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LEHDOISSA kasvaa usein harvi
naisia puulajeja, kuten pähki
näpensaita, tammia, jalavia ja 
lehmuksia.

”Puulajeilla on omat hyön
teisistä, muista kasveista ja 
sienistä koostuvat eliöstönsä”, 
sanoo UPM Metsän ympäristö
asiantuntija Henri Koivisto.

Lähes puolet metsäluonnon 
uhanalaisista lajeista elää leh
doissa, joten pienenkin lehto
alueen huomiointi on tehokasta 
luonnonhoitoa.

Lehdot sopeutuvat metsätyy
peistä todennäköisesti parhai
ten ilmastonmuutokseen, sillä 
niille tyypillinen lehtipuusto 
sietää lämpeneviä olosuhteita 
paremmin kuin vaikkapa kuusi.

Lehtojen maaperän pinta
kerros on multaa, joka sisältää 
paljon typpeä ja fosforia. Leh
dot ovat hyvin ravinteikkaita 
kasvupaikkoja, mutta niiden 
kosteus vaihtelee. Kostean 
lehdon tunnistaa korkeasta 
saniaiskasvustosta.

On hyvä, että lehdoissa kas
vaa eri puulajeja, mutta kuu
sia ei saa olla liikaa. Suomessa 
lehdot tyypillisesti kuusettu
vat. Kuusien vähentäminen 
luo paremmat kasvuolosuhteet 
lehtopensaille, jaloille lehti
puille ja muulle valoa vaativalle 
lehtokasvillisuudelle.
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PINTAA SYVEMMÄLLÄ LEHDOT

Lehtoja tarvitaan 
erityisesti niiden 
monimuotoisen 
lajiston vuoksi.
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Kesä on täällä!
AURINGON paistaessa ja lämmön lisääntyessä alkaa 
metsänviljelijää kihelmöidä: voi kun pääsisi jo met
sänistutuspuuhiin! Meillä taimitarhalla tuotanto
kauden työt ovat käynnistyneet jo kevättalvella ja 
kasvihuoneet vihertävät. Taas syntyy uutta elämää. 

Tässä maailmantilanteessa moni miettii asioita, 
joita ei uskonut koskaan miettivänsä. Itsekin kat
selen meillä syntyviä pieniä puita erilaisin silmin 
kuin ennen. Niiden myötä matkaamme tulevai
suuteen, jopa vuosisatojen päähän. Koskiessani 
taimia tunnen rakkautta sitä maailmaa kohtaan, 
jossa hyvyys näyttää voimansa. Meillä syntyy tänä 
vuonna rauhan puita, joiden tehtävä on tuoda toi
voa maailmaan. 

Hyvä metsänistuttaja, kun saat istutettavan tai
men käteesi, katso sitä hetki ennen kuin sujautat 
sen istutusputkeen. Taimi on osa sinun ja seuraa
van sukupolven tulevaisuutta. Sukupolvien välinen 
jaettu hyvä on suomalaisen perhemetsätalouden 
syvintä ydintä – se on 
arvokasta ja uniikkia.

Suomessa metsän
jalostuksella on lähes 
satavuotiset perin
teet. Jääkauden jälkeen 
syntyneiden puulajien 
perimä näkyy huip
pulaatuisissa puiden 
taimissa ja siemenissä. 
Ainoastaan viljelymetsätaloudella pystymme 
muuttamaan metsäntutkimuksen ja jalostuksen 
tulokset konkreettiseksi hyväksi metsiimme. Tuo 
perimä on tallella käyttämissäsi taimissa ja sieme
nissä. Saat paljon enemmän kuin vain uuden puun 
vanhan tilalle.

Me täällä taimitarhalla haluamme, että metsän
viljelijä onnistuu työssään ja metsänomistaja korjaa 
joskus hyvän sadon metsästään. Olemme harjoi
telleet, oppineet ja erehtyneetkin vuosien varrella. 
Tehneet töitä tinkimättömästi ja pitkäjänteisesti. 

Lupaa minulle, että pidät huolta pienestä 
taimesta, jonka saat meiltä. Minä lupaan, että 
teemme parhaamme sen eteen, että pieni 
puusi saa taimitarhallamme sellaisen alun, 
että se kasvaa mahtavaksi puuksi tulevaisuu
den metsääsi. 

Onnistunutta metsänviljelykautta sekä 
reipasta kasvua uudelle metsällesi!

ANNE IMMONEN 
Taimitarhapäällikkö
UPM Metsä

LEDARE

”Koskiessani 
taimia tunnen 
rakkautta 
sitä maailmaa 
kohtaan, jossa 
hyvyys näyttää 
voimansa. ”

PÄÄKIRJOITUS

Sommaren är här!
SOLSKENET och den stigande temperaturen får det 
att pirra i skogsägaren: snart är det dags att ge sig ut 
i skogen och plantera! Här på plantskolan inledde vi  
säsongens arbete redan på vårvintern och nu gröns
kar det i växthusen. Nytt liv uppstår igen. 

I det rådande världsläget är det många som fun
derar på saker de aldrig trodde att de skulle tänka 

på. Själv betraktar jag 
också våra nya växande 
träd med andra ögon än 
förut. Med dem reser vi 
in i framtiden, kanske 
till och med århundra
den framåt. 

När jag rör vid plan
torna känner jag kärlek 

till den värld som visar styrkan i godheten. Hos oss 
gror i år fredens träd som har till uppgift att skapa 
hopp i världen. 

Bästa skogsplanterare, när du håller en ny träd
planta i handen: betrakta den en stund innan du 
placerar den i planteringsröret. Den är en del av 
din och följande generations framtid. Det goda som 
delas mellan generationerna utgör kärnan i det fin
ländska familjeskogsbruket – en värdefull och unik 
kärna.

Skogsförädlingstraditionen är nästan 100 år 
gammal i Finland. Det bästa arvet i trädarterna 
som uppstod efter istiden syns i högklassiga träd
plantor och frön. Endast genom odlingsskogsbruk 
kan vi omvandla resultaten av skogsforskning och 
skogsförädling till något konkret och gott i våra sko
gar. Detta arv finns i de plantor och de frön som du 
använder. Visste du att du får mycket mer än bara 
ett nytt träd i stället för det gamla?

Vi här på plantskolan vill att skogsodlaren lyckas 
i sitt arbete och att skogsägaren någon gång skör

dar en god avkastning från sin skog. Under 
årens lopp har vi övat, lärt oss och också gjort 
misstag. 

Vi har arbetat noggrant och långsiktigt. 
Lova mig att du tar hand om den lilla planta 
du får av oss. Jag lovar dig att vi gör vårt bästa 
för att ditt lilla träd ska få en god start i plant

skolan, så att det växer till ett mäktigt träd i 
din framtida skog. 

Vi vill önska dig en framgångsrik skogsod
lingssäsong och god tillväxt för din nya skog!

ANNE IMMONEN
Chef för plantskolan

UPM Skog

”När jag rör vid 
plantorna känner 
jag kärlek till 
den värld som 
visar styrkan i 
godheten. ”

SISÄLLYS
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PUUKAUPPA

1 Kotimaan puulla 
kysyntää 

SUOMALAISILTA metsänomistajilta ostettava puu 
on aina ollut UPM:n tehtaiden tärkein raaka-aine, 
ja puupohjaisilla tuotteilla on kokonaisuudes-
saan hyvät markkinanäkymät, sillä fossiilittomista 
raaka -aineista valmistettuja tuotteita tarvitaan yhä 
enemmän. Suomen metsät ovat vastuullinen paikka 
tuottaa uusiutuvaa raaka-ainetta maailman kasva-
vaan tarpeeseen.

Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa UPM on 
lopettanut puun ostamisen Venäjältä. Venäjän 
tuonnin osuus UPM:n puunhankinnasta oli alle 10 
prosenttia, mutta sen loputtua on kotimaan puulla 
entistä suurempi merkitys. Puun hintataso on 
edelleen vahva, ja UPM haluaa tehdä aktiivisesti 
puukauppaa. 

Metsä ei ota huomioon maailmantilannetta vaan 
kasvaa ja tarvitsee hoitoa. Toteuttamalla metsän-
hoidon suositusten mukaiset taimikonhoidot ja 
nuorten metsien harvennukset puille annetaan 
tilaa kasvaa ja järeytyä. Tämä taas lisää hakkuuker-
tymän keskijäreyttä ja aikaistaa tukkisaantoa. Ei 
siis anneta metsien odottaa. 
upmmetsa.fi/puukauppa

METSÄNHOITO

2 Missä kunnossa 
taimikkosi on? 

OIKEA-AIKAINEN taimikonhoito on avain kannatta-
vaan metsätalouteen ja yksi tärkeimmistä metsän-
hoidon vaiheista. Taimikkona hyvin hoidettu metsä 
tuottaa 30 prosenttia enemmän ja parempilaatuista 
tukkipuuta kuin hoitamaton kohde. 

Taimikonhoidon viivästyminen laskee hakkuista 
tulevaisuudessa saatavia tuloja sekä nostaa hoito-
kustannuksia, kun taimikko lopulta hoidetaan. 

Taimikonhoito on myös ilmastoteko. Kun tai-
mille ja parhaille puille annetaan tilaa kasvaa ja 
menestyä, lopputuloksena on vuosien mittaan 
 järeäksi ja hyvinvoivaksi kasvanut metsä.  Ilmaston 

Metsä kasvaa 
ja tarvitsee 
hoitoa 
jatkuvasti.

AJANKOHTAISTA2/22
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KESÄN KORVALLA AJATUKSET OVAT METSÄN KASVUSSA. Hoivaa taimikkoa, 
harkitse puiden lannoitusta ja varaudu ajoissa mahdollisiin metsäpaloihin. Hyvä 
uutinen on se, että puullesi on entistä enemmän kysyntää.

ja hiilensidonnan kannalta tämä on erittäin tär-
keää, sillä hyvin kasvava metsä sitoo tehokkaasti 
hiiltä sekä toimii valtavana hiilivarastona. 

Mikäli taimikonhoitoa ei tehdä ajallaan, puuston 
kasvu hidastuu, osa puista kuolee ja jäljelle jäävien 
puiden sekä hiilensidonnan laatu heikkenee.

UPM:n tavoitteena on kaksinkertaistaa lehtipui-
den määrä omissa metsissään Suomessa. Nykyisen 
tutkimustiedon valossa lehtipuuosuuden lisää-
minen parantaa metsän kasvua ja monipuolistaa 
metsälajistoa. Toimintatavalla ennakoidaan myös 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevaisuuden 
haasteita. 

