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UPM turvaa biodiversiteetin konkreettisilla teoilla

• Noudatamme ja kehitämme kestävän metsätalouden käytäntöjä ja 
asetamme tiukat kriteerit puun alkuperälle.

• Metsien biodiversiteetin arvokohteet tunnistetaan ja näitä alueita 
suojellaan.

• Meillä on ollut käytössä yhtiön monimuotoisuusohjelma yli 20 
vuotta. Tämä sisältää mm. säästöpuiden ja lahopuun lisäämisen 
metsissä, arvokkaiden elinympäristöjen suojelun ja metsien 
monipuolisen rakenteen sekä puulajisuhteet.

• Kannatamme vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua ja 
olemme suojelleet merkittäviä metsäalueita omissa metsissämme.
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Maailman ensimmäinen 
metsätalousyritys joka on 
sitoutunut biodiversiteetin 
edistämiseen

• Erilaisten puulajien jakauma
• Eri-ikäisten metsien jakauma

• Elinympäristöjen
ennallistamishankkeet
• Lahopuun määrä

• Arvokkaiden elinympäristöjen suojelu

• Laji- ja elinympäristöhankkeet

• Suojelualueet

UPM:n 
biodiversiteettiohjelma 
jo yli 20 vuoden ajan

Biodiversiteetin
edistäminen
ja mittaaminen
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Kohti biodiversiteetin lisäämistä
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UPM:n monimuotoisuusohjelman
biodiversiteetti-indikaattorit
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Luontaiset
puulajit
- puulajisuhteiden
monipuolistaminen

Lahopuu
- monipuolistaminen
ja lisääminen

Arvokkaat
elinympäristöt
-suojelu

Metsän
rakenne
- monipuolistaminen
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Metsätalous ja biodiversiteetti

Metsätalous muuttaa aina yksittäisen toimenpidealueen
olosuhteita, elinympäristöjä ja niiden lajistoa.

Biodiversiteetti turvataan maisematasolla siten, että
soveltuvaa elinympäristöä eri metsälajeille on jatkuvasti
tarjolla.

Monipuolinen metsien ikärakenne tarjoaa jatkuvasti 
kestävät hakkuumahdollisuudet ja sopivia elinympäristöjä 
metsien eri lajeille.
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Biodiversiteettitoimet osana jokapäiväistä toimintaamme

Monimuotoisuus-
keskittymät on 
tunnistettu ja suojeltu.

Puro

Puro

Lehto

Runsaslaho
puustoinen 

kohde

Lajiesii
ntymä

Lähde

Lähde

Lampi

Rehevä 
korpi

Suo

300 m

Lehto

Kallio

7



|  © UPM

UPM asetti ensimmäisenä yhtiönä tavoitteen
nettopositiiviselle vaikutukselle monimuotoisuuteen

• Haluamme jatkuvasti kehittää nykyaikaisia, alamme
parhaita metsänhoidon käytäntöjä ja luoda menetelmiä
monimuotoisuuden mittaamiseen metsäsektorilla.

• Kunnianhimoisena tavoitteenamme on ylläpitää ja parantaa
monimuotoisuuden tilaa UPM:n omistamissa metsissä
Suomessa.

• Kyseessä on aloite yhteistyöhön, johon kutsumme
tiedemaailman, viranomaiset ja ympäristöjärjestöt
työskentelemään kanssamme.

• Aloite on osa UPM:n 2030 vastuullisuustavoitteita.
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UPM:n biodiversiteettisitoumus

• Olemme sitoutuneet lisäämään luonnon 
monimuotoisuutta omissa metsissämme 
Suomessa – lähtötasona vuosi 2019.

• Luonnon monimuotoisuutta turvataan
– Osana päivittäistä operatiivista toimintaa: 

talousmetsien luonnonhoitotoimet.
– Suojelemalla metsiä.
– Yhteistyöhankkeilla: 

biodiversiteettihankkeet yhdessä 
sidosryhmien kanssa.
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• Monimuotoisuustavoite osana yhtiön 
rahoitusta:

– Valmiusluoton marginaali sidottu yhtiön 
ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin 
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Biodiversiteetti-indikaattorit ja tavoitteet

indikaattori Tavoite Mittari
Puulajit Lisätään lehtipuuston määrää Lehtipuuston osuus puuston 

kokonaismäärästä

Metsien ikä Ylläpidetään monipuolista metsien ikärakennetta Metsien eri ikä-luokkien osuus

Metsien rakenne Ylläpidetään ja lisätään metsiköiden rakenteellista 
vaihtelua

Vaihtoehtoisten uudistusmenetelmien 
osuus

Indikaattoreiden kehittäminen Täydennetään indikaattoreita ja kehitetään 
mittausmenetelmiä tutkijoiden kanssa

Lahopuuston ja muiden indikaattoreiden 
mittaamisen kehittäminen, biodiversiteetti-
indeksin ja indikaattoreiden kehittäminen

Suojelualueet Parannetaan suojelualueverkostoa Suojelualueiden pinta-ala ja osuus

Avainbiotoopit Suojellaan avainbiotoopit, lahopuu lisääntyy puustoisilla 
kohteilla

Suojeltujen avainbiotooppien osuus

Ennallistaminen Parannetaan suojelukohteiden luonnontilaa Ennallistamishankkeiden määrä

Laji- ja elinympäristöhankkeet Toteutetaan yhteistyöhankkeita sidosryhmien kanssa Yhteistyöhankkeiden määrä
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Metsien Suojelu

UPM omat metsät Suomessa
Kokonaan käytön ulkopuolella 11,77 %
metsätalousmaasta
Suojelussa tai rajoitetussa käytössä 18 %
Tallennettujen luontokohteiden määrä 39067 kpl
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Pienialaiset avainbiotoopit
Laajemmat suojelualueet
Yksittäiset lajiesiintymät
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Lahopuu
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Lahopuun määrän kehitys 
suojelukohteilla – 2064

VMI12 (Luke)

– Kaikki UPM Metsät keskimäärin ~5,5 m3/ha 

– Uudistyskypsissä ~11,2m3/ha

Lahopuun määrä ja laatu on suurin biodiversiteettiin vaikuttava ero talousmetsien ja luonnonvaraisten
metsien välillä.

Talousmetsissämme säästämme lahopuut, jätämme säästöpuita.
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Lehtipuut

Lehtipuiden määrä puuston kokonaistilavuudesta 
11,10%.
Tavoitteenamme 20% lehtipuuosuus.

Haavan määrä kasvanut viimeisen 20 vuoden 
aikana 70%. 

Samassa ajassa leppien, pajujen ja jalojen 
lehtipuiden määrä kasvanut yli 40%.

Lehtipuun lisääminen parantaa biodiversiteetin lisäksi myös metsiemme valmiuksia ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia sääilmiötä ja hyönteistuhoja vastaan.
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Paljon hanketoimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä

• PaahdeLIFE
• Sääksen tekopesät - Sääksisäätiö
• BeetlesLIFE
• Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys
• Vaelluskalat
• Uhanalaisten kääväkkäiden siirtoistutukset
• LUKE tutkimukshankkeet
• Kuukkelihanke
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Biodiversiteetti on olennainen osa sertifiointeja ja 
kestävän kehityksen indeksejä
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Kestävän kehityksen indeksit
• Sijoittajien kasvavat vaateet 

vastuullisuusraportoinnille

Kolmansien osapuolien 
vahvistamat ekomerkinnät 
Asiakkaiden ja kuluttajien 
vaatimukset vastuullisille tuotteille
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Kiitos!
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UPM Biodiversiteetti sivut

UPM Forest Life

UPM Metsä Podcast

Lisää aiheesta:

https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/metsat/biodiversiteetti/
https://www.upmforestlife.com/fi/
https://open.spotify.com/show/3jbKvMov4gJbuwtxlfQdN2
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