.

Sitä Sopanen tekee sen verran kuin mukavalta 
tuntuu, kolme-neljä tuntia päivässä hyvällä säällä, 
ja huonolla kelillä ei ollenkaan. Hän kertoo melkein 
tuntevansa, miten puut nauttivat vapautuessaan 
pusikoista ja saavat tilaa ja valoa ympärilleen. 
– Tunne on sama kuin silloin, kun kaupungissa 
pääsee ulos täpötäydestä raitiovaunusta.

– Metsää hoitaessa näkee työnsä jäljen. Ja voin 
vaikuttaa sitä tehdessäni metsän tulevaan puusto-
koostumukseen.

Sieneenkin Sopanen ehtii. Talvisin metsässä 
alla on sukset.

Monenlaisen metsän asialla
Sekametsän vaaliminen ja aikaansaaminen on 
Sopaselle tärkeää. Sen kasvattamisen tielle tosin 
asettuu muuan sarvekas este. 

– Hirvet tuhoavat lähes kaikki kuusentaimien 
joukkoon tulleet mäntyjen taimet ja suuren osan 
koivuistakin. Se on raivostuttavaa.

Monipuolinen linja ja erilaiset kokeilut kuuluvat 
Sopasen metsänhoidolliseen filosofiaan. 

– En ole ehdoton tekemisissäni. Pitää olla 
monen laista metsää. 
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Keräilijä vuodesta 2005. 
Vuonna 2023 Tuomas Sopasen 
kokoelmasta matkaa valikoima 
ryijyjä näyttelyyn Japaniin, 
Kioton Modernin taiteen museoon. 
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Sopasen metsät kuuluvat FSC-sertifioinnin pii-
riin ja osa on rauhoitettuna. Entiseen lehmihakaan 
metsäkeskus on istuttanut 200 metsälehmusta. 

– Se minua kiusaa, että erilaisista metsän-
hoidon tekniikoista on tarjolla niin erilaista tietoa.

Tieteellinen tieto ja näkemykset ovat kirjavia, 
kuten toimivimmista hakkuumenetelmistä ja siitä, 
millaiset hoito- ja kasvatusmenetelmät sitovat 
parhaiten hiiltä. 

– On mentävä sata vuotta ajassa eteenpäin, 
vasta sitten ollaan viisaampia ja nähdään, mikä 
johtaa mihinkin.

Stora Enson metsäasiantuntijaa Ville Vihosta, 
jonka kanssa Sopanen on tehnyt metsänhoidon 
suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyötä nyt 
neljän vuoden ajan, hän kehuu. 

– Ville on hirveän hyvä. Aina mukava ja positiivi-
nen. Hän ymmärtää, mihin minä pyrin. Ajatuksena 
on, että pyritään luonnonmukaisempaan kuin mitä 
on ollut aiemmin.

Vihonen kertoo, että luottamus on toimivassa 
yhteistyössä kaiken a ja o. 

– Etenemme suunnitelmien mukaan ja keskus-
telemme säännöllisesti.

Viikinkiveneiden vanavedessä
Kodin kahteen pieneen huoneeseen on sijoitettu 
merkittävä aarre, kartonkiputkien päälle rullattuna: 
yli 600 suomalaista ryijyä. Ensimmäisen ryijynsä 
Sopanen sai tohtorinväitöslahjaksi siskoltaan. 

Tilaus työhön oli valittava malli. Sopanen päätyi 
Akseli Gallen-Kallelan Liekki-ryijyyn. 

– Sen malli ja värit viehättävät, ylöspäin virtaava 
liike.

Tämä kyseinen, ensimmäinen taiteilijan suun-
nittelema ryijy aloitti uuden vaiheen suomalaisen 
ryijyn historiassa.

– Alun perin ryijyt tulevat oikeastaan viikingeiltä. 
Niitä käytettiin veneissä peittoina ja alustoina 

nukuttaessa. Suolainen merivesi pilasi aikaisem-
min peitteinä käytetyt eläinten taljat, ja villasta 
tehtävä paksu kudos keksittiin paremmaksi peite-
materiaaliksi. 

– Vähitellen ryijyjä alettiin käyttää peitteinä 
sängys sä, ensin rannikolla ja saaristossa, sitten 
yhä laajemmalla alueella. Keskiajan loppuun 
mennessä se oli yleisin peitto, jota käyttivät niin 
kuninkaat kuin sotilaatkin. Vasta 1800-luvun 
loppu puolella ryijyjä alettiin ripustaa seinälle.

” Eniten tykkään vanhoista 
sekametsistä, kaatuneista 
puista, suurista kivistä, 
sammal matoista.  
Mieli rauhoittuu metsässä 
kuljeskellessa.”

Tuomas Sopanen tahtoo säilyttää 
vanhoja metsiä koskemattomina 
ja saada aikaan myös luonnon-
mukaista sekametsää. 
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Keräilyinto Sopaseen iski toden teolla yli 
20 vuotta lahjaryijyn saamisen jälkeen. Hän oli 
satunnaisesti hankkinut ryijyjä huutokaupoista ja 
antiikkiliikkeistä, ja Heinolan taidemuseo järjesti 
niistä näyttelyn vuonna 2005.

Kun hän näki ryijyt kauniisti ripustettuina ja va-
laistuina, Sopanen oivalsi miten ryijyt ansaitsevat 
tulla laajemminkin esitellyksi. 

– Olin huomannut myös, että Kansallis-
museossa ei ollut yhtään ryijyä näytillä. Päätin, 
että ryhdyn keräämään ja esittelemään niitä. 
Kolmessa vuodessa kokoelma karttui 200 ryijyyn, 
ja nyt niitä on yli 600.

Sopanen pitää niin kansanomaisista ryijyistä 
kuin moderneista taideryijyistäkin. Hänen kokoel-
massaan on ryijyjä 1700-luvun lopulta tähän 
vuoteen saakka. 

Taiteen ja käsityöläisen arvostaja keräilee sys-
temaattisesti myös Dora Jungin taidetekstiilejä. 
Niistäkin hän on järjestänyt näyttelyitä. Sopanen 
mieltyi Jungin töihin jo nuorena ja häntä harmit-
taa, ettei ujouttaan tohtinut käydä tervehtimässä 
taiteilijaa tämän vielä eläessä. 

– Luulen, että hän olisi arvostanut nuoren opis-
kelijapojan elettä.

Sopanen kertoo ”hankiskelevansa” myös 
paimentolaiskelimeitä, aasialaisia traditionaalisia 
koruja, suomalaista taidegrafiikkaa ja keramiikkaa. 
Keramiikkaa hän on tehnyt myös itse. Kotoa löytyy 
dreija ja polttouuni.

Ryijyt reissaavat Suomessa ja ulkomailla
Näyttelyiden yhteydessä ja muulloinkin Sopanen 
luennoi ryijyjen historiasta. Hän on myös toimit-
tanut yhdessä historioitsija Leena Willbergin 
kanssa kirjan suomalaisista ryijyistä. Varkauden 
taidemuseossa 2008 pidetyn, 86 ryijyä esitellyn 
näyttelyn hallussa on museon kävijäennätys. 

Yksi tuoreimmista, 128 ryijyä esitelleestä näyt-
telystä avattiin Helsingin Taidehallissa juuri ennen 
pandemiaa, ja se osoittautui suureksi menestyk-
seksi. 

Ryijyt ovat vierailleet myös Istanbulissa, Buda-
pestissä ja Minneapoliksessa. Unkarin näyttelyn 
avajaisissa pitämäänsä puhetta varten Sopanen 
opetteli unkarin kieltä. 

– Koskaan en ole saanut sellaisia aplodeja.
Eräs suuri unelma toteutuu vuonna 2023, kun 

valikoitu otos ryijyjä matkaa Japaniin, Kioton 
 Modernin taiteen museoon. Ja kyllä. Uusien asioi-
den opiskelusta innostuva keräilijä on jälleen moti-
voitunut opiskelemaan näyttelymaan kielen. Tosin 
hän huokailee japanin omaksumisen vaikeutta. 

– Siinä pitäisi opetella noin 2 000 kirjoitus-
merkkiä.

Puut ja ryijytaide kutoutuvat yhteen, sillä 
 Sopanen kartuttaa kokoelmaansa myymällä met-
sää. Hän sanoo tuntevansa ristiriitaa sen suhteen, 
että haluaisi yhtä aikaa säästää metsiään, ja ottaa 
talteen ryijyjä sekä muita mielenkiintonsa kohteita. 

– Ilman keräilyä ne leviäisivät taivaan tuuliin ja 
pahimmassa tapauksessa kaatopaikoille. Eikä 
vanhoja ryijyjä saa lisää.

Ristiriitaa lievittää hieman se, että hänellä on 
pyrkimys saada aikaan mahdollisimman luonnon-
mukaista sekametsää ja toisaalta koettaa säilyttää 
osa vanhoista metsistä koskemattomina.

Yli 600 ryijyn kokoelma on rullattu 
kartonki putkien päälle. Vanhimmat ryijy-
aarteet ovat 1700-luvulta. Keräilijä itse 
pitää niin kansanomaisista ryijyistä kuin 
moderneista taideryijyistä. 
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Metsänhoidosta puhuttaessa huomio keskittyy tukkeihin ja kuitupuihin, 
mutta talousajattelu on vain osa talousmetsääkin. Moni kasvua edistävä 
toimenpide varmistaa samalla luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

Hyvä talousmetsä tehdään 
monimuotoisuutta 
vaalimalla

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Pihla Liukkonen

Metsänhoito

Metsäasiantuntija Johanna 
Liukkonen on juuri se, johon 
metsänomistajat ottavat 
yhteyttä metsän eri vaiheissa 
istutuksesta uudistamiseen.
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Kun talousmetsän puut tulevat 
uudistus ikään, näkyvin vaihtoehto on 
metsän uudistaminen yhdellä kertaa 
avohakkuulla. Puunkorjuuta seuraa 
uusien taimien istutus, ja jo ennen 
niiden varttumista alueella tapahtuu 
paljon. Pioneerikasvit heräävät valoon, 
kun varjostava metsä on poistunut. 
Muutaman vuoden kuluttua paikalta voi 
löytää ketokasveja ja kukkien peräs
sä seuraavia perhosia. Stora Enson 
metsäasiantuntija Johanna Liukkonen 
sanoo, että talousmetsän kiertokulku 
pitää aina sisällään erilaista elämää. 

– Talousmetsissä taloudellisen 
tuloksen merkitys korostuu, mutta se 
ei tarkoita luonnon monimuotoisuuden 
poissulkemista. 

Mikkeliläinen Liukkonen on metsä
asiantuntijana juuri se, johon metsän
omistajat ottavat yhteyttä metsän eri 
vaiheissa istutuksesta uudistamiseen. 
Samalla hänen ja muiden metsäasian
tuntijoiden edessä näkyy koko metsän
omistajien monimuotoinen kirjo. Hän 
kertoo, että metsiin ja omaisuuden 
hoitoon liittyy monia eri näkökulmia ja 

” Luonto ja maisema 
ohjaavat työskentelyä. 
Vaikeat paikat 
kannattaa jättää 
luonnon hoidettavaksi.”

Puukauppoja edeltävä vierailu 
antaa arvokasta tietoa
Metsäasiantuntijat ja metsänomistajat 
kiertävät tilalla ennen puukauppoja. 
Kun suunnitellaan hakkuutoimenpiteitä, 
metsäasiantuntija tähyää samalla jo 
tulevaisuuteen. Liukkonen sanoo, että 
metsänhoito ja uuden metsän suunnit
teleminen kuuluu osana puu kauppaa. 
Kiertely on hyvää aikaa vuoropuhelulle 
laajemminkin. Samalla kasvaa ymmär
rys metsän kaikista arvoista.

– Metsänomistajalla voi olla tilallaan 
erityisen merkittäviä paikkoja. Umpeen 
kasvanutta maisemaa halutaan avata 
reilumminkin tai sitten säästää paikka, 
johon lemmikki on haudattu.

Esimerkiksi säästöpuuryhmät löytä
vät usein paikkansa sieltä, minne uutta 
metsää ei kannattaisikaan istuttaa. 
Tällaisia ovat kosteat painanteet, louhi
kot ja kivikot, jotka ovat myös riistan ja 
muiden eläinten suojapaikkoja.

– Luonto ja maisema ohjaavat 
työskentelyä. Vaikeat paikat kannattaa 
jättää luonnon hoidettavaksi.

Veden vaivaamat painanteet kannat
taa ylipäänsä jättää metsän eläimille, 
sillä niiden muokkaus ennen istutus
töitä ja onnistunut metsänkasvatus ovat 
työläitä.

– Riistalle paras paikka on sellainen, 
missä ihmisen on vaikea liikkua. Ei 
 sinne kannata järjestää raivaustöitä.

Liukkonen huomauttaa, ettei tällai
nen ajattelu ole millään tapaa uutta. 
Aiemmat metsänomistajasukupolvet 
ovat olleet innokkaita metsästäjiä ja ka
lastajia. Kun omille tiluksille on haluttu 
hoitaa otolliset jahtimaat, riistalle on 
varmistettu ravintoa ja suojaa ja sääs
tetty metsoille hakomamännyt.

Monimuotoisuus seuraa  
mukana metsänhoidossa
Kun metsää hakataan, käytettävien 
runkojen poiston jälkeen maastoon 
jää pienempiä oksia, risuja ja rankoja. 
Karikkeet lannoittavat maaperää ja 
lahoavat puut houkuttelevat paikalle 
laajan erilaisten eliöiden kirjon hyön
teisistä eri sienilajeihin. Laho puut 
ovat tärkeä osa toimivaa metsä elin
ympäristöä, ja ne säästetään niin 
hakkuissa kuin myöhemmin maan
muokkauksessakin.

Oikeaoppinen talousmetsä ei ole 
havu pelto. Lehtipuita säästetään puu
lajien monipuolisuuden lisäksi myös 
siksi, että kasvavatkin lehtipuut lannoit
tavat ja hoitavat ympäristöään. 

– Tässäkin hyvä metsätalous ja 
moni muotoisuus tarkoittavat aidosti 
yhtä ja samaa asiaa.

Vaikka metsiin istutetaan pääasiassa 
havupuita, lopputulos on sekametsä. 
Harvennusten suunnittelussa vaali
taan lehtipuita. Esimerkiksi haapojen 
arvokkuus tulee usein metsänomistajil
le yllätyksenä. Liukkonen neuvoo, että 
harvennushakkuissa on mahdollisuus 
jättää myös sekapuustoisuutta. Jo 
kymmenen prosentin sekapuustoisuus 
lisää metsän monimuotoisuutta, viihtyi
syyttä ja luonnonmukaisuutta.

– Näin tehdään ilman erillistä sopi
mustakin, vaikka lehtipuut eivät olisi 
sitä arvokkainta ainesta tai edes niille 
suotuisalla kasvupaikalla. Tällainen 
metsä on viihtyisämpi.

Uuden metsän alkuvaiheessa 
varhaisperkauksessa vesasyntyiset 
koivunvitsat saavat tehdä vielä tilaa 
viljelytaimille. Kun seuraavan kerran 
tullaan taimikonhoitoon, jätetään tällöin 
myös luontaisesti syntyneitä lehtipuita 
viljelytaimien rinnalle. Sekametsällä 
varaudutaan osaltaan myös ilmaston
muutokseen, sillä sekametsän usko
taan olevan kestävämpi tauteja ja 
luonnon tuhoja vastaan.

– Kuusikot kärsivät hyönteistuhoista 
ja kuivuudesta ensimmäisenä, joten 
kasvupaikalle sopiva sekapuustoisuus 
edistää metsän terveyttä ja samalla 
lisää luonnon monimuotoisuutta.

Rantojen suojavyöhykkeet 
luontokeitaita
Erilaiset vesistöt ovat metsänhoito
töissä erityisessä huomiossa lakien ja 
sertifioinnin ohjeistuksien ohjaamana. 
Niiden edellyttämät suojavyöhykkeiden 
leveydet voivat käytännössä olla myös 
suurempia. Liukkonen sanoo, että 
vetisillä rantakaistoilla puusto on usein 
heikkolaatuista, joten leveämmäksi 
jätetyillä suojavyöhykkeillä ei silloin ole 
isoa taloudellista merkitystä. Suoja
vyöhykkeen arvo luonnon monipuolis
tajana voi myös olla taloudellisia arvoja 
suurempi. 

Kangasmaan järeät kuuset järven 
suojavyöhykkeellä sen sijaan voivat olla 
hyvinkin herkkiä kaatumaan tuulissa. 
Silloin tasapainoillaan talouden ja 
säännösten ohjeiden välillä. Liukkonen 
muistuttaa, että suojavyöhykkeen ensi
sijainen tarkoitus on kuitenkin suojella 
vesistöä ravinnekuormituksilta. 

– Vesistöjen nauhamaiset suoja
vyöhykkeet, taimikoiden ja harvennus
metsien suojatiheiköt eläimille, lehti
puun suosiminen sekapuuna sekä 
säästöpuuryhmät ja lahopuut rikastut
tavat jokaista metsätilaa luontoarvoil
taan, hän summaa arjen toimia moni
muotoisen metsän kasvatukseen. 

arvostuksia. Metsän halutaan tuottavan 
hyvin, mutta sen myös halutaan näyttä
vän hyvältä.

– Kun metsiä hoidetaan hyvin, tai
mikko tarjoaa vattuja ja  vanhemmasta 
kuusikosta poimitaan mustikkaa. 
Metsän hoitosuositusten mukainen 
metsä on hyvin monimuotoinen.