UPM:n omissa metsissä on taimikonperkauksen 
jälkeen tavoitteena tavallista korkeampi, 20 pro-
sentin lehtipuuosuus. Suosittelemme myös asiak-
kaitamme jättämään taimikonhoidossa havutaimi-
kon joukkoon lehtipuuta.

Teimme taimikonhoidosta laajan tietopaketin 
metsänomistajalle: 
upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/artikkelit/
taimikonhoidon-tietopaketti-metsanomistajalle

METSÄNHOITO

3 Metsälannoitus 
metsäsi 

parhaaksi
KOKOSIMME oppaan, josta saat metsänomistajana 
tietoa metsäsi ihanteellisesta kasvusta kannattavan 
lannoituksen avulla ja varmistat metsäsijoituksesi 
parhaan tuoton. 

Haluamme tarjota sinulle luotettavaa asiantun-
tijatietoa metsällesi sopivan lannoitusmenetelmän 
valinnasta sekä lannoituksen vaikutuksista puun 
laatuun ja ympäristöön. Oppaamme asiantuntija-
vinkkien avulla tunnistat metsätilasi lannoitustar-
peet ja lisäät metsäsi tuottoa.

Lataa maksuton lannoitusopas verkkosivuiltamme:
upmmetsa.fi/oppaat/
opas-kannattavaan-metsanlannoitukseen

•
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UPM on asettanut tavoitteekseen 
ylläpitää ja parantaa luonnon moni-
muotoisuutta (Net positive impact) 
omissa metsissään samalla, kun niissä 
tuotetaan tehokkaasti laadukasta 
puuraaka- ainetta. 

Luonnon monimuotoisuuden mit-
taamisessa käytettävät indikaattorit ja 
sen edistämiseksi tehtävät toimenpiteet 
perustuvat luonnonmetsien ja talous-
metsien väliseen vertailuun. Tutkimus-
ten mukaan yhdeksi selkeäksi eroksi 
näiden metsien välillä on osoittautunut 
lahopuun määrä.

Suomen metsälajeista yli viiden-
nes on riippuvainen lahopuusta jossain 
elämänsä vaiheessa. Suurin osa laho-
puusta riippuvaisista lajeista on sieniä 
ja hyönteisiä. Eri lajit ovat erikoistu-
neet elämään tietynlaisella lahopuulla, 
ja yksittäisellä puulla  elävään lajistoon 
vaikuttavat muun muassa puulaji, puun 
koko, lahopuun asento ja lahoamisvaihe.

UPM on päättänyt selvittää, millaiset 
vaikutukset talousmetsien luonnonhoi-
don toimenpiteillä, kuten säästöpuiden 
jättämisellä ja lahopuiden säästämisellä 

uudistushakkuissa, on ollut monimuo-
toisuuden kannalta tärkeisiin metsien 
rakennepiirteisiin ja niissä esiintyvään 
lajistoon.

Selvitys aloitettiin syksyllä 2021 
yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen 
kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa vuo-
sina 2021–2022 inventoidaan 30–50 
vuosina 2000–2018 hakattua uudistus-
alaa Etelä-Suomessa. 

Lajisto- ja rakennepiirreinventoin-
tien lisäksi selvityksen tavoitteena on 
luoda luotettava, yksinkertainen ja 
helposti toistettava menetelmä luon-
nonhoidon toimenpiteiden vaiku-
tusten arviointiin. UPM haluaa hyö-
dyntää menetelmää jatkossa omissa 
mittauksissaan.
upm.fi

AJANKOHTAISTA KESÄ

Maapallon kasvava väestö ja lisääntyvä paine 
käyttää maata köyhdyttävät ympäristöämme 
globaalisti. Luonnon monimuotoisuudesta 
huolehtiminen on kestävän metsätalouden ja siten 
myös UPM:n liiketoiminnan perusta. 

Tarkoitus on luoda 
luotettava menetelmä 
luonnonhoidon toimen-
piteiden vaikutusten 
arviointiin. 

LAHOPUU 
 MITTAA LUON-
NON MONI-
MUOTOISUUTTA

MONIMUOTOISUUS

SELVITYKSEN 
TAVOITTEET:
• Todentaa, miten säästöpuiden ja 

lahopuiden säästäminen UPM:n 
omien metsien uudistushakkuissa 
on vaikuttanut monimuotoisuuden 
kannalta tärkeiden rakennepiirtei-
den (kookkaat lehtipuut ja järeä 
lahopuu) määrään sekä niissä 
esiintyvään lajistoon.

• Kehittää kolmeen lajiryhmään 
(kääväkkäät, lahopuukovakuoriai-
set ja epifyytit) perustuva indikaat-
torilajiluettelo, jonka avulla pysty-
tään arvioimaan luonnonhoidon 
vaikuttavuutta lajistoon.

• Kehittää pidemmän aikavälin lajis-
toseurantaan soveltuvia menetel-
miä, joilla pystytään arvioimaan, 
kuinka suuri otoskoko tarvitaan, 
jos halutaan todentaa luotettavasti 
nettopositiivinen vaikutus (NPI) esi-
merkiksi lahopuun tai siitä riippu-
vaisten lajien määrään.
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KUITUPUUN painoon perus-
tuvassa mittauksessa otetaan 
vuoden 2023 alusta käyttöön 
uusi, Luonnonvarakeskuk-
sen ja Metsä tehon kehit-
tämä menetelmä.  Sen ottavat 
käyttöön muun muassa Stora 
Enso, UPM ja Metsä Group. 

Uusi menetelmä koskee 
kuormainvaakamittausta 
ja tehdasmittausta. Puu-
kaupassa on sovittu, mitä 
menetelmää mittaukseen 
käytetään. Yksityismetsien 
puukaupassa tehdasmittaus 
eli luovutusmittaus teh-
taalla ei ole käytössä kaikilla 
yhtiöillä. 

Nykyisin kuormainvaa’an 
mittaama paino muutetaan 
tilavuudeksi Luken tauluk-
kokertoimella, ja tehdasmit-
tauksessa kerroin saadaan 
tällä hetkellä tehdaskohtais-
ten otantojen perusteella. 

Uudessa menetelmässä 
kerroin saadaan sähköisestä 

palvelusta, ja siinä otetaan 
huomioon puulaji, sääolo-
suhteet ja varastointiaika. 

Nämä kaikki vaikutta-
vat puun painoon: kuivana 
kesänä puu kuivuu ja keve-
nee enemmän kuin sateisena 
kesänä tai talvella. 

Sekä kuormainvaaka- 
että tehdasmittauksessa 
saadaan jokaiselle mittaus-
erälle ja puutavaralajille oma 
kertoimensa.

Metsänomistajille avataan 
avoin ja ilmainen verkkopal-
velu, jossa voi tutustua aihee-
seen lisää. Kertoimen voi 
laskea myös itse syöttämällä 
palveluun mittaus erän läh-
tötiedot. Tulokset riippuvat 
lähtötietojen tarkkuudesta.

Uuden mallin käyttöön-
otto ei aiheuta toimenpiteitä 
metsänomistajalle. 
Lisätietoa saat metsäasiakas-
vastaavaltasi ja osoitteista 
metsateho.fi ja luke.fi.

MITTAUSMENETELMÄ

Kuitupuun mittaus 
 tarkentuu
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AJANKOHTAISTA KESÄ

KUIVANA ja lämpimänä kesänä metsä- ja 
maastopalon vaara on aina suuri. UPM:n 
metsäammattilaiset ja työmailla työs-
kentelevät yrittäjät varautuvat riskeihin 
monin tavoin. 

Esimerkiksi korjuutyömailla paloris-
kiä minimoidaan jo kohteiden valin-
nalla. Erittäin kivisten kohteiden kor-
juuta vältetään kipinävaaran vuoksi, ja 
ympäröivää maastoa sekä ajourien lähis-
töä seurataan tarkasti. 

Kaikilla työmailla on varautumis-
suunnitelma palon varalta ja nopeasti 
käyttöönotettava ensisammutusväli-
neistö. Kuljettajat osaavat hoitaa alku-
sammutuksen ja hälyttää apua.

Metsänomistajalla on aina oikeus 
kieltää metsässään toimiminen kuivana 
aikana. Samoin UPM tai sen yrittäjä voi-
vat kieltäytyä töiden tekemisestä, kun 
maastopalojen riski on erittäin korkea. 
Myös paikalliset pelastusviranomaiset 
voivat kieltää työskentelyn metsässä, 
jossa palon riski arvioidaan suureksi. 

Jos metsäomistajalla on metsäpa-
lovakuutus, se korvaa yleensä palon 
aiheuttamia vahinkoja. UPM Metsän ja 
sen käyttämien yrittäjien vakuutukset 
korvaavat vahingot, mikäli ne aiheutuvat 
työntekijöiden huolimattomuudesta. 
upmmetsa.fi/tietoa-ja-tapahtumia/
artikkelit/metsapalo/

TURVALLISUUS

Metsäpalovakuutus 
korvaa usein palojen 
aiheuttamia vaurioita.

MITEN HUOMIOIN UITTOLAUTAN?
Veneilykausi ja myös UPM:n uittokausi ovat jo täydessä vauhdissa. 
Esimerkiksi Saimaalla veneillessä reitille saattaa osua tukkilautta. Katso 
video, jossa kerrotaan, mitä muiden vesillä liikkujien on hyvä huomioida 
kohdatessaan uittolautan ja miten on turvallisinta toimia. 
Youtube.com > UPM Metsä > Turvallinen toiminta uiton yhteydessä

Näin varaudut 
metsäpaloihin
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SIENET 
TORJUVAT 
VIRUKSIA
Luonnonvarakeskuksen ja Jyväs-
kylän yliopiston tutkimusryhmä 
on kehittänyt suojatun menetel-
män, jolla tuotetut sieniperäi-
set yhdisteet tehoavat laajasti 
 infektioita aiheuttaviin viruksiin. 

Yhdisteet tuhoavat virusten 
kyvyn tartuttaa jo lyhyen vaiku-
tusajan jälkeen. Yhdisteitä on 
testattu menestyksekkäästi esi-
merkiksi korona- ja zika-viruk-
seen sekä entero-viruksiin.

Tutkimusryhmä on seulonut 
läpi laajan kokoelman sekä 
ulkomailta että suomalaisista 
metsistä eristettyjä ja Luonnonva-
rakeskuksen mikrobikokoelmissa 
ylläpidettäviä sienikantoja. Koti-
maista alkuperää olevat sieni-
kannat osoittautuivat kaikkein 
tehokkaimmiksi. Antiviraalitehoi-
sia sieniä ei tarvitse enää lähteä 
keräämään metsästä, sillä labo-
ratoriossa ylläpidettävät sieni-
kannat on suojattu patentilla.

