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LähiTapiola Yhteismetsä: vastuullista ja 

tuottavaa metsävarallisuuden hoitoa.

LähiTapiola perusti yhteismetsän 

syksyllä 2021 ensimmäisenä 

suomalaisena finanssialan toimijana. 

Yhteismