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AAMUVARHAISELLA juhannuksen 
tienoilla tulee metsäpolulla vastaan 
siipirikkoa esittävä koppelo. Sen 
kuparinruskea rinta loistaa auringon 
valossa. Kun naaraslinnusta siirtää 
katseensa vähän etäämmälle, huo-
maa, että mustikanvarpujen seassa 
vipeltää parvi poikasia. Koppelo 
kaakattaa edessä ja vaatii kulkijaa 
siirtämään huomionsa siihen. Samal-
la untuvikot juoksevat nuorten kuusten 
tarjoamaan tiheään suojaan. Kun 
poikaset ovat poissa näkösältä, met-
sonaaras korjaa siipensä ja lähtee 
kaartaen lentoon kohti poikuettaan.

Metsäkanalinnut viihtyvät kesällä 
maassa. Metsonaaraiden tapaan 

myös teeri-, pyy- ja riekkonaaraat 
kulkevat kuoriutuneiden poikasten 
kanssa mielellään mustikkavarvikois-
sa. Sieltä poikaset löytävät ensim-
mäisinä viikkoina hyödyntämäänsä 
hyönteisravintoa. Suojaa etsitään 
tiheämmistä puskista. Kylmän, satei-
sen yön jälkeen emolinnut johdatta-
vat untuvikot aamuaurinkoon pienen 
suon laidalle lämmittelemään.

Metsäkanalintujen toivemetsässä 
on niin mustikkavarvikkoa, pie-
niä tiheikköjä kuin monimuotoista 
puustoa. Pyypariskunnalle maistuvat 
talvella harmaalepän urvut. Teeret 
syövät mielellään koivun urpuja ja 
metsot männyn neulasia. 

KUVA ANTERO AALTONEN / VASTAVALO.FI  

TEKSTI TERHI PAAVOLA  ASIANTUNTIJA JUHA-MATTI VALONEN, UPM

Kohtaaminen  
koppelon kanssa

METSÄKUVA
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www.facebook.com/ 
metsamaailma

Riistatiheikkö  
suojaa metsäkanalintuja

Metsään säästetty riistatiheikkö on kaikkea muuta 
kuin huonosti tehtyä työtä. Noin 1–2 aarin  kokoiset 

tiheiköt antavat sekä suojaa että ruokaa  monille 
 metsän eläimille, mutta erityisesti metsäkana

linnuille ne ovat elintärkeitä. Riistatiheikön 
 jättäminen tukee järkevää ja tehokasta metsän

hoitoa, kun se jätetään esimerkiksi hankalasti hoi
dettavaan  paikkaan kuten vaikkapa suon ja kankaan 
vaihettumisvyöhykkeelle, märkään painanteeseen 

tai kivilouhikkoon. Riistatiheikön tarkoitus on tuoda 
metsään monimuotoisuutta ja suojaa riistalle, joten 
mäntymetsän tiheiköissä voi kasvaa kuusta, koivua, 
katajaa sekä pajuja ja kuusimetsän tiheikkö voi olla 

pihlajaa, leppää, koivua, mäntyä ja eri pensaita.



4 METSÄN HENKI 3/18

3/2018

2 Metsäkuva

5   Pääkirjoitus

6   Ledare

7   Päätoimittajalta

8   Uutiset

12  Metsien monikäyttö

17  VIERASKYNÄ: Anniina Kostilainen

18  INFOGRAFIIKKA: Puun matka metsästä tehtaalle

20  UPM METSÄTALOUDEN KEHITTÄJÄNÄ: Sähköiset palvelut

22  Kalle Rimpilä toivoo, että suomalaiset näkisivät 

metsänsä välillä ulkomaalaisten silmin

27  KYSYMYS & VASTAUS: Ensimmäistä kertaa puukaupoilla

28  METSÄN TUOTTO: Puukauppatulot töihin

30  METSÄPALVELUT: UPM Metsän puukauppabonukset

33 LAKI & ASIANTUNTIJA: Metsätalouden menot vero

säästöiksi

34  METSÄINEN HARRASTUS: Esikouluryhmä Metsänhaltiat 

retkeilee metsässä  päivittäin 

SISÄLTÖ

 HALUATKO 
 TILATA TAI 

 PERUUTTAA LEHDEN?
Tilausmuutoksen voit lähettää 
osoitteeseen metsaviestinta@
upm.com tai soittamalla UPM 

metsäpalvelukeskukseen 
puh. 0204 16 5100.

17
Riistaa, luonnon
antimia ja virkistystä
FSC®-sertifiointi vahvistaa 
metsien monimuotoisuutta. 
Anniina Kostilainen,  
Suomen FSC:n pääsihteeri

 ”Varttunut talous
metsä, erityisesti 
uudistuskypsä 
metsä, on monen 
mielestä hieno ja 
virkistyskäyttöön
kin paras.”  
Liisa Tyrväinen,   
Luke
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PÄÄKIRJOITUS

Kestävyys  
on kilpailuetu
KULUNEEN VUODEN AIKANA jopa äärimmäiset sää-
olosuhteet ovat haastaneet puunhankkijat monella 
tapaa. Toisaalta kuivan kesän aikana on voitu korja-
ta normaalisti talvella korjattavia leimikoita, kuten 
turvepohjaisia leimikoita. Se on erinomainen asia ja 
hyvä toimintatapa jatkossakin. 

Sen sijaan puutavaran kuljetusmahdollisuudet 
ovat rajoittaneet tehtaiden puuhuoltoa. Etenkin 
 rautatiekuljetuksiin tarvitaan sujuvuutta ja ka-
pasiteettia lisääviä toimenpiteitä, jotta tehtaiden 
puuhuolto voidaan järjestää kustannustehokkaasti 
kaikissa olosuhteissa. Samalla voidaan turvata tasa-
painoinen kysyntä puulle myös seutukunnilla, joilla 
ei ole paikallista puunjalostusta.

Puukauppa on käynyt alkuvuonna hyvin. On eri-
tyisen hienoa, että metsäteollisuuden investointien 
ansiosta kasvavia puumääriä on onnistuttu hankki-
maan Suomesta ja siten on voitu kohdistaa merkit-
tävä arvonlisä niin yksityiseen kuin julkiseenkin 
talouteen. Tuore valtakunnan metsien 12. inven-
tointi osoittaa, että Suomen metsät kasvavat nyt jopa 
109,9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mikä on 
miltei kaksinkertaisesti hakkuumääriin verrattuna. 
Puusto pääomaan ei siis kajota, vaan voimme edel-
leen jatkaa metsätalouttamme kestävästi.

Kestävä metsätalous on tärkeä kilpailuetu.  Metsien 
sertifiointi on tehokas tapa osoittaa myös  kaukana 
Suomesta oleville asiakkaille ja sidosryhmille, että 
puu on hankittu kestävällä tavalla, luontoarvot huo-
mioon ottaen aivan tavallisesta talousmetsästä. 
Osoitus onnistumisesta on esimerkiksi lahopuun ja 
säästöpuiden määrän kasvu. Niiden avulla lisätään 
monipuolisia elinympäristöjä eri lajeille. UPM:n 
kokemuksen perusteella Suomessa hyvin toimivia 
järjestelmiä ovat sekä PEFC™- että FSC®-metsäserti-
fiointijärjestelmät (FSC®-C109750) – molemmissa 
toteutuvat niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudel-
linenkin näkökulma – ja niihin kannattaa sitoutua!

UPM jatkaa aktiivista toi-
mintaansa puumarkkinoilla 
syksyllä. Hyvin sujunut alku-
vuosi puukaupassa osoittaa, 
että UPM:n puukauppa yhdessä 
metsä palveluiden kanssa muodos-
taa toimivan kokonaisuuden ja 
kiinnostaa metsänomista-
jia. Lisäksi laajennamme 
edelleen palveluitamme 
ja  helpotamme asiointia 
kanssamme – sähköiseen 
kaupantekoon voi ryhtyä 
oman aikataulun mukaan, 
kellonajasta riippumatta! 

TERO NIEMINEN 

Keski-Suomen aluejohtaja
UPM Metsä

”Puusto
pääomaan 
ei siis kajota, 
vaan  voimme 
 edelleen 
 jatkaa metsä
talouttamme 
 kestävästi.”



UNDER DET GÅNGNA ÅRET har de extrema väder-
förhållandena utmanat virkesanskaffarna på många 
sätt. Tack vare den torra sommaren har man å andra 

sidan kunnat driva stämplingsposter som normalt 
drivs vintertid, exempelvis stämplingspos-

ter på torvmark. Detta är mycket posi-
tivt och en bra strategi även i fortsätt-

ningen. 
Däremot har fabrikernas virkes-

försörjning begränsats av möjlighe-
terna till virkestransport. Det skul-
le framför allt behövas åtgärder 
som ökar smidigheten och kapa-

citeten av järnvägstransporterna 
för att fabrikernas virkesför-
sörjning ska kunna organiseras 
kostnadseffektivt under alla 
förhållanden. Samtidigt kan 
man säkerställa en balanse-
rad efterfrågan på virke även 
i regioner som saknar lokal 
träförädling.

 Under början av året har 
virkeshandeln varit livlig. 
Det är särskilt fint att man 

tack vare skogsindustrins investeringar kunnat köpa 
in allt större mängder virke i Finland och därigenom 
rikta ett betydande mervärde till såväl den privata 
som den offentliga ekonomin. Den nya 12:e invente-
ringen av landets skogar visar att skogarna i Finland 
nu växer med hela 109,9 miljoner kubikmeter om 
året, vilket är nästan dubbelt så mycket som avverk-
ningsvolymen. Man rör alltså inte virkeskapitalet, 
utan vi kan fortfarande fortsätta med vårt skogsbruk 
på ett hållbart sätt.

Hållbart skogsbruk är en viktig konkurrensför-
del. Skogscertifiering är ett effektivt sätt att visa 
även för våra kunder och intressentgrupper långt 
utanför Finland att virket har skaffats på ett håll-
bart sätt, med hänsyn till naturvärden, från en helt 
vanlig ekonomiskog. Ett bevis på att man har lyckats 
med detta är till exempel ökningen av mängden rut-
ten ved och naturvårdsträd som hjälper att erbjuda 
fler mångsidiga livsmiljöer för olika arter. Enligt 
UPM:s erfarenhet fungerar både PEFC™- och FSC®-
skogscertifieringssystemen (FSC®-C109750) väl i 
Finland – inom båda förverkligas såväl det ekologis-
ka, det sociala som det ekonomiska perspektivet – så 
det lönar sig att förbinda sig till dem!

UPM fortsätter med sin aktiva verksamhet på vir-
kesmarknaden under hösten. Att början av året för-
löpt så väl inom virkeshandeln visar att UPM:s vir-
keshandel tillsammans med skogstjänsterna bildar 
en fungerande helhet och intresserar skogsägarna. 
Vi fortsätter dessutom att utöka våra tjänster och gör 
det enklare att sköta ärenden med oss – du kan börja 
med elektronisk virkeshandel när det passar dig, när 
som helst på dygnet! 
 
TERO NIEMINEN 

Regiondirektör, Mellersta Finland
UPM Skog

Hållbarhet är  
en konkurrensfördel

LEDARE

Läs mer om 
vår skogsservice

upmskog.fi

”Man rör alltså 
inte virkeskapi-
talet, utan vi kan 
fortfarande fort-
sätta med vårt 
skogsbruk på ett 
hållbart sätt.”
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”Metsässä voi tehdä ihan mitä vain”
OTSIKON LAINAUS tulee hämeenlinnalaises-
ta Hirsimetsän päiväkodista (s. 34–35). 
Sen luontoesiopetusryhmä Metsähaltiat 
viihtyy metsässä päivittäin. 

Niin se on, metsästä on moneksi ja 
monille: siellä korjataan puuta, kerätään 
marjoja ja sieniä, metsästetään, virkisty-
tään ja viihdytään. Ihmisen saamien hyö-
tyjen lisäksi metsissämme elää yli 20 000 
lajia. Tärkeää on, että eri lajien tarpeet 
huomioidaan, kun metsässä toimitaan. 

Tässä lehdessä kerromme, miten moni-
käyttöä käytännössä toteutetaan. Esitte-
lemme metsänomistaja Kalle Rimpilän, 
jolle on täysin selvää yhdistää metsissään 
monimuotoisuuden vaaliminen, puuntuo-
tanto ja virkistyskäyttö (s. 22–25). Lisäksi 
pureudumme metsätalouden innovaatioi-
hin ja siihen, miten metsä jatkaa tuottoaan 
puukaupan jälkeen.

Näin kesälomien jälkeen puukauppa 
jälleen vilkastuu. Kysymys & vastaus -ju-
tussa (s. 27) kerromme ensimmäisen puu-
kaupan tekemisestä.