Tällä hetkellä tunnetaan noin 
120 000 sienilajia, ja ne edus-
tavat arviolta 3–8 prosenttia 
koko maailman sienistä. Niissä 
on mittava, pitkälti hyödyntämä-
tön potentiaali uusien yhdistei-
den löytämiseen. Turvallisesti 
ja kestävästi tuotettujen, virusta 
torjuvien ratkaisujen kysyntä 
kasvaa globaalisti. Sienitautien 
aiheuttamat infektiot lisäntyvät 
maailmanlaajuisesti, ja ratkai-
suja on tärkeä etsiä myös näitä 
taudinaiheuttajia vastaan. 

Keksinnöllä on myös monia 
mahdollisia ulkoisia käyttökoh-
teita, kuten kosmetiikka, käsidesi 
ja puhdistusaineet. 
luke.fi

TUTKIMUS
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KUULOSTAAKO terassin öljyäminen tai 
maalaaminen työläältä? Yksi vaihto-
ehto on komposiittiterassi, joka on myös 
ympäristöystävällinen valinta. 

UPM ProFi -terassi on helppohoitoi-
nen: sitä ei tarvitse öljytä eikä maalata 
eikä siitä takuulla irtoa tikkuja varpai-
siin. Terassilauta tuntuu mukavalta 
koskettaa, mutta se kestää kovaakin 
kulutusta. Komposiitti myös ehkäisee 
liukastumisia.

Käytännöllisyyden lisäksi terassi 
näyttää hyvältä, ja saatavina on useita 

värivaihtoehtoja. Raaka-aineena on 
käytetty jopa 75-prosenttisesti euroop-
palaista muovijätettä mutta ei lainkaan 
myrkyllisiä aineita. EN71-3-sertifikaatti 
takaa, että terassi on turvallinen. 

Komposiitti on valmistettu Saksassa, 
ja sen kuljetuksesta syntyvät hiilidioksi-
dipäästöt on kutistettu minimiin. 

Mikään toinen komposiittiteras-
sien valmistaja Euroopassa ei ole yhtä 
pitkällä jätemuovin kiertotalouden 
kehittämisessä.
upmprofi.com/fi

Komposiittiterassi 
on helppohoitoi-
nen valinta.

Tyylikäs ja 
turvallinen terassi
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UPM INVESTOI 
VANERITEH-
TAASEEN
UPM ilmoitti vuoden 2021 
lopussa investoivansa 10 
 miljoonaa euroa Joensuun vane-
ritehtaan kehittämiseen. Inves-
tointi sisältää uusia tuotanto-
linjoja ja työtiloja sekä 720 
neliömetriä kokonaan uutta tuo-
tantotilaa. 

Investointi vahvistaa tehtaan 
kilpailukykyä parantamalla toi-
mitusvarmuutta ja varmistamalla 
vaativien tuotteiden korkean 
laadun.

UPM valmistaa Joensuussa 
vaneria sekä vanerisia kom-
ponentteja vaativiin teollisiin 
käyttökohteisiin, kuten raskaan 
kaluston perävaunujen lattioi-
hin ja nesteytettyä maakaasua 
kuljettavien LNG-tankkereiden 
eriste- elementteihin. 

Teollisissa käyttökohteissa 
korostuvat tuotteiden tasainen 
ja korkea laatu sekä toimitusten 
varmuus ja täsmällisyys. Vialli-
set tai väärään aikaan saapuvat 
komponentit aiheuttavat hanka-
luuksia asiakasyritysten tuotan-
nossa.

Nyt tehtävä investointi on 
jatkoa viime vuosien kehitys-
hankkeille. Vuonna 2020 Joen-
suun tehtaalla otettiin käyttöön 
uusi biolämpölaitos ja vuosina 
2018–2020 päivitettiin tuotan-
tolinjoja. 

UPM:n Joensuun vaneriteh-
das työllistää noin 170 henki-
löä, ja sen vuotuinen tuotan-
tokapasiteetti on noin 55 000 
kuutiota.
upm.fi

INVESTOINTI
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Jyväskylässä pidetään tärkeänä sitä, että kaupunkilaiset 
saavat virkistyä luonnossa. Metsistä saadaan myös 

taloudellista hyötyä. Kumppanuus UPM:n kanssa auttaa 
kaupunkia saavuttamaan tavoitteensa.   

TEKSTI  SAILA AARNIO | KUVAT  MIKKO VÄHÄNIITTY

Metsät ovat 
Jyväskylän 
valttikortti

NNeljän kilometrin päässä Jyväskylän kes
kustasta sijaitsee upea Kuokkalan kartano. 
Jyväskylän kaupungin metsäasiantuntija 
Reijo Puttonen ja UPM:n metsäasiakas
vastaava Jukka Karjalainen kävelevät 
kartanon pihasta Pirttimäen asuinalueelle, 
jossa harvennetaan noin viiden hehtaarin 
kokoista lähimetsää. Hapekas suojasää tar
joaa mainiot olosuhteet retkelle. 

Metsä sijaitsee pientalovaltaisen asuin
alueen ja kulkuväylien läheisyydessä. Jyväskylän metsäohjelman mukai
sesti asutuksen lähimetsiä hoidetaan noin kymmenen vuoden välein. 
Tavoitteena on pitää ne viihtyisinä, turvallisina ja elinvoimaisina luonnon 
monimuotoisuutta unohtamatta. 

”Metsäohjelma on meille tärkeä työkalu, joka linjaa kaupungin metsien 
hoitoa vuoteen 2030 saakka. Hoitamalla isoja alueita keskitetysti pys
tymme palvelemaan asukkaita mahdollisimman tasapuolisesti ja tehok
kaasti”, Puttonen sanoo.
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UPM ostaa Jyväsky-
län metsistä kaikkia 
puulajeja. Puiden 
kaatamisen hoitaa 
UPM:n aliurakoit-
sija Metsä-Multia. 
Osapuolet hoitavat 
harvennettavien 
kohteiden työnjohdon 
yhdessä. 

KATSO  VIDEO: KAUPUNGIN 
 METSIEN HOITO ON TÄRKEÄÄ 
 LUONNON MONIMUOTOISUUDELLE
youtube.com/upmmetsa
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tuneita silmäpareja. Meillä on aina kaksi henkilöä 
ohjaamassa ohikulkijoita.”

KORKEA hanki ja hieman plussan puolella oleva 
lämpötila luovat optimaaliset olosuhteet hakkuille. 

”Lumi suojaa aluskasvillisuutta vaurioilta ja 
lämpötila puiden oksia. Kovalla pakkasella oksat 
 katkeilevat pystyyn jätettävistä puista, jos kaadet
tava puu vähänkin hipaisee niitä.” 

Pirttimäen lähimetsä kuuluu Kuokkalan aluee
seen, jolla on harvennettavaa metsää yhteensä 22 
hehtaaria. Vuosittain Jyväskylässä käsitellään noin 
sata hehtaaria lähimetsää. Tämän kokoluokan har
vennustyömaa edellyttää tarkkaa organisointia, 
minkä vuoksi kaupungissa on luotu ainutlaatuinen 
kumppanuuspohjainen toimintamalli. 

”Kuvasimme tarjouskilpailussa tarkkaan sen, 
mitä kumppanilta haluamme. UPM voitti kilpailun, 
minkä jälkeen lähdimme rakentamaan yhteisiä toi
mintatapoja. Tarkoitus on, että molemmat osapuo
let hyötyvät tästä. Kaupungin metsistä tulee vuosit
tain huomattava määrä puuta”, Puttonen sanoo. 

UPM ostaa kaikkia puulajeja, joita Jyväskylän met
sissä kasvaa. Ainespuu päätyy tehtaille ja sitä kautta 
uusiutuviksi, biopohjaisiksi tuotteiksi, hakkuu
tähde päätyy puolestaan energiaksi. Puiden kaata
misen hoitaa UPM:n aliurakoitsija MetsäMultia. 

”Kaupunki antaa meille kohteen, jossa me kaa
damme puut ja viemme ne pois. Hoidamme suun
nittelun ja toteutuksen yhdessä kaupungin kanssa”, 
Karjalainen kertoo.  

Jyväskylän mallissa uutta on nimenomaan se, 
että harvennettavien kohteiden työnjohto hoide
taan yhdessä. 

Kaupungin metsäasiantuntijat, UPM:n Jukka 
Karjalainen ja MetsäMultian operaatioesihenkilö 
Tommi Valkonen pitävät videopalaverin joka maa
nantaiaamu. Palaverissa käydään läpi, millä alueilla 
metsä ja ajokone liikkuvat seuraavan viikon aikana 
ja siitä eteenpäin. 

Tämä helpottaa töiden organisointia UPM:n 
puolella ja asukkaiden informointia kaupungin 
päässä. 

”Meillä ei ole yhdenkään toisen asiakkaan kanssa 
näin tiivistä yhteydenpitoa. On ratkaisevaa, että 
myös MetsäMultia on sitoutunut tähän”, Karjalai
nen toteaa.

JYVÄSKYLÄN kaupunki aloitti yhteistyön UPM:n 
kanssa vuonna 2019. Vuoden 2021 lopulla sopi
musta päätettiin jatkaa toiset kolme vuotta. 

UPM on tehnyt julkisyhteisöjen kanssa yhteis
työtä jo pitkään, mutta kumppanuuspohjaiset sopi
mukset niiden kanssa ovat uutta. Pitkäjänteinen 
yhteistyö on Karjalaisen mukaan tervetullutta. 

”Se tuo tasaisuutta ja ennustettavuutta puun 
hankintaan ja metsänhoitoon. Julkisyhteisöjen 
metsissä on isot volyymit. Julkisyhteisöt ovat myös 
aktiivisia metsänomistajia ja ymmärtävät, että 
metsään pitää panostaa, jotta se kasvaa ja tuottaa 
hyvin.” 

”Pitkäjänteinen 
yhteistyö tuo 
tasaisuutta ja 
ennustettavuutta 
metsänhoitoon.”

Asukkaiden toiveita kuunnellaan tarkasti. Hei
dän ajatuksiaan metsänhoidosta kysellään vuosit
tain, ja toiveet lähimetsästä kaadettavista ja säästet
tävistä puista otetaan huomioon. 

Kaupunki tekee mallileimauksia puihin, jotka on 
tarkoitus kaataa.

”Leimauksissa on harkintaaika, jotta ihmiset 
ehtivät sulatella asiaa ennen kuin metsäkone tulee 
paikalle”, Puttonen sanoo. 

