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Stora Enso Metsä tarjoaa puukauppakumppaneilleen uutta 
rahoituspalvelua 
 
STORA ENSO METSÄ LEHDISTÖTIEDOTE 4.10.2017 klo 9.00 
 
Stora Enso Metsän puukauppakumppaneiden on mahdollisuus saada puukaupparahat 
käyttöönsä jopa viidessä päivässä kaupanteosta eli huomattavasti nykyistä nopeammin. Stora 
Enson Puukaupparahoitusta tarjotaan yhteistyössä Nordean kanssa.  

Stora Enson Puukaupparahoituksen avulla puunmyyjä saa pääosan puukaupparahoista tililleen 
nopeimmillaan jopa viiden pankkipäivän kuluessa kaupan teosta leimikon hakkuuajankohdasta 
riippumatta. Ilman puukaupparahoituksen käyttöä puukaupparahat maksetaan metsänomistajan tilille 
noin kuukauden kuluessa leimikon korjuun päättymisestä. 
 
”Stora Enson Puukaupparahoitus palvelee puunmyyjää, joka haluaa myyntitulot nopeasti tai tiettyyn 
päivään mennessä käyttöönsä. Olemme tyytyväisiä, että voimme yhdessä Nordean kanssa laajentaa 
palveluvalikoimaamme metsänomistajille”, sanoo Esa Ojala, Stora Enso Metsän ostojohtaja. 
”Metsänomistajalle Stora Enson Puukaupparahoitus on helppo ja vaivaton, eikä vaadi edes pankissa 
käyntiä. Pankkisuhteita ei myöskään tarvitse muuttaa, koska rahat maksetaan puunmyyjän haluamalle 
tilille”, Esa Ojala jatkaa. 
 
”Olemme hyvin iloisia siitä, että olemme yhdessä luoneet aidosti puukauppaa sujuvoittavan ratkaisun, 
joka hyödyttää niin puunmyyjää kuin ostajaakin”, summaa Ari Vainio asiakasvastuullinen johtaja 
Nordeasta. 
 
Stora Enson Puukaupparahoitusta on mahdollista hyödyntää useimmissa kesäkorjuukelpoisissa 
pystykaupoissa silloin kun puunmyyjä on arvonlisäverovelvollinen. Kyseessä on toisin sanoen 
puunmyyntisaatavan myynti Stora Ensolta Nordea Rahoitukselle. Stora Enson Puukaupparahoituksen 
kustannukset ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia.  
 
Lisätietoja: 
Esa Ojala, ostojohtaja, Stora Enso Metsä, puh.0400 254 690 
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Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. 
Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin 
materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Vuonna 2016 
liikevaihtomme oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. 
storaenso.com 
 
Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on 
taata häiriöttömät puutoimitukset tehtaille ympäristötietoisesti kestäviä menetelmiä käyttäen. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii 
metsästä bioenergiaa, tarjoaa metsänomistajille metsänhoito- ja metsäomaisuudenhallinnan palveluita. Stora Enson Suomen 
asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja yli 100 korjuu-, 
kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina storaensometsa.fi 
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