Liukkonen huomauttaa, että monet 
talousmetsät esimerkiksi Mikkelin 
seudulla ovat sekapuustoisia. Kun 
uusi metsä istutetaan, paikalle valitaan 
kasvupaikalle parhaiten sopiva puu
laji. Se on usein juuri samaa lajia, mitä 
kasvoi luonnostaan jo ennen hakkuita. 
Istutuksessa käytetään hyvin kasvavia 
laadukkaita taimia, joiden perimä sopii 
suomalaiseen metsään ja paikallisiin 
olosuhteisiin. Hän huomauttaa, että 
edelleen luullaan virheellisesti, että 
luontainen taimiaines olisi automaat
tisesti paremmin alueelle sopivaa tai 
terveempää. Sen sijaan viljelytaimilla 
voidaan katkaista alueen puulajien 
 perimässä ilmenevät viat ja sairaudet.  
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Heräilet uuteen aamuun modernissa puutalossa. 
Tutkimukset ovat osoittaneet todeksi sen,  minkä 
moni meistä jo tietääkin: puutalossa on hyvä 
hengittää, kun luonnon materiaali tasaa sisäilman 
kosteutta. Elävä pinta miellyttää silmää, ja tutki-
musten mukaan puurakennuksessa myös keskit-
tymiskyky ja luovuus lisääntyvät, stressi vähenee 
ja verenpaine laskee. 

Ei ihme, että puurakentaminen on vahvasti 
pinnalla kaikkialla maailmassa, vielä kun uudet 
puuelementit mahdollistavat tehokkaan rakenta-
misen. Muun hyvän lisäksi puu sitoo hiilidioksidia 

Harva meistä tulee ajatelleeksi, missä kaikessa puu onkaan 
mukana. Tavallinen arkipäivä puupohjaisten tuotteiden parissa 
voi näyttää vaikkapa tältä.

Puu on  
elämässä mukana

Teksti Minna Kalajoki  Kuvitus Tomi Sunnarborg

Uusiutuvien materiaalien yhtiö

kasvaessaan ja puurakennus toimii hiilivarastona 
koko elinkaarensa ajan. 

Haparoit yöpöydältä silmälaseja, jotka lopulta 
löytyvät syksyn uutuuskirjan päältä. Sitä olikin miel-
lyttävä lukea, kun kirjaimet erottuvat selkeinä Anja-
lan tehtaiden laadukkaalta, sileältä kirjapaperilta. 

Silmälasien sangat eivät suinkaan ole muovia, 
vaan selluloosa-asetaattia. Tämä kaikkein laaduk-
kaimpana pidetty kehysmateriaali on puukuitu-
pohjainen polymeeri. Samaa materiaalia käytetään 
muun muassa matkapuhelinten LCD-näytöissä ja 
ruuvimeisseleiden kahvoissa. 
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erilaisia puukomposiitteja voidaan käyttää raken-
tamisen lisäksi jopa autonosissa. 

Pehmopaperit ovat hygieeninen  
ja ihoystävällinen valinta
Pehmopapereita kuluu keittiössä ja kylpyhuo-
neessa, mutta tiesitkö, että myös hammastahnas-
sa on selluloosaa, tarkemmin sanottuna karboksi-
metyyliselluloosaa? Se takaa, että hammastahna 
on harjaan laitettaessa jähmeää, mutta harjatessa 
se levittyy ja vaahtoutuu hampaiden pinnalle. 
Samaa ainetta käytetään haluttujen ominaisuuk-
sien saavuttamiseksi myös ketsupissa ja sinapissa 
sekä sadoissa muissa arkisissa käyttökohteissa. 
Hammastahnatuubikin voi tänä päivänä olla tehty 
kartonkipohjaisesta materiaalista.

Myös kosmetiikassa käytetään puupohjaisia 
raaka-aineita. Esimerkiksi sellunkeiton yhteydessä 
saatavaa mäntyöljyä jatkojalostetaan tisleeksi, 
jota käytetään maalien ja lakkojen lisäksi myös 
hajuvesissä. Mäntyöljystä saadaan myös tärpättiä, 
tai toisen sukupolven etanolia fossiilista bensiiniä 
korvaamaan. 

Pukeudu puuhun – vaatteet viskoosista
Vaatteita pukiessasi pukeudut ehkä viskoosiin, 
selluloosasta tehty muuntokuitu sekin, jonka 
tyypilliset raaka-aineet ovat koivu ja kuusi. Teks-
tiilinvalmistuksen seuraava aste on sellun käsit-
tely erittäin pieneksi, mikrofibrilloiduksi selluksi, 
josta saadaan valmistettua kuitua suoraan ilman 
liuottimia. 

Kylpyhuoneessa metsä 
elää isosti mukana. Puu on 
pehmo paperin, hygienia-
tuotteiden, kosmetiikan 
ja puu komposiitista 
valmistetun särkymättömän 
wc-istuimen raaka-aine.

Selluloosa, kasvien soluseinien rakennusaine ja 
maapallon yleisin orgaaninen polymeeri, onkin 
mielenkiintoinen ainesosa. Uusien teknologioiden 
ansiosta siitä tehdään nykyään vaikka mitä. Esi-
merkiksi mikrokuituselluloosaa käytetään elintar-
vikepakkauksiin, tuoteturvallisiin nestepakkaus-
kartonkeihin ja noutoruokapakkauksiin. Mehu- ja 
maitotölkkien muovilta näyttävät pinnoitteet 
tehdään nykyään kierrätettävistä, puupohjaisista 
materiaaleista. 

Aamiaispöydässä kahisee paperi
Aamiaispöydässä puutuotteet ovat vahvasti mu-
kana. Ruokapöydällä kahisee aamun paperilehti, 
ja kartonkitölkkien lisäksi puuta löytyy munaken-
noista, suodatinpusseista ja lämpömuovattavasta 
paperista valmistetuista leikkelepakkauksista. 

Lapsen jugurtissakin saattaa olla sakeutta-
misaineena nanoselluloosaa. Selluloosanano-
materiaaleja käytetään laajalti korvaamaan muovia 
myös pakkauksissa ja erilaisissa komposiitti-
materiaaleissa. Muovia korvaavasta biokomposii-
tista voi valmistaa vaikka juustohöylän. 

Kylpyhuoneessa edelläkävijä istahtaa puukom-
posiitista valmistetulle wc-pöntölle, joka näyttää 
tavalliselta posliinilta ja on käytännössä särky-
mätön. Suomalaisinnovaation valmistaminen on 
lähes kokonaan hiilineutraalia. Tulevaisuudessa 
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Ohi mennessäsi sipaiset koiran haavaan pihka-
salvaa, johon käytetään kylmäpuristettua kuu-
senpihkaa. Myös lääketablettien ja haavasidosten 
pohjana käytetään puun ainesosia ja puupohjaisia 
materiaaleja. Eteisessä olet kompastua äitiyspak-
kaukseen, joka jalostetaan kotimaisesta puusta, ja 
jonka korkealaatuinen painatus on Lahden tehtaan 
taidonnäyte. 

Eväitä pakatessasi muistat lukeneesi, että 
ensi vuonna kauppoihin tulee sellusta muotoon 
puristettu biohajoava puupullo.  Sen voi kierrät-
tää keräyspaperin tai -kartongin joukossa. Ensi 
vuodesta alkaen puupulloilla on tarkoitus korvata 
750 miljoonaa muovi- ja lasipulloa vuodessa.

Myrkytön ligniini ottaa niskalenkkiä 
vanhasta fossiillisesta teollisuudesta
Selluloosan lisäksi toinen ihmeaine on ligniini, 
luonnon toiseksi yleisin makromolekyyli selluloo-
san jälkeen. Siitä on kovaa vauhtia tulossa yhä 
yleisempi raaka-aine teollisuustuotteille kuten 
hartseille, liimoille, biomuoveille ja polyuretaaneil-
le. Puupohjaisesta ligniinistä tehtyä myrkytöntä 

sidosainetta käytetään muun muassa lastulevy- 
ja eristemateriaaleissa, mikä tervehdyttää kotien 
ja toimistojen sisäilmaa. 

Sähköautoa pihalla startatessasi ajattelet, että 
kohta näidenkin akkujen välittäjäaineena saa-
tetaan käyttää ligniinipohjaista biohiiltä Sunilan 
tehtailta. Uusiutuvalla materiaalilla on tarkoitus 
korvata grafiitti tai synteettinen grafiitti, jotka ovat 
fossiilipohjaisia aineita. Puuhiiltä voitaisiin käyttää 
myös kännyköiden akkuun. 

Lounaan käyt tänään noutamassa mukaan. 
Se on pakattu täysin muovittomaan, muotoon-
puristettuun kuitupakkaukseen, jonka hiilijalanjälki 
on 75 prosenttia pienempi kuin muovisen ateria-
pakkauksen. Korona-ajan etätyökaudella tällä 
on varmasti ollut suuri merkitys. Aterimetkin ovat 
puupohjaisia, onhan EU kieltänyt muoviset kerta-
käyttöaterimet ja pillit.

Suurin osa maailman 
tavaroista kiertää aalto-
pahvi laatikoissa, joita 
saadaan muun muassa 
Oulun tehtaalta. 

Puupohjaiset tuotteet 
jokapäiväisessä 
elämässämme ovat oikea 
ilmastoteko. Uusiutuvana 
puu kasvaa aina takaisin ja 
tänä päivänä se voi teknisesti 
korvata jo lähes kaiken 
fossiilisen raaka-aineen.
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Verkkokauppatuotteet matkustavat  
halki maailman pahvilaatikoissa
Kotimatkalla käyt noutamassa muutamat verkko-
kauppaostokset noutopisteeltä. Suurin osa 
maailman tavaroista kiertää aaltopahvilaatikoissa, 
jotka ovatkin nerokas keksintö. Kevyt ja kestävä 
rakenne saadaan aallottamalla kartonki kahden 
Oulun tehtaan valmistaman pintakartonkikerrok-
sen väliin. 

Tänä päivänä jopa pakkausten pehmustemate-
riaalit voidaan tehdä kuitupohjaisista, biohajoavis-
ta vaahtomateriaaleista. Puupohjaisilla materiaa-
leilla voidaan korvata jopa vanha tuttu styroksi, 
ja kalalaatikoitakin tehdään nykyään kartongista. 
Ne on helppo kierrättää uusiokäyttöön.

Kartonkipakkaukset voidaan kierrättää  
jopa seitsemän kertaa
Nykyajan kartonkipakkaukset ovat jalostuneet 
pakkausratkaisuiksi: niihin kiinnitettävät RFID-tun-
nisteet ohjaavat laatikoita oikeisiin osoitteisiin 
globaalin verkkokaupan reiteillä. Kestävyyttä sillä 
matkalla tarvitaan, ja käytön jälkeenkin pakkauk-
sen kartonki voidaan kierrättää keskimäärin vielä 
seitsemän kertaa. Sen jälkeen pakkauksen kuitu 
hyödynnetään bioenergiana. 

Tänä päivänä puun eri ainesosat hyödynnetään 
tarkasti, eikä tehtailla mene puruakaan hukkaan. 
Järeimmistä osista rungon alaosasta saadaan 
tukkipuuta rakentamiseen, kun taas latvaosasta 
saadaan kuitupuuta, joka jalostuu selluksi ja sitä 
kautta monenlaisiksi biopohjaisiksi tuotteiksi. Kuo-
ret ja oksat hyödynnetään uusiutuvana energiana. 
Teknisesti puupohjaisilla materiaaleilla voidaan 
korvata fossiilisia raaka-aineita jo lähes kaikessa.

Metsä tarjoaa myös henkistä hyvää
Työpäivän jälkeen metsästä sopii nauttia ihan 
metsässä. Talvipäivän makkaranpaistossakin 
puu tuotteet ovat mukana, sillä selluloosaa on 
myös makkaran kuorissa. Metsä ja siitä jalostetut 
moninaiset tuotteet ovat joka päivä elämässämme 
mukana.

Tänä päivänä puun eri 
ainesosat hyödynnetään 
tarkasti, eikä tehtailla 
mene puruakaan hukkaan.
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Koneurakointi Lukkarisen motokuskilla 
Ari Kervisellä riittää kokemusta puun 
laadun tarkastamisesta ja apteerauk-
sesta eli runkojen katkaisukohtien 
määrittämisestä. Mies on kaatanut 
Pohjois-Savon metsiä yli neljännes-
vuosisadan. 

Kervisen mukaan kaadettavan 
puun laadutuksen perusteena on 
aina metsänomistajan ja metsäyhtiön 
tekemä puukauppasopimus, jossa on 
määritelty runkojen mittavaatimukset 

Modernit hakkuukoneet mittaavat puun pituuden sekä tilavuuden ja 
ehdottavat rungon katkaisukohtaa. Kuskin osaamista ja tarkkasilmäisyyttä 
tarvitaan kuitenkin puun laadun arviointiin.

Motokuski varmistaa 
puuaineksen laadun

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuvat Johanna Kokkola

Korjuu

ja laatuominaisuudet. Ennen moton 
starttaamista metsäpalstalla Kervinen 
selvittää vielä metsänomistajan tar-
kemmat toiveet metsässä työskentelyn 
osalta ja tekee silmämääräisen arvion 
hakattavalla kuviolla kasvavien puiden 
laadusta.

– Työn alkaessa siirrän metsäyhtiön 
järjestelmään viedyt apteeraustiedot 
moton tietokoneelle. Valmiiden ase-
tusten perusteella kone pystyy mää-
rittelemään automaattisesti rungon 

katkaisukohdat. Samalla kone mittaa ja 
kirjaa ylös puiden pituudet, tilavuudet ja 
läpimitat. Jos puiden laatu on hyvä, an-
nan moton katkoa puut automaattisesti. 
Ongelmatilanteissa otan hakkuukouran  
manuaaliohjaukseen, Kervinen sanoo.

Tavoitteena tukkipuun  
määrän maksimointi
Moto ei pysty arvioimaan omatoimi-
sesti runkojen laatupoikkeamia, joten 
kuski saa olla korjuussa silmä tarkkana. 
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” Tavoitteenani 
on, että metsän-
omistaja saa aina 
mahdollisimman 
hyvää tuloa 
metsästään.”

Kervinen tarkastaa puun kaatovaihees-
sa rungon mahdolliset lahovauriot, 
lenkouden, mutkaisuuden ja kaksi-
haaraisuuden. Kokeneen motokuskin 
silmä on harjaantunut tehtävään, joten 
laadunvalvonta onnistuu nopeasti myös 
pimeässä ja lumipyryssä. Moton teho-
kas valaistus auttaa työssä.

Kervinen arvioi jokaisen kaadettavan 
rungon silmämääräisesti. Harven-
nushakkuissa hän poimii metsästä 
huonoimmat yksilöt, jotta parhaimmat 
puut saavat jatkaa kasvuaan tukeiksi. 
Päätehakkuissa Kervisen tavoitteena 

on minimoida kuitupuun määrä ja saada 
aikaan mahdollisimman paljon laadu-
kasta tukkipuuta.

– Pyrin kaatamaan rungon aina 
itsestä poispäin. Siten näen, onko puun 
tyvessä lahoa ja pystyn arvioimaan 
myös muut rungon laatuominaisuudet, 
kuten suoruuden. Tavoitteenani on, että 
metsänomistaja saa aina mahdollisim-
man hyvää tuloa metsästään, Kervinen 
kertoo.

Tasokas työnjälki  
viimeistelle laadun
Kervinen arvioi puun laatua tukkipuun 
laatuohjeiden ja kuitupuulle asetettujen 
minimivaatimusten perusteella. Ohjeis-
tuksissa on jonkin verran puulajikohtai-
sia eroja. Esimerkiksi mäntytukin läpi-
mitan tulee olla vähintään 15 senttiä ja 
kuitupuun 6 senttiä, kuusitukin puoles-
taan 16 senttiä ja kuitupuun 7 senttiä. 
Mäntytukit jaetaan laatunsa puolesta 
a-, b- ja c-luokkiin. Runsas oksisto, 
paksut oksat ja erityisesti kuivaoksai-
suus pudottavat männyn laatuluokkaa. 
Kuusessa runsaampikaan oksisto ei 
heikennä tukkipuun laatua.

– Metsänomistajan kannattaa valita 
tarkasti metsätyypille  soveltuvimmat 
puulajit ja huolehtia metsämaan 
ravinteista. Näin saadaan varmemmin 
laadukasta tukkipuuta. Kuusikkomaille 
istutettu mänty ei menesty. Kaski-
maalle kasvatetut kuusikot puolestaan 
voivat kärsiä usein boorin puutteesta 
ja lehtipuiden aiheuttamasta kiusasta. 
Tämä on saattanut aiheuttaa kaksi-
latvaisuutta.

Kervinen painottaa, että saatavan 
puuaineksen laatuun vaikuttaa puun 
kasvuolosuhteiden lisäksi myös hak-
kuutyön jälki. 

– Motokuskin pitää tukea puu kat-
komisvaiheessa esimerkiksi maahan 
tai renkaan päälle, jotta puu ei halkea. 
Varsinkin koivun runko vahingoittuu hel-
posti. Pitämällä katkaisu- ja karsinta-
terät terävinä voidaan varmistaa 
laadukas työnjälki. Metsänomistaja voi 
vähentää hakkuuvaurioita huolehtimalla 
ennakkoraivauksesta. Kun tiheikkö ei 
estä motokuskia näkemästä puiden 
tyviä, sahausjälki on parempi eikä met-
sään jätettävään puustoon tule kolhuja, 
Kervinen vinkkaa.

Ari Kervinen pyrkii kaatamaan rungon  
aina itsestään poispäin. Siten hän 
näkee, onko puun tyvessä lahoa, 
ja pystyy arvioimaan myös muut rungon 
laatuominaisuudet, kuten suoruuden.

Kokeneen motokuskin silmä on harjaantunut 
laadunvalvontaan, joten se onnistuu 
rivakasti myös pimeässä ja lumipyryssä. 
Moton tehokas valaistus auttaa työssä.
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Stora Enso ja sen metsänhoitotyöstä vastaava Tornator tarkistivat 
metsänhoidon laadun yli 1 300 työkohteella. Omavalvonnan 
lisäksi tehdyt laaduntarkistukset varmistavat, että metsänhoidon 
tavoitteet toteutuvat hyvin palstoilla ja leimikoilla.

Laadunvalvonnan 
tavoitteena hyvin 
kasvavat metsät

Teksti Juha-Pekka Honkanen  Kuva Matias Honkamaa

Metsänhoito ja korjuu

Neljän metrin onkivavan avulla lasketaan, 
onko puita istutettu maahan oikealla 
tiheydellä. Ympyräkoealan taimimäärä 
kerrotaan 200:lla, jolloin saadaan istutus
tiheydestä hehtaarikohtainen otos. 
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Laadunvalvonta on tiivis osa Stora 
Enson ja Tornatorin yhteistyötä. Työn
tekijät tekevät järjestelmällisesti oma
valvontamittauksia, jota täydennettiin 
nyt laaduntarkastuksilla. Stora Enson 
metsänhoitopäällikkö Kari Kuusniemi 
sanoo, että näin päästään parhaalla 
mahdollisella tavalla kiinni esimer
kiksi koulutustarpeisiin. Tällä hetkellä 
omavalvontatiedot menevät työmaas
ta vastaavalla Tornatorin edustajalle 
sekä alueen metsäasiantuntijalle Stora 
Ensolla.

– Tavoitteena on, että omavalvon
ta ja laaduntarkastustiedot näkyisivät 
tulevaisuudessa suoraan metsänomis
tajan eMetsässä.

Laadukas työ tukee metsänomista
jien taloudellisten tavoitteiden saavut
tamista, on parasta metsätaloudelle 
ja edistää ilmastotalkoita. Laadukas 
metsänhoito pitää myös negatiiviset 
ympäristövaikutukset mahdollisimman 
vähäisinä. Lisäksi laatu on oikeiden 
asioiden tekemistä oikeaan aikaan. 
Tämä onkin välttämätöntä, sillä oikai
su yhdessä paikassa tulee vastaan 
heikompana kasvuna tai puun laatuna 
myöhemmin.

Uudistamisvaihe ratkaisee paljon
Metsänhoitosuositukset määrittelevät 
ja ohjaavat uuden metsän perustamista 
yksityiskohtaisesti. Juuri metsänhoito
suositus on ollut lähtökohtana Stora 
Enson ja Tornatorin laadunvalvonnassa. 
Perustamisen aikajanaa katsotaan 
suunnittelusta asti: Onko maatyypille 
valittu oikea puulaji ja mikä on kasva
tettavien puulajien suhde. Maanmuok
kauksen tarpeesta on runsaasti tietoa ja 
nykyisin tunnetaan aiempaa paremmin 
myös niiden seuraukset vesistöille. 
Uudistustöiden arvioinnissa korostuvat 
asiat, jotka tukevat taimien kasvuun 
lähtemisen mahdollisimman hyviä 
edellytyksiä.

– Arvioinnissa katsotaan, onko 
mättäät tiivistetty oikein, istutussyvyys 
ohjeiden mukainen ja lähtevätkö taimet 
kasvamaan suoraan.

Esimerkiksi kuusentaimien istutus
tiheys on määritelty 1 800 taimeen heh
taarille. Laadunvalvonnassa toteutuma 
on keskimäärin 1 733 taimea samalla 
alalla. Kuusniemi pitää tulosta hyvänä, 
sillä palstoilla olosuhteet vaihtelevat, 
eikä ihanteeseen ole aina mahdollista 
täysin päästä maastonmuotojen ja 
kivikoiden takia.

– Seuraamme tätä lukua itse erittäin 
tarkasti, sillä metsänomistaja on osta
nut meiltä mahdollisimman hyvät edel
lytykset tuottoisan metsän kasvulle.

Laadunvalvonta mahdollistaa oma
valvontatietoja syvemmän analysoimi
sen ja poikkeamien syyn selvittämisen. 
Kuusniemi sanoo, että viime kesän 
tulosten perusteella lähtökohta on erit
täin hyvä, mutta samalla nousee esiin 
myös asioita, jotka huomioimalla tulos 
on jatkossa vieläkin parempi.

– Esimerkiksi työmaiden siisteys 
on nyt 99-prosenttisesti kunnossa, 
ensi kesänä pääsemme jo sataan. 

Harvennus oikeaan aikaan?
Istutuksessa onnistuminen on kriitti
sen tärkeää tulevan metsän kannalta. 
Jos siinä ei onnistuta, myöhempi 
laatutyö ei pelasta varhain syntynyttä 
vajausta. Harvennusvaiheessa laatu 
on oikea aikaisuutta, sillä taimikon 
hoidon myöhästyminen vaarantaa 
tuoton. Hyvä hoito varmistaa sen, että 
maapohjan kasvukyky ohjataan oikein 
valittuihin puihin. Ne järeytyvät nopeasti 
tukeiksi ja harvennuksissa saadaan 
kosolti myös kuitupuuta.

Huolella suunniteltu ja hyvin teh
ty työ ei suuntaudu vain biomassan 
kasvatukseen. Kehityspäällikkö 
 Kimmo Roininenhuomauttaa, että 
hyvin hoidettu kasvatusmetsä on jo 
ensiharvennusvaiheessa korjattavissa 
koneellisesti. Tällöin on jätetty oikeat 
puut oikeaan paikkaan. Työ on sujuvaa 
ja ennen kaikkea siitä ei aiheudu vauri
oita kasvamaan jääville puille. 

– Omavalvonta paljastaa ongelmat 
nopeasti. Meillä on tiivis verkko palaut
teiden keräämiseksi.

Puunkorjuussa työtä ja laadun
valvontaa ohjaavat Metsäkeskuksen 
tarkastusmenetelmät. Niissä seura
taan puuston tiheyttä sekä maasto ja 
puusto vaurioita sekä ajouraväliä ja 
leveyttä.

Tavoitteena on, että Stora Enso 
tekee kaksi laadunvalvontakäyntiä ja 
yrittäjät puolestaan kaksi käyntiä jokai
selle moton ja metsätraktorin muodos
tamalle korjuuketjulle vuosittain.

– Jos eroja löytyy, ja joku pääsee 
toistuvasti parempaan tulokseen, on 
mahdollista selvittää, johtuuko tämä 
esimerkiksi kantavien telojen käytöstä. 
Emme katso vain numeroita, vaan sitä 
miten käytännön työssä onnistutaan 
mahdollisimman hyvin, Roininen sanoo.

Luontolaatu arvioidaan 
metsäkäynnillä
Korjuuketjun arviointikäynnit tehdään 
aina metsäpalstoilla. Samalla käynnillä 
tehdään myös luontolaadun arviointi. 
Siinä mitataan säästöpuut, seurataan 
metsälajeille tärkeiden lahopuiden jät
töä, suojakaistaleiden mitoitusta sekä 
vesistönsuojelutoimenpiteitä. Luonto
laatua seurataan sekä päätehakkuiden 
että harvennusten yhteydessä.

– Luonnon monimuotoisuuden yllä
pitämisessä olemme onnistuneet hyvin, 
mutta tulosten perusteella huomiota 
kiinnitetään jo nyt entistä enemmän 
 juuri lahopuuston varomiseen maan
muokkauksen yhteydessä, suoja
kaistoihin sekä ojituksiin, Kuusniemi 
summaa.

Uudistuksen suunnittelusta ja kul
jettu pitkä matka kohti puukauppoja ja 
edelleen uuden metsän perustamista. 
Jäljellä on enää se tärkein mittari.

– Kysymme kattavasti jokaiselta 
metsän omistajaasiakkaaltamme, 
miten hän ovat palvelumme kokenut 
ja onko hän saanut meiltä sen, mitä on 
halunnutkin.

Laadunvarmistuksella kumarretaan 
Suomen satavuotisen metsäntutkimuk
sen suuntaan.

– Suomella on kansainvälisesti 
harvinaislaatuinen metsänhoidon tutki
muksen historia ja hoitotyötä tehdään 
jämäkkään tietopohjaan tukeutuen.