JYVÄSKYLÄSSÄ asutusten lähimetsiä hoidetaan pää
sääntöisesti eriikäisrakenteisen eli jatkuvan kas
vatuksen menetelmällä, jolla pyritään siihen, että 
väljennettyyn metsään saadaan versomaan lisää 
taimia. 

Pirttimäen metsästä kaadetaan ensisijaisesti 
kuusia, jotka vievät valon männyntaimilta.

Metsäkoneen ääni voimistuu, kun hakkuualue 
lähestyy. Vierailusta on ilmoitettu työmaalle 
hyvissä ajoin etukäteen. Turvaliiviin ja kypärään 
sonnustautunut mies pyytää seuruetta odottamaan 
turvavälin päässä. 

Metsäkoneen kourassa on monikymmenmetri
nen kuusi, joka jymähtää hetken päästä maahan. 
Muutamassa sekunnissa kone karsii puusta oksat 
ja pilkkoo pölkyn sopivan mittaisiksi tukeiksi. Kun 
kone etenee kauemmas tiestä, on taas turvallista 
jatkaa matkaa.

Kaupunkia edustava ohjaaja osoittaa hoitajansa 
kanssa paikalle tulleelle lapsikatraalle turvalli
sen paikan metsän reunasta. Taaperoiden pol
viin saakka yltävät turvaliivit eivät hievahdakaan 
seuraavien minuuttien aikana, kun he seuraavat 
koneen työskentelyä. 

Reijo Puttoselle näky on tuttu. 
”Vanhemmat tai hoitajat tulevat usein kysy

mään, voivatko lapset tulla katsomaan metsäko
neen toimintaa. Turvallisuuden varmistaminen on 
avainasia kaupunkityömailla, joilla riittää kiinnos
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METSÄN
OMISTAJAN 
ARVOT

1 ELINVOIMAISUUS. 
 ”Muuttuva ilmasto tuo 
mukanaan myrskyjä ja seu-
rannaisvaikutuksena hyön-
teistuhoja. Huolehdimme 
siitä, että metsämme pysy-
vät elinvoimaisina.” 

2 VIIHTYISYYS JA TURVALLI
SUUS. ”Kaupunkilaiset liik-
kuvat enimmäkseen oman 
alueensa lähimetsässä tai 
ulkoilu- ja virkistysmetsissä. 
Pidämme ne viihtyisinä ja 
turvallisina.” 

3 LUONNON MONIMUOTOI
SUUS. ”17 prosenttia Jyväs-
kylän metsistä on suojeltu. 
Monimuotoisuus otetaan 
huomioon myös lähimet-
sissä ja talousmetsissä.” 

Jyväskylän kaupun-
gin metsäasiantuntija 
Reijo Puttonen viihtyy 
metsässä myös 
 vapaa-ajallaan. 
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Jyväskylä on metsän määrässä mitattuna suo
malaisten kaupunkien kärkipäässä: se omistaa noin 
9 000 hehtaaria metsää. Metsää ostetaan Puttosen 
mukaan jatkuvasti lisää. 

”Raakamaata on tarpeen hankkia säännölli
sesti, sillä alueita luovutetaan muuhunkin maan
käyttöön. Metsät ovat tuoneet kaupungin kirstuun 
vuosittain huomattavan summan rahaa. Tämä on 
järkevää omaisuuden hoitoa.”

LÄHIMETSIEN osuus Jyväskylän metsistä on noin 14 
prosenttia. Ne ovat kuitenkin reilusti pintaalaansa 
suurempia näyteikkunoita, koska ne sijaitsevat asu
tuksen lähellä. 

”Moni liikkuu enimmäkseen oman alueensa 
lähimetsässä. Ne ovat kaupungistuvassa Suomessa 
näköalapaikka suomalaiseen metsänhoitoon. Met
sät ovat Jyväskylälle tärkeä vetovoimatekijä.”

Reijo Puttonen viihtyy työympäristössään myös 
vapaaajallaan. 

”Talvella liikun metsässä suksilla. Meillä on 
Jyväskylässä loistavat latuverkot, jotka kulkevat 
keskellä metsää. Kesällä käyn metsässä kävele
mässä yksin tai koiran kanssa.” 

Metsässä stressi purkautuu, ja jumiutuneet aja
tukset kirkastuvat kuin itsestään. 

”Jos työasiat puskevat mieleen oman alueen 
metsissä, teen irtioton jonkun muun kunnan met
sään”, hän sanoo ja naurahtaa. 

”Jos työasiat 
puskevat 
mieleen 
oman alueen 
metsissä, 
teen irtioton 
jonkun muun 
kunnan 
metsään.”

Jyväskylän kaupunki 
on tehnyt UPM:n 
kanssa yhteistyötä 
vuodesta 2019. 
UPM:n metsäasia-
kasvastaava Jukka 
Karjalainen (vas.) 
ja Jyväskylän Reijo 
Puttonen kävivät 
seuraamassa har-
vennusta Pirtti mäen 
lähimetsässä. 

UPM METSÄ 
JULKISYHTEISÖJEN 
KUMPPANINA
UPM Metsällä on tällä hetkellä noin 500 jul-
kisyhteisöasiakasta. Kaupungit, seurakunnat ja 
muut julkisyhteisöt ovat hankkineet UPM Metsäl-
tä metsänhoitopalveluita sekä tehneet yrityksen 
kanssa puukauppaa jo vuosikymmenten ajan.  
Palvelumalli sisältää kaikki metsäomaisuuden 
hoitoon ja hallintaan liittyvät elementit. 

Halutessaan asiakas voi myös valita palvelu-
tarjoomasta vain tarvitsemansa palvelut, kuten 
metsänhoitopalvelut, kestävyyspalvelut, rapor-
toinnin tai suunnitelmat. Metsäasioiden hoidon 
ja puukaupan keskittäminen UPM:lle tuo asiak-
kaalle taloudellista etua.

Yhteisösopimus perustuu kumppanuuteen, 
jossa asiakas määrittelee palvelutarpeensa ja 
UPM tuottaa ratkaisun tarpeeseen. Julkisyhteisöt 
arvostavat suunnitelmallisuutta, ennustettavuutta 
ja palvelun tuottamaa taloudellista etua. Tämän 
kaiken mahdollistaa selkeä raportointi ja henki-
lökohtainen yhteydenpito, jota asiakas voi halu-
tessaan täydentää verkkopalvelulla. 
upmmetsa.fi/metsapalvelut/metsaomaisuus/
julkisyhteisot/
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NÄKEMYS
ANNE RAUTIAINEN

Yhteiskuntasuhteiden asiantuntija
Suomen Latu ry

Jokamiehenoikeudet 
kuuluvat kaikille

ei voi mielivaltaisesti kieltää toisilta. Siitäkin mää
rätään laissa. 

Useimmat ongelmatilanteet ja ulkoilijoiden 
törppö käytös liittyvät taajamametsiin – piittaa
mattomuus luontoa ja maanomistajaa kohtaan on 
ikävää ja väärin.

Miten vaalia jokamiehenoikeuden arvokkainta 
ydintä? Mahdollisuutta liikkua, marjastaa, pulah
taa metsälampeen tai kiivetä varovasti ikihongan 
alaoksille?

Käyttämällä jokamiehenoikeuksia vastuullisesti. 
Tiedostamalla, mitä mahdollisuuksia ne meille 
antavat. Arvostamalla niitä ja toimimalla oikein. 
Viemällä lapsetkin metsään.

MIKÄ on sinun lempipaikkasi luonnossa? Millai
nen luontokokemus on painunut mieleesi vahvana 
ja voimaannuttavana muistona? Oletko metsässä 
köllijä vai ehkä fyysisiä rajojasi erämaassa haastava 
seikkailija?

Jokamiehenoikeus mahdollistaa meille tärkeitä 
ja unohtumattomia hetkiä luonnossa.

Nämä oikeudet kuuluvat kaikille. Ne antavat 
luvan mennä metsään ja iloita, nauttia, kokea sekä 
oppia. Jokamiehenoikeudella saa retkeillä, kiipeillä 
kannoilla ja kallioilla, syödä marjoja mättäiltä, tut
kia luonnon ihmeitä ja olla hiljaa.

Tämä oikeus ei kulu eikä lopu, kun toimii oikein.

JOKAMIEHENOIKEUS mahdollistaa luonnossa omin 
päin liikkumisen, levähtämisen ja tilapäisen leiriy
tymisen. Lisäksi metsissä saa onkia, uida, kerätä 
tiettyjä luonnontuotteita ja ottaa vettä omiin 
tarpeisiin.

Kun käyttää jokamiehenoikeuksia oikein, ei 
tarvitse tietää, kenen metsässä on. Silläkään ei 
ole väliä, meneekö metsään itsekseen vai perheen 
tai harrastusporukan kanssa. Olennaista on, ettei 
aiheuta vahinkoa.

Jokainen, joka liikkuu luonnossa, on aina itse 
vastuussa tekemisistään.

Toisten pihoihin tai viljelyksille ei saa mennä, 
eikä metsässäkään saa tehdä mitä huvittaa. Esimer
kiksi roskaaminen ja puiden vahingoittaminen on 
lailla kielletty. 

Myös avotulen sytyttäminen maastoon ja moot
toriajoneuvolla rällääminen ilman lupaa ovat yksi
selitteisesti kiellettyjä ja rangaistavia toimia. Ne 
eivät koskaan kuulu jokamiehenoikeuksiin.

JOS haluaa viedä metsää kotiin, jokamiehen
oikeudet antavat luvan kerätä kaikenlaista maahan 
pudonnutta. Maasta saa poimia esimerkiksi käpyjä, 
tammenterhoja, pähkinöitä, keppejä, kuivia pik
kuoksia ja kaarnanpalasia. 

Lisäksi metsästä voi kerätä rauhoittamattomia 
kasveja ja kukkia, marjoja (myös pihlajanmarjoja), 
sieniä, pikkukiviä ja muita vastaavia aarteita.

Tärkeää on myös se, että jokamiehenoikeuden 
käyttämistä tavallisessa metsässä tai luontoalueella 

Olennaista 
on, ettei 
aiheuta 
vahinkoa. 
Jokainen, 
joka liikkuu 
luonnossa, 
on vastuussa 
tekemisis
tään.