Uusiutuvasta luonnonvarasta tehtyjen 
tuotteiden menestys jatkuu maailmalla. 
Me Suomessa osaamme hoitaa metsiäm-
me. Todisteena siitä on korkea sertifioidun 
puun määrä. Seftifikaatti kertoo metsän-
omistajalle ja lopputuotteiden ostajalle, 
että metsien hoidossa ja käytössä 
niin ympäristö kuin ympäröivän 
yhteiskunnan tarpeetkin huo-
mioidaan. Metsissämme 
on tilaa kaikille.

Nautinnollisia  
lukuhetkiä,
SAMI OKSA,  

Johtaja, sidosryhmäsuhteet

VERKOSSA KOKONAISVALTAISTA  PALVELUA
  Puukauppa
  Metsäomaisuuden hoito
  Henkilökohtainen metsäasiakasvastaava
  www.upmmetsä.fi

 • puukauppa ja metsänhoitopalvelut
 • chat 
 • yhteystiedot
 • yhteydenottopyyntö  
 • tietopankki

  Metsänhoito
  Kestävyys
  Palvelukeskus

 0204 16 5100: arkisin 8–18, la 9–14
 chat: arkisin 8.15–17.45, la 9.15–13.45 

palvelukeskus@upm.com

Julkaisija: UPM Metsä PL 85, 33101 
Tampere. Puh. 0204 16 121.    
Päätoimittaja: Sami Oksa. 
 Toimitusneuvosto: UPM: Kaisa Järvisalo, 
Panu  Kärkkäinen, Inka Musta, Tomi 
Simola, Matti  Turkama, Matti  Varho, 
Zeeland Family: Sirpa Alhava, Miikka 
Leinonen, Lotta Vaija. Repro: Aste Helsinki 
Oy. Paino: Erweko Oy, Oulu. Paperi: UPM 
Finesse  Premium Silk  
150/115 g/m2.  Painosmäärä: 55 000.  
21. vuosikerta. ISSN 1798-8691 (painettu), 
ISSN 2341-6904 (verkkojulkaisu).  Kannen 
kuva: Jaska Poikonen. Metsän henki 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava 
numero ilmestyy joulukuussa 2018. Metsän 
henki painetaan Suomessa  valmistetulle 
UPM:n paperille.

Osoitteen- ja tilausmuutokset:  
metsalehtitilaus@upm.com,  
www.upmmetsä.fi > ota yhteyttä   
tai puh. 0204 16 5100. 
 Metsän omistaja-asiakkaat voivat  
olla  yhteydessä myös omaan 
 metsäasiakas vastaavaansa.

METSÄN HENKI 
on UPM Metsän 

asiakas- ja 
sidosryhmälehti. 
UPM:n metsän-

omistaja-asiakkaille 
lehti  postitetaan 

asiakasrekisterissä   
olevien tietojen 

perusteella. 

  www.upmmetsä.fi
  www.uusimetsänomistaja.fi
  www.upm.fi
  www.upmbiofore.fi
  uutiskirje.upmmetsa.fi

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

www.facebook.com/ 
metsamaailma

www.youtube.com/ 
upmmetsa

www.issuu.com/ 
upmmetsa

www.instagram.com/
upm_metsa

@upm_metsa

PÄÄTOIMITTA JALTA
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METSÄTEOLLISUUS RY:N jäsenyritykset, 
UPM mukaan lukien, ostivat tammi–kesä
kuussa yksityismetsistä 21 miljoonaa 
kuutiota puuta, mikä oli 18 % enemmän 
kuin viime vuoden vastaavana aikana 
ja 59 % enemmän kuin vastaavan ajan 
kymmenen vuoden keskiarvo. Tukkien 
ostomäärä oli 9,6 miljoonaa kuutiota, 
mikä on  19 % enemmän kuin viime 
vuoden vastaavana aikana. Myös kuitu
puun ostomäärä, 10,7 miljoonaa kuu
tiota, oli 17  % enemmän viime vuoden 

 vastaavana ajanjaksona. 
Avoin metsävaratieto on 
ollut osaltaan edistä
mässä kotimaisen puun 
kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista.

www.metsateollisuus.fi

21  
milj. m3  
puutaUPM JÄRJESTÄÄ SYKSYN aikana 

kuudesluokkalaisille metsäret-
kiä, joiden tavoitteena on tarjota 
myönteinen metsäkokemus moni-
puolisen metsäsuhteen rakentu-
miseksi. Metsäretkillä tutustutaan 
metsien talous- ja virkistyskäyt-
töön, luonnon monimuotoisuu-
den suojeluun ja puusta saataviin 
tuotteisiin. Oppilaat pääsevät 

myös istuttamaan 
omin käsin taimia 
 tulevaisuuden  metsäksi. 
Retket ovat osa UPM:n Biofore 
Share and Care -ohjelmaa ja jär-
jestetään  yhteistyössä Suomen 
Metsä yhdistyksen ja 4H-liiton 
kanssa Kouvolassa, Lappeenran-
nassa, Pietarsaaressa ja Raumalla.
www.upm.fi

 Monipuolista 
 metsäsuhdetta 
 rakentamassa

BIOFORE SHARE AND CARE

LUONNONYSTÄVÄN 

RULLALAUTA!

Lue lisää  
vai-ko.com
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Uitto Boards on suomalainen lautamerkki. 
 Lautojen materiaali on peräisin vastuullisesti 
hoidetuista pohjoismaisista havupuumetsistä. 
Toimitusjohtaja ja muotoilija Joel Raivion mukaan 
designiin on haettu vaikutteita muun muassa 
tukinuitosta ja vanhoista puusuksista. Uitto-laudat 
ovat joustavia, vedenkestäviä ja kaiken lisäksi 
täysin kierrätettäviä. Havukuidun sidosaineena 
käytetään polypropeenia.

U
ITTO

 BO
A

RD
S

 Together for 
Sustainability 
UPM ON LIITTYNYT kemianteollisuuden 
Together for Sustainability hankkeeseen 
(TfS). Hankkeessa mukana olevat jäsen
yritykset edistävät ja kehittävät kestävän 
kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan. 
TfS on standardoinut tavan arvioida ja 
 kehittää toimijoiden kestävän kehityksen 
mukaista toimintaa, ja arviointi kattaa 
mm. toiminnan ympäristövaikutukset, 
työterveyden ja turvallisuuden, työnteki
jöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti 
sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin.  
www.upm.fi
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Parempaa kansan
terveyttä metsä
ympäristöjen avulla
TAPIO, LÄÄKÄRISEURA DUODECIM, Helsin-
gin yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke) 
ovat aloittaneet kehitystyön, jonka tarkoi-
tuksena on lisätä metsäympäristöjen ter-
veyshyötyjen saatavuutta ihmisten arjessa 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tutki-
mustiedon mukaan metsillä ja viherympä-
ristöillä on myönteisiä vaikutuksia ihmisen 
henkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä 
hyvinvointiin.  
www.tapio.fi

Retkeilyalueiden 
 puunkorjuuseen 
 erityishuomiota
METSÄHALLITUS ON PÄIVITTÄNYT metsän-
hoitoa ohjaavan ympäristöoppaansa. 
 Päivitetyn oppaan mukaan Metsähallituk-
sen talouskäytössä olevissa monikäyttö-
metsissä kuollutta puuta ei korjata enää 
lainkaan, eläviä säästöpuita jätetään 
 aikaisempaa runsaammin eikä retkeily-
alueilla tehdä suuria uudistusaloja. Tavoit-
teena on lisätä metsien monimuotoisuutta 
sekä suotuisia elinympäristöjä mm. riistal-
le kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. 
www.metsa.fi

METSÄTYÖMAAN EDISTYMISTÄ on mielenkiintoista seu-
rata. Vieraile  työmaalla kuitenkin aina turvallisesti. 
•  Ilmoita ennakkoon tulostasi ja soita metsätyö-

maan kyltin kertomaan numeroon. 
•  Käytä huomioliiviä tai -vaatetusta ja muista 

 turvaetäisyydet. 
•  Voit lähestyä työskentelevää metsuria 

tai  konetta vasta, kun sinut on havaittu ja 
 työskentely on keskeytetty. 

• Lue tarkat ohjeet: upmmetsa.fi/turvallisuusohjeet.

Nopeasti apua hätätilanteessa, myös metsässä
112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia 
hätä tilanteessa. Kun hätäilmoituksen tekee 112 Suomi 
-mobiili sovelluksen kautta, soittajan tarkka sijaintitieto 
välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Sovelluksesta 
on hyötyä erityisesti metsässä, missä ei ole antaa  tarkkoja 
osoitteita. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Windows-, 
Android-, iPhone- ja Jolla-puhelimiin sovelluskaupoista. 
Lisätietoa sovelluksesta löytyy 112.fi-sivuilta.

Muista punkkitarkastus
Punkkitarkastus kannattaa tehdä vielä syksylläkin. 
Punkkeja esiintyy lähes koko Suomessa ja ne ovat aktii-
visia usein jopa lokakuun loppuun asti. Punkit viihtyvät 
varjoisissa ja kosteissa paikoissa, joten niitä löytyy myös 
 esimerkiksi mustikkamättäiltä ja samoista paikoista, 
missä on parhaat sieniaarteet.

Metsässä liikkuessa kannattaa käyttää pitkähihaisia ja 
-lahkeisia vaatteita. Myös punkkeihin tehoava hyönteis-
karkoite antaa lisäsuojaa. Jos punkki on tarttunut ihoon, 
se kannattaa poistaa pinseteillä tai punkkipihdeillä.

Turvallisesti  
metsätyömaalla

TURVALLISUUS

JA
SKA
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Ohituskaista vähä
hiiliseen liikenteeseen
KEHITTYNEET BIOPOLTTOAINEET on nyt 
tunnustettu ohituskaistaksi vähähiiliseen 
liikenteeseen koko EU:n alueella. Euroo
pan unionin päivitetyt uusiutuvan ener
gian tavoitteet velvoittavat EUjäsenmaita 
nostamaan kehittyneiden biopolttoai
neiden osuutta. EU:n päätökset lisäävät 
entisestään kiinnostusta kestäviin biopolt
toaineisiin ja vahvistavat matalan ILUC:n 
(indirect land use change eli epäsuora 
maankäytön muutos) omaavien polttoai
neiden, kuten UPM BioVernon, asemaa. 
BioVernodiesel soveltuu kaikille diesel
moottoreille sellaisenaan, ja sen puhtaam
pi palaminen aiheuttaa jopa 80% vähem
män kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna 
fossiiliseen dieseliin.  
www.upm.fi

Metsävaratiedon 
 ajantasaisuus paranee
METSÄSEKTORIN TOIMIJAT ovat laatineet 
yhteisen suosituksen metsätöistä saata
van toteutustiedon toimittamisesta metsä
varatiedon ylläpitoa varten Suomen 
metsäkeskukselle vuodesta 2020 lähtien. 
Tavoitteena on saavuttaa ajantasainen ja 
kattava metsävaratieto, mikä tukisi   hoito 
ja hakkuutoimien suunnittelua ja toteutusta 
hyödyttäen koko metsätalouden arvoket
jua. Tietoja toimitetaan metsänhoito ja 
hakkuutöiden ajankohdasta, sijainnista ja 
työlajista. Siirrettävään tietoon ei kuiten
kaan sisälly maanomistajaa, tilaa eikä 

työtä tehnyttä tahoa tai hen
kilöä yksilöiviä tietoja, 

ja tietojen siirrolle 
tulee olla metsän
omistajan hyväk
syntä. 
www.mmm.fi

LA
STEN

 LIIKE

UPM TUKEE OLYMPIAKOMITEAN 
Lasten Liikettä, joka tarjoaa lapsille 
mahdollisuuden osallistua liikun-
nalliseen iltapäiväkerhoon tai ilta-
päivien harrastustoimintaan.

Lasten Liike -kerhoissa liikutaan 
monipuolisesti ja yksi  kerhojen suo-
situimmista lajeista onkin  parkour. 
Parkourissa liikutaan  hyödyntäen 
maaston esteitä.  Yleensä parkou-
ria tehdään kaupungeissa, mutta 

osana Lasten Liikkeen metsäretki- 
kampanjaa lapsia ja aikuisia kan-
nustetaan liikkumaan metsässä 
hyödyntäen parkourista tuttuja 
liikkeitä. Metsä liikuntapaikkana 
on monipuolinen, edullinen ja hel-
posti  saavutettavissa vuodenajasta 
riippumatta.  Metsästä voidaankin 
 puhua Suomen suurimpana par-
kour-puistona. 
www.upm.fi

Metsä on Suomen 
 suurin Parkourpuisto

LASTEN LI IKE
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PUUN KÄYTTÖÄ  RAKENTAMISESSA 
pyritään edistämään Ympäristömi-
nisteriön hallinnoimalla Kasvua ja 
kehitystä puusta -tukiohjelmalla, 
jolla kohdennetaan tukea  tulevien 
vuosien aikana eri puurakentamisen 
teemoihin. Tukiohjelman ensimmäi-
senä hanketeemana on puurakenta-
misen digitalisaation edistäminen ja 
ratkaisuja hankkeen tulee tarjota kol-

meen pääteemaan; Tietomallipohjai-
nen (BIM) suunnittelu puurakenta-
misen tehostamiskeinona, Kestävää 
laatua ja tiedon rajapinnat sekä Vähä-
hiilisen rakentamisen edistäminen 
digitalisaation ja tiedonlouhinnan 
keinoin. Tavoitteena on saavuttaa 
laaja vaikuttavuus puurakentamisen 
kasvun vauhdittamiseksi. 
www.ym.fi

Puurakentamiseen 
vauhtia

KASVUA JA KEHITYSTÄ PUUSTA

63,3  
Vuonna 2017 metsistä hakattiin metsä
teollisuustuotteiden valmistukseen ja vientiin 

miljoonaa m3 
runkopuuta

Riistakohteita  
Metsään.fi-palvelussa
METSÄNOMISTAJAT JA METSÄALAN toimi
jat pääsevät tarkastelemaan potentiaali
sia riistakohteita Suomen metsäkeskuksen 
Metsään.fipalvelussa. Palvelun riistakoh
teet on tuotettu Suomen riistakeskuksen 
ja Suomen metsäkeskuksen yhteishank
keena, joka on osa METSOohjelmaa. 
Tuotettu  aineisto kuvaa metsikön tai sen 
osan potentiaalia riistan elinympäristöksi. 
Tavoitteena on lisätä kiinnostusta riistamet
sänhoidon menetelmiin ja siten parantaa 
talousmetsien laatua mm. metsäkanalintu
jen elinympäristöinä. 
www.metsakeskus.fi

Marjapaikat kartalla
LUONNONVARAKESKUS (LUKE) on  ottanut 
käyttöön karttapohjaisen marjahavain
not.fipalvelun, johon kuka tahansa voi 
kirjata havaintoja mustikan, puolukan ja 
suomuuraimen eli lakan kukista, raa
kileista ja kypsistä marjoista. Kirjatut 
havainnot näkyvät palvelussa 5x5 km:n 
 alueen tarkkuudella korostamatta parhaita 
marjapaikkoja liikaa, joten salaisimpien 
marjapaikkojen paljastumista ei  tarvitse 
pelätä. Palvelun periaatteena on, että 
luonnonmarjojen nykyiset poimijat voivat 
tuottaa toisilleen tietoa marjasatonäkymis
tä, samalla kannustaen joukkoonsa uusia 
harrastajia. 
www.luke.fi

SH
U
TTERSTO

C
K

www.luke.fi

Suurin kestävä runkopuun hakkuumäärä on koko 
 maassa on noin 85 miljoonaa m3 vuodessa.

U
PM



METSÄ 
Ei ole erikseen tukkimetsiä, marjametsiä tai 
ulkoilumetsiä. Eikä hyönteismetsiä tai vettä 

puhdistavia ja hiiltä sitovia metsiä. Kestävästi 
hoidettu talousmetsä tarjoaa kaikki palvelut. 

Metsän kestävää monikäyttöä edistää kasvava 
vuoropuhelu eri elinkeinojen välillä.

TEKSTI MARIANNA SALIN KUVAT SHUTTERSTOCK JA ADOBE STOCK
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– iloa ja  
hyötyä kaikille



 Seikkailua, mielenrauhaa, in
nostusta, yhdessäoloa, päte
vyyttä ja turvaa. Metsä herät
tää suomalaisissa monenlaisia 
tunteita, joita ei voi päätellä 
suoraan henkilön 
iästä tai asuinpai
kasta, eikä edes 

siitä omistaako tämä metsää vai ei. 
Tähän tulokseen tuli Kantar TNS, 
joka selvitti yli 1 200 suomalaisen 
suhdetta metsään Suomen Metsä
yhdistyksen ja Suomen Metsä
museo Luston tilauksesta.

Valtaosa tutkimukseen osallistu
neista piti metsää itselleen tärkeä
nä. Yli puolet myös kertoi käyvän
sä metsässä vähintään muutaman 
kerran kuussa. Eniten he nauttivat 
kävelystä, kuntoilusta sekä marjo
jen ja sienten keräämisestä. Mutta 
millaisessa metsässä?

Tätä kannattaa kysyä Luonnonvarakeskuksen 
eli Luken tutkimusprofessorilta, Liisa Tyrväi-
seltä, joka on tutkinut suomalaisten metsien 
virkistyskäyttöä jo parinkymmenen vuoden ajan. 

”Varttunut talousmetsä, erityisesti uudistus
kypsä metsä, on monen mielestä hieno ja virkis
tyskäyttöönkin paras. Sellaisessa on helppo liik
kua ja näkyvyys on hyvä. Ja mustikkakin hyötyy 
hoidosta”, Tyrväinen sanoo.

Sykähdyttävä maisema  
– pystyyn vai pinoon?
Varttunut talousmetsä ei hou
kuttele vain ulkoilijoita vaan 
myös päätehakkuuta harkitse
vaa metsänomistajaa. Naapurei
ta harmittaa ja matkailuyrittäjiä 
huolestuttaa, kun ulkoilurei
tin taukopaikalle näkyvä jylhä 
kuusikko uhkaa kadota. Tyrväi
sen tutkimusryhmä on perehty
nyt tällaisiin tilanteisiin Rukan 
 alueella, Kuusamossa, jossa 
valtion metsät eivät yksin riitä 
kasvavan, kauniita maisemia 

hyödyntävän luontomatkailun kohteiksi.
”Kehitteillä on toimintamalleja yksityismet

sien monikäyttöön. Niiden avulla voidaan korva
ta metsänomistajalle taloudellisesti  esimerkiksi 
se, että hän siirtää vapaaehtoisesti hakkuuta 

”Varttunut talous-
metsä, erityisesti 
uudistuskypsä 
metsä, on monen 
mielestä hieno ja 
virkistyskäyttöön-
kin paras.”

LIISA TYRVÄINEN
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PAKURIKÄÄPÄ

KUUSENKERKKIÄ 
JA KOIVUNLEHTIÄ

 kymmenellä vuodella eteenpäin. Yksi mahdollisuus 
tähän on, että matkailuyrittäjät maksavat tai kerää-
vät matkailijoilta ympäristönhoitomaksun. Moni 
metsänomistaja on kiinnostunut lähtemään mukaan, 
jos rahoitus järjestyy.”

Tyrväisen mukaan pienelläkin maisemanhoidon 
kohteella voi olla suuri merkitys erityisesti kesällä, 
jolloin lumi ei pehmennä maisemaa.

”Matkailukohteiden ympärivuotinen toiminta 
toisi lisää työtä ja toimeentuloa alueelle”, Tyrväinen 
toteaa. Hän huomauttaa, että panostus maiseman-
hoitoon vaikuttaa tyytyväisten matkailijoiden kautta 
myös suomalaisen metsätalouden maineeseen puun 
ja paperin maailmanmarkkinoilla.

Metsä tarjoaa elintärkeitä palveluja
Matkailuyrittäjän ja metsänomistajan vä-

liset sopimukset vaikuttavat suorastaan 
helpoilta, kun niitä vertaa kysymyk-

siin, joita Suomen ympäristökeskus 
SYKEn tutkija Minna Pekkonen 
heittää.

”Mitä tarkoittaisi ja mitä maksai-
si, jos meidän pitäisi suodattaa poh-

javesi itse tai pölyttää vaikkapa kaikki 

METSÄNOMISTAJA voi kerätä ja 
myydä metsästään myös sellaisia 
luonnontuotteita, jotka eivät kuulu 
jokamiehenoikeuksien piiriin. Itä-
Suomen yliopiston mukaan mo-
nista tuotteista on suuri kysyntä ja 
jopa pula maailmanmarkkinoilla. 
Tällaisia ovat esimerkiksi pakuri, 
mahla, kuusenkerkkä, koivunlehti, 
mustikanlehti ja mustikanverso.

KOIVUNLEHTI  
JA -MAHLA

omenapuut käsin luonnon pölyttäjien 
puuttuessa”, Pekkonen sanoo. Hän viittaa 
metsän tarjoa miin säätely- ja ylläpitopalve-
luihin, joihin kuuluvat myös muun muassa 
hiilen sitominen ja ravinteiden kierto. 

Puu, sienet, marjat ja riista luetaan met-
sän tuotantopalveluihin, kun taas mai-
semat ja ulkoilumaastot ovat kulttuuri-
palveluja. Yhdessä palvelut muodostavat 
ekosysteemipalvelujen kokonaisuuden, joilla 
tarkoitetaan kaikkia ihmisten luonnosta saamia hyö-
tyjä. Luonto ei niistä laskuta, mutta yhä useampi tut-
kija laskee niiden arvoa. 

”Tavoite on tehdä näkyväksi, mitä kaikkea ekosys-
teemi tarjoaa ja miten palvelujen käyttö vaikuttaa 
luonnon monimuotoisuuteen ja miten palvelut vai-
kuttavat toisiinsa”, Pekkonen sanoo. Hän odottaa, 
että avoin vertailu tarjoaisi esimerkiksi metsänomis-
tajille vaihtoehtoisia tapoja saada tuloja metsästä ja 
vaalia samalla metsien monimuotoisuutta.

”Eihän kaikkia metsiä voi museoida, jos tarkoituk-
sena on tuottaa puuta, mutta joskus silläkin voi olla 
suuri merkitys, että jättää jonkun pajukon tai laho-
puun paikoilleen. On myös hyvä, jos ihmiset uskalta-
vat lähteä kokeilemaan jatkuvaa kasvatusta. Ekologi-
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sen kompensaation yleistyessä oma metsä voi sopia 
myös hyvityskohteeksi.”

Paahdekasvit kukoistavat  hotellissaan
Ekologiseksi kompensaatioksi kutsutaan sitä, että 
luonnolle aiheutettu haitta hyvitetään parantamalla 
luonnon tilaa toisaalla. 

”Jos esimerkiksi joku laajentaa turvetuotanto
aluettaan, hän voisi maksaa toiselle siitä, että tämä 
ennallistaa puuntuotannossa käyttämänsä suon 
luonnontilaiseksi”, Pekkonen sanoo. Hän pitää tär
keänä, että kohteet ovat samanarvoisia eikä menetel
mällä kuitata harvinaisen luontokohteen tuhoamis
ta. Lakia ekologisesta kompensaatiosta ei Suomessa 
toistaiseksi ole, mutta Pekkonen kannustaa yrityksiä 
ja kuntia tutustumaan kompensaatioihin ja lähte
mään mukaan kokeiluhankkeisiin vapaaehtoisesti.

Haittojen hyvittäminen on kuitenkin äärimmäinen 
keino, jota Pekkonen suosittelee vain, jos haittoja ei 
pystytä välttämään ja lieventämään muilla keinoin. 
Lieventämiskeinoja Pekkonen kollegoineen testaa 
Raaseporissa ekosysteemihotellilla, johon vanhan 
tienpientareen paahdekasveja on viety turvaan tien 
levennysurakan alta. Hän kertoo, että hietaneilikat ja 
kangasajuruohot kukoistavat nyt käytöstä  poistetulla 

soranottoalueella ja ovat houkutelleet 
mukaansa myös niistä riippuvaisia 
hyönteisiä.

”Jos rakennetaan uutta tietä, ensisi
jainen kysymys on kuitenkin, onko pakko 
rakentaa juuri siihen, jossa kasvaa uhan
alaisia kasveja. On kuitenkin hienoa, että 
kokeilu on herättänyt kiinnostusta ja 
 innostusta.”

Metsä rentouttaa ja liikuttaa
Rakennetun ympäristön ja luonnon 
rajaalueet kiinnostavat myös Liisa 
Tyrväistä. Hän muistuttaa  lähimetsien 
merkityksestä ihmisten terveydelle. 

”Tavoite on tehdä näkyväksi, mitä 
kaikkea ekosysteemi tarjoaa ja 
miten palvelujen käyttö vaikuttaa 
luonnon monimuotoisuuteen.”

MINNA PEKKONEN

KUUSENKERKKÄ

MUSTIKAN-
VERSOT JA  

-LEHDET



 Kukapa metsänkävijä ei tietäisi, että metsässä mieli 
ja keho virkistyvät, ja todistusaineistoa tarjoavat 
myös tutkijat. Mittaukset osoittavat, että lyhytkin 
oleskelu metsässä laskee verenpainetta, sykettä sekä 
stressihormonin määrää enemmän kuin kaupungis
sa huilailu.

”Jonkin verran näyttöä on myös siitä, että kontakti 
maaperän mikrobeihin parantaa ihmisen immuuni
vastetta”, Tyrväinen sanoo. Metsät ja puistot kan
nustavat suomalaisia myös kuntoilemaan erityisesti 
esikaupunkialueilla ja lunastamaan sitäkin kautta 
metsän terveysvaikutuksia.

”Luonto on suomalaisille matalan 
kynnyksen liikuntaympäristö, kun 
taas sisäliikunta voi merkitä monel
le turhan vaativaa suorittamista tai 
kilpailua. Liikuntapaikkoja suun
niteltaessa olisikin tärkeää katsoa 
kokonaisuutta ja varmistaa maan
käyttösuunnittelussa, että mahdolli
simman monilla on luonto lähellä.”

On toki myös suomalaisia, joille 
metsään lähtö ei ole helppoa. Tyrväi
nen on törmännyt tutkimuksissaan muun muassa 
nuoriin kaupunkilaisiin, jotka haluaisivat metsäret
kelle pienten lasten kanssa, mutta eivät oikein tiedä, 
mitä metsässä voisi tehdä. Yhä useammassa koh
teessa onkin saatavilla vinkkejä ja ohjausta. On myös 
reittejä, joilla opastetaan rentoutumista. Tyrväisen 
mukaan japanilaisten tuotteistama, mieltä rauhoit
tava ja aisteja herättelevä metsäkylpy sertifioidussa 

terveysmetsässä on leviämässä Eurooppaankin.
”Suomalaiselle ohjattu polulla kävely voi tuntua 

keinotekoiselta, mutta monelle ulkomaiselle matkai
lijalle se voi olla elämys.”

Tieto vaikuttaa elämyksiin
Millainen metsä sitten sopii terveysmetsäksi? Tyr
väisen ryhmällä on juuri loppusuoralla tutkimus, 
jossa verrataan metsätyypin vaikutusta elpymiseen. 
Testihenkilöt kävivät työpäivänsä päätteeksi Hel
singin keskuspuistossa sekä maaseudulla nuoressa 
kasvatusmetsässä, uudistuskypsässä talousmetsässä 

ja lähes luonnontilaisessa kuusikossa. 
Vanhimmat metsät nousivat suosi
keiksi.

”Yksilöllisiä eroja tuli esille. Erityi
sesti luonnon tilainen metsä koettiin 
eri tavoin”, Tyrväinen kertoo. Hänen 
mukaansa luonnontilaista metsää 
arvostavat esimerkiksi ne, joilla on 
tietoa luonnon monimuotoisuudesta 
tai jotka ovat kiinnostuneita lajistosta. 
Kokenut marjastaja puolestaan saat

taa hakea reittiä mättäältä mättäälle eikä välttämättä 
ilahdu luonnontilaisesta ryteiköstä.

”Koehenkilön tiedot ja kokemukset vaikuttavat 
metsän elämyksellisyyteen, mutta emme vielä tiedä, 
miten ne vaikuttavat terveyteen. Koulutus vaikuttaa, 
joten varmuuden vuoksi emme ota koehenkilöiksi 
metsänhoitajia tai ekologeja”, Tyrväinen naurahtaa, 
metsänhoitaja itsekin. 
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”Luonto on 
 suomalaisille 
 matalan  kynnyksen 
liikuntaympäristö.”

LIISA TYRVÄINEN



Vieraskynä
ANNIINA KOSTILAINEN

Pääsihteeri
FSC Suomi

Riistaa, luonnonantimia ja virkistystä

 Syksyisellä metsäkävelyllä pysähdytään maista-
maan puolukoita, ihastellaan syksyn värejä ja 
täytetään kori sienillä. Toiset pysähtyvät kuunte-

lemaan puiden huminaa, ja joku innokas taipuu metsä-
joogaan.

 Metsät ovat tärkeä virkistyksen, terveyden ja elämys-
ten lähde. FSC®-sertifiointi (FSC®-C109750) vahvistaa 
metsien monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuuk-
sia. FSC-serti fioinnin yhtenä tavoitteena on vahvistaa 
talousmetsien monimuotoisuutta. Vaikka monimuotoi-
suutta usein tarkastellaan vain ekologisesta näkökul-
masta, hyödyttää monimuotoisuus tosiasiassa kaikkea 
metsien käyttöä. Esimerkiksi vesistöjen ympärille jätet-
tävillä suojakaistoilla on metsäluonnon monimuotoi-

suutta vahvistava vaikutus, mutta ne 
ovat myös vesistöjen kunnon 

kannalta tärkeitä. Suoja-
kaistojen avulla vaikute-

taan myös kalojen elin-
mahdollisuuksiin. 

Suojavyöhykkeiden 
myötä vesistöihin 
saadaan esimer-
kiksi lehtikari-
ketta, joka on 
tärkeää  monille 
pien eliöille ja 

 kaloille.

 ”Tulevaisuudessa metsänomistajalla voi 
sertifioidun puuraaka-aineen tuotannon 
ohella olla mahdollisuus myös muiden 
metsänsä tuotteiden sertifiointiin.”

Metsien virkistyskäyttö kiinnostaa suurta osaa suo-
malaisista. FSC:n jäsenistöön kuuluvat esimerkiksi 
Suomen Latu ja Suomen Partiolaiset, joille virkistys-
käyttö on oleellinen osa toimintaa. FSC-sertifioinnissa 
virkistyskäytön mahdollistamista tuetaan esimerkiksi 
tiedon avoimuudella. Avoimuus auttaa metsien lähellä 
asuvia ihmisiä, luontomatkailua harjoittavia yrityksiä, 
metsästäjiä ja luontoharrastajia ymmärtämään FSC-
sertifioidun metsän hoidon eri puolia.

 Metsästyksen harrastajat hyötyvät FSC-sertifioin-
nista. FSC-sertifioiduissa metsissä metsänhoidolliset 
toimenpiteet voidaan suunnitella myös riistan kannalta 
parhaalla tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi säästö-
puiden jättämistä taimikkoon. Säästöpuut tarjoavat 
suojaa sitä tarvitseville eläimille, ja erilaisista lehtipuis-
ta hyötyvät myös monet linnut.

 Puuntuotanto on metsänomistajalle tärkeä tulonläh-
de, mutta kaupallinen kiinnostus myös muita metsän 
tuotteita kohtaan on kasvavaa. Suomessakin luonnon-
tuotealan valtaviin mahdollisuuksiin on vasta herätty. 
Kääpien ja sienten viljelyyn liittyvät tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että varsin pian meillä on käytettä-
vissä keinoja ja osaamista, joilla voidaan tuottaa lähes 
varmoja sienisatoja harvennus- ja päätehakkuilla. Jo 
nyt pakurikääpä on haluttu tuote Japanissa, ja suoma-
laisissa metsissä sitä voitaisiin tuottaa hienossa ympä-
ristössä.

 Tulevaisuudessa metsänomistajalla voi sertifioidun 
puuraaka-aineen tuotannon ohella olla mahdollisuus 
myös muiden metsänsä tuotteiden sertifiointiin. FSC-
sertifioitu mahlavalmiste, FSC-logolla varustettu mus-
tikkajaloste ja FSC-pakuri saattavat kuulostaa hassulta 
suomalaisen metsänomistajan korvissa, mutta useilla 
merkittävillä vientimarkkinoilla FSC-merkki on tär-
kein vastuullisuuden tae ja lisää myös luonnontuottei-
den kysyntää.
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Leimikon suunnittelu ja hakkuut

LEIMIKON HAKKUUN 
TOTEUTUS

Puutavaran toimitus tehtaalle

PUUKAUPAN 
MITTAUSASIAKIRJAT

Puutavaran mittaustiedot 
siirtyvät sähköisesti 
hakkuukoneelta, kuormain-
vaa'alta tai tehtaalta UPM:n 
tietojärjestelmään ja siitä 
edelleen mittaustodistukselle.

PUUERIEN 
KOHDISTAMINEN 
KULJETUSYRITTÄJILLE

Puuerien kuljetus tapahtuu 
kuljetuskelpoisuuden ja 
tehtaiden kuljetusaikataulun 
mukaan. Varastopaikat 
sijoitetaan turvallisille 
paikoille kantavampien 
teiden varteen. Puuerien 
suuntaus ja kuljetus-
menetelmän valinta tehdään 
kokonaisuus optimoiden.

KORJUUN RESURSOINTI 
KORJUUYRITTÄJÄLLE

Leimikon ajoitus hakkuu-
ohjelmaan korjuu-
kelpoisuuden ja tehtaan 
puutilauksen perusteella

Yhdessä kumppaniyrittäjien 
kanssa UPM Metsä toimittaa 
yhtiön tehtaille 

Hakkuut toteutetaan 
hakkuusopimuksen mukaisesti 
kahden vuoden kuluessa 
puukaupasta. 

UPM:n kanssa tehdyt metsänhakkuusopimukset toteuttaa 
avainyrittäjäverkosto. Verkoston yrittäjillä on ajan-
mukainen kalusto ja hyvä metsäinen osaaminen. 

Mikäli kyseessä on sertifioitu metsä, noudatetaan 
hakkuussa sertifioinnin kriteerejä mm. säästöpuuryhmien 
ja suojavyöhykkeiden osalta.

Puunkorjuun laatuvaatimukset ovat erittäin tiukkoja. 
Metsäkoneen kuljettaja tarkkailee jatkuvasti omaa 
työtään, jotta korjuujälki on moitteetonta ja metsien 
kestävä käyttö turvataan. Korjuujälkeä ja -laatua valvoo 
myös työn tilaaja.

Hyvä kuljetusten suunnittelu 
sekä oikean kuljetusmuodon 
valinta säästävät sekä 
kustannuksia että ympäristöä.

PUIDEN VASTAANOTTO TEHTAILLA

Tehtaalle saapuva puumäärä mitataan. 
Kaikilla tehtailla on tavoitteena saada 
puu mahdollisimman tuoreena suoraan 
prosessiin. Tehdasvarastoja käytetään 
kuljetusmäärien vaihteluiden 
tasaamiseen.

Osassa tehtaita 
suoraan prosessiin

Osassa tehtaita 
tehdasvarastoon

Valtaosa puutavarasta 
kuljetetaan maanteitse 
suoraan tehtaalle. 
Autokuljetuksissa pyritään 
tehokkuuteen monipiste-
kuljetuksilla, joissa tyhjällä 
autolla ajo minimoidaan. 

METSÄSUUNNITELMAN 
POHJALTA TEHTY HAKKUIDEN 
JA METSÄNHOITOTÖIDEN 
VUOSISUUNNITELMA

Metsän kunnostusojitus- ja 
metsätietarpeet huomioiden

PUUKAUPAN TEKO

Järkevä hakkuukokonaisuus – 
keskitetään hakkuut tietyille alueille, 
ei joka vuosi koko metsätilan alueelle 
ripoteltuina

Tarvittaessa hakkuun ennakkoraivaus

LEIMIKON MAASTOSUUNNITTELU 
JA KORJUUVALMIUS

Korjuutekninen suunnittelu
Luontokohteiden käsittely
Leimikon työturvallisuuden
suunnittelu

19 milj.m3 

kuitu- ja 
tukkipuuta 
vuodessa.

Puun matka

Puunkorjuuseen kuuluu puiden kaato, karsinta,  laadutus,  katkonta, mittaaminen  
ja metsäkuljetus tien varteen.  Puutavara kuljetetaan tehtaalle useimmiten maanteitse. 

METSÄSTÄ TEHTAALLE

INFOGRAFIIKKA TERO HARSUNEN / ZEELAND FAMILY TEKSTIT UPM
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Leimikon suunnittelu ja hakkuut

LEIMIKON HAKKUUN 
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PUUKAUPAN 
MITTAUSASIAKIRJAT
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hakkuukoneelta, kuormain-
vaa'alta tai tehtaalta UPM:n 
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edelleen mittaustodistukselle.

PUUERIEN 
KOHDISTAMINEN 
KULJETUSYRITTÄJILLE

Puuerien kuljetus tapahtuu 
kuljetuskelpoisuuden ja 
tehtaiden kuljetusaikataulun 
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sijoitetaan turvallisille 
paikoille kantavampien 
teiden varteen. Puuerien 
suuntaus ja kuljetus-
menetelmän valinta tehdään 
kokonaisuus optimoiden.

KORJUUN RESURSOINTI 
KORJUUYRITTÄJÄLLE

Leimikon ajoitus hakkuu-
ohjelmaan korjuu-
kelpoisuuden ja tehtaan 
puutilauksen perusteella

Yhdessä kumppaniyrittäjien 
kanssa UPM Metsä toimittaa 
yhtiön tehtaille 

Hakkuut toteutetaan 
hakkuusopimuksen mukaisesti 
kahden vuoden kuluessa 
puukaupasta. 

UPM:n kanssa tehdyt metsänhakkuusopimukset toteuttaa 
avainyrittäjäverkosto. Verkoston yrittäjillä on ajan-
mukainen kalusto ja hyvä metsäinen osaaminen. 

Mikäli kyseessä on sertifioitu metsä, noudatetaan 
hakkuussa sertifioinnin kriteerejä mm. säästöpuuryhmien 
ja suojavyöhykkeiden osalta.

Puunkorjuun laatuvaatimukset ovat erittäin tiukkoja. 
Metsäkoneen kuljettaja tarkkailee jatkuvasti omaa 
työtään, jotta korjuujälki on moitteetonta ja metsien 
kestävä käyttö turvataan. Korjuujälkeä ja -laatua valvoo 
myös työn tilaaja.

Hyvä kuljetusten suunnittelu 
sekä oikean kuljetusmuodon 
valinta säästävät sekä 
kustannuksia että ympäristöä.

PUIDEN VASTAANOTTO TEHTAILLA

Tehtaalle saapuva puumäärä mitataan. 
Kaikilla tehtailla on tavoitteena saada 
puu mahdollisimman tuoreena suoraan 
prosessiin. Tehdasvarastoja käytetään 
kuljetusmäärien vaihteluiden 
tasaamiseen.

Osassa tehtaita 
suoraan prosessiin

Osassa tehtaita 
tehdasvarastoon

Valtaosa puutavarasta 
kuljetetaan maanteitse 
suoraan tehtaalle. 
Autokuljetuksissa pyritään 
tehokkuuteen monipiste-
kuljetuksilla, joissa tyhjällä 
autolla ajo minimoidaan. 

METSÄSUUNNITELMAN 
POHJALTA TEHTY HAKKUIDEN 
JA METSÄNHOITOTÖIDEN 
VUOSISUUNNITELMA

Metsän kunnostusojitus- ja 
metsätietarpeet huomioiden

PUUKAUPAN TEKO

Järkevä hakkuukokonaisuus – 
keskitetään hakkuut tietyille alueille, 
ei joka vuosi koko metsätilan alueelle 
ripoteltuina

Tarvittaessa hakkuun ennakkoraivaus

LEIMIKON MAASTOSUUNNITTELU 
JA KORJUUVALMIUS

Korjuutekninen suunnittelu
Luontokohteiden käsittely
Leimikon työturvallisuuden
suunnittelu

19 milj.m3 

kuitu- ja 
tukkipuuta 
vuodessa.

Korjuun ajoitus
Korjuun ajoitukseen vaikuttavat  

muun muassa tehtaiden puuntarve 
ja se, onko kyseessä kesä-, talvi- vai 

kelirikkoleimikko. Saat lisätietoa 
puunkorjuun suunnittelusta metsä-

asiakasvastaavaltamme. 
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UPM METSÄTALOUDEN KEHITTÄJÄNÄ |  Sähköiset palvelut

SÄHKÖISIÄ PALVELUJA
Uudet kanavat ja työkalut helpottavat ja nopeuttavat metsäasiointia.  

UPM on kehittänyt useita digipalveluita, jotka syntyvät aina metsänomistajien tarpeista.     

TEKSTI PÄIVI MÄKI KUVAT UPM

JO VUONNA 2003 käyttöön  otettu 
UPM:n MetsäSoppi oli ensimmäisiä 
 sähköisiä  metsäsuunnitelmapalveluja. 
Vuosien varrella sitä on viritelty muun 
muassa karttatoimintojen, hakkuu-
laskelmien sekä FSC®-sertifioinnin 
(FSC®-C109750) vaatimusten osalta. 

”MetsäSoppi on kestänyt hyvin aikaa. 
Se on koko olemassaolonsa ajan saanut 
hyvää palautetta metsänomistajilta. Kes-
keiset ominaisuudet ovat hyvät ja palvelu 
on selkeä ja yksinkertainen käyttää”, ker-
too UPM:n puumarkkinapäällikkö Panu 
Kärkkäinen. 

”Lähiaikoina sähköinen metsäsuunni-
telma ottaa taas pitkän askeleen eteen-
päin. Ytimessä säilyy metsäsuunnitelma, 
jonka rinnalle lisätään metsäomaisuuden 
hoitoon ja ennustelaskentaan liittyviä toi-

metsänomistajan avuksi 

PANU KÄRKKÄINEN

”Metsänomistajalla on  
nyt mahdollisuus tehdä 
 puukaupat  verkossa.”
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mintoja. Lisäksi mobiiliyhteensopivuut-
ta parannetaan. Tavoitteena on korkean 
profiilin työkalu, joka vastaa erilaisten 
metsäomistajien tarpeisiin”, Kärkkäinen 
sanoo.

Tietopankki verkossa 
”Vuonna 2011 julkaistu Metsämaailma.fi 
oli tullessaan edistyksellinen verkkopal-
velu. Jo tuolloin se sisälsi erittäin moni-
puolisen verkkosisällön. Mukana oli myös 
extranet-sisältö, jossa metsänomistaja 
pääsi kirjautuneena käyttäjänä tutkimaan 
omia sopimuksiaan ja työmaakarttoja”, 
tiivistää kehityspäällikkö Tapani Juuti.  

”Reilu vuosi sitten aloitimme mittavan 
digipalvelujen kehittämisohjelman, jossa 
tärkeänä osana on asiakaslähtöisen si-
sällön tuottaminen. Pyrkimys on vastata 
aidosti metsänomistajien kysymyksiin eri 
kanavien kautta”, Juuti jatkaa. Tuloksena 
on tämän vuoden alussa lanseerattu verk-
kosivusto upmmetsä.fi. Sisältöstrategian 
mukaista sisältöä tuotetaan verkon lisäksi 
sähköiseen uutiskirjeeseen ja sosiaalisen 
median kanaviin.  

”Upmmetsä.fi on eniten käytetty digi-
palvelumme. Se on valtava tietopankki, 
josta löydät tietoa metsänhoidosta, puu-
kaupasta ja palveluistamme sekä saat hel-
posti yhteyden asiantuntijoihimme. Siel-
tä löytyvät uutiset, blogit, metsäkirjasto, 
palautekanava, asiakasedut. Asiakkaat 
ovat löytäneet verkkopalvelun ja pitävät 
sitä luontaisena kanavana etsiä metsätie-
toa ja ottaa yhteyttä”, Kärkkäinen toteaa. 

TAPANI JUUTI

Työkalu metsäomaisuuden hoitoon 
Myös kirjautuneiden käyttäjien palvelu 
Minun metsäni uusiutui vuoden alussa. 
Palvelussa metsänomistajalla on käytös-
sään MetsäSoppi, sopimusarkisto, asioin-
tihistoria, metsävero-osio ja 
maaliskuussa avattu sähköi-
nen puukauppa.  

”Metsänomistajalla on nyt 
mahdollisuus tehdä puukaupat 
verkossa. Palvelu on helppo 
käyttää ja se opastaa käyttä-
jää eri vaiheissa. Pohjalla on 
metsäsuunnitelman kaltainen 
ratkaisu. Metsänomistaja voi 
valita kohteita tarjouspyyn-
töön joko valmiista ehdotuk-
sista tai selailla metsästään ha-
luamansa kohteet. Tarjous ja 
sen hyväksyminen sekä kaikki 
dokumentit liikkuvat nopeasti 
Minun metsäni-palvelussa”, Kärkkäinen 
kuvailee.  

Minun metsäni -palvelua kehitetään 
vaiheittain asiakkaita kuunnellen. ”Kehi-
tystyö jatkuu edelleen ja kuluvan vuoden 
aikana on tulossa merkittäviä uusia omi-
naisuuksia. Lopputulemana tavoitellaan 
metsäomaisuuden hoidon huipputyöka-
luja”, lupaa Juuti. 

Helppo lähestyminen metsään 
Vuonna 2016 lanseerattu UPM Metsäni 
-sovellus hyödynsi ensimmäisenä julkis-
ta metsävaratietoa. Kohderyhmänä ovat 
etenkin uudet metsänomistajat, jotka 

voivat sovelluksen avulla hahmottaa pa-
remmin metsäomaisuuttaan. Maksutto-
maan sovellukseen riittää lähtötiedoksi 
kiinteistötunnus. 

”Muutamassa sekunnissa saat suun-
taa antavan arvion metsäsi 
arvosta euroina, tiedot metsän 
sijainnista ja lähiajan toimen-
piteistä. Mukana on myös 
yksinkertainen metsäopas ja 
suora chat”, Juuti kertoo. ”So-
velluksesta on saatu paljon pa-
lautetta ja hienoja kehityseh-
dotuksia. Kehitämme palvelua 
käyttäjien toiveiden mukaan.”  

Metsänomistajista koottu-
jen referenssiryhmien avulla 
on selvitetty, millaisia pal-
veluja ylipäänsä tarvitaan, 
vastaavatko toteutusajatukset 
käyttäjien tarpeita ja onko lop-

putulos asiakkaiden mieleen. Asiakkaiden 
tyytyväisyyttä niin metsäpalveluihin kuin 
digipalveluihin mitataan säännöllisesti. 

”Yleinen digitalisaatio haastaa teke-
mään uusia palveluja. Digipalvelut hel-
pottavat ja nopeuttavat asiointia, mutta 
eivät korvaa henkilökohtaista asiakaspal-
velua eivätkä metsässä tekemistä. Koko 
palvelupolun pitää olla kunnossa”, linjaa 
Tapani Juuti. 

”Asiakas valitsee itselleen sopivimmat 
tavat ja kanavat hoitaa metsäomaisuut-
taan. Me pyrimme siihen, että prosessit 
toimivat käytännössä mahdollisimman 
hyvin”, Panu Kärkkäinen jatkaa.  

”Digipalvelut 
helpottavat ja 
 nopeuttavat 
asiointia, 
mutta eivät 
korvaa henkilö
kohtaista asia
kaspalvelua.”

Minun metsäni 
 -palvelua 
 kehitetään
vaiheittain 
 asiakkaita 
 kuunnellen.
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HOPSU

Kalle Rimpilä 
omistaa metsää 
Hopsun kylässä 
Jämsässä.

 Keski-Suomen kesä on kuk-
keimmillaan, kun ajamme ohi 
metsämaiseman, peltojen ja 
kimmeltävien vesistöjen. Täällä 
sijaitsevat ja vahvasti vaikutta-
vat Jämsän Jokilaakson paperi-
tehtaat Jämsänkoski ja Kaipola. 
Tehtaat työllistävät yhteensä 

noin 850 henkilöä plus tietysti kesätyöntekijät vielä sii-
hen päälle. 

Tehtaista kymmenisen kilometriä pohjoiseen sijait-
sevaa Hopsun kylää halkoo Rimpiläntie, joka kaartaa 
suoraan metsänomistaja Kalle Rimpilän pihaan. Vas-
tassa on korea kanalauma ja pari komeaa kukkoa. Pian 
vieraita tervehtii jo isännän lisäksi kolme tomeraa poi-

Kalle Rimpilä kasvattaa metsää, viljelee maata, tukee riistanhoitoa 
ja ylläpitää vuokramökkejä Jämsän Kankarisveden äärellä. 

Metsien  
monikäytön 
malliesimerkki
TEKSTI LOTTA VAIJA

KUVAT JASKA POIKONEN

kaa: Jonathan 12, Arttu 10 ja Mauri 9 vuotta. Päältä 
ajettavaa ruohonleikkuria säädetään ja starttaillaan. 
Kun puhutaan, että kohta lähdetään metsään käymään, 
kaivaa Mauri lapsille tarkoitetun juniormotocrossmo-
pon tallista esiin. 

”Hyvä vain, että viihtyvät pihalla sen sijaan, että is-
tuvat sisällä ruudun ääressä pelaamassa”, isä Rimpilä 
toteaa.  

Näyttäisi, että totisesti viihtyvät. Yhdellä vilkaisulla 
pihapiirissä näkyy mopo, trampoliini, teltta, kaneja, ka-
noja, kissa, koira… 

Karhu kauppatiellä
”Keski-Suomessa on ollut todella kuiva ja lämmin  kevät 
ja alkukesä. Se on erinomainen asia maanviljelijän 
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Näe välillä Suomen 
metsät ja luonto ulko-
maalaisin silmin.

Tarjoa mahdollisuuk-
sia käyttää metsiäsi 
myös aktiiviseen vir-
kistyskäyttöön. 

Tue metsästäjiä ja 
muita metsän hyöty-
käyttäjiä.
 
Nauti itsekin jokamie-
henoikeuksista mui-
den metsissä vierail-
lessasi – ja toki oman 
metsätilasi monimuo-
toisuudesta. 

KALLE RIMPILÄN  
VINKIT

näkö kulmasta, mutta kun aina pitää vähän valittaa, niin 
 aika kuivaa on”, Rimpilä sanoo. ”Kuivuus yhdistetty
nä koviin tuuliin on metsäpalovaaran kannalta huono 
homma.” 

Kuin vahvistukseksi tuulenpuuska pyyhkäisee pihan 
halki ja nappaa kuivumassa olleen teltan mukaansa. 
 Kukot kiekuvat levottomina ja säntäävät lopulta tur
vaan pihan suuren kuusen alle. 

”Huonon viime vuoden jälkeen halusimme viljelyn 
suhteen pelata varman päälle, joten pelloilla kasvaa 
tänä vuonna vain kahta lajiketta, ohraa ja kauraa”, 
 Rimpilä kertoo.  

Maanviljelyn, metsänkasvatuksen ja mökkivuok
rauksen ohella Rimpilä tukee konkreettisilla teoillaan 
mielellään paikallisia metsästäjiä. Esimerkiksi pari 



vuotta sitten Rimpilän metsiin istutet
tiin fasaaneja  paikallisten metsästäjien 
metsästyskoi rien kouluttamiseen. Nyt 
nuo fasaanit ovat kylläkin kadonneet kuin 
tuhka tuuleen. Rimpilä arvelee, että saat
tavat olla jonkun repolaisen mahassa ne 
fasaanit. 

”Viime syksynä yksi mökkiasukas soitti, 
että olisi lähdössä mielellään kauppaan, 
mutta kun mökkitiellä auton edellä jolkot
taa karhu. Panin karhusta paikallisille met
sästäjille viestiä, ja alle tunnissa oli bussi
lastillinen äijiä paikalla. Sanoinkin siinä, 
että kumma kun talkookutsuihin ei vastata 
samalla tomeruudella”, Rimpilä virnistää.  

Rimpilän tila on malliesimerkki met
sien monikäytöstä. Monikäytöllä tarkoite
taan metsien hyödyntämistä samanaikai
sesti moneen eri tarkoitukseen. Suomen 
metsälainsäädäntökin perustuu kestä
vän metsätalouden periaatteelle, jossa 
huo mioidaan ekologinen, taloudellinen, 
 sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Metsänomistaja Rimpilä tosin kritisoi 
yleistä säätelyä: 

”En tykkää siitä, että ylhäältä päin mää
rätään metsänkäyttöä. Sellainen sanelu 
tuntuu ikävältä, kun minulle metsän

omistajana on kuitenkin aivan selvää, että 
yhdistän metsissäni monimuotoisuuden 
vaalimisen, puuntuotannon ja virkistys
käytön.” 

Metsäsuunnitelmaa mukaillen
Kun kesälomalaisten keidas on katsas
tettu, pihaan kaartaa UPM:n metsä
asiakasvastaava. Harri Salmensuo on 
siirtynyt pari vuotta sitten EteläSavosta 
KeskiSuomeen metsäasiakasvastaavak
si ja hoitanut siitä saakka Rimpilän tilan 
metsä asioita. Yhdessä päätetään lähteä 
katsastamaan pari metsäkohdetta ja sa
malla reissulla käväistään Rimpilän loma
mökeillä varmistamassa, että lomavierail
la on kaikki hyvin. 

Muutaman tienmutkan päässä pysäh
dytään vanhan metsän äärelle. 

”Nyt ollaan sellaisessa metsässä, joka 
on normaalissa metsänhoidossa mää
ritelty päätehakkuukypsäksi. Hakkuun 
jälkeen uudistamisketju alkaisi jälleen 
alusta ja jo kymmenen vuoden kuluttua 
tässä kasvaisi kaunis taimikko”, Salmen
suo kuvailee. 

 ”Onhan tässäkin vielä jonkinlainen su
vikainen. Ei taida olla ihan virallinen ter
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”Maatilan pyörit-
täminen pitää sen 

verran kiireisenä, että 
l ähinnä hoitotöitä 
kerkeän itse näissä 

metsissä tekemään .”

METSÄNOMISTAJA 
KALLE RIMPILÄ

Kaikki eläimet, niiden hoito ja ruokkiminen ovat poikien vastuulla.
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mi vuosikasvulle, mutta kasvua on vielä 
ihan selvästi. Ainakin tässä tien vieressä, 
jossa puut saavat hyvin valoa”, Rimpilä 
hymyilee. Kyseinen metsä on 18 vuotta 
sitten harvennettu ja sen jälkeen puiden 
on annettu rauhassa järeytyä.  

”Maatilan pyörittäminen pitää sen 
verran kiireisenä, että lähinnä hoitotöitä 
kerkeän itse näissä metsissä tekemään. 
Hakkuut olen pitkälti ulkoistanut. Pyrin 
etenemään metsänhoidossa johdonmu-
kaisesti  metsätaloussuunnitelmaa myö-
täillen. Hakkuidenkin osalta noudatan 
suunnitelmaa, mutta toki aina markkina-
tilannetta tunnustellen”, Rimpilä kertoo. 
Salmensuo jatkaa: 

”Metsäsuunnitelmassakaan ei määri-
tellä asioita ihan vuoden päälle, vaan aina 
pitää vähän tilanteen mukaan toimia. 
Kallen kaltaiset asiakkaat ovat aktiivisia 
ja ehdottavat toimenpiteitä itse. Parasta 
on juuri tällainen yhteistyö: käydään ak-
tiivista dialogia ja mietitään yhdessä, että 
mitä tehdään missäkin vaiheessa”, Sal-
mensuo kuvailee ja korostaa, että viimei-
nen sana on aina metsänomistajalla. 

”Esimerkiksi tämä metsä on sellai-
nen, että minä ehdotin jo viime vuonna 

hakkuuta, mutta Kalle sanoi, että ei vielä. 
Meille metsänomistajan sana on laki.” 

Metsänhoitotöitä omaan tahtiin
Toinen pysähdys tehdään metsätien var-
rella sijaitsevalla raivauskohteella. Siellä 
Rimpilä on vastikään käynyt raivaamassa 
kasvutilaa parikymmenvuotiselle taimi-
kolle. 

”Raivausta teen mielelläni itse, mutta 
ostan sitä palvelunakin. Tämän kokoisella 
tilalla raivausta on niin paljon, ettei sitä 
ehdi itse kaikkea tekemään.” 

”Suurin osa asiakkaista tekee kuten 
Kalle eli ostaa osan hoitotöistä ja tekee 
itse osan. Asiakkainani on paljon eläke-
läisiä, jotka tykkäävät tehdä itse metsän-
hoitoa omissa metsissään. Usein suositte-
lenkin, että hoida sinä helpot kohdat, tien 
varret esimerkiksi, ja me UPM:n voimin 
teemme ne kaikki hankalammat paikat. 
Tai sitten niin, että metsänomistaja ahke-
roi itse niin pitkälle kuin jaksaa tai haluaa, 
ja me teemme loput”, Salmensuo sanoo. 

Viimeinen pysähdyspaikka on Kan-
karisveden rannalla, kuvankauniissa 
järvimaisemassa. Loivasti rantaan las-
keutuvalla mäntykankaalla sijaitsevat 

”Ei meillä ole ikinä tylsää, kun saadaan 
touhuta pihalla ja metsässä”, kertovat 
pojat, jotka ovat kuulemma auttaneet 
isää metsätöissäkin.

Matkalla pysähdytään laputtamaan tukkipinoa. Kumppani-asiakkailta ostetaan hankinta- 
ja  käteispuuta. Metsänomistajat ovat itse hakanneet ja toimittaneet puut tien varteen. 



Rimpilän lomamökit, joita metsänomis-
tajaperhe vuokraa halukkaille. Enimmäk-
seen mökkivieraat tulevat kehäkolmosen 
sisäpuolelta sekä Turun ja Tampereen 
seuduilta. Ulkomaalaisia vieraita käy pal-
jon, eniten Virosta ja Venäjältä. Ensi vii-
kolla on tulossa vieraita Israelista. Heillä 
erityistoiveena oli, että käytettävissä on 
2 venettä perämoottoreineen – kalasta-
maan on näet tärkeää päästä. Kalastami-
sen ohella metsästäminen, marjastami-
nen, sienestäminen, uiminen, melominen 
ja järvellä soutelu ovat suosittua loma-
puuhaa. 

”Etenkin soutelu tekee  ulkomaalaisiin 
aina vaikutuksen. Kun tästä kotirannas-
ta lähtevät, he saattavat hy-
vin olla tuntikausiin ainoita 
 ihmisiä koko järvellä.” 

Salmensuo osaa kertoa, 
että lähistöltä menee niin 
sanottu Wanhan Witosen 
melonta reitti, jonka varrella 
olevia yöpymispaikkoja Jäm-
sän kaupunki ja  Petäjäveden 
 kunta paraikaa ehostavat. 

www.youtube.com/
upmmetsa

KATSO VIDEO
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”Vuoden 1909 Eliel Saarisen suunnit-
telemassa viiden markan setelissä on ku-
vattuna juuri tätä maisemaa. Olen itsekin 
melonut tuon reitin useita kertoja. Haa-
veilen koluavani kaikki Suomen kansallis-
puistot, 15 on jo koossa.”

Kaikki puu käy kaupaksi
Mökeiltä palataan takaisin kotipihaan ja 
keitetään kahvit. Tuvan pöydän ääressä 
pohditaan vielä hetki metsänomistajan ja 
UPM:n välistä yhteistyötä. 

”Kalle on meille aivan erinomainen 
 asiakas. Metsät on FSC®-sertifioitu 
(FSC®-C109750) ja puukauppaa päästään 
 tekemään säännöllisesti.  Puukaupassa saa 

aina etua  siitä, että pystyy 
tarjoamaan FSC-sertifioitua 
puuta. FSC:tä oli Rimpi-
län tilalle aikanaan helppo 
ehdottaa, kun metsillä on 
jo valmiiksi  muuta käyttöä, 
mökkejä muun  muassa”, 
 Salmensuo sanoo.  

”Juu, päädyin sertifioi-
maan kaikki metsäni FSC:n 

mukaan, kun ei se millään muotoa vaati-
nut minulta erityistoimenpiteitä. Muu-
tenkin yhteistyö UPM:n kanssa on tehty 
meille metsänomistajille hyvin helpoksi. 
Isoja tukkeja on kyllä helppo myydä kelle 
tahansa, mutta arvostan sitä, että teiltä 
saa tukea ja apua kaikkeen muuhunkin, 
kuten esimerkiksi heikompilaatuisen 
puun myyntiin. Hintahan saisi aina olla 
korkeampi, mutta palvelu on erinomaista 
ja työn laatu moitteetonta”, Rimpilä kiit-
telee ja lähettää samaan hengenvetoon 
terveisiä yleisemmällä tasolla: 

”Toivoisin etteivät suomalaiset suh-
tautuisi niin kovin kriittisesti metsä-
talouteen. Aktiivisena metsänomistajana 
minulla on kovin erilainen kuva metsä-
taloudesta, kuin mikä esimerkiksi jul-
kisessa keskustelussa korostuu. Voisin 
uskoa, että harvassa muussa maassa on 
näin hyvin ja kestävästi hoidetut  metsät. 
 Jokamiehenoikeudet, jotka tuntuvat 
 täällä ihan normihommalta, ovat monelle 
ulkomaalaiselle aivan uskomatonta ylel-
lisyyttä. Voisimme tätä kaikkea itsekin 
arvostaa enemmän.” 

1909 käyttöönotetussa, 
Eliel Saarisen suunnitte-
lemassa viiden markan 
setelissä on jämsäläi-

nen maisema. 
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Kysymys  
& vastaus

Onko mielessäsi aihe, johon haluaisit  
saada vastauksia? Lähetä meille vinkki  
metsaviestinta@upm.com

Ensimmäistä kertaa puukaupoille
Mistä tiedän, 
että on aika 
tehdä puu
kauppaa?
Puukaupan aika 
on silloin, kun 
kasvatettavat 
puut tarvitsevat 

lisää tilaa tai kasvu on mer-
kittävästi hidastunut. Oikea-
aikaiset hakkuut tuovat 
pitkällä aikavälillä parhaan 
tuoton. 

Puukaupan ajankohtai-
suutta voi miettiä myös sil-
loin, kun sinulla on tarvetta 
rahalle. Puu on arvokasta 
omaisuutta, jota saat ja voit 
hyödyntää omien haaveit-
tesi toteuttamisessa. Jos 
et muista tai tiedä, milloin 
metsässäsi on viimeksi tehty 
toimenpiteitä, on aika tarkistaa asia. 