” Suomella on kansain välisesti harvinais
laatuinen metsän hoidon tutkimuksen 
historia ja hoitotyötä tehdään jämäkkään 
tieto pohjaan tukeutuen.”  Kari Kuusniemi

Terve Metsä – 27 



Ostin juuri metsätiloja, ja niillä on 
sekä uudistettavia hakkuualoja että 
viljelemättömiä peltoja. Toimenpiteet  
ovat ilmeisesti ajankohtaisia?
Avohakkuissa uudistamisvelvoite on itse asiassa 
laissakin säädetty, joten istutusasiat kannattaa 
selvittää mahdollisimman pian. Metsäasiantunti-
jamme ottavat omistajan niin halutessa asian hoi-
toonsa, selvittävät mikä metsä paikalle kannattaa 
istuttaa ja tekevät tarjouksen istutustyöstä.

Peltojen metsittäminen on tärkeää ilmaston-
muutoksen kannalta. Tuottamattomat maa pinta-
alat kannattaa ehdottomasti laittaa kasvamaan 
puuta ja sitomaan ilmaston hiiltä. Valtio eli Metsä-
keskus tukee peltojen metsitystä avokätisesti.

Mitä 76-vuotias metsänomistaja  
voi tehdä itse metsässään?
Vuosikatselmuksen tekeminen kannattaa tehdä 
joko talven jäljiltä tai syksyllä kasvukauden jälkeen, 
vaikka raskaamman metsänhoitotyön jättäisikin 
muille. Siinä kierretään katsomassa miten met-
sä voi. Samalla saa hyvän syyn ulkoilla omassa 
metsä luonnossaan.

Miten heinikkoa torjutaan uudistusaloilla  
ja metsitetyillä pelloilla?
Heinäys, eli heinien polkeminen tai niittäminen 
taimien ympäriltä on tärkeää, mutta kohtalaisen 
kevyttä työtä ja se sopii mainiosti kaiken ikäisille 

Vastaamme tällä sivulla lukijoidemme esittämiin kysymyksiin. 
Vastaajana Stora Enson Salon metsäasiantuntija Ville Söderman.

Kuka määrää  
mitä puita kaadetaan?

Lukijat kysyvät

metsänomistajille. Etenkin peltojen metsityksessä 
tätä työtä riittää useammaksi vuodeksi, kunnes 
metsä sulkeutuu, eikä heinikko saa enää riittävästi 
valoa kasvaakseen.

Mitä jos haluan kasvattaa metsässäni  
myös isoja vanhoja puita?
Jokaisessa uudishakkuussa lain ja sertifikaattien 
edellyttämät säästöpuut voidaan koota säästö-
puuryhmiksi rikastuttamaan metsäluontoa. 
 Rehevillä mailla uusi puusukupolvi pyrkii kasva-
maan vanhan puuston alle. Jossain vaiheessa isot 
puut varjostavat kuitenkin täystiheänä kasvatet-
taessa niin paljon, etteivät taimet välttämättä 
lähde kasvamaan.

Voinko määrätä miten paljon ja mitä puita 
otetaan esimerkiksi Stora Enson tekemissä 
harvennushakkuissa?
Vanhan ajan leimausta ei ole käytössä. Kaupan-
teon yhteydessä metsänomistajan toiveet toki 
kirjataan talteen. Aika usein pyydetään jättämään 
metsä suosituksia tiheämmäksi, mutta se tulee 
toisaalta metsän kasvussa vastaan. Metsänomis-
taja päättää aina, mitä hänen omaisuudellaan 
tehdään ja hakkuutavasta sopiminen on tärkeä 
osa onnistunutta puukauppaa.

Voiko harvennushakkuita olla enemmän 
kuin ensiharvennus ja kakkosharvennus?
Kyllä voi – esimerkiksi myös isoimpia puita poista-
valla yläharvennuksella voi tehdä kolmannen kas-
vatushakkuun. Jos kohde on sopiva, yläharvennus 
kasvattaa arvokasta tukkipuukertymää. Tämä voi 
tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun poistet-
tavien valtapuiden viereen jää riittävä määrä niin 
sanottuja lisävaltapuita kasvamaan tukkipuuta.

Kannattaako harvennushakkuista  
hakea tuloja taimikoiden perustamiseen, 
hoitoon ja ensiharvennukseen?
Itse asiassa tätä voi suositella. Se muodostaa 
metsätilalle oman kassavirtansa, jossa osa 
metsätuloista käytetään metsänhoitoon tai 
metsäteiden kunnostuksen kaltaisiin investoin-
teihin, jotka vähennetään kuluina puukauppojen 
tulosta verotuksessa. Aina töistä ja menopuolesta 
keskustellessamme pyrimme selvittämään, olisiko 
metsänomistalla mahdollisuus saada juuri tällaista 
tuloa samalla kertaa toiselta palstaltaan. Metsä-
suunnitelma auttaa erilaisten metsänhoitotöiden 
ajoittamisessa.

Lukijan toive!
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Metsänomistajan tulee lähettää metsä
talouden veroilmoitus (2Clomake) 
verottajalle 28.2. mennessä joko 
paperi lomakkeella tai OmaVerossa. 
Stora Enson neuvontaasiantuntija 
Jukka Korhosen mukaan veroilmoituk
sen toimittaminen on tarpeen, jos olet 
saanut kuluvana vuonna metsätuloa, 
vakuutuskorvauksia tai Kemeratukia 
tai ilmoitettavana on metsävähennyk
siä, poistoja tai meno ja tuhovarauksia.

Arvonlisäverovelvolliselta verottaja 
odottaa helmikuun loppuun mennessä 
myös alvsuorituksia ja alvilmoitusta. 
Vuonna 2021 maksettujen alvmaksu
jen yhteismäärä ilmoitetaan Veroilmoi
tus omaaloitteisista veroista lomak
keella.

– Aloita ilmoitusten valmistelu ajois
sa, viimeistään helmikuun alussa. Jos 
kuitteja uupuu, netti ei toimi tai huomaa 
tarvitsevansa asiantuntijaapua, aika 
ei lopu kesken. Paperilomakkeiden 
postikuljetukseenkin pitää varata useita 
päiviä. 

Muista vähentää ainakin  
uudistus- ja hoitokulut 
Korhonen muistuttaa, että vero
vähennyksillä on suuri merkitys metsä
talouden kannattavuuteen. Siksi kulut 
kannattaa ilmoittaa mahdollisimman 
tarkasti.

– Ilmoita veroilmoituksella kaikki 
metsäkulut, vaikka metsätuloja ei oli
sikaan. Kulut voidaan vähentää muista 
samana vuonna syntyneistä pääoma
tuloista tai niiden puuttuessa ansio
tuloista, Korhonen neuvoo.

Suurimpia yhdellä kertaa vähen
nettäviä kulueriä ovat metsän uudis
tamisesta ja hoidosta syntyneet kulut. 
Pienempiä kuluja syntyy muun muassa 
metsävakuutus ja tienhoitomaksuista, 

Muista tilan 
hankintakulujen 
vähennysoikeus

• Metsätilan hankintakuluista voi 
vähentää 60 % metsäverotuk
sessa. 

• Vähennys tehdään metsä
talouden tuloista, kunnes koko 
vähennysoikeus on käytetty. 

• Metsävähennys ilmoitetaan 
vuosittain, vaikka metsätuloa ei 
olisikaan. 

• Tallenna metsätilan ostohinta ja 
ostokulut eMetsäverkkopalve
lun metsävähennyslomakkeelle. 

• eMetsä laskee automaattisesti, 
kuinka paljon puukauppatulon 
perusteella voi tehdä vähennyk
siä. 

Verovähennyksillä on suuri merkitys 
metsätaloutesi kannattavuuteen. 
Näppärimmin täytät ja lähetät metsä
veroilmoituksen eMetsäpalvelussa. 

Muista kirjata 
kulut metsä vero-
ilmoitukseen

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Adobe Stock

Verovinkit

työhuonevähennyksestä sekä pie
nemmistä kalustohankinnoista, kuten 
raivaussahan hankinnasta.

Myös matkat metsätilalle ovat 
verovähennyskelpoisia. Vuonna 2021 
verottaja on hyväksynyt henkilö auton 
kilometrikorvaukseksi 25 senttiä  
kilometriltä. Korvausta korotetaan,  
jos autolla vedetään peräkärryä  
(+ 7 snt/km) tai ajaminen tapahtuu 
metsä autotiellä (+ 9 snt/km).

Laskelmaa tuloista ja menoista, 
kuitteja, tukien maksatuspäätöksiä ja 
matka päiväkirjoja ei lähetetä verotta
jalle. Ne tulee säilyttää kuuden vuo
den ajan paperisina tai sähköisessä 
muodossa.

Hyödynnä eMetsää 
verokirjanpidossa ja -ilmoituksissa
Korhonen suosittelee hyödyntämään 
eMetsäverkkopalvelua metsäkirjan
pidon apuna. 

Stora Ensolta saadut puukauppa
tulot ja laskut metsänhoitosopimuksista 
kirjautuvat automaattisesti ohjelmaan. 
Pääset kirjautumaan palveluun pankki
tunnuksillasi osoitteessa emetsa.fi, ja 
voit tarkistaa tietojen oikeellisuuden 
sekä lisätä puuttuvat vähennykset sekä 
maksetut alvit. 

– Älypuhelimeen kannattaa ladata 
eMetsä Mobiili. Sillä voi kirjata ajokilo
metrit sekä kuvata ja tallentaa kuitit 
eMetsän kirjanpitoon ja arkistoon.

eMetsä siirtää verokirjanpidon tiedot 
automaattisesti 2C ja arvonlisävero
ilmoituslomakkeille. Lomakkeet voi lä
hettää eMetsästä suoraan OmaVeroon. 

–Stora Enson asiantuntijoilta voi ky
syä virkaaikana apua verokirjanpidon 
täyttämiseen ja ilmoitusten lähettä
miseen eMetsän verobottitoiminnon 
avulla, Korhonen vinkkaa.

Veromuutokset 2021

• Arvonlisäverovelvollisten rekiste
riin on ilmoittauduttava, jos vuo
tuiset metsätulot ovat vähintään 
15 000 euroa. Aiemmin alaraja oli 
10 000 euroa. 

• Metsätalouden koneiden, 
rakennusten sekä ojitusten ja 
metsäteiden poistoraja nousi 
600 euroon. Hankintamenon 
tai menojäännöksen jäädessä 
tämän alle ne voidaan pois
taa kerralla. Aiemmin raja oli 
200  euroa.

• Katsotunnisteet ovat poistuneet 
käytöstä, joten OmaVerossa yh
teisomisteisten tilojen ilmoituk
set edellyttävät Suomitunnis
tetta. eMetsässä ilmoittaminen 
onnistuu ilman tunnistetta. 
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Vuosi sitten se tapahtui. Irtiotto 
ruuhka-Suomen vauhdikkaasta 
elämänmenosta. Nuorinkin lapsistam-
me oli lentänyt jo pesästä, joten olimme 
vaimon kanssa vapaat tekemään mitä 
lystää. Meitä kiinnosti lähteä pohjoi-
seen, hakemaan uusia virikkeitä ja 
haasteita elämään. 

Olemme käyneet Lapissa säännölli-
sesti viimeisten 30 vuoden aikana, joten 
tiesimme suurin piirtein mitä tuleman 
pitää. Kun Stora Enson sisäiseen 
hakuun avautui metsäasiantuntijan 
pesti Ranualla, ratkaisumme oli valmis. 
Tampereen kupeella, Pirkkalassa, si-
jaitseva työpaikkani ja omakotitalomme 
Kangasalla saivat jäädä. 

Lähteminen sinällään on  meille 
 tuttua, sillä olemme vaihtaneet asuin-
paikkaa yhteiselomme aikana 15 kertaa. 
Oman, viidelle vuosikymmenelle sijoit-
tuvan, työurani aikana olen ennättänyt 
kiertää eteläistä Suomea ristiin rastiin. 
Töitä olen tehnyt Tampereen ympäristö-
kunnissa sekä Juupajoella, Taipalsaa-
rella, Punkalaitumella, Savonlinnassa ja 
Laitilassa. Työvuosista viimeiset 14 olen 
tehnyt Stora Ensolle. Kun Etelä-Suomi 
oli tiuhalla kammalla koluttu, pohjoinen 
oli oikea suunta lähteä.

Sukua tai ystäviä meillä ei Ranualla 
ennestään ollut, mutta meitä houkutti 
alueen upea luonto ja etelän menoa 
rauhallisempi lappilainen arki. Sittem-
min myös paikalliset ihmiset ovat osoit-
tautuneet mukavaksi väeksi. Seinä-
naapuristamme löytyi kaltaisemme 
luonnonystävä, jonka seurassa olemme 
tutustuneet Ranuan luonto kohteisiin. 
Olemme käyneet muun muassa melo-
massa Simojoella ja kalastamassa 
Simojärvellä.

Seniorityövuosiksi 
Ranuan rauhaan

Vieraskynä

Olen innokas lintubongari sekä 
kasvien ja hyönteisten kuvaaja. 
Lapin ja Ranuan luonto tarjoaa näille 
harrastuksille mahtavat puitteet. Viime 
kesänä kuvasin erityisesti kämmeköitä 
– lähinnä tikankonttia, neidonkenkää. 
Vilukko oli uusi tuttavuus suokasveista. 
Hyönteisistä olen linssini eteen löytänyt 
sudenkorentoja, koppakuoriaisia ja 
luteita. 

Pohjoinen erämaaluonto alkaa käy-
tännössä rivitaloasuntomme ikkunan 
takaa. Luonnossa patikointi, pyöräily ja 
marjastus kuuluvatkin minun ja vaimoni 
yhteisiin harrastuksiin. Suurena suo-
pitäjänä Ranua tarjoaa mahtavat hilla- 
ja karpaloapajat. Varovainen saa soilla 
kuitenkin olla. Eilen upposin harha-as-
kelen seurauksena vyötäröäni myöten 
suohon. Se luontoretki oli sitten siinä.

Työskentely ja eläminen Ranualla 
on varsin erilaista kuin  etelässä. 
Pirkanmaalla työalueellani asui 
400 000 ihmistä, täällä asukkaita on 
3 700. Ajomatkat ovat pitkiä, mutta 
ruuhkien puuttuessa liikkuminen on 
nopeaa. Maitokaupassakaan ei tarvitse 
jonottaa. Toimistopäivinä parin kilomet-
rin työmatkan voi suhauttaa pyörällä ja 
talviaikaan urheilupotkukelkalla.

Ranuan konttorilla on tällä hetkellä 
lisäkseni yksi määräaikainen työnte-
kijä. Pirkkalan toimistolla työkavereita 
oli 6–7. Yksin työpäiviä ei kuitenkaan 
tarvitse viettää, sillä lappilaiset met-
sänomistajat arvostavat tapaamista 
kasvotusten, eikä Etelässä yleistynyt 
sähköinen asiointi isäntiä ja emäntiä 
juuri innosta. 

Täkäläisten kanssa on mukava jutella 
eli ”raatata” tai ”porista”. Paikallisen 
murteen kanssa olen päässyt vähitellen 

sinuiksi, ja poromiehiä haastattelemal-
la myös porotalouden termit ja lain-
alaisuudet ovat alkaneet tulla tutuksi. 

Metsätilat ovat täällä pinta-alaltaan 
suuria, ja metsäautotiet ovat harvassa, 
joten metsässä tulee käveltyä helposti 
5–10 kilometriä. Talvella leimikkokatsel-
mukset umpihangessa onnistuvat vain 
lumikenkien ja moottorikelkan kera. 
Täkäläiset ovat saaneet kelkkailutaidot 
äidinmaidosta, meikäläiselle ajotaidot 
ovat kertyneet ennemminkin kantapään 
kautta.

Ranuan maapinta-alasta noin 
60 prosenttia on suota. Puuta on saatu 
kasvamaan parhailla soilla ojittamalla 
sotien jälkeen. Täältä löytyy myös laajo-
ja avosoita, nevoja. Näillä leveyspiireillä 
puut ylipäätään kasvavat hitaammin 
kuin etelässä ja jäävät pienikokoisem-
miksi. Puiden pituus ja paksuus jäävät 
pienemmäksi kuin etelässä, joten 
hehtaarikohtaiset puukertymät jäävät 
noin kolmannekseen Etelä-Suomen 
kertymistä.

Soiden takia talvihakkuut tuovat 
omat erityispiirteensä. Jotta puuta 
päästään hakemaan, on soille tehtävät 
tiet jäädytettävä. Penkka- ja talviteiden 
suunnittelu ja rakentaminen metsään 
on ollut minulle ihan uusi juttu. Onneksi 
sain tähän edeltäjältäni oppia.

Kuka: Jouni Marttila
Ammatti: Stora Enson metsäasiantuntija 
Paikkakunta: Ranua

Stora Enson metsäasiantuntija Jouni Marttila hyppäsi vaimonsa 
kanssa Etelä-Suomen ruuhkista Ranualle. Siellä pääsee rivitalokodin 
pihasta suoraan luontoon. 
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Jouni Marttila on innokas valo-
kuvaaja ja luontoretkeilijä. Lapin 
ja Ranuan luonto tarjoaa näille 
harrastuksille mahtavat puitteet.
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Järvien selillä vuosien aikana varttunut taimen 
(Salmo trutta) palaa aikanaan synnyinseudul-
leen kutemaan. Kutumatka synnyin seuduille on 
pitkä, raskas ja usein täynnä esteitä. Osa kaloista 
kuitenkin pääsee lopulta perille, kutee syksyllä 
pohjasoran sekaan mätimunat, ja näin kotikosken 
taimenten suku voi jatkua. 