Anne Rautiaiselle 
metsä on palautumi-
sen ja mielen levon 
paikka. Hän tarkkai-
lee luontoa, ötököitä, 
lintuja ja kasveja, 
eivätkä ne vaadi 
häneltä juuri siinä 
hetkessä mitään. 
Kuva on otettu Pääks-
lahdella  Vihdissä.
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1. TARKASTA KUUSIKOT ALKUKESÄSTÄ
Kirjanpainaja on kuusikoiden yleinen tuholainen koko ete
läisessä Suomessa. Pahin tuhoalue on ollut viime vuosina 
KaakkoisSuomi, mutta kirjanpainajaa esiintyy myös Pohjois 
Savossa, EteläPohjanmaalla ja KeskiSuomessa. Varttuneita 
kuusikoita pitää tarkkailla koko eteläisen Suomen alueella.

Kuusikot kannattaa käydä läpi erityisesti toukokesäkuun 
vaihteessa. Kirjanpainajanaaraat kaivautuvat kaarnan alle 
munimaan alkukesästä. Silloin niitä voi nähdä paljain silmin.

2. HUOMAA PURUKASAT
Paras tuntomerkki kirjanpainajan esiintymisestä ovat kuusien 
juurille ja kaarnan koloihin kertyvät kahvinväriset purukasat. 
Kirjanpainajan valtaaman puun kaarnassa on myös pieniä rei
kiä, joista kirjanpainajat ovat kaivautuneet nilaan. 

Tarkkailu kannattaa keskittää 45–65vuotiaisiin kuusi
koihin. Ne ovat altteimpia tuhoille etenkin, jos kuvio kärsii 
harvennusstressistä tai alueella on vaurioituneita puita, kuten 
tuulenkaatoja.

3. TORJU HETI
Kirjanpainajatuho tapahtuu nopeasti. Puut saattavat kuivua 
ja kuolla keskikesällä kolmessa viikossa. Puut, joissa havaitaan 
alkukesällä kirjanpainajia, pitäisi kaataa ja kuljettaa pois mah
dollisimman nopeasti. 

Jos puu on ehtinyt kuolla, kirjanpainajat eivät enää lisäänny 
siinä eikä korjaamisella ole kiirettä. Tuholaisen luontaiset 
viholliset tarvitsevat kuolleita puita lisääntyäkseen, joten niitä 
voi jättää yksittäin metsään. 

Tarkkaile 
kirjan

painajia
Kirjanpainajat ovat iskeneet viime vuosina  

Etelä- ja Keski-Suomen kuusikoihin. Metsänhoidon 
kehityspäällikkö Heli Viiri UPM Metsästä kertoo, 

kuinka tuhoriskiä voi pienentää.
TEKSTI MARKKU PULKKINEN KUVAT MARKKU PULKKINEN JA LUONNONVARAKESKUS

METSÄHOMMISSA KIRJANPAINAJATUHOT

HELI VIIRI
Metsänhoidon 

 kehityspäällikkö, 
UPM Metsä 

Kirjanpainajat iskevät 
alueille, joissa kuuset 
ovat stressaantuneita. 
Tyypillinen tuhoalue 
on reilut 50 vuotta 
vanha kuusikko, 
jossa on tehty puiden 
valo- ja lämpöstressiä 
lisäävä harvennus. 
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METSÄHOMMISSA KIRJANPAINAJATUHOT

Tuulenkaadot ja kaadetut kuuset 
pitää kuljettaa pois heinäkuun 

puoliväliin mennessä. 

Aikuinen kirjanpainaja 
on noin 5 mm pitkä 

kovakuoriainen. 

Alkavan kirjanpainajatuhon 
tunnistaa kuusien juurille 

kertyvästä purusta. 

KATSO  VIDEO: TARKKAILE 
KIRJANPAINAJIA
youtube.com/upmmetsa

3 ×
VÄLTÄ TUHOT
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UUSI 
METSÄVASTUULLISUUS OHJELMA 
TÄHTÄÄ 
KORKEALLE

UPM jatkaa työtään vastuullisen 
metsänhoidon uranuurtajana. Yhtiön 
globaali metsävastuullisuusohjelma 
UPM Forest Action kattaa viisi osa-aluetta: 
biodiversiteetin, ilmaston, veden, maaperän 
ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
TEKSTI TI INA KATRI INA TIKKANEN | KUVAT  UPM
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UUSI 
METSÄVASTUULLISUUS OHJELMA 
TÄHTÄÄ 
KORKEALLE
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Sääksisäätiön Juhani 
Koivu on suojellut 
 petolintuja lähes koko 
ikänsä.  Yhteistyö 
UPM:n kanssa on 
 kestänyt yli 30 
 vuotta.

1. 
Luonnon monimuotoisuutta 
 parannetaan eri keinoin
UPM käynnisti Suomessa luonnon monimuotoi-
suutta edistävän ohjelman jo vuonna 1998. Se oli 
alallaan ensimmäinen. Vuonna 2006 monimuo-
toisuusohjelma laajennettiin koskemaan kaikkia 
UPM:n silloisia puunhankinta-alueita eri puolilla 
maailmaa.

Monimuotoisuusohjelmassa on kartoitettu ja 
suojeltu biodiversiteetin kannalta arvokkaimpia 
elinympäristöjä sekä tunnistettu toimenpiteitä, 
joiden avulla luonnon monimuotoisuutta voidaan 
parantaa.

”Olemme voineet lisätä biodiversiteettiä esimer-
kiksi kasvattamalla lahopuun määrää metsissä”, 
kertoo UPM Metsän sidosryhmäsuhdejohtaja Sami 
Oksa.

Vuosien varrella UPM on toteuttanut useita 
luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita 
sekä yksin että yhdessä sidosryhmien ja yhteistyö-
kumppanien kanssa. 

Esimerkiksi suomalaisia petolintuja  suojeleva 
Sääksisäätiö ja UPM ovat tehneet yhteistyötä pit-

kään. Yhdessä on toteutettu muun muassa sääksien 
tekopesien rakennusohjelma sekä luotu metsän-
omistajille opas  metsänhoidosta sääksen pesäpui-
den lähiympäristössä. 

Uuden vastuullisuusohjelman myötä myös pöl-
löjen ja haukkojen elin ympäristöt pyritään yhteen-
sovittamaan metsätalouteen entistä paremmin.

”UPM:ltä tuli aloite, että rakentaisimme yhdessä 
lisää tekopesiä petolinnuille, joiden kannat ovat 
laskeneet”, kertoo Sääksi säätiön perustajajäsen 
Juhani Koivu. 

”Lisäksi perustamme tekopesäverkoston ympä-
rille tutkimushankkeen. Näin saamme kerättyä tie-
toa petolintujen suojelemiseksi”, hän jatkaa.

UPM:n tavoitteena on lisätä luonnon monimuo-
toisuutta yhtiön omissa metsissä Suomessa ja puu-
viljelmillä Uruguayssa. 

Sama tavoite kytketään entistä tiiviimmin glo-
baaliin metsävastuullisuusohjelmaan myös muilla 
UPM:n puunhankinta-alueilla Yhdysvalloissa ja 
Keski-Euroopassa.
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Ojarumpuja 
uudistetaan,  
jotta vesieliöt 
voivat vaeltaa 
ylävirtaan.

2. 
Metsä
talouden 
vaikutukset 
 maaperään 
minimoidaan
Metsätalous, maatalous, rakentaminen 
ja infrastruktuurin luominen kilpailevat 
samasta maa-alasta. Koska maan pinta-ala 
ei lisäänny, on tärkeää, että maaperä säilyy 
hyvässä kunnossa. Mitä paremmin se voi, 
sitä paremmin maata voidaan hyödyntää 
viljelyyn ja puiden kasvattamiseen.

UPM:n uudessa metsävastuullisuusoh-
jelmassa maaperää tarkastellaan erityi-
sesti tuottavuuden turvaamisen näkökul-
masta. UPM on sitoutunut minimoimaan 
metsä talouden vaikutukset maaperään 
sekä huomioimaan maan hyvinvoinnin 
entistä paremmin metsien hoitamisessa.

Torjunta-aineita käytetään mahdol-
lisimman vähän. Lisäksi tavoitteena 
on ehkäistä maaperän saastumista ja 
kulumista.

”Eroosiokontrollia pitää kehittää Suo-
messakin, sillä meillä on paljon turve-
maita, joilla voi tapahtua pieneroosiota”, 
Sami Oksa sanoo.

Kotimaan metsissä yksi UPM:n toteut-
tama, maaperää suojeleva toimenpide 
on rehevien korpien eri-ikäisrakentei-
nen eli jatkuva kasvatus. Se maksimoi 
maaperän hiilensidonnan ja vähentää 
vesistöpäästöjä.

Tarkoitus on myös mitata ja kartoittaa 
maaperän hiilensidontaa Uruguayssa vuo-
den 2022 aikana.

3. 
Vesiä suojellaan 
ravinnevalu
milta
Maailmalla joka kolmas ihminen kärsii puhtaan 
veden puutteesta ajoittain. Siksi on tärkeää turvata 
puhtaan juomaveden saanti globaalisti.

Tämän varmistamiseksi UPM:n  ohjelmassa 
tarkastellaan pintavesiä, pohjavesiä sekä 
vesielinympäristöjä.

”Metsillä ja metsänhoidolla on merkittävä rooli 
vesistöjen suojelussa. Metsät puhdistavat sadevettä 
ja hidastavat ravinteiden virtaamia vesistöihin”, 
Sami Oksa sanoo.

UPM on jo aiemmin suojellut vesistöjä metsien-
hoidossaan esimerkiksi jättämällä suojavyöhyk-
keitä vesistöjen reunamille ja luopumalla lannoit-
teista pohjavesialueilla. 

Vesielinympäristöjen kohentamiseksi UPM on 
pilotoinut tapoja, joilla metsäautoteitä alittavia oja-
rumpuja asennetaan uudelleen niin, että vesieliöt 
voivat yhä vaeltaa ylävirtaan. Ojarumpu voi muo-
dostaa nousuesteen esimerkiksi vaelluskaloille. 

UPM suojelee veden laatua myös kansainvä-
lisesti. Uruguayn puuviljelmillä lannoitteiden ja 
kemikaalien käyttö on minimoitu. 

Lisäksi Uruguayn taimitarhoilla siirrytään 
uuden metsävastuullisuusohjelman myötä suljet-
tuun vesikiertoon. Suljetussa kierrossa ylimääräi-
nen vesi ei mene viemäriin vaan tulee taimitarhan 
käyttöön uudelleen.

UPM:n taimitarhalla 
Urugayssa siirrytään 
uuden metsävastuul-
lisuusohjelman myötä 
suljettuun veden-
kiertoon.
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Taimikon istuttami-
nen on tärkeä vaihe 
metsänhoidossa. 
Torjunta- aineita 
käytetään metsissä 
mahdollisimman 
vähän.