Miten pääsen alkuun  
puukaupan teossa?
Puukaupan aloittaminen on help-
poa. Lähdemme puukaupassa aina 
liikkeelle sinun toiveistasi.

Selvitä metsätilasi kiinteistö-
tunnus ja ota yhteyttä paikalliseen 
metsäasiakasvastaavaan tai UPM 

Metsäpalvelukeskukseen. Vaihtoehtoisesti voit kir-
jautua sähköiseen palveluumme ja valita itse ne alueet 
metsästäsi, joista haluat puukauppatarjouksen. Metsä-
käynnin ja sähköisen metsävaratiedon perusteella 
teemme tarjouksen, millainen puukauppa metsässäsi 
voidaan toteuttaa sekä kuinka paljon hakkuutuloja voit 
saada.

Omistan metsää kaukaa  
kotoani enkä ehdi perehtyä  
siihen, mitä teen?
Nykyisin alle puolet metsänomis-
tajista asuu tilansa sijaintikunnal-
la. Metsäasioita ei aina ehdi hoitaa 
työviikon aikana paikan päällä. Voit 
asioida sinua lähimmällä metsäpal-

velutoimistolla, vaikka metsätilasi sijaitsisi kaukana 
kotoasi. Puukaupan tarjouspyynnön lähetys onnistuu 
verkossa viikon jokaisena päivänä. 

Metsään liittyviä päätöksiä ei kannata siirtää tulevai-
suuteen sillä ajatuksella, että tutustun niihin sitten, kun 
ehdin. Metsäasioissa kannattaa kääntyä ammattilaisen 
puoleen, jolloin mahdollinen painolasti metsänhoidos-
ta kevenee ja asiat selviävät luotettavasti ja nopeasti. 
Tarjoamme apua kaikenlaisiin tilanteisiin. Luottamus 
ja yhteistyö ovat UPM:n arvoja, joita noudatamme teke-
misessämme joka päivä.

ELLA KAIVOLA

Asiakaspalveluvastaava
UPM Metsä

Puukaupan 
aika on silloin, 
kun kasva-
tettavat puut 
 tarvitsevat lisää 
tilaa tai  kasvu 
on  merkittävästi 
hidastunut. 
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600 000 SUOMALAISELLA metsänomistajalla jää yli 30 
prosenttia puukauppatuloista säästöön.

”Iän karttuessa metsätuloista riittää yhä  useammalla 
sijoitettavaksi. Liitereitä on rakennettu tarpeeksi ja 
moni pohtii, mitä metsätuloille kannattaisi  tehdä”, 
 toteaa Nordnet-pankin Suomen maajohtaja Suvi 
 Tuppurainen.

Saman vahvistaa tuore Taloustutkimuksen metsän-
omistajatutkimus. Sen mukaan yli 70 prosenttia met-
sänomistajista on kiinnostunut sijoittamaan 
metsätulojaan. Kuitenkin vain kolmasosa 
tekee näin.

 
Ei tuottoa ilman riskiä
Tuppuraisen mukaan jokaisen metsänomis-
tajan on järkevää hajauttaa omaisuuttaan eri 
luokkiin. Taloudellinen riski pienenee, kun 
puukauppatuloja sijoittaa metsästä riip-
pumattomiin omaisuusluokkiin. Samalla 
 tuotto-odotukset voi jopa tuplata. 

”Metsäomaisuuden tuotto-odotus on kes-
kimäärin neljä prosenttia, mutta osakemark-
kinoilla esimerkiksi Helsingin pörssissä vii-
meisten 15 vuoden tuottoprosentti on lähes 
kahdeksan”, huomauttaa Tuppurainen. 

Sijoittamisen lainalaisuudet ja sijoitustuotteet ovat 
kuitenkin monelle metsänomistajalle tuntemattomia ja 
kynnys ryhtyä pörssisijoittajaksi korkea. 

”Halusimme ratkaista tämän ongelman ja tarjota 
asiakkaille helpon tavan saada metsätuloistaan parem-
pi hyöty”, toteaa UPM Metsän lakipalvelupäällikkö 
 Heikki Kalvila. 

Nordnetin ja UPM:n yhteistyön ansiosta se on nyt 
mahdollista. Kalvila painottaa, että sijoittajan on tär-
keää ymmärtää, mistä sijoituksen tuotto ja riskit muo-
dostuvat. Nordnet järjestää UPM:n metsänomistaja-

asiakkaille maksuttomia koulutuksia ja webinaareja, 
jotka laajentavat ymmärrystä säästämisestä ja sijoitta-
misesta. Niissä käydään läpi pelisääntöjä ja vaihtoeh-
toja, joiden pohjalta metsänomistajan on helppo valita 
omaan tuottotavoitteeseen ja riskinottovalmiuteen 
sopiva ratkaisu. 

Tuppurainen painottaa, että metsänomistajat eroa-
vat paljon toisistaan. Siksi myös sijoittamisen tapoja ja 
kohteita pitää olla monipuolinen valikoima. Nordnetin 

valikoimasta löytyy maailman kärkirahastoja 
useilta eri toimijoilta. Sijoittamisen aloitta-
minen on yksinkertaista ja asiakas voi halu-
tessaan hoitaa digipalveluiden kautta kaiken 
sijoittamiseen liittyvän. Rahastosijoittami-
nen vaatii vain sijoitustilin avaamisen, joka 
hoituu parissa minuutissa omilla verkko-
pankkitunnuksilla. Metsänomistajille räätä-
löidyllä sivustolla voi valita  sopivan sijoitus-
vaihtoehdon ja keskustella metsänomistajien 
omassa ryhmässä sijoittamisesta. Pörssi-
sijoitukset on myös helppo muuttaa rahaksi 
 omien tarpeiden mukaan. 

”Lisäksi UPM:n metsänomistaja-asiakkaat 
pääsevät helpommin mukaan Nordnetin Pri-
vate Banking -ryhmään”, lisää Tuppurainen.

Rahakone käyntiin
Kalvila muistuttaa, että metsäomaisuuden tuottokun-
nosta huolehtiminen on kaiken perusta. Metsän tuotto 
perustuu puun kasvuun. Oikea-aikaisella metsänhoi-
dolla metsäomaisuus kasvaa nopeasti ja kustannuste-
hokkaasti. Osa puun myyntituloista kannattaakin aina 
sijoittaa metsänhoitotöihin. Harvennushakkuut ohjaa-
vat kasvun parhaisiin ja arvokkaimpiin puuyksilöihin. 
Näin metsä tuottaa lisää arvokasvua ja tukkipuun mää-
rä lisääntyy nopeammin ja kiertoaika lyhenee. 

PUUKAUPPATULOT
Sijoittamalla metsätulojaan metsän-
omistaja voi pienentää taloudellista 
riskiä ja kasvattaa tuotto-odotuksia. 
Ensin on kuitenkin pidettävä huolta 

metsän tuottokunnosta.
TEKSTI HELI SATULI GRAAFI LAURA YLIKAHRI

KUVA HEIKKI RÄISÄNEN

töihin

”Halusimme 
tarjota asiak-
kaille helpon 
tavan saada 
metsätulois-
taan parempi 
hyöty.”

HEIKKI KALVILA
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UPM tarjoaa palveluita metsän kasvun kaikkiin vai-
heisiin. UPM Metsän Kumppanina metsänomistaja saa 
metsäammattilaisen avukseen sekä rahanarvoisia etuja 
puukauppaan ja metsänhoitoon. Kumppanuussopimus 
tarjoaa metsänomistajalle tuottavan ja suunnitelmalli-
sen metsien hoidon.

 ”Kun metsän tuottokunnosta huolehtii hyvin, lähtee 
käyntiin kierre, joka takaa tulevaisuuden tuoton. Siksi 
asia kannattaa hoitaa kuntoon jo seuraavan puukaupan 
yhteydessä”, toteaa Kalvila. 

METSÄNOMISTAJASIJOITTAJAN ANATOMIA

 29

Lisätulo 75 %

Metsänomistuksen taloudellinen tavoite

Varallisuuden arvon säilyttäminen 58 %

Metsätulon säästäminen/sijoittaminen 29 %

Sijoitusvarallisuuden monipuolistaminen 27 %

Pääasiallinen tulonlähde 6 %

Kuinka suuri osa 
 metsätuloista 
jää säästöön/ 
sijoitettavaksi

Yli 
kolmas -

osa

Ei yhtään

Alle 
kolmasosa

36 %
Suhtautuminen  
sijoittamiseen
Olisin kiinnostunut sijoittamisesta

Sijoitan nyt 35 %
Sijoitin ennen, en enää 11 %
En ole kiinnostunut 12 %

Enimmäisaika sijoitukselle

5–10 vuotta

36 %

yli 10 vuotta 13 %
3–5 vuotta 32 %
1–2 vuotta 10 % 

max 5 %
Sijoitetun pääoman tappioriski

27 % En hyväksy lainkaan tappiota 22 %
Max 10 % 26 %
30 % 11 %
50 % tai yli 1 %

LÄHDE:  
TALOUSTUTKIMUS,  
UPM: METSÄNOMISTAJA 
 SIJOITTAJANA
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TEKSTI HELI SATULI  KUVAT SHUTTERSTOCK

PIIRROKSET TERO HARSUNEN / ZEELAND FAMILY

KUMPPANUUS
kasvattaa kukkaroa

UPM Metsän puukauppabonukset uudistuvat.  
Nyt kumppanuusasiakkuus palkitsee entistäkin paremmin.

METSÄPALVELUT |  UPM Metsän puukauppabonukset

TREFFIT PUUN JUURELLA – UPM METSÄ TARJOAA MONTA TAPAA ASIOIDA

”Henkilökohtaiset tapaamiset 
voi sopia asiakkaan kotiin, 
töihin tai vaikka metsään. 
Haluamme tehdä asioinnista 
mahdollisimman helppoa ja 
joustavaa”, toteaa asiakkuus-
päällikkö Eija Kuusisto.

UPM Metsän kumppanuusasiakas Timo  Laukkariselle 
luontevin tapa on sähköinen asiointi. ”Metsätila 
 sijaitsee Savossa Kangasniemellä, mutta minä asun 
Vantaalla, joten sovimme asiat pääosin puhelimitse  
tai verkossa. Metsäasiakasvastaava lähettää viestin,  
ja vastaan, kun itsellä on sopiva hetki”, kertoo 
 Laukkarinen. 



VIIME TALVENA ISÄNI luopui metsätilan 
hallintaoikeudesta ja siirsi sen minun ja 
sisareni nimiin. Päätimme vertailla yh-
teistyökumppaneita avoimin silmin. Näin 
kertaa Kangasniemellä sijaitsevan metsä-
yhtymän omistava Timo Laukkarinen. 
Laukkarinen kilpailutti siskonsa kanssa 
useampia metsäyhtiöitä ja puntaroi pää-
töstä tarkkaan.

”Moni tuttu met-
sänomistaja  suositteli 
kumppanuutta UPM 
Metsän kanssa. Yhtiön 
tapa toimia ja kokonais-
palvelupaketti vaikut-
tivat hyvältä”, toteaa 
Laukkarinen. 

Kun UPM Metsä pystyi vielä tarjoa-
maan parhaan puun hinnan hintatakuun 
kera, oli valinta Laukkarisen mukaan lo-
pulta helppo. 

Välttämättömät  
hoitotyöt  edullisemmin
Pian kumppanuus UPM Metsän kanssa 
palkitsee metsänomistajat entistäkin pa-
remmin. 
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”Yhtiön tapa toimia 
ja kokonaispalvelu
paketti vaikuttivat 
hyvältä.”

UPM Metsän etuohjelma paranee, ja 
maksettavien puukauppabonusten taso 
nousee jopa kolminkertaiseksi”, kertoo 
asiakkuuspäällikkö Eija Kuusisto UPM 
Metsältä. UPM Metsän Kumppanit saavat 
puukaupoistaan bonusta. Metsänomista-
ja on oikeutettu puukauppabonukseen, 
kun puukaupan koko ylittää 500 m3. Met-

sänomistajalle kertyy 
puukauppabonusta 
neuvoteltavan kaupan 
ja kahden edellisen 
vuoden myytyjen puu-
kauppojen kuutiomää-
rän perusteella. Uuden 
taulukon mukaisesti 
esimerkiksi 500 kuu-

tiometrin puukaupasta saa jatkossa 350 
euroa, kun aikaisemmin bonus oli 100 
euroa. Kuusisto huomauttaa, että uusi 
korkeampi bonustaulukko astuu voimaan 
automaattisesti eli edut ovat  käytettävissä 
heti seuraavan puukaupan yhteydessä. 
Bonukset ovat voimassa kaksi vuotta siitä 
vuodesta, kun mittaustodistus on tehty. 
UPM Metsä lähettää  metsänomistajalle 
kirjeen bonustilanteesta ja muistuttaa, 

Myös puukauppojen teko ja sopimusten allekirjoitus  onnistuvat verkossa. 
 Laukkarinen teki äskettäin 4 hehtaarin puukaupan ja hoiti sen UPM Metsän 
 kanssa  sähköisellä  allekirjoituksella. ”On hyvä, että asiointitapoja on monia. 
 Mikään ei voita keskustelua kasvokkain, mutta tutun metsäasiakasvastaavan 
 kanssa asiat hoituvat muillakin tavoin.”
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jos bonuksia on vanhenemassa. Näin 
rahanarvoisia etuja ei jää käyttämättä.
Keväällä 2019  avautuu lisäksi UPM Met-
sän  Minun metsäni -verkkopalvelu, jossa 
jokainen metsänomistaja voi helposti 
seurata tilannetta.