Taimen elää puhtaassa, hapekkaassa ja viileäs-
sä vedessä. Kotikoskessa keväällä kuoriutuvat 
pikkutaimenet varttuvat ensimmäiset vuodet syn-
nyinseuduillaan, syövät joen hyönteisiä ja toukkia. 
Vaellus suuriin lähijärviin tukevamman ravinnon 
äärelle alkaa, kun taimenella on mittaa reilut 
20 senttiä. Tämä vaellusvietti erottaa taimenen 
puroissa koko elämänsä viettävistä tammukoista 
eli purotaimenista.

Varjostusta ja puhtaat vedet
Vuosikymmenien aikana ihmisen toimesta peratut 
uomat ja rakennetut esteet ovat tuhonneet monet 
alku peräiset taimenkannat. Pienvesistöjä kunnos-
tamalla, kalojen suojakiviä takaisin koskiin pyörit-
tämällä, sorastuskiviä ja mätirasioita istuttamalla 
taimenen elinoloja on vesistö kerrallaan saatu pa-
lautettua. Myös kalastusta on rajoitettu, joten yhä 
useammalla lohikalalla on mahdollisuus selviytyä 
kotikoskeensa sukuaan jatkamaan.

Viileiden vesien taimen on usein syntynyt metsän keskellä, 
pienten jokien tai purojen virtapaikoissa. Kun kutuaika on käsillä, 
se suuntaa erehtymättömästi kauas valuma-alueiden ylävesien 
jokiuomiin aina kotikoskeensa saakka.

Taimen –  
kotiseuturakas lohikala

Teksti Juha Hanni  Kuva iStock

Vesiensuojelu

Metsätaloudessa lohikalojen virta vesien 
elinkelpoisuus huomioidaan suojavyöhykkeillä ja 
vesiensuojelutoimenpiteillä. Puusto luo uoman ylle 
varjostusta ja osaltaan pitää veden viileänä kesä-
paahteella. Rantapuskat myös kuhisevat hyöntei-
siä ja tuottavat näin ravintoa kaloille. Vyöhykkeen 
kasvusto hidastaa pintavesien suoraa virtausta 
uomaan ja pysäyttää humuksen pääsyn vesis-
töön. Näin humus ei pääse tukkimaan sorakoita ja 
estämään hapekkaan veden virtausta mätimuniin. 
Ojitusalueiden laskuojien humuksen ja rehevöit-
tävien ravinteiden pääsy estetään tehokkaimmin 
pintavalutuskentillä. Tierummut ja siltojen pato-
rakennelmat eivät saa estää kalojen ja äyriäisten 
liikkumista vesistöjen välillä edes matalan veden 
aikana.

Vapaaehtoiset PEFC- ja FSC-sertifioinnit edistävät 
vastuullista metsänhoitoa, jolla turvataan metsien 
luontoarvoja. Tässä juttusarjassa metsäluonnon moni-
muotoisuutta ja metsätaloutta tarkastellaan eläinten 
näkökulmasta. Stora Enson kautta voit maksutta 
liittää metsätilasi PEFC-sertifiointiin vaikkapa heti 
 eMetsä-verkkosovelluksen kautta. Metsäasiantuntijam-
me kertovat myös mielellään Stora Enson FSC-ryhmä-
sertifioinnin eduista ja merkityksestä moniarvoisessa 
metsänomistuksessa.
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Tiedustelimme Stora Enso Metsän tämän vuoden 
harjoittelijoilta metsäalasta, metsien hoitamisesta ja 
suhteesta metsään monelta eri kantilta.

Yksi kysymyksistä koski alan uutisointia. Millä ta
valla metsäalan tulevat ammattilaiset näkevät metsä
teollisuutta koskevat sisällöt tiedotusvälineissä? 

Hyvin perustelluissa vastauksista välittyy koke
musten kirjo. Moni toivoo lisää faktatietoa uutisoinnin 
pohjaksi ja monipuolisempaa uutisointia metsäalasta 
ja sen muutoksesta.

Tässä poimintoja vastauksista.

Uutisointi riippuu lähteestä

– Metsäteollisuudesta uutisoidaan melko vähän.

– Riippuu lähteestä. Vakavasti otettavat uutislähteet 
neutraaleita, muilla saattaa olla negatiivista varautu-
neisuutta, joka johtaa huonojen uutisten etsimiseen.

– Pääsääntöisesti melko positiivista.

– Riippuu mediasta. Viime vuosina olen nähnyt paljon 
hyviä artikkeleita esimerkiksi metsien hoitoon ja 
luonnon suojeluun liittyen.

– Pika- ja klikkikulttuuri näkyy myös journalismin 
laadussa.

Miten koet yleisen keskusteluilmapiirin 
metsäalasta ja teollisuudesta? 
Uutisoidaanko metsäalasta tarpeeksi? 
Tätä kysyimme Stora Enson kesä
harjoittelijoilta, muun muassa näin  
he vastasivat.

Nuorten 
ammattilaisten 
näkemyksiä 
metsäalan 
uutisoinnista

Nuorten sivu

Lisää tietoa uraauurtavasta alasta

– Koen sen melko neutraalina. Omiin silmiini on 
osunut pääasiassa tehtaita koskevia uutisia inves-
toinneista sekä lakkautuksista. Olisi tervetullutta, 
että valtamedia uutisoisi enemmän metsäalan uusista 
innovaatioista. Ihmisten olisi ehkä helpompi ymmär-
tää metsäalan muutosta, jos lisättäisiin ymmärrystä 
muutoksista puun käyttämisessä.

– Toivoisin että media pyrkisi enemmän tuomaan 
esiin metsäalan hyviä vaikutuksia ja mahdollisuuk-
sia, sillä medialla on nykypäivänä valtava kyky 
vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Tuntuu, että media 
lisää esimerkiksi nuorten ahdistusta turhan paljon. 
Metsä teollisuudesta halutaan tehdä iso paha, vaikka 
mielestäni alallamme on vilpitön halu toimia esimer-
kiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämisen eteen. Fakta-
tietoa, asiantuntijahaastatteluiden ja tutkimustulosten 
käyttöä lehtien uutisoinnissa tulisi mielestäni lisätä.

– Metsäalan rooli tuntuu tällä hetkellä ristiriitaiselta 
mediassa. Ehkei sen merkityksellisyyttä ja poten-
tiaalia paremman tulevaisuuden mahdollistajana 
ymmärretä täysin.

– Siinä olisi kehitettävää. Uutisotsikoihin nostetaan 
monesti vain negatiisivia asioita, vaikka metsä-
teollisuus tekee monella saralla uraauurtavaa työtä.

Teksti Minna Takkunen

Suojelu   ohjelma
Ilmaston     muutos
Tutkimus

Innovaatio
Investointi

JärjestöLa
ho
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ut Tuet

VientiEnergia

Avohakkuut
Monimuotoisuus
Asian   tuntija

Hiilinielu
Lajikato
Luonto
Talous

TunteetPerintö

CO2

EU
Linjaukset

Jatkuva kasvatus
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Lähetä oheinen ristikko tai sen kopio  
täytettynä 31.1.2022 mennessä osoitteella:
Stora Enso, Terve Metsä ristikko,  
Lypsyniemenkatu 5, 57200 Savonlinna.
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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Syyskuun 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 
maaliskuussa 2022. Palkintona oikein vastanneiden 
kesken arvotaan 3 kpl Stora Enson puupohjaisesta 
bio komposiitista valmistettuja tuotesettejä.  
Ristikon voi ratkoa ja lähettää myös sähköisesti 
sanaristikot.net-osoitteessa.
Syyskuun arvonnassa onni suosi Tuula Mustapartaa 
Pyhäsalmelta, Elina Parkkimaa Pelkosenniemeltä ja 
Marjatta Tapiota Sievistä.
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Metsäveroilmoituksen tekeminen ei ole 
rakettitiedettä. eMetsällä se on helppoa 
kuin kuuraketin lähtölaskenta.

Lift off! Metsäveroilmoituksen ja alv-laskelman matka kohti 
verottajaa on alkanut. 

Nyt voit nauttia verokahvit, silmäillä eMetsästä omia 
tilakarttojasi, kuvioita ja puustotietoja, sekä suunnitella 
tulevan vuoden metsänhoito- ja hakkuutarpeita. 

Lataa ilmainen eMetsä Mobiili verkkokaupastasi. Se on 
verraton apuväline älypuhelimessasi. Tallenna kuitit ja 
matkapäiväkirjat saman tien reissun päällä, ja helpotat  
seuraavan vuoden metsäveroilmoituksen tekoa!

Elämässä mukana - Stora Enso

Veroilmoituksen 
lähtölaskenta  
on alkanut

3
2                                                                  
1    

Ota esille pankkitunnukset, verovuoden kuitit ja 
muistiinpanosi

Kirjaudu turvallisesti pankkitunnuksilla  
www.emetsa.fi

Avaa eMetsä veropalvelu -välilehti ja anna 
lennonjohdon neuvoa

.GT 42 
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