4. 
Ilmastotyössä huomioidaan 
metsien hyvinvointi
UPM Forest Action -metsävastuullisuusohjelman ilmastoon keskittyvä työ jakautuu 
kolmeen painopisteeseen: päästöihin, hiilinieluihin sekä metsien kykyyn sopeutua 
ilmastonmuutokseen. 

Vastuullisuusohjelmassa tarkastellaan, miten metsätalouden päästöjä voidaan 
vähentää, kuinka metsien hiilinieluja saadaan lisättyä ja mitä tulee tehdä, jotta met-
sät sopeutuisivat muuttuvaan ilmastoon sekä säilyisivät elinvoimaisina.

”Elinvoimaiset metsät tuottavat paremmin puuta, jolloin puun rooli fossiilisten 
raaka-aineiden korvaajana kasvaa”, Oksa sanoo.

Hiilinieluja voidaan lisätä hakkuiden vähentämisen sijaan myös kasvattamalla 
metsien pinta-alaa. Tämäkin kasvattaa puun roolia fossiilisten raaka- aineiden kor-
vaajana. Entistä suurempi metsä ala edistää biodiversiteettiä ja sitoo enemmän hiiltä. 
Tarkoituksena on, että UPM:n omistamat metsät säilyvät hiilinieluina.

”Ilmastotyössämme yksi keskeinen asia on varmistaa, että yhtiön metsät kasvavat 
enemmän kuin niitä käytetään.”

UPM aikoo vähentää toiminnastaan aiheutuvia päästöjä 65 prosenttia sekä toimi-
tusketjun päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
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Uruguayn 
 puuviljelmillä 
korostuvat 
yhteiskunta
vastuuseen 
 liittyvät 
asiat.

5. 
Yhteiskun
nallisia 
vaikutuksia 
valvotaan 
auditoinneilla
Yhteiskuntavastuu kuuluu oleellisesti 
UPM:n metsävastuullisuusohjelmaan. 
Siinä huomioidaan kolme ulottuvuutta: 
vastuullinen hankintaketju, vastuul-
lisuus paikallisyhteisöissä sekä UPM 
yrityskansalaisena.

”UPM yrityskansalaisena tarkoittaa 
sitä, miten me vaikutamme maahan, jossa 
toimimme.”

Vastuullisuus hankintaketjussa on kes-
keisin osa UPM:n yhteiskuntavastuuta. 
Yhtiö tekee auditointeja, joiden avulla 
varmistetaan, että kaikki vastuullisuuskri-
teerit täyttyvät. Niitä ovat minimipalkko-
jen maksaminen, sosiaaliturva ja työnteki-
jän oikeus liittyä ammattiliittoon.

”Vastuullisuus paikallisyhteisöissä 
liittyy siihen, miten kohtelemme pai-
kallisia ja millaista arvoa luomme 
esimerkiksi lisäämällä maaseudun 
työllistymismahdollisuuksia.”

UPM Forest Action on globaali 
ohjelma, mutta osa sen tavoitteista ja toi-
mista on paikallisia. Suomessa on tär-
keää esimerkiksi lisätä lehtipuun määrää 
metsissä, Uruguayn puuviljelmillä taas 
korostuvat yhteiskuntavastuuseen liitty-
vät asiat.

”Haluamme olla metsänomistajalle 
paras mahdollinen kumppani vastuulli-
suusasioissa sekä tarjota heille kaiken tie-
don ja osaamisen, joka meille on kertynyt 
omien metsiemme hoidosta.”

UPM on sitonut vastuullisuustavoit-
teidensa toteutumisen myös yhtiön 
ottamaan luottoon. Luoton koron määrä 
riippuu siitä, kuinka hyvin UPM on onnis-
tunut saavuttamaan vastuullisuustavoit-
teensa liittyen päästövähennyksiin ja bio-
diversiteetin positiiviseen muutokseen. 

Lue lisää ohjelmasta: upm.fi/forestaction
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Sertifiointi 
kannattaa

TALOUS SERTIFIOINTI

FSC®-sertifiointi mahdollistaa metsäalan 
toimintaympäristön eli elinvoimaisen metsän säilymisen. 

Kriteerit eivät ole mahdottomia, ja prosessi on 
metsänomistajalle vaivaton. Sertifioitu metsä on 

myyntivaltti. Siitä saa myös hyvän hinnan. 
TEKSTI  JOSE RI IKONEN | KUVA  VASTAVALO
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HELMIKUUN lopussa hallitustenvälinen 
ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti 
uusimman ilmastonmuutoksen etene-
misestä kertovan raporttinsa. Pöydällä 
oli myös biodiversiteetti eli luonnon 
monimuotoisuus ja sen turvaaminen. 
Viesti ei ollut mairitteleva: asiat ovat 
menossa huonoon suuntaan.

Kuluttajat eivät halua, että metsiä hoi-
detaan kestämättömällä tavalla. Ilmas-
tonmuutoksella ja biodiversiteetillä 
on nimittäin paljon tekemistä metsien 
kanssa. Metsät ovat hiilinieluja, ja niiden 
ekosysteemeissä biodiversiteetti kukois-
taa. Siksi kuluttajat haluavat ostaa met-
sätalouden tuotteita, joilla on FSC®-ser-
tifikaatti (FSC C109750).

”Kuluttajilla, kuten meillä kaikilla, on 
kasvava huoli ympäristöasioista”, sanoo 
UPM Metsän metsäasiakaspäällikkö 
Jani Nuijanmaa.

FSC-sertifiointi tarkoittaa sitä, että 
metsää hoidetaan ja käsitellään ekologi-
sesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kes-
tävällä tavalla. Se on metsänomistajalle 
myyntivaltti.

SUOMESSA ja maailmalla on kaksi met-
säsertifiointijärjestelmää. PEFC-serti-
fikaatin piiriin kuuluu valtaosa Suomen 

metsistä, noin 18 miljoonaa hehtaa-
ria. Toinen sertifikaatti on FSC, joka on 
metsän monimuotoisuuden kannalta 
parempi vaihtoehto. Sen piirissä on 
Suomessa noin 2 miljoonaa hehtaaria 
metsää. Enemmän saisi olla, Nuijanmaa 
sanoo.

”Se on standardi, jossa kuluttaja voi 
olla varma siitä, että metsiä hoidetaan 
kestävän kehityksen mukaisesti.”

FSC-sertifikaattiprosessi on metsän-
omistajalle vaivaton. Metsänomistaja 
on yhteydessä UPM:n metsäasiakasvas-
taavaan tai asiakaspalveluun ja solmii 
kumppanuussopimuksen.

Sertifikaattiin liitettävällä metsällä 
tehdään auditointeja, joissa tarkastellaan 
metsän tilaa. Kriteerejä sertifikaatin saa-
miseen on jonkin verran, mutta niitä ei 
ole mahdoton täyttää. Paperityötä ei käy-
tännössä ole, vaan UPM hoitaa FSC-ser-
tifiointiin liittämisen työvaiheet.

Sertifikaatin saadakseen metsänomis-
tajan täytyy toki sitoutua hoitamaan 
metsää sertifikaatin mukaisesti. Metsiin 
tehdään silloin tällöin tarkastuskäyntejä 
satunnaisotantaperiaatteella.

FSC-SERTIFIKAATISSA on kysymys paitsi 
luonnonsuojelusta, myös – tai jopa 
ennen kaikkea – taloudesta. Nuijanmaan 
mukaan kaikilla toimijoilla on lopulta 
sama päämäärä. Sekä teollisuus, metsän-
omistajat että kuluttajat haluavat met-
sien säilyvän elinvoimaisina.

”Sertifikaatit on tehty nimenomaan 
turvaamaan sitä, ettei toimintaympäristö 
supistuisi.”

Sertifioinnissa kuluttajat voittavat: 
he haluavat ostaa FSC-sertifioidusta 
metsästä valmistettuja tuotteita. Met-
sänomistajat voittavat, koska saavat 
kilpailuedun ja hyvän hinnan met-
sästä. Esimerkiksi UPM Metsä tarjoaa 
FSC-sertifioidusta puusta hintalisää.

Luonto voittaa, koska se pysyy moni-
muotoisena ja terveenä – mikä taas var-
mistaa, että elinvoimaista metsää riittää 
teollisuuden tarpeisiin myös jatkossa.

Nuijanmaan mukaan kysymys on 
myös koko kansantaloudesta. Ulkomailla 
alkaa tätä nykyä olla jo paljon asiakkaita, 
jotka ovat hyvin tarkkoja metsäsertifi-
kaateista.

Suomen viennistä merkittävä osa 
tulee metsäteollisuuden erilaisista tuot-
teista, ja sen toimijat ovat suuria veron-
maksajia.

”Lopputuotemarkkinoilla on yhä 
enemmän isoja asiakkaita, jotka ostavat 
FSC-sertifioituja tuotteita. Jos niitä ei 
ole, he eivät välttämättä osta”, Nuijan-
maa huomauttaa.

Siksi hän kehottaa metsänomistajia 
tarttumaan mahdollisuuteen.

”Haluan haastaa ihmisiä sitoutu-
maan FSC-sertifikaattiin ja siihen, että 
turvaamme yhdessä toimintaympäris-
tömme säilymisen.”

TALOUS SERTIFIOINTI

JANI NUIJANMAA
Metsäasiakas-

päällikkö,
UPM Metsä

”Lopputuotemarkkinoilla 
on yhä enemmän isoja 
asiakkaita, jotka ostavat 
mieluiten FSC-sertifioituja 
tuotteita.”

FSC-SERTIFIKAATIN TÄRKEIMMÄT KRITEERIT
1. SÄÄSTÖPUUT
Jokaista hehtaaria kohden jä-
tetään säästöpuita. Isoja haa-
poja, jalopuita, tervaleppiä, 
raitoja ja petolintujen pesäpui-
ta ei saa koskaan kaataa.

2. LAHOPUUT
Säästä laho lehtipuu pääsään-
töisesti aina ja vähintään 20 
järeää lahopuuta per heh-
taari.

3. VESISTÖJEN SUOJA-
VYÖHYKKEET
Jätä vesistöjen ja pienvesien 
ympäristöön käsittelemättömät 
puustoiset vyöhykkeet.

4. ARVOKKAAT ELIN-
YMPÄRISTÖT
Jätä ympäristöstään erottuvat 
ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeät elinympäristöt 
hakkuiden ulkopuolelle.

5. HARVENNUSHAKKUUT
Toteuta hakkuut ja hoitotyöt 
niin, että vähintään 10 pro-
senttia puustosta on lehtipuita.

6. RIISTANHOITO
Säästä riistalle tärkeitä suo-
japaikkoja esimerkiksi kos-
teikkoihin ja soistuneisiin pai-
nanteisiin. Sopivia puita ovat 
esimerkiksi kataja, haapa, lep-
pä, pihlaja ja raita.

7. ULKOILUREITIT
Säilytä polut ja merkityt ulkoi-
lueitit kulkukelpoisina myös 
hakkuiden ja metsänhoitotoi-
menpiteiden jälkeen.

Lue lisää: upmmetsa.fi
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NÄIN KASVATAT 
METSÄSI HIILINIELUA

TALOUS HIILENSIDONTA

HIILENSIDONNAN varmistamiseksi 
metsän uudistamiseen pitää ryh-
tyä viivytyksettä, mutta hakkuu-
tähteiden tulee ehtiä kuivua ennen 
taimien istuttamista hyönteistu-
horiskin vähentämiseksi. Suomen 
oloissa havupuut kasvavat lehtipuita 
nopeammin, ja ne ovatkin keskimää-
rin lehtipuita suurempi hiilinielu.  

”Sekametsä on kuitenkin varmin 
vaihtoehto muuttuvassa ilmastossa. 
Erityisesti kuu-
sivaltaiset alueet 
kannattaa kasvat-
taa sekametsiksi”, 
sanoo tutkimus-
professori Raisa 
Mäkipää Luon-
nonvarakeskuk-
sesta. 

Yksi keino hillitä turpeen hajoa-
mista ja vähentää päästöjä on hylätty-
jen tai heikkotuottoisten turvemaa-
peltojen metsittäminen.

Oikea-aikainen taimikonhoito taas 
edistää talousmetsässä puiden kasvua 
ja parantaa metsän tuottavuutta.  

”Taimikonhoito ei varsinaisesti 
kasvata metsän hiilinielua, mutta kun 
valituille puille raivataan kasvutilaa, 
se lisää metsän puuntuotannollista 
arvoa.”

Hiilinielua voi kasvattaa myös 
käyttämällä kangasmaiden typpilan-
noitusta ja turvemaametsien tuhka-
lannoitusta. Molemmilla lannoitus-
muodoilla on positiivinen vaikutus 
puuston kasvuun, kunhan kohteet on 
oikein valittu.

Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. 
Metsänomistaja voi omilla toimillaan kasvattaa metsiensä hiilivarastoa. 
TEKSTI  MI IA LAHTI 

Turvemaa-
peltojen 
metsit-
täminen 
vähentää 
päästöjä.
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METSIEN HIILIVARASTO 
Päätehakkuun jälkeen metsät ovat hiilen 
lähde, mutta 20 vuoden jälkeen hiiltä 
alkaa taas sitoutua.

 = puusto  = maaperä
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metsän hiilivarasto (kg/ha)

LÄHDE: 
Mäkipää ym. 2011. J. For. Planning 16: 107-120.
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malainen 
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24,8 
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dioksidia 
vuodessa. 

TAIMIKONHOIDON VAIKUTUS 
METSÄNKASVATUKSEN 
TUOTOKSEEN 
Esimerkkinä kuusen istutustaimikko.

METSIEN HIILINIELUN SUURUUS SUOMESSA
Suomen metsien nettohiilinielu 2010–2019 (milj.t CO2 ekv). 
Hiilinielun vuosittaista vaihtelua selittää hakkuiden määrä. 

LÄHDE: NIR Finland
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Omistan 60 ha kokoisen metsätilan Pirkan-
maalla. Ostin sen vuonna 2001 isältäni 120 000 
eurolla. Luovutusta pidettiin kokonaan vastik-
keellisena. Hankintameno oli veroineen ja 
kuluineen 125 000 €. Olen käyttänyt 75 000 
euron metsävähennyspohjan kokonaan. Tyttä-
reni voisi ehkä ostaa tilan. Harkinnassa on myös 
myynti markkinoille. Tilan käyväksi arvoksi on 
arvioitu 300 000 euroa. Miten myyntiä verote-
taan, jos myyn tilan markkinoille?

Lähtökohtaisesti omaisuuden  luovutuksesta 
saatu voitto lasketaan vähentämällä luovutushin-
nasta omaisuuden hankintameno. Koska tila on 
ollut teillä yli 10 vuotta, voitte vähentää todellisen 
hankintamenon sijaan hankintameno- olettamana 
40 % luovutushinnasta. Tässä tapauksessa todelli-
nen hankintameno on edullisempi. Metsän luovu-
tusvoiton määrää laskettaessa luovutusvoittoon li-
sätään tehdyn metsävähennyksen määrä. Lisäys 
tehtäisiin myös mahdolliseen luovutustappioon.

Luovutusvoitto verotetaan pääomatulona, jonka 
verokanta on 30 % ja 30 000 euroa ylittävältä  osalta 
34 %. Tilan 300 000 euron kauppahinnasta jäisi 
 verojen jälkeen 216 200 €. On huomattava, että 
 veroprogression laskennassa huomioidaan kaikki 
verovelvollisen verovuoden pääomatulot.

Metsätilan myyntihinta 300 000 €
Hankintameno −125 000 €
Luovutusvoitto = 175 000 €
Luovutusvoittoon lisätään tehdyn 
 metsävähennyksen määrä

+ 75 000 €

Verotettava luovutusvoitto = 250 000
Vero pääomatulosta 
(0,3 × 30 000 € + 0,34 × 220 000 €)

83 800 €

Myynnistä jää verojen jälkeen
(300 000 € − 83 800 €)

216 200 €

Puun myyntitulon verotuksessa tehdyn metsävä-
hennyksen palautuminen verotettavaksi pääoma-

Sukupolvenvaihdos tarjoaa 
metsävähennyksessä kotikenttäedun

HEIKKI KALVILA
Tuotepäällikkö, 

metsävarallisuuspalvelut
UPM Metsä

Puun myyntitulojen verotuksessa metsätilan ostaja voi vähentää met-
sävähennyksen ansiosta 60 % metsän hankintamenosta myyntitulosta 
tehtävänä vähennyksenä. Hankintamenoa ei saa kuitenkaan vähentää 
kahteen kertaan, ensin metsävähennyksenä puun myyntitulosta ja uu-
delleen luovutusvoiton verotuksessa. Se on estetty säännöksellä, jonka 
mukaan käytetty metsävähennys lisätään luovutusvoittoon sitä lasket-
taessa. Metsätilan myyjällä on kuitenkin verovaltti kädessään, jos tilan-
ne täyttää sukupolvenvaihdoskaupan verovapauden edellytykset.

NEUVONANTAJA TALOUS

Alennusta 
voi antaa, 
mutta liian 
suuri alennus 
johtaa lahja-
verotukseen. 

tuloksi tilan luovutusvoittoverotuksessa tarkoit-
taa sitä, että koko omistusajan voitto ”mankeloituu” 
pääomatuloverotuksen läpi. Tässä metsävähennys 
osoittautuu metsätilan ostajalle myönnetyksi vero-
luotoksi, joka niin sanotusti peritään takaisin.

Miten luovutusta verotetaan, jos tyttäreni 
ostaa metsätilan hieman halvemmalla? 

Alennusta voi antaa, mutta liian suuri alen-
nus johtaa lahjaverotukseen. Jos sovittu vastike on 
enintään 3/4 käyvästä hinnasta, katsotaan käyvän 
hinnan ja vastikkeen välinen ero lahjaksi. 

Jos verottajan hyväksymä metsätilan käypä 
hinta on 300 000 euroa, teen tässä laskennan 
230 000 euroon pyöristetyllä kauppahinnalla. Se on 
enemmän kuin 3/4 käyvästä hinnasta eikä annettu 
alennus johda lahjaverotukseen. 

Metsätilan myynti täyttää luovutusvoiton vero-
vapauden edellytykset, koska olette harjoittaneet 
tilalla metsätaloutta, omistaneet metsätilan yli 10 
vuotta ja ostajana on myyjän lapsi. Tällöin käyte-
tyn metsävähennyksen lisäystä ei myöskään tehdä. 
”Kotikentällä” verosäästö puun myynneistäkin jää 
lopulliseksi.

Metsätilan myyntihinta 230 000 €
Hankintameno −125 000 €
Luovutusvoitto (verovapaa) 105 000 €
Myynnistä jää koko kauppahinta 230 000 €

Metsätilan ostajana tyttärenne saisi käyttöön-
sä metsävähennyspohjaa 60 % metsätilan hankinta-
menosta. Kauppahinnan ja 4%:n varainsiirtoveron 
(0,04 × 230 000 €) muodostama metsän hankinta-
meno olisi 239 200 euroa. Siitä metsävähennyspoh-
ja (0,6 × 239 200 €) on 143 520 €. Verosäästö poh-
jasta olisi (0,3 × 143 520 €) 43 056 €. 

Fiksua on tähystää hieman seuraavaakin luovu-
tusta – ennakointi monitahoisessa verotuksessa on 
hyvää suunnittelua.
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EU:n kestävää metsänkäyttöä koskevat suunnitelmat 
ja lainsäädäntöehdotukset ovat herättäneet 

Suomessa paljon keskustelua. Metsäteollisuus ry:n 
Maija Rantamäki avaa, mitä taksonomia, 

metsästrategia ja muut hankalat termit tarkoittavat.
TEKSTI EMMI LAUKKANEN | KUVAT  GETTY IMAGES

Mikä ihmeen 
taksonomia?

VAIKKA EU:lla ei ole varsinaista pää-
täntävaltaa metsäkysymyksissä, monet 
asetukset vaikuttavat metsätalouteen ja 
-teollisuuteen sekä esimerkiksi siihen, 
minkälaisia alueita suojellaan.

”EU:n ilmastopolitiikkaan liittyvät 
tavoitteet heijastuvat epäsuorasti siihen, 
kuinka paljon valtakunnan metsissä 
tehdään teollisen puun hakkuita”, sanoo 
kansainvälisten ja EU-metsäasioiden 
päällikkö Maija Rantamäki Metsäteol-
lisuus ry:stä.

Tällä hetkellä EU:n käsittelyssä on 
aiempaa enemmän metsiä koskevaa 
sääntelyä.

”Aika näyttää, ottaako EU vallan met-
säasioissa. EU-komissiolla on kova into 
hivuttautua kansallisen päätäntäval-
lan piirissä olevien kysymysten alueille 
esimerkiksi kestävän metsätalouden 
kriteereistä, mutta päätöstä tästä ei ole 
tehty. On kyse aloitteista, jotka komis-
sio on julkaissut kuluneen parin vuoden 
sisällä.”

Näiden aloitteiden konkreettisia vai-
kutuksia on toistaiseksi vaikeaa  arvioida, 
koska asian käsittely on yhä kesken. 
Pysyt keskustelusta paremmin kärryillä, 
kun opettelet pari aiheeseen liittyvää 
termiä:
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Metsästrategia
Metsästrategia on EU-komission tiedon-
anto, joka julkaistiin heinäkuussa 2021. 
Se korostaa metsien merkitystä ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisessä. 

Tiedonanto ei velvoita jäsenmaita 
mutta kertoo, mihin suuntaan metsiä 
koskevia aloitteita lähdetään EU:ssa 
viemään. Suomen kaltaiselle metsäiselle 
maalle strategia on erityisen tärkeä.

Biodiversiteettistrategia 
Toukokuussa 2020 julkaistun EU:n bio-
diversiteettistrategian tavoite on pysäyt-
tää luonnon monimuotoisuuden heik-
keneminen vuoteen 2030 mennessä. 
Strategiassa linjataan esimerkiksi, että 
30 prosenttia EU:n maa- ja merialueista 
tulisi suojella.

Strategia on luonteeltaan samankal-
tainen tiedonanto kuin metsästrategia 
eli ei sellaisenaan velvoittava. Se on kui-
tenkin jo konkretisoitunut metsästra-
tegiaa selkeämmin esimerkiksi osana 
lainsäädäntöaloitteita.

Metsäkato
Metsäkadolla tarkoitetaan sitä, että met-
sämaata aletaan käyttää toiseen tarkoi-
tukseen, esimerkiksi maatalouteen tai 
asumiseen. Tällä hetkellä sanalla viita-
taan usein EU-komission julkaisemaan 
metsäkatoasetukseen, jossa metsäka-
dolla tarkoitetaan metsän muuttamista 
maatalousmaaksi. 

EU haluaa asetuksen koskevan myös 
metsien tilan heikkenemistä. Heikke-
neminen on kuitenkin hyvin maa- ja 
ekosyteemikohtaista, ja sitä on vaikea 
mitata. Suomen kanta metsien käyttöön 
liittyvissä aloitteissa on ollut se, että 
päätäntä vallan pitäisi pysyä Suomella.
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Kestäväksi katsottava 
 biomassa ei saa 
olla peräisin iki- ja 
 aarniometsistä.

Taksonomia
Taksonomia on EU:n kestävän rahoituk-
sen asetus, jolla edistetään EU:n ympä-
ristötavoitteiden saavuttamista ohjaa-
malla rahoitusta kestäviin kohteisiin. 

Taksonomian tavoitteena on tehos-
taa kestävämpään talouteen siirtymistä 
osoittamalla, mitkä yrityksen toiminnot 
edistävät ympäristötavoitteita ja mitä 
tulisi harkita tulevaisuudessa. 

Taksonomia velvoittaa kaikki yli 500 
henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt rapor-
toimaan ympäristötavoitteiden saavut-
tamisesta EU:lle.

RED III -asetus
RED III asettaa tavoitetason uusiutu-
van energian määrälle. Metsien näkö-
kulmasta asetus ohjaa esimerkiksi sitä, 
millä tavalla tuotettu biomassa katso-
taan uusiutuvaksi energiaksi.

RED III on päivitysversio voimassa 
olevasta direktiivistä, joka julkaistiin 
vuonna 2018 ja jonka toimeenpano 
on edelleen käynnissä. Komissio ei 
ole aiemmin ohjeistanut, millä tavalla 
biomassan kestävyyttä tulisi arvioida, 
mutta uudessa ehdotuksessa sille on esi-
tetty kriteerejä.

Metsänomistajien näkökulmasta 
RED III on LULUCF-asetusta konk-
reettisempi. Komission ehdottamissa 
kriteereissä linjataan esimerkiksi, että 
kestäväksi katsottava biomassa ei saa 
olla peräisin iki- ja aarniometsistä tai 
vuoden 2008 jälkeen ojitetuilta soilta. 
Hakkuissa ei myöskään saa nostaa kan-
toja eikä juuria.

LULUCF-asetus
Asetus mittaa ja tilastoi maankäytön 
ilmastovaikutuksia. Siinä tarkastellaan 
maankäyttösektorin päästöjen ja hiili-
nielujen määrää. 

EU:n jäsenmailla on hiilinielutavoit-
teet, joihin niiden pitää pyrkiä. Suo-
messa nieluista suurin osa on met-
sissä. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, 
kuinka paljon metsiä voidaan hyödyn-
tää niin, että nielujen määrä saavuttaisi 
tavoitetason.

EU:n tavoitteet koskevat jäsenmaita, 
eivät metsänomistajia. Niiden vaiku-
tukset voivat kuitenkin kohdistua myös 
metsänomistajiin. Jos nielutavoite olisi 
hyvin korkea, tietyssä kehitysvaiheessa 
olevia metsiä ei välttämättä saisi hakata. 
Siinä tilanteessa ei kuitenkaan vielä olla.
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5 KYSYMYSTÄ LEHDESTÄ

Metsätalouskarttoja on tehty 
Suomessa 1800-luvun lopulta 
lähtien. Niiden päivittäminen 
on jatkuvaa työtä.

JO ensimmäisistä metsätalouskartoista 
kävi ilmi, millaista puustoa metsässä 
on ja mistä kulkee paras reitti puun 
kuljetukseen. 

Lisäksi karttoihin merkittiin vesivä-
rein, millaisia toimenpiteitä metsälle 
tulisi tehdä. 

Kartan mukana seurasi ruutupaperi-
vihko, johon oli merkitty tarkempia tie-
toja kyseisen metsäalueen puustosta ja 
sen hoitamisesta.

”Meillä on ollut 150 vuotta hoidossa 
samoja metsätiloja, joiden metsäta-
louskartoista pystymme näkemään, 
miten metsä on tässä ajassa muuttunut”, 
 kertoo UPM Metsän läntisen ja pohjoi-
sen alueen metsä talouspäällikkö Mikko 
Kauppila.

Metsätalouskarttojen avulla metsää 
voidaan hoitaa vastuullisesti. Vanhat 

SIIHEN AIKAAN

kartat paljastavat, kuinka sata vuotta 
sitten karttaan on merkitty ”puuton jou-
tomaa”, ja tänä päivänä samalla paikalla 
kasvaa hyväkuntoista metsää.

Nykyisin karttojen päivittämisessä 
hyödynnetään lentokoneesta käsin 

 tehtävää laserkeilausta, joka kertoo 
puuston tilanteen. 

”Silti esimerkiksi taimikon per-
kuun ajoituksesta saadaan tieto samalla 
tavalla kuin ennen vanhaan: menemällä 
metsään katsomaan.”

Metsätalouskarttoja maalattiin ennen vesivärein.
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Testaa, mitä lehdestä jäi mieleen! Oikeat vastaukset löydät sivun vasemmasta alalaidasta.

1. Miten suuri osa metsäluon-
non uhanalaisista lajeista elää 
lehdoissa?

A)  Kolmannes.
B)  Neljännes.
C) Lähes puolet.

2. Mikä on UPM:n tavoite leh-
tipuiden osalta?

A)  Myydä enemmän lehtipuiden 
taimia asiakkaille.

B)  lstuttaa lehtipuita mänty
metsiin.

C)  Kaksinkertaistaa lehtipuun 
määrä omissa metsissään 
Suomessa.

3. Miten suuri osa 
 Jyväskylän metsistä on 
suojeltu?

A)  5 prosenttia.
B)  17 prosenttia.
C) 20 prosenttia.

4. Kuinka pitkä kirjanpainaja 
arviolta on?

A)  5 mm.
B) 7 mm.
C)  10 mm.

5. Miten paljon UPM aikoo 
 vähentää toiminnastaan aiheu-
tuvia päästöjä vuoteen 2030 
mennessä?

A) 45 prosenttia.
B)  65 prosenttia.
C) 70 prosenttia.
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”Hevonen on 
oppivainen 
kulkija 
metsässä.”
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”METSÄ on vaihtelevan maas-
tonsa vuoksi hyvä paikka 
treenata hevoseni HS’s Castor 
Quidon eli Koistisen motoriik-
kaa kenttäratsastuskilpailuja 
varten. Käymme metsässä vii-
koittain palauttavilla kävelylen-
keillä. Kuljemme usein metsä-
koneiden luomia uria pitkin.

Koistinen on toinen hevo-
seni, mutta olen harrastanut 
ratsastusta koko ikäni. Lapsena 
ja nuorena vietin aikaa ystä-
vieni tallilla, jossa oli poneja. 
Teimme ponien kanssa met-
säretkiä. Osa meistä ratsasti, 
ja yhdelle ponille laitoimme 
kärryt, joihin lastasimme hei-
nää ponien evääksi. Itsellemme 
pakkasimme kaakaota ja pul-
laa. Nuo lapsuuden retket ovat 
ihanimpia muistoja metsässä 
ratsastamisesta.

Pukeudun maastolenkeillä 
aina huomioliiveihin, sillä tur-
vallisuuden huomiointi kuuluu 
hevosharrastukseen. Jos koh-
taamme muita eläimiä tai ihmi-
siä, pysyn rauhallisena. Oma 
tunne tarttuu hevoseen. Marjas-
tajan hevonen ymmärtää ihmi-
seksi, kun hän huikkaa terveh-
dyksen. Hevonen on oppivainen 
kulkija metsässä.” 

PAULA KARHUNEN
UPM Metsän 
metsäasiakasvastaava, Kuopio

RAKKAUDESTA METSÄÄN RATSASTUS
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UPM Metsä lupaa hyvää

Taimikonhoidon tavoitteena on antaa taimille tilaa 
kasvaa ja menestyä. Kun taimikonhoidot tehdään 
ajallaan, lopputuloksena on järeäksi ja hyvinvoivaksi 
kasvanut metsä, joka tuottaa jopa 30% enemmän 
tukkipuuta. Taimikonhoito on lisäksi ilmastoteko, 
sillä hyvin kasvava metsä sitoo tehokkaasti hiiltä.  
Taimikonhoidossa varmistetaan, että metsässä 
säilyy aina myös lehtipuita. Se lisää luonnon 
monimuotoisuutta ja parantaa metsän kasvua.

SOVI TAIMIKONHOIDOSTA
www.upmmetsa.fi/taimikonhoidonaika

HOIDETTU METSÄ 
LUPAA HYVÄÄ

https://www.upmmetsa.fi/taimikonhoidonaika
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