


METSÄELINKEINO - LUPA KUKOISTAA

metsasaatio.fi

Tehdään metsä tutuksi myös tulevaisuuden ammattilaisille. 
Tukea kouluyhteistyöhön jo vuodesta 1995.

Metsäpäivillä tartutaan jälleen äärimmäisen 
ajankohtaiseen aiheeseen, kun tapahtuman 
päälavalle nousee ensimmäisenä Huolto- 
varmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne 
Känkänen. Tehtävänään hänellä on vastata  
kysymykseen, onko Suomen huoltovarmuus 
turvattu tulevana talvena. Entä mikä rooli  
metsillä on epävakaiden aikojen turvaajana? 

Avajaisten paneelikeskustelussa metsien roo-
lia pohditaan kestävyyden ja sen murroksen 
näkökulmasta. Näkökulmien vaihto jatkuu 
Keskustelulavalla Hyvin sanottu -hengessä. 

Kolmella muulla lavalla yhteistyökumppa- 
nimme kertovat tuoreista tutkimustuloksista 
ja alan osaamisesta. Sidosryhmiemme järjes-
tämissä torstain ja perjantain seminaareissa 
ja työpajoissa opitaan lisää uutta. 

Ukkini sanoin: metsään mennään, kun siihen 
on tarve. Nykyihmisellä on tarve mennä  
metsään monesta eri syystä, tänään  
enemmän kuin ehkä koskaan ennen.

Lämpimästi tervetuloa,

Kirsi Joensuu, toiminnanjohtaja 

Tervetuloa Metsäpäiville 2022

metsapaivat.fi

@metsapaivat
#metsäpäivät
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Bysa 
PAARA

2. KERROS

Tapahtumapaikat hotelli Clarionissa Minimessut torstaina klo 8.45–19.00

Metsäpäivien ohjelmalavojen välillä kulku käy Minimessujen kautta.  
Testaa myös uutta Minimessupeliä – parhaat palkitaan!

Pysähdy Metsäpäivien Minimessuille tutustumaan pieniin ja isompiin yrityksiin ja organisaatioihin sekä 
tapaamaan tuttuja ja verkostoitumaan uusien kollegojen kanssa. 

Minimessupeliä pääset pelaamaan viestiseinäsovelluksen kautta. Pelissä on kysymyksiä, joiden  
vastaukset löytyvät minimessuosastoilta. Oikein vastaamalla kerrytät pistetiliäsi. Voit seurata pelin  
tilannetta tulostaulukossa. Parhaat pisteet saaneet pelaajat palkitaan!

3. KERROS

VIESTISEINÄ 
-sovelluksen avulla voit 

kommentoida teemalavojen 
esityksiä, esittää kysymyksiä sekä 

vastata kyselyihin. Olet saanut säh-
köpostiisi linkin, jonka kautta pääset 
sovellukseen omalla puhelimellasi. 
Sovelluksen kautta pääset pelaa-

maan myös Minimessupeliä.
Helppoa!

INFO torstaina  
klo 11 alkaen

SONCK CRUSELL

KAHVI- 
TORI

INFO ja lipunmyynti
torstaina klo 8.30–11
sekä perjantaina
klo 8.30 alkaen

TORSTAIN TILAISUUDET järjestetään 1., 2. ja 3. kerroksessa. 1. kerroksessa
sijaitsevat keskustelulava Living Room, ravintola ja hotellin vastaanotto.
TORSTAIN LOUNAS tarjoillaan 1. kerroksen ravintolassa sekä 2. kerroksessa. 
TORSTAIN AAMUPALA JA ILTAPÄIVÄKAHVIT ovat 2. ja 3. kerroksen aulassa.
PERJANTAIN tilaisuudet ja aamukahvit ovat 2. kerroksessa. Perjantain omakustanteinen  
lounas on saatavilla ravintolassa 1. kerroksessa.

 MINIMESSUT

Bysa 
KÖLI

Bysa 
STYYRA

Vaatesäilytys
1. krs torstaina

TALL- 
BERG

BRYGGA

MINIMESSUT

MINIMESSUILLA MUKANA:
Tapio / Metsäkustannus

Metsäkoulutus ry
Metsämiesten Säätiö
Suomen metsäkeskus

Puunjalostusinsinöörit ry
Lallemand Finland Oy

Metsähallitus 
Single.Earth 
Stora Enso 

Pitkämäki & Ruuskanen Forest Oy 
Forest it Design Finland

Bitcomp Oy
Uusi puu
Loimu ry 

OP
viestiseina.fi/ 
metsapaivat
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Torstain 27.10. ohjelma

9.00–9.30

9.30–10.50

11.00–11.25

11.35–12.00

12.00–13.15

13.15–13.40

13.50–14.15

14.25–14.50

15.00–15.25

15.25–15.45

15.50–17.00

17.10–19.00

19.00–23.00

Living Room | 1. krs  

KESKUSTELU

AAMUPALA |  Aula, 2. ja 3. krs

AVAJAISET, keynote ja paneelikeskustelu |  Bysa, 3. krs

14.00–14.45  
Ilmastotuuppaus-hanke: 
Tuuppauksilla kohti ilmasto-
kestävää metsänomistusta

13.00–13.45 Metsähallitus: 
Mitä EU:n biodiversiteet-
tistrategia tarkoittaa metsien 
käytöllemme?

11.00–11.45  
Tapio: Kuntametsät:  
Monitavoitteisessa metsien 
käytössä onnistuminen

ILTAMAT | Bysa, 3. krs

Klo

SIDOSRYHMÄTILAISUUDET | 2. krs
Metsäteollisuus ry:n paneeli
Teollisuuden metsänhoitajat ry:n seminaari
Loimun Urafoorumi

Bysa | 3. krs  

KÖLI
Bysa | 3. krs 

PAARA
Bysa | 3. krs  

STYYRA

LOUNAS  |  1. & 2. krs

Tapio: Uudistuvat metsän-  
hoidon suositukset ilmasto- 
kestävään metsänhoitoon

Tapio, Metsälehti: Videoiden 
voima viestinnässä

Tapio: Metsätalouden  
ekologisen kestävyyden  
kehittyminen 2020-luvulla

Tapio: Maailman tilanteen 
vaikutukset Suomen  
metsäalaan

Luke: EU:n biodiversiteetti- 
strategia ja metsien tiukka 
lisäsuojelu

Luke: Mitä kestävyys voi tar-
koittaa metsien käytössä? 

Stora Enso: Kestävyyden eri 
ulottuvuudet

LähiTapiola & Aari Metsä:  
Metsänomistamisen  
tulevaisuus

Tornator Oyj: Miksi  
vuokrata metsää?

Bitcomp Oy: Älykkäät metsä-
järjestelmät ja  
hiilineutraalimpi huominen

FutureForest2040: Suomen 
metsäalan rakenteelliset 
muutokset 

Suomen metsäkeskus:  
Kemera ei mene kaupaksi,  
jos sitä ei myydä 

Green Carbon Finland Oy: 
HiiliPlus+ -hiilinieluhanke – 
hiilensidontaa yhteistyöllä

Metsähyvinvointi: Ratkaisu 
löytyy osaamisesta –  
Puuhuollon visio 2030

Metsähyvinvointi:  
Työturvallisuus metsäalalla – 
asennekartoituksen tulokset

Luonnonvarakeskus:  
Metsälannoitus nyt ja 
tulevaisuudessa

Metsähallitus: Strategia 
konkretisoituu  
metsäautotiellä

Metsähallitus: Luonnon- 
hoito ja ennallistaminen 
osaksi metsäsuunnittelua

KAHVIT  |  Aula, 2. ja 3. krs

KEYNOTE ja METSÄALAN HUOMIONOSOITUKSET |  Bysa, 3. krs

15.00–15.45 UPM:  
Tulevaisuuden työpaikka 
metsäalalla 

M
IN

IM
ES

SU
T 

  3
. k

rs

PERJANTAIN OHJELMA
8.30–09.00  | 2. krs 
Aamukahvit

9.00–12.00 | Tallberg 
Suomen Metsäyhdistys:  
Nuorisoviestinnän kehittämisfoorumi  
– Tutkimuksista käytäntöön 

9.00–12.00 | Sonck 
OpenForData:  
Avoin metsätieto – ratkaisuja  
tulevaisuuteen

10.00–12.00 | Brygga 
Metsien Suomi:  
Kuinka viestit vaikuttavasti –  
Case Metsien Suomi

11.00–13.00 | Crusell 
Metsäalan Johtamisakatemian  
vaikuttajabrunssi

 

 
JAA SOMESSA 

parhaimmat, innostavimmat ja  
yllättävimmät jutut, jotka kuulit  

Metsäpäivillä 2022!

#metsapaivat

Perjantain 28.10. ohjelma

 
Avajaisten 

jälkeen voit valita  
vapaasti ohjelmapaloja ja  

käydä kuuntelemassa eri lavojen 
asiantuntijapuheenvuoroja.   
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Tapio – Metsäntuntija

Tapio_ForestDays_advert_chosen.indd   1 29/09/2021   11:07

Avajaiset ja keynote torstaina klo 9.30–10.50

Bysa | 3. krs

AVAJAISSANAT JA KEYNOTE
Klo 9.30 Metsäpäivät avaa Metsäyhdistyksen hallituksen pj. Anne-Christine Ritschkoff.

Klo 9.35 keynote-puheenvuoron pitää huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne 
Känkänen, jonka mukaan Suomelle pitää lähitulevaisuudessa määritellä uusi riittävä  
huoltovarmuuden taso ja turvata sille riittävät resurssit. 

Millaista on tulevaisuudessa kestävä metsien käyttö?

Klo 10.00 alkavassa paneelissa keskustelijoina ovat 
Huoltovarmuuskeskuksen energia-asiantuntija Pia Oesch, 
Suomen metsäkeskuksen metsähoidon johtava asiantuntija Markku Remes, 
WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen ja 
Helsingin yliopiston professori ja ilmastopaneelin jäsen Timo Vesala. 

Metsien käytön kestävyyden määrittely on murroksessa. Taustalla vaikuttavat ilmastoky-
symykset ja monimuotoisuuden turvaaminen sekä myös huoltovarmuuskysymykset. Mikä 
vaikutus huoltovarmuudella on metsien kestävään käyttöön ja onko metsä yhä suomalais-
ten kriisiaikojen turva?  Keskustelun juontaa toimittaja ja uutisankkuri Shahin Doagu.

AVAJAISTEN PANEELIKESKUSTELU

Keskustelu jatkuu 
Keskustelulavalla, jonka ohjelma
 on osa Hyvin sanottu -hanketta.

#hyvinsanottu
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LUONNONHOITO JA  
ENNALLISTAMINEN 
OSAKSI METSÄ- 
SUUNNITTELUA 
Metsähallitus

KUNTAMETSÄT: 
MONITAVOITTEISESSA 
METSIEN KÄYTÖSSÄ 
ONNISTUMINEN
Tapio

Living Room | 1. krs

KESKUSTELU
Bysa | 3. krs

STYYRA

 
Keskustelemassa metsäta- 
lousinsinööri Merja Kuukkanen, 
Joensuun kaupunki, metsän-
hoitaja Tiina Peippo, Espoon 
kaupunki ja metsäekologian 
lehtori Petri Keto-Tokoi, Tam-
pereen ammattikorkeakoulu, 
moderaattoreina Sini Miettinen 
& Esko Välimäki, Tapio

Metsien hoidon tavoitteet moni-
puolistuvat. Millä keinoilla moni-
tavoitteisessa metsien käytös-
sä onnistutaan? Miten luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen 
ja metsätuhoihin varautuminen 
sovitetaan yhteen? Onko ekolo-
ginen kompensaatio jo vakiin-
tunut osa metsäammattilaisen 
työnkuvaa?

 
Sara Lankinen-Timonen, luon-
nonhoidon asiantuntija & 
Markku Lehtelä, luonnonhoi-
don asiantuntija, Metsähallitus

Millaisia toimia Metsähallitus 
toteuttaa valtion mailla, ja 
kuinka luonnonhoito yhdiste-
tään osaksi tavanomaista met-
sänhoitoa? Metsähallituksen 
luonnonhoidon asiantuntijat 
vastaavat näihin kysymyksiin ja 
kertovat myös kokemuksistaan, 
millaista yhteistyötä luonnon-
hoito ja ennallistaminen ovat 
synnyttäneet.

Ohjelmalavat torstaina klo 11.00–11.25

KEMERA EI MENE  
KAUPAKSI, JOS SITÄ 
EI MYYDÄ 
Suomen metsäkeskus 

MITÄ KESTÄVYYS VOI 
TARKOITTAA METSIEN 
KÄYTÖSSÄ? 
Luonnonvarakeskus

 
Katriina Soini, johtava tutkija, 
tutkimuspäällikkö &  
Sari Pynnönen, tutkija,  
Luonnonvarakeskus

Keskustelu metsien käytön 
kestävyydestä voi toisinaan 
vaikuttaa sekavalta ja on usein 
polarisoitunutta. Soini esittelee 
kolme tapaa lähestyä kestävyyt-
tä poliittisena, toiminnallisena ja 
relationaalisena ajatusmallina. 
Pynnönen esittelee vaihtosuh-
teita (trade-off) kestävyyden 
tarkastelun työkaluna. Pohdim-
me, miten lievennetään metsien 
käytön ristiriitoja ja luodaan yh-
teishyötyjä. Kommentaattorina 
on Eeva Primmer, tutkimusjoh-
taja, professori, Syke.

 
Ari Nikkola, rahoitus- ja  
tarkastuspäällikkö,  
Suomen metsäkeskus 

Tuhansia hehtaareita taimikoita 
ja nuoria metsiä on kiireellisen 
hoidon tarpeessa. Valtio tukee 
hoitotöitä kestävän metsäta- 
louden rahoituslain kautta, 
mutta tuki ei mene kaupaksi. 

Kemera on hyvä kannustin ja 
helpottaa päätöksentekoa. 
Kuinka hyvin ja kuinka paljon 
taimikoita ja nuoria metsiä hoi-
detaan, on kuitenkin metsäam-
mattilaisten varassa, tuki yksin 
ei myy. Myyntityön lisäksi täy-
tyy huomiota kiinnittää myös 
työn laatuun. 

Bysa | 3. krs

PAARA
Bysa | 3. krs

KÖLI
L

 
11.00– 11.45 

Lorem Ipsum
Tervetuloa 

minimessuosastollemme!
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STRATEGIA 
KONKRETISOITUU 
METSÄAUTOTIELLÄ 
Metsähallitus

Bysa | 3. krs

STYYRA

 
Heikki Kääriäinen,  
Metsähallitus, Pasi Eskola,  
yrittäjä, Kuljetusliike Eskola 

Puun korjuu ja kuljetus jättävät 
metsätaloudessa suurimman 
hiilijalanjäljen. Millä keinoilla 
korjaamme logistiikan ympä-
ristövaikutuksia? Ratkaisut 
vaativat toimialarajat ylittävää 
yhteistyötä. Asiakkuusjohtaja 
Heikki Kääriäinen kertoo, miten 
hillitsemme ilmastonmuutok-
sen vaikutuksia kehittämällä 
uutta teknologiaa ja ratkaisuja, 
joilla siirrymme fossiilitaloudes-
ta biotalouteen. Yrittäjä Pasi 
Eskola kertoo ensikokemuk-
sistaan biokaasulla kulkevasta 
puunkuljetusautosta.

SUOMEN METSÄALAN 
RAKENTEELLISET MUU-
TOKSET VUOTEEN 2040
FutureForest2040 

EU-BIODIVERSITEETTI- 
STRATEGIA: LISÄSUO-
JELUN TALOUDELLISIA 
VAIKUTUKSIA 
Luonnonvarakeskus

 
Matleena Kniivilä, tutkimus-
päällikkö, erikoistutkija,  
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus on arvioi-
nut EU:n biodiversiteettistra-
tegian tuoman metsien tiukan 
lisäsuojelun vaikutuksia hak-
kuumahdollisuuksiin, metsä-
sektorin tuottamaan arvon-
lisäykseen ja työllisyyteen sekä 
näiden kerrannaisvaikutuksia 
muuhun yhteiskuntaan. Tulos-
ten mukaan vaikutusten mer-
kittävyys riippuu lisäsuojelun 
toteutustavasta. Kommentaat-
torina on Aki Kangasharju, toi-
mitusjohtaja, Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos ETLA.

 
Janni Kunttu, postdoc-tutkija 
& Martti Kulvik, tutkija,  
Euroopan Metsäinstituutti

Tutkijat esittävät  Metsämies-
ten Säätiön rahoittaman, EFI:n 
ja ETLA:n toteuttaman tutki-
mushankeen FutureForest2040 
tuloksia. Tulevaisuutta tarkas-
tellaan kansantaloudellisesta 
näkökulmasta. Metsäalan tulee 
integroitua niin biodiversiteet-
ti- kuin kiertotaloustavoittei-
siin, mikä uudistaa sekä met-
sänhoitoa että yritysmaailmaa. 
Uusiutuvan energian tiukentu-
vat vaatimukset sekä materiaa-
lipainotteisempi tuotanto teke 
yhteistyön muiden sektorien 
kanssa yhä tärkeämmäksi.

Bysa | 3. krs

PAARA
Bysa | 3. krs

KÖLI

Ohjelmalavat torstaina klo 11.35–12.00

 
Klo

11-12

Palvelun tarjoavat Tapiola  
Yhteismetsä ja LähiTapiola 
Kiinteistövarainhoito.

LähiTapiola Yhteismetsä. 
Se vaivattomampi tapa 

omistaa metsää.
Varmista, että metsäsi säilyy eheänä 

kokonaisuutena ja anna Suomen 
suurimman metsävakuuttajan pitää 
huolta metsästäsi, vastuullisesti ja 

pitkäjänteisesti. 
 

Sopisiko LähiTapiola  
Yhteismetsä sinulle? Tutustu: 

lahitapiola.fi/yhteismetsa

Yhteistyökumppaninamme toimii  
AARI Metsä Oy.

 

LOUNAS
tarjoillaan klo 12–13.15  

  ravintolassa 1. kerroksessa 
sekä 2. kerroksen aulassa,  

ja se sisältyy torstaina 
Metsäpäivien lipun hintaan.

 
KOMMENTOI, KYSY, 

VASTAA KYSELYIHIN!

viestiseina.fi/ 
metsapaivat
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METSÄLANNOITUS NYT 
JA TULEVAISUUDESSA 
Luonnonvarakeskus

Bysa | 3. krs

STYYRA

 
Hannu Ilvesniemi, tutkimus-
professori & Jari Hynynen, 
tutkimusprofessori, Luonnon-
varakeskus 

Ilvesniemi esittelee Luonnon-
varakeskuksessa koottua ja 
syksyllä julkaistavaa raporttia, 
joka käsittelee monipuolisesti 
metsänlannoitukseen liittyviä 
erilaisia näkökulmia. Hynynen 
kertoo metsänlannoituksen 
vaikutuksista puuntuotokseen 
ja metsänkasvatuksen kannat-
tavuuteen.

ÄLYKKÄÄT 
METSÄJÄRJESTELMÄT 
JA HIILINEUTRAALIMPI 
HUOMINEN  
Bitcomp Oy 

MAAILMAN TILANTEEN 
VAIKUTUKSET SUOMEN 
METSÄALAAN 
Tapio

 
Olli Äijälä, liiketoimintajohtaja  
& Kati Kontinen, johtava asian-
tuntija, Tapio

Miten globaali tilanne ja maail-
manpolitiikka vaikuttavat met-
siemme käyttöön? Voimmeko 
varautua paremmin tulevaisuu-
teen ja mitä se vaatii?

 
Eero Kananen, tuotepäällikkö 
& Sanna Härkönen, kehitys- 
johtaja, Bitcomp Oy

Hiilinielujen määrittelytyö-
tä ja sertifiointia edistetään 
muun muassa Hiilestä kiinni 
-hankkeessa. Kun markkinoille 
saadaan pelisäännöt, avautuu 
valtava liiketoimintapotenti-
aali. Tällöin tekniset valmiu-
det on oltava valmiina. Tule 
kuulemaan, kuinka Skoggin 
metsien kiertoajan pidentämi-
seen perustuva liiketoiminta 
hiilensidonnan laskennasta aina 
sopimusten hallintaan tehdään 
Bitcompin älykkäiden metsä- 
järjestelmien avulla.

Bysa | 3. krs

PAARA
Bysa | 3. krs

KÖLI
MITÄ EU:N BIODIVERSI-
TEETTISTRATEGIA 
TARKOITTAA METSIEN 
KÄYTÖLLEMME? 
Metsähallitus

Living Room | 1. krs

KESKUSTELU

 
Keskustelemassa johtava 
asiantuntija Katja Matveinen, 
MMM, metsäjohtaja Anna  
Rakemaa, Metsäkeskus,  
puheenjohtaja Harri Hölttä, 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
ja kestävän kehityksen  
päällikkö Antti Otsamo,  
Metsähallitus

EU:n biodiversiteettistrategian 
tavoitteena on saada moni-
muotoisuus elpymään vuoteen 
2030 mennessä. Mitä se tar-
koittaa metsien käytölle? Miten 
hyvää tarkoittavan sääntelyn 
rajoitukset yhdistetään kaikkia 
tyydyttävällä tavalla? Miten mo-
nimuotoisuutta voidaan turvata 
valtion mailla ja yksityismailla?

Ohjelmalavat torstaina klo 13.15–13.40

 
13.00– 13.45 

Luomme ratkaisuja 
vastuullisempaan 
tulevaisuuteen.

Tervetuloa teema- ja 
keskustelulavojen 
tilaisuuksiimme ja 
tapaamaan meitä 
Minimessuille ja 
Urafoorumiin!
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HIILINIELUHANKE 
HIILIPLUS+ 
 – HIILENSIDONTAA 
YHTEISTYÖLLÄ 
Green Carbon Finland Oy

Bysa | 3. krs

STYYRA

 
Juha Sankola, metsäasiantun-
tija, Green Carbon Finland Oy

Green Carbon Finland Oy tar-
joaa ensimmäisenä Pohjois-
maissa ISO 14064 standardin 
mukaisen menetelmän metsien 
hiilensidontaan. Metsänomista-
jille on mahdollisuus osallistua 
ilmastotyöhön HiiliPlus+ -sopi-
muksella saaden hiilensidon-
nasta lisätuloa. HiiliPlus+ -hank-
keessa lisäinen hiilensidonta 
saadaan aikaan lannoituksella. 
Hankkeet toteutetaan metsän-
omistajien, metsäalan toimijoi-
den ja Green Carbonin yhteis-
työnä, joka tuottaa laadukkaat 
hiiliyksiköt kotimaiseen vapaa-
ehtoiseen kompensaatioon.

STORA ENSON  
MONIMUOTOISUUS- 
OHJELMA – KÄYTÄNNÖN 
TOIMENPITEITÄ 
Stora Enso

UUDISTUVAT METSÄN-
HOIDON SUOSITUKSET 
ILMASTOKESTÄVÄÄN 
METSÄNHOITOON
Tapio

 
Kalle Vanhatalo, palvelualueen 
päällikkö, konsultointi, Tapio

Ilmastokestävyys vaikuttaa yhä 
vahvemmin metsien käyttöä 
koskeviin päätöksiin. Metsillä 
on tärkeää rooli ilmastonmuu-
toksen hillinnässä. Metsänomis-
taja ratkaisee, millaisen polun 
hän valitsee toteutukseen. 
Metsänhoidon suositukset ovat 
uudistumassa ja tulevat tarjo-
amaan uusia ja tarkennettuja 
vaihtoehtoja ilmastokestävyy-
den toteuttamiseen metsätilan 
hoidossa ja metsätalouden toi-
menpiteissä. Tule kuulemaan, 
mitä uutta on tulossa ja millais-
ta osaamista ammattilaisilta 
jatkossa edellytetään.

 
Pekka Kallio-Mannila, yritys-
vastuujohtaja, Stora Enso

Stora Enso käynnisti Suomes-
sa ohjelman, jonka tarkoituk-
sena on lisätä talousmetsien 
monimuotoisuutta. Ohjelma 
kokoaa yhteen luonnonhoidon 
toimenpiteet, jotka parantavat 
uhanalaisten lajien elinympäris-
töjä ja vesiensuojelua. Ohjelma 
sisältää arkipäivän tekemistä, 
mutta myös uusia avauksia. Ta-
voitteena on edistää lehtojen 
ja soiden ennallistamista, virta-
vesien kunnostusta ja metsien 
vapaaehtoista suojelua. Mo-
nimuotoisuusohjelma kuuluu 
koko yhtiötä koskeviin vastuul-
lisuustavoitteisiin.

Bysa | 3. krs

PAARA
Bysa | 3. krs

KÖLI
TUUPPAUKSILLA KOHTI 
ILMASTOKESTÄVÄÄ 
METSÄNOMISTUSTA
Ilmastotuuppaus-hanke

Living Room | 1. krs

KESKUSTELU

 
Alustajina Marjo Maidell, met-
säekonomisti ja Mats Goden-
hielm, vanhempi ekonomisti, 
Pellervon taloustutkimus PTT

Keskustelemassa Marko  
Mäki-Hakola, metsäjohtaja, 
MTK, Ilpo Rautio, metsänomis-
tajapalvelujen päällikkö,  
Suomen metsäkeskus,  
Olli-Pekka Ruuskanen, tutki-
musjohtaja, PTT sekä Paula 
Horne, tutkimusjohtaja, PTT 

Moderaattorina Kimmo  
Mäkilä, viestintäpäällikkö, PTT

Millaiset ilmastotoimet kiinnos-
tavat metsänomistajia ja mikä 
on tuuppauksen mahdollisuus 
tukea ilmastoystävällistä pää-
töksentekoa?

Ohjelmalavat torstaina klo 13.50–14.15

 
14.00– 14.45 

Työtä paremman
ilmaston puolesta.
Joka päivä.
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RATKAISU LÖYTYY 
OSAAMISESTA – 
PUUHUOLLON 
VISIO 2030 
Metsähyvinvointi

Bysa | 3. krs

STYYRA

 
Jukka Malinen, tutkimusjoh- 
taja, Metsäteho, Juha Mäkinen 
& Valtteri Pulkkinen,  
Pohjoisranta BCW Finland 

Puuhuollon visiota 2030 taus-
toittavat toteutuksessa mu-
kana olleet Juha Mäkinen ja 
Valtteri Pulkkinen. Tarkemman 
kuvauksen visiosta antaa  
Metsätehon tutkimusjohtaja 
Jukka Malinen.

METSÄNOMISTAMISEN 
TULEVAISUUS 
LähiTapiola & Aari Metsä

METSÄLEHTI: VIDEOIDEN 
VOIMA VIESTINNÄSSÄ
Tapio

 
Sami Karppinen, toimittaja, 
Metsälehti 

Metsälehden videot ovat saa-
vuttaneet metsästä kiinnostu-
neiden ihmisten keskuudessa 
huiman suosion. Niitä on kat-
sottu yhteensä jo noin 3,6 mil-
joonaa kertaa. Videoiden tekijä 
Sami Karppinen tiivistää vinkit 
siihen, miten metsästä tehdään 
kiinnostava video.

 
Mikael Beck, toimitusjohtaja, 
Aari Metsä Oy & Marika Mak-
konen, johtava metsäasiantun-
tija, LähiTapiola 

Koronakriisi, sota, energiakriisi, 
ilmastokriisi –  metsätaloudessa 
on koettu kriisejä aikaisemmin-
kin, mutta nyt niitä on lyhyellä 
aikavälillä ennennäkemättömäl-
lä tavalla. Osa kriiseistä voidaan 
kääntää myös mahdollisuuksik-
si. Kuinka varautua heikkene-
vään markkinaympäristöön ja 
kuinka hyödyntää vihreän siir-
tymän tuomia mahdollisuuksia 
metsänomistajille? 

Bysa | 3. krs

PAARA
Bysa | 3. krs

KÖLI

Ohjelmalavat torstaina klo 14.25–14.50

SUOMEN ROOLI KAN-
SAINVÄLISESSÄ METSÄ-
KESKUSTELUSSA 
Tapio

 
Katso lisää keskustelusta ja 
sen osanottajista Metsäpäivien 
verkkosivulta metsapaivat.fi > 
Ohjelma.

Living Roomn | 1. krs

KESKUSTELU

 
14.00– 14.45 

Hyvällä metsänhoidolla ja sertifioinnilla turvaamme, 
että tuhansien metsälajien kotirauhaa ei turhanpäiten rikota. 
Lupaamme vaalia metsäluonnon monimuotoisuutta ja 
elinvoimaisuutta. Hyvin hoidettu metsä hillitsee myös ilmaston
muutosta. Ei ole yhtään liioiteltua sanoa, että metsistään 
huolehtiva suomalainen metsänomistaja on ilmastosankari. 

VASTUULLISESTI VAALITTU 
METSÄLUONTO

LUPAA HYVÄÄ

upmmetsa.fi



20 21

TYÖTURVALLISUUS 
METSÄALALLA – 
ASENNEKARTOITUKSEN 
TULOKSET
Metsähyvinvointi

Bysa | 3. krs

STYYRA

 
Heikki Pajuoja, toimitus- 
johtaja, Metsäteho 

Heikki Pajuoja kertoo  
Metsätehon työturvallisuus- 
ohjelmasta ja Veera Schildtin  
tutkimuksen tuloksista, joiden 
taustalla on laaja metsäalan 
työturvallisuusasenne- 
kartoitus.

MIKSI VUOKRATA 
METSÄÄ? 
Tornator Oyj

METSÄTALOUDEN EKO-
LOGISEN KESTÄVYYDEN 
KEHITTYMINEN 
2020-LUVULLA
Tapio

 
Lauri Saaristo, johtava  
asiantuntija, Tapio 

Puheenvuoro esittelee kolme 
mahdollista muutosta, jotka 
toteutuessaan tukevat metsien 
käytön ekologisen kestävyyden 
vahvistumista. Mitä muutoksiin 
tarvitaan ja kuinka ne kytkeyty-
vät toisiinsa?

 
Aleksi Vanninen, maankäyttö- 
asiantuntija & Henna  
Honkanen, suunnittelu- 
asiantuntija, Tornator Oyj 

Metsänvuokraus on Torna-
torin tarjoama palvelu koko-
naisvaltaiseen metsäomaisuu-
den hoitoon. Esityksessä saat 
vastauksen ainakin seuraaviin 
kysymyksiin: Kenelle metsän-
vuokraus soveltuu? Mitkä ovat 
metsänvuokrauksen edut?  
Miksi vuokraisin, miksi en  
myisi? Mihin vuokran määrä  
perustuu? Miksi Tornator  
tarjoaa metsänvuokrausta?

Bysa | 3. krs

PAARA
Bysa | 3. krs

KÖLI
TULEVAISUUDEN 
TYÖPAIKKA 
METSÄALALLA 
UPM 

Living Room | 1. krs

KESKUSTELU

 
UPM järjestää keskustelun 
aiheesta, millainen on hyvä 
tulevaisuuden työpaikka met-
säalalla. Mitä työnantajalta 
toivotaan? Mikä houkuttelee 
tulevaisuuden työntekijää? 
Mikä puolestaan voisi estää ha-
keutumasta johonkin työpaik-
kaan? Mitä on hyvä johtaminen? 
Aiheesta keskustelevat metsä-
alan opiskelijat sekä vasta alalle 
työllistyneet ammattilaiset. 
Tule kuuntelemaan, millainen 
työ ja työnantaja houkuttelee 
uusia tekijöitä alalle ja missä 
voisimme parantaa.

Ohjelmalavat torstaina klo 15.00–15.25

 

KAHVIT 
tarjoillaan klo 15.25–15.45  

2. ja 3. kerroksen 
aulassa ennen yhteistä 

keynote-puheenvuoroa.

 
15.00– 15.45 

OP Metsäarvio on 
nopein ja edullisin 
tapa tilata arvio 
metsästäsi.

Asunnon osto edessä? Hyödynnä metsä 
lainan vakuutena. OP Metsäarvion saat 
aina yhtä nopeasti ja edullisesti tilan 
sijainnista tai koosta riippumatta.
www.op-metsa.fi/metsaarvio
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SUOMEN METSÄSÄÄTIÖN JA 
METSÄMIESTEN SÄÄTIÖN 
HUOMIONOSOITUKSET 
Klo 16.35–17.00 julkistetaan Suomen Metsäsäätiön ja  
Metsämiesten Säätiön huomionosoitukset.

Keynote ja huomionosoitukset to klo 15.50–17.00

Bysa | 3. krs

FRANK MARTELA: Merkityksellisyyden yllä-
pito haastavina hetkinä

Klo 15.50–16.30 Työhyvinvoinnin asiantuntija Frank 
Martela Martela puhuu muun muassa työn merkityk-
sellisyyden ylläpitämisestä haastavina hetkinä ja tule-
vaisuudenuskon ylläpitämisestä murrosvaiheessa.

KEYNOTE-PUHEENVUORO

Tunnistatko
uusimpien
puupohjaisten
ratkaisujen
hyödyt?
Jaa tuloksesi!

TIETOVISA

metsapaivat.fi
#metsäpäivät
@Metsapaivat

Suomen Metsätäätiö palkitsee Metsäpäivillä joukon 
metsäammattilaisia ansiokkaasta työstä suomalai-
sen metsäelinkeinon hyväksi.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa esille arjen työ-
yhteisösankareita metsäalalla ja palkitsee Työyhtei-
sön hyvä tyyppi -stipendistit.
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Torstain tilaisuudet klo 17.10–19.00

 
Metsäteollisuus ry järjestää poleemisen pa-
neelin yhdessä vaikutusvaltaisen journalisti-
joukon kanssa. Paneelissa puhutaan metsä-
alan julkisuudesta: Mitä meistä ajatellaan? 
Millainen on metsäalan julkisuuskuva ja mistä 
se muodostuu? Miten voimme siihen vaikut-
taa? Tule kuuntelemaan ja osallistumaan kes-
kusteluun!

Paneelin osallistuvat Demokraatti-lehden 
päätoimittaja Petri Korhonen, MTV Uutisten 
yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Leh-
timäki sekä Kauppalehden toimittaja Kyösti 
Jurvelin. Paneelin moderaattorina toimii 
Metryn viestintäjohtaja Mika Mäkinen.

 
Opiskelija! Kiinnostaako työskentely metsä-
alalla? Verkostoidu, tutustu työnantajiin ja 
rakenna oma osaamispuusi Loimun Urafoo-
rumilla. 

Työantajien pisteet ovat auki koko Urafooru-
min ajan. Paikalla ovat muun muassa Metsä-
hallitus, Metsä Group, Stora Enso, AFRY sekä 
monia muita.

Työpajoissa pääset syventymään kolmeen eri 
osa-alueeseen. Voit osallistua joko kaikkiin tai 
vain sinua kiinnostavaan osuuteen.

17.15-17.30 Tervetuloa Urafoorumiin! 
17.30-17.55 Vahvuuspaja 
18.00–18.25 Työn merkityksellisyys -paja 
18.30–18.55 Tulevaisuuspaja

Crusell | 2. krs

PANEELI
NYT PUHUU MEDIA – POTEROITUUKO 
METSÄVÄKI OMAAN 
KANNONKOLOONSA? 
Metsäteollisuus ry

Brygga & Kahvitori | 2. krs

OPISKELIJAT
LOIMUN URAFOORUMI – 
OPISKELIJOIDEN 
TYÖELÄMÄTAPAHTUMA
Loimu 

 
Seminaarin juontaa viestintäpäällikkö Krista 
Kimmo Metsä Groupista. Seminaari on kaikil-
le avoin. Ohjelmassa on:

Megatrendien vaikutus metsäteollisuuteen 
globaalisti, tutkimusprofessori Ali Harlin, VTT

Miltä näyttää metsäteollisuuden tulevaisuus tut-
kijan silmin? Tutkija Jakob Donner-Amnell, UEF

Puheenvuorot uusista tuotteista:

Molekulaariset biotuotteet, Director, Global 
Platform Development R&D, Pia Nilsson, UPM

Uudet kuitutuotteet, VP, Group R&D,  
Katariina Kemppainen, Metsä Spring

Ligniinin hyödyntämisen mahdollisuudet, 
Head of Lignode, Lauri Lehtonen, Stora Enso

Yleisökysymyksiä ja keskustelua.

Sonck | 2. krs

SEMINAARI
PUUNKÄYTTÖ MURROKSESSA 
Teollisuuden metsänhoitajat ry
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Iltamat ja huomionosoitukset to klo 19.00–23.00

19.00 Puheenvuorot 
Tapion toimitusjohtajan Anne Ilolan puheenvuoro,  
maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen 
tervehdys

19.20 Suomen Metsäyhdistyksen ansiomerkit 
ja uudet kunniajäsenet
Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset 
julkistavat toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu ja  
maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen

20.00 After Work -buffet

21.00 Musiikkia, tanssia ja verkostoitumista  
Telaketju-yhtye soittaa parhaat Suomi-popin coverit 

23.00 Iltamat päättyvät

Bysa | 3. krs

ILTAMAT 

 
 

Metsäpäivien 

OHJELMA 
PERJANTAINA  

 jatkuu 
klo 8.30 aamukahvien ja  
klo 9.00 alkaen ohjelman 

merkeissä

Tervetuloa
pe 28.10. klo 10–12

Metsien Suomen työpajaan
2. kerroksen Brygga-saliin!
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Tilaisuudessa julkistetaan uusi Nuorten 
metsäbarometri ja kerrataan muiden lähiai-
koina julkaistujen metsään liittyvien nuoriso-
tutkimusten tuloksia erityisesti viestinnän 
näkökulmasta. Tutkimustulosten rinnalla  
käydään läpi case-esimerkkejä metsäalan 
markkinointiviestinnästä ja kuullaan ja  
keskustellaan, mikä saisi nuoret kiinnostu-
maan alasta.

