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Stora Enso lisää puunistutuksia suomalaismetsissä:  
Kaksi miljoonaa taimea enemmän kuin viime vuonna 
 
Puuntaimien istutuskausi käynnistyi toden teolla toukokuun alussa. Stora Enson välittämien 
puuntaimien määrä kasvoi tänä vuonna kahdella miljoonalla. Samanaikaisesti metsänhoitopalveluiden 
suosio kasvaa. 
 
Lämmin kevätsää aikaisti hieman istuttamistyön alkua Etelä-Suomessa. Ensimmäisenä istutukset pääsivät 
alkamaan Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson alueilla. 
 
− On tärkeää, että metsät voivat hyvin ja että puuta riittää myös tulevaisuudessa. Päätehakkuilla istutamme puita 
enemmän kuin kaadamme niitä, jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan neljä uutta puuntainta. Tänä vuonna 
lisäämme Stora Ensossa metsäistutusten määrää Suomessa kahdella miljoonalla puuntaimella, sanoo 
metsäpalvelupäällikkö Kari Kuusniemi Stora Enson puunhankinnasta. 
 
Noin 80 prosenttia Stora Enson istuttamista puista on kuusta. Männyistä suurin osa uudistetaan kylvämällä tai 
luontaisella uudistamisella. Jonkun verran istutetaan myös koivua. 
 

Yhä useampi tilaa metsänhoitotyöt metsäalan ammattilaisilta 
 
Metsän istuttamiseen kuuluu olennaisena osana maanmuokkaus. Maan koneellinen muokkaaminen esimerkiksi 
laikuttamalla tai mätästämällä ennen istuttamista on tärkeää, jotta puunalut saavat mahdollisimman hyvän startin 
alkavaan kasvukauteen. 
 
− Maanmuokkaus on onnistuneen istutuksen edellytys. Taimet saavat siten kasvupaikan, jossa on sopivasti 
lämpöä ja kosteutta. Samalla pystytään rajoittamaan kilpailevia lajeja, etteivät ne jätä pienikokoisia puidenalkuja 
varjoonsa ensimmäisten vuosien aikana. Lisäksi yksi Suomen metsätuholaisista, tukkimiehentäi, jättää taimen 
mieluusti rauhaan maanmuokkauksen ansiosta, Kuusniemi kertoo. 
 
Valtion ja yksityisten metsänomistajien metsiin istutetaan Suomessa vuosittain yhteensä noin 150 miljoonaa 
puuntainta. Jotkut metsänomistajat haluavat istuttaa puut itse, mutta yhä useampi tilaa metsänhoitotyöt metsäalan 
ammattilaisilta. 
 
− Metsänomistajien ikääntyessä ja muuttaessa kaupunkeihin metsänhoitopalveluiden suosio kasvaa. Monet 
haluavat antaa taimenistutuksen ja taimikonhoidon suosiolla metsäammattilaisten tehtäväksi, Kuusniemi sanoo. 
 
Tärkeintä on, että metsästä huolehditaan, sillä hoidettu metsä voi hyvin ja puut kasvavat paremmin.  
 
− Kun metsää hoidetaan hyvin, se toimii myös tehokkaana hiilinieluna. Istutetut puut alkavat kasvaessaan sitoa 
ilmasta hiilidioksidia itseensä, mikä auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Senkin vuoksi uuden 
metsän istuttaminen ja puuntaimien kasvun turvaaminen on tosi tärkeää, Kuusniemi toteaa. 
 
Lisätietoja: Kari Kuusniemi, metsäpalvelupäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 040 180 0871 

 
Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta 
vuosittain yli 22 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso 
Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso 
Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina. 
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