Bonuksia voi käyttää metsänhoitopal-
veluiden ostamiseen. UPM Metsä tarjoaa 
metsänomistajille käytännössä kaikki 
palvelut, mitä metsät tarvitsevat voidak-
seen hyvin ja tuottaakseen vielä parem-
min. Raivaussahatöiden, taimikonhoidon 
ja maanmuokkauksen kaltaiset hoito-
toimet ovat välttämättömiä lähes joka 
metsässä. Lisäksi UPM Metsältä löytyy 
kattavasti metsänomistukseen liittyviä 
palveluita, kuten lakipalvelua sukupol-
venvaihdoksiin. Kaikkia palveluita voi 
hankkia bonuksilla.

Avoimesti, nopeasti  
ja selkokielellä
UPM Metsän palveluita hyödynnetään 
myös Laukkarisen metsätilalla.

”Metsämme ovat vanhoja,  tukkipuusto 
on pääosin 80–100 vuotta vanhaa ja 
 isäni hoiti metsää vähän liiankin sääste-
liäästi. Tarvitsemme ammattilaisten apua 

Puukaupoista saatavilla bonuksilla voi hankkia UPM 
 Metsän palveluita. Kattava palveluvalikoima sisältää 
 kaiken, mitä metsäomaisuuden hyvään hoitoon tarvitaan.
Metsänhoito: hakkuut, maanmuokkaus, istutus, taimet & 
taimikonhoito, lannoitus, jne.
Metsäomaisuus: sertifiointi, metsäsuunnitelma, metsä
veroilmoitus, yhteismetsä, sukupolvenvaihdos, jne. 

PALVELUITA BONUKSILLA

 metsäsuunnitelman 
tekoon.”

 Suunnitel-
missa on hyö-
dyntää puun 
nykyinen hyvä 
hintataso, 
mutta samalla 
huolehtia tule-
vasta kasvusta. 
Taimikon osuus 
metsätilan pinta-
alasta on jo kasvanut 
10 prosentista 15 prosenttiin. 
Myös verotuskysymyksissä on parempi 
hyödyntää asiantuntija-apua. 

Laukkarinen on yhteistyöhön tyy-
tyväinen. Metsäasiakasvastaava Jari 
Heiskanen herätti heti luottamusta 
avoimuudellaan ja selkokielisyydellään. 
Hinta-arviotkin ovat valmistuneet no-
peasti ja asiantuntevasti. 

”Pohdin, sitooko kumppanuus liikaa, 
mutta se on tehnyt metsänomistuksen 
vain helpommaksi ja tuonut jatkuvuutta. 
Koko palvelupaketin saa samasta osoit-
teesta. Teimme selvästi oikean päätök-
sen.” 

Bonuksia 
voi käyttää 
metsänhoito-
palveluiden 
ostamiseen.

METSÄPALVELUT |   UPM Metsän puukauppabonukset

Kysyttävää puukauppa
bonuksesta? Tai muusta 

metsänomistukseen liittyvästä? 
UPM Metsän asiakkaana voit 

valita sinulle sopivimman  tavan 
asioida. UPM Metsä palvelee 
Kumppaneitaan  puhelimitse, 

 sähköpostilla, chatin  välityksellä 
ja  verkkopalvelussa.
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Laki &
asiantuntija

Metsätalouden menot  
monin tavoin verosäästöiksi
 Puun kasvu on metsän tuottomoottori. Tuottavan 

metsänkasvatuksen yksi kulmakivistä on metsän
hoidon toimenpitein ohjata puun kasvua arvok

kaaksi puusadoksi. Metsän alkuvaiheen investoinnit 
uudistushakkuun jälkeiseen taimikon perustamiseen, 
taimikon varhaishoitoon ja perkaukseen paaluttavat 
käytännössä jo koko kiertoajan tuottoa. Metsänomis
tajan maksamat sijoitukset metsänhoitoon ovat paitsi 
metsän tuoton kannalta ratkaisevia myös vähennyskel
poisia metsätalouden verotuksessa. 

MENOT VÄHENNETÄÄN ENSISIJAISESTI MAKSUVUONNA
Metsätaloudesta saadun tulon verotus perustuu todel
lisiin tuloihin ja menoihin. Verotettava tulo muodos
tuu kalenterivuoden aikana saatujen metsätalouden 

tulojen ja menojen erotuk
sena. Vähennyskelpoiset 

 menot vähennetään niiden 
 maksuvuonna. Tilanne 
on simppeli, kun  tuloja 
on menoja enemmän ja 
ne jaksottuvat samalle 
 vuodelle.

Mikäli verovuonna 
metsätalouden menoja 
on enemmän kuin tuloja, 
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muodostuu metsätaloudesta tappiota. Tällöin metsän
omistaja saa vähentää metsätalouden tappion ensisijai
sesti saman vuoden muista pääomatuloista, esimer kiksi 
luovutusvoitoista, vuokratuloista tai pörssiyhtiöistä 
saaduista veronalaisista osinkotuloista. 

Jos pääomatuloista tehtävät vähennykset ovat kui
tenkin suuremmat kuin pääomatulot, syntyy alijäämä. 
Osan siitä saa vähentää suoraan verovelvollisen ansio
tulojen veroista alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvitys 
on 30 prosenttia pääomatulolajin alijäämästä. Alijää
mähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Vain 
samana verovuonna syntynyt pääomatulolajin alijää
mä otetaan huomioon. Aiempien vuosien alijäämiä ei 
huomioida. Enimmäismäärää korotetaan 400 euron 
suuruisella lapsikorotuksella, jos verovelvollisella tai 
puolisoilla  yhdessä on ollut elätettävänään alaikäinen 
lapsi. Jos lapsia on kaksi tai enemmän, lapsikorotus on 
yhteensä 800 euroa.

Esimerkiksi 1 400 euron vähennys suoraan ansio
tulojen veroista tulee ”kuitatuksi” (1 400 € / 0,3) 4 666 
euron suuruisella tappiolla.

PÄÄOMATULOLAJIN TAPPION VÄHENTÄMINEN
Jos tappiota on enemmän kuin niitä voidaan alijäämä
hyvityksen kautta voi vähentää, ei ylimenevän osan 
vähennyskelpoisuutta menetetä lopullisesti. Verottaja 
vahvistaa sen pääomatulolajin tappioksi. Pääomatulo
lajin tappio vähennetään seuraavan 10 verovuoden pää
omatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy. Mikäli 
pääomatuloja ei määräajassa kerry, tappion vähennys
oikeus sammuu.

TAPPIO 2C-LOMAKKEELTA
Mikäli verovuonna muodostuu metsätalouden tappiol
linen pääomatulo, verottaja tallentaa tappion 2Cvero
lomakkeelta ja hoitaa viran puolesta metsätalouden 
tappion vähentämisen ensisijaisesti verovelvollisen 
muista saman verovuoden pääomatuloista ja tarvit
taessa ansiotulon veroista alijäämähyvityksenä sen 
enimmäismäärien rajoissa tai vahvistaa verovelvollisel
le pääomatulolajin tappion. Verovähennykset hoituvat 
jopa varsin notkeasti. 

NOPEAMMIN, JÄREÄMMÄKSI JA LAADUKKAAMMAKSI
Puuston tuottokunnosta huolehtiminen kannattaa. Ly
hyesti sanottuna: myyntipuuta enemmän ja lyhemmällä 
kiertoajalla. Sadonkorjuussa on sitten puukaupan aika.

HEIKKI KALVILA

Lakipalvelupäällikkö
UPM Metsä
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TEKSTI PÄIVI STENROOS  KUVA LAURA VESA

METSÄINEN HARRASTUS

ESKARIMEININKIÄ

ESKARIRYHMÄ METSÄNHALTIAT käve-
lee rauhallisesti kohti metsänreunaa. 
Perillä lapset pinkaisevat juoksuun ja 
häviävät vilauksessa puitten siimek-
seen, mutta hetken päästä tavataan 
tukikohtana toimivan kodan edessä. 
Liikkumisen vapaus kuuluu metsäes-
kariin, eikä aitoja tarvita, koska ra-
jat on sovittu yhdessä lasten kanssa.

”Aloitamme syksyllä siitä, että 
lapset pitävät kodan tai aikuisen 
aina näkyvissään. Siitä leikkialue 
laajenee vähitellen”, kertoo lasten-
tarhanopettaja Riikka Aho.

Tehdäänpä siis lasten mukana 
nopea tutustumiskierros. Kodan lä-

hellä on ahkerien rakentajien käsis-
sä alati muotoaan muuttava maja, 
joka tunnetaan ainakin bambuma-
jana ja pandatalona. Sen takaa 
laskeutuu polku kivilouhokselle eli 
rinteeseen, missä voi huvitella kai-
velemalla kivenmurikoita irti. Kui-
vaa ojanpohjaa pitkin pujotellaan 
niitylle, sieltä kiihdytetään ylämä-
keä takaisin kodalle ja edelleen 
polttopalloa pelaamaan.

”Täällä kukaan ei tule koskaan 
sanomaan, ettei olisi mitään teke-
mistä. Lapsille kehittyy metsässä 
aivan uskomaton mielikuvitus; jo 
pelkästään kivistä ja kepeistä syn-

tyy pitkäkestoisia leikkejä”, Aho 
kuvailee.

Metsäeskarissa voi kiivetä puu-
hun ja pohtia, onko kuusessa vai 
männyssä – ja mikä lintu se tuon 
puun oksalta lennähtikään? ”Harak-
ka!” kuuluu polttopalloringistä kuo-
rossa. Luonto- ja ympäristökasvatus 
korostuvat, mutta muuten käydään 
läpi samat esiopetussuunnitelman 
sisällöt kuin muissakin ryhmissä.

”Hyödynnämme oppimisessa luon-
toa ja luonnonmateriaaleja, ja taval-
lisia monistetehtäviäkin lapset teke-
vät metsässä erittäin keskittyneesti”, 
Aho kertoo.”

Metsässä voi tehdä ihan mitä vain: leikkiä, pelata, oppia uusia asioita, ruokailla… 
Hirsimäen päiväkodin metsäeskarilaiset viihtyvät luonnossa päivittäin.

Metsäistä

Vas. Leo Suvanko, 
Joni Virtanen ja 
Mirella Ollikainen.



Oma reppu 
 mukaan jokaiselle, 
ja sinne vesipullo ja 
varavaatteita.

Vaihtovaatteet pie-
niin vedenpitäviin 
pusseihin, pysyvät 
varmasti kuivina.

Kerrospukeutu-
minen kannattaa, 
jotta vaatetta voi 
helposti vähentää 
ja lisätä.

Kuravaatteet hios-
tavat ja rajoittavat 
liikkumista.

Metsässä kuluu 
energiaa, muista 
evästauko!

METSÄNHALTIAT- 
RYHMÄN VINKIT 
METSÄILYYN
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Hirsimäen päiväkodin luonto-
esiopetusryhmä Metsänhaltiat 

on Hämeenlinnan ensimmäinen 
metsäeskari. Se on perustettu 

vuonna 2005, ryhmässä on 14 
lasta ja siinä työskentelee kaksi 

aikuista. Päiväkodin kaikki 
ryhmät retkeilevät metsässä, 
Metsänhaltiat käyvät siellä 

päivittäin.

www.youtube.com/
upmmetsa

KATSO VIDEO



UPM METSÄ

puukauppabonuksen
TRIPLASIMME

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi

Enemmän 
etua puukaupasta.

Nyt kannattaa liittyä UPM Kumppaniksi! Korotimme puukaupoista  
kertyvän palvelubonuksen jopa kolminkertaiseksi. Esimerkiksi  
500 m³ puukaupasta bonuksesi on 0,7 €/m³ eli 350 €.

Voit käyttää palvelubonuksen metsänhoitotöihin – vaikkapa  
maanmuokkaukseen, taimien istutukseen tai lannoitukseen.

TUTUSTU ETUIHIN
www.upmmetsa.fi/bonustapuukaupasta