Tallberg | 2. krs

FOORUMI
KLO 9–12
NUORISOVIESTINNÄN 
KEHITTÄMISFOORUMI  
– TUTKIMUKSISTA KÄYTÄNTÖÖN 
Suomen Metsäyhdistys

Perjantain tilaisuudet

 
Avoin metsä- ja luontotieto tänään,  
Hannu Ala-Honkola, Suomen metsäkeskus

Metsätieto muutoksessa,  
Jussi Lappalainen, Suomen metsäkeskus

Luontotieto kehittyy,  
Miia Saarimaa, Suomen metsäkeskus

Vältä korjuuvaurioita tiedon avulla,  
Kari Väätäinen, Luonnonvarakeskus

Sähköisten työkalujen markkinapotentiaali, 
Ville Kankaanhuhta, Luonnonvarakeskus

Paikannuksen hyödyt metsänviljelyssä,  
Henri Syvänen, Risutec Oy

Ratkaisut aluetason tietotarpeisiin,  
Leena Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus

Metsikkötason hiilikauppaa tulevaisuudessa? 
Laskentapilotin esittely, Pekka Hyvönen, Luke

Juontajana Tuomo Kauranne Arbonaut Oy:stä

  

 
Tule oppimaan, kuinka voit Metsien Suomen 
tavoin tavoittaa viestinnälläsi suuren yleisön. 
Mainostoimisto Milttonin mainosgurut Erkko 
Mannila ja Lauri Leiwo kertovat, kuinka teh-
dään vaikuttava TV-mainos.

Tämän jälkeen opit Klikkiklinikalla, kuinka 
kiteytät ajatuksesi muutamaan sanaan. Hyvä 
otsikko voi nostaa viestin lukijamääriä kym-
meniä prosentteja. 

Tutustumme vetävien otsikoiden lain-  
alaisuuksiin, joita Metsien Suomi hyödyntää  
natiivimainonnassa. Oppeja voi käyttää myös 
sosiaalisen median viestinnässä, kuten  
Twitterissä ja Instagramissa. Klikkiklinikan 
kouluttajana on Ilta-Sanomissa pitkään työs-
kennellyt viestinnän asiantuntija Tero Karja-
lainen Suomen Metsäyhdistyksestä.

Sonck | 2. krs

SEMINAARI
KLO 9–12
AVOIN METSÄTIETO  
– RATKAISUJA TULEVAISUUTEEN 
OpenForData

Brygga | 2. krs

TYÖPAJA
KLO 10–12
KUINKA VIESTIT 
VAIKUTTAVASTI 
– CASE METSIEN SUOMI
Metsien Suomi 

Perjantaina

AAMUKAHVIT 
tarjotaan klo 8.30–9.00 

2. kerroksessa

LOUNAS  
on mahdollista ostaa  

hotelli Clarionin  
ravintolasta, 1. krs

 
Johtamisakatemian käyneille tarkoitetulla 
vaikuttajabrunssilla kuulemme kurssien 18 
ja 19 Kymppien Karoliina Niemen ja Kalle 
Kärhän kuulumiset sekä johdon neuvonan-
tajan, yritysvalmentaja ja tietokirjailija Paula 
Kilpisen puheenvuoron aiheesta inhimillinen 
strategia. Tilaisuuden päätteeksi on aikaa 
keskustella ja nauttia lounasta muiden Johta-
misakatemiaan osallistuneiden kanssa.

Crusell | 2. krs

BRUNSSI

METSÄALAN JOHTAMISAKATEMIAN 
VAIKUTTAJABRUNSSI

KLO 11–13
METSÄALAN 
JOHTAMISAKATEMIAN 
VAIKUTTAJABRUNSSI 

 

Tilaa Metsäpäivien 

UUTISKIRJE  
ja tiedät ensimmäisenä,  

missä ja milloin tapahtuu  
syksyllä 2023! 

metsapaivat.fi



30 31

Yhteistyössä mukana

metsapaivat.fi
@metsapaivat
#metsäpäivät

OPISKELIJAT
vahvasti mukana  
Metsäpäivillä
 
Metsäylioppilaat ovat jälleen vahvas-
ti mukana järjestämässä Metsäpäiviä 
ja Loimun Urafoorumia. Metsäpäivien 
oppaina toimivat opiskelijat tunnistat 
vihreästä forstiliivistä. 

Tulevaisuuden osaajien ja metsäalan 
kohtaaminen varmistettiin tämän 
vuoden tapahtumassa myös mahdol-
lisuudella sponsoroida mukaan kaksi 
opiskelijaa yhden hinnalla. Kiitos:

Stora Enso

Metsä Group

Tornator 

Bitcomp 

Pellervon taloustutkimus PTT  
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Apurahahakumme on auki
1.12.2022–31.1.2023

Etsimme vaikuttavia apuraha-
hankkeita. Aihealueita ovat:
 
• osaaminen
• hyvinvointi
• verkostot
• tunnettuus
• metsäsuhde ja -kulttuuri
• ennakointi

Haemme nyt erityisesti verkostohank-
keita, joilla varmistetaan EU:n metsiä 
koskevan päätöksenteon korkea laatu 
Suomen kansallisista lähtökohdista 
sekä hankkeita, jotka lisäävät nuorten 
metsäalan ja metsätalouden tunte-
musta, arvostusta ja kiinnostusta.

Tutustu: www.mmsaatio.fi/apurahat


