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UPM today

UPM 
BIOREFINING

Pulp
Plantations
Biofuels
Sawmills
Wood Sourcing 
and Forestry

UPM 
ENERGY

Hydro-, nuclear-
and condensing power 
(incl. shares in energy 
companies)
Electricity production 
and trading

UPM 
RAFLATAC

Label materials 
for product and 
information labelling

UPM 
SPECIALTY 
PAPERS

Fine and specialty 
papers in China and 
APAC
Labelling material 
globally

UPM 
PAPER ENA

Magazine papers, 
newsprint and fine 
papers for various 
end-uses

UPM 
PLYWOOD

Wisa® Plywood 
and veneer products
UPM Grada®

wood material

UPM 
BIOCOMPOSITES

UPM ProFi
UPM Formi

UPM 
BIOCHEMICALS

Chemical building blocks
Lignin products
Biofibrils
Biomedical products
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UPM PUUNHANKINTA JA METSÄTALOUS

Huolehdimme koko arvoketjusta puuntaimista
tehtaalle

3

Taimitarha
- Joroinen
- 35 henkilöä

Metsänhoito
- UPM Silvesta, jonka 

palveluksessa 65 
metsuria ja toimihenkilöä

- 7 franchiseyritystä
- Noin 200 yrittäjää

Puukauppa
- Noin 20 000 

puukauppasopimusta
yksityismetsänomistajien
kanssa vuosittain

Puun korjuu
- 65 yrittäjää

Logistiikka
- 70 yrittäjää
- Autolla, junalla, 

uittaen

Tehtaat ja
biovoimalaitokset
- 18 laitosta

Suomessa
- Chudovon ja

Otepään
vaneritehtaat

650 metsäammattilaista, 120 toimipistettä
Yli 300 yrittäjän verkosto työllistää noin 2000 henkilöä

16/11/18
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Suomen metsät kasvavat kohisten

• Kestävät hakkuumahdollisuudet ovat 
85 miljoonaa kuutiometriä

• viime vuosina hakkuukertymät ovat 
olleet 60–65 miljoonaa kuutiometriä 
vuodessa (Luke)

• Joka viidennellä metsätilalla ei ole 
tehty mitään 30 vuoteen

• Digipalvelut tuovat tietoa 
päätöksenteon tueksi – nopea käsitys 
hoito-, hakkuu- ja luontokohteista 

• Hoidettu metsä voi hyvin. Metsä 
tahtoo kasvaa! 

Oikea-aikaiset hakkuut 
pitävät metsän tuottavana.
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Taustaa metsänomistamisen muutokselle

• Suomen metsien kasvusta on 70% yksityismetsänomistajien käsissä 

– Yli 600 000 omistajaa

• Metsien hoitaminen perustuu metsäsuunnitelmaan, joka perustuu 

METSÄVARATIETOIHIN

• Metsävaratiedot on digitalisoitu ja standardisoitu

– Metsään.fi palvelu saatavissa kaikille metsänomistajille ilmaiseksi

– Metsävaratieto tuotetaan kaukokartoituksella hyödyntäen

• Laserkeilausta

• Ilmakuvia

• Maastossa mitattuja koealoja

• Tausta-aineistoja

– Metsänomistajan suostumuksella samat tiedot nähtävillä halutuille 

metsäalan toimijoille => ratkaisut aikaan ja paikkaan sitoutumatta saman 

tiedon äärellä
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Suomi elää metsästä – yhteiskunta mukana 
kehittämässä digitaalisia palveluita
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Helposti alkuun – UPM Metsäni -sovellus

– Metsäsi arvo ja tunnusluvut 
helpossa ja 
ymmärrettävässä 
muodossa

– Kuviotason selkeät 
toimenpide-ehdotukset

– Uudet, tarkemmat kartat 
sekä ilmakuva

– Chat ja vaivaton 
yhteydenotto ja 
tarjouspyyntö 

– Perustuu julkiseen 
metsävaratietoon
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Metsästä metsätietoa – upmmetsä.fi 

Uusituilla verkkosivuillamme löydät tietoa metsänhoidosta ja 
puukaupasta sekä saat helposti yhteyden asiantuntijoihimme
• Metsänarvolaskuri, tuotevalitsin, rahoituslaskuri
• Asiantuntija-artikkelit
• Metsäkirjasto
• Videot
• Helppo yhteydenotto:

– Metsäasiakasvastaava
– Palvelukeskus: ma–pe 8–18, la 10–14
– Chat

• Blogit
• Uuden metsänomistajan tietopaketti (uusimetsänomistaja.fi)
• Minun metsäni - palvelu rekisteröityneille käyttäjille 

metsäomaisuuden hoitoon
Kehitystyö ja toteutus asiakasta kuunnellen.
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Minun metsäni - palvelu rekisteröityneille käyttäjille 
puukauppaan ja metsäomaisuuden hoitoon

• Sähköinen puukauppa, 
Metsäsuunnitelma, 
metsäveromuistiinpanot, 
sopimusarkisto

• Tavoitteena on luoda kokoelma 
huippuluokan työkaluja helppoon 
ja tuottavaan metsäomaisuuden 
hoitoon ja hallintaan

• Minun metsäni -palvelua 
kehitetään jatkuvasti asiakkaita 
kuunnellen 

Hoida metsäomaisuuttasi missä ja 
milloin haluat. 



| © UPM

Digitalisaatio tulee henkilökohtaisen palvelun 
rinnalle

• Sähköiset palvelut täydentävät 
kanavavalikoimaa

• Kumppaniasiakkailla oma asiakasvastaava ja 
laajimmat sähköiset palvelut

• Ajasta ja paikasta riippumatonta metsäasioiden 
hoitoa sekä henkilökohtaista asiakaspalvelua
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Metsänomistajien käyttäytyminen tulevaisuudessa

• Metsänomistajien keski-ikä on 
64 v.

• ”Nuoremmat” ja digitalisaatiosta 
innostuneet metsänomistajat 
siirtyvät käyttämään sähköisiä 
palveluita

• Monet metsänomistajat pitävät 
henkilökohtaista asiointia 
ensisijaisena kauppatapana 
vielä pitkään
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Metsänomistajien käyttäytyminen 
tulevaisuudessa

Digitalisaation hyödyntäjät

Perinteisellä asioinnilla toimivat

aikanykyhetki



Kiitos!
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Risto Laaksonen

Risto Laaksonen on yhden Suomen 
suurimman metsäyhtiön UPM:n 
metsäosaston kaupallinen johtaja. 
Koulutukseltaan hän on DI ja MBA ja on 
toiminut UPM:ssä eri tehtävissä sekä 
liiketoiminnoissa että funktioissa vuosien 
saatossa. Tehtäviin on kuulunut sekä 
perinteisten liiketoimintojen että sisäisen 
Start-Up liiketoimintojen kehittämistä. 
Sahat, UPM Profi terassilankut, 
hankintatoimi laajasti, kiinteistöliiketoiminta 
sekä saksakielinen Keski-Eurooppa ovat 
tulleet tutuiksi. Asiakaskokemus ja 
metsänomistajien digitaaliset palvelut ovat 
olleet viime aikoina voimakkaan kehityksen 
kohteena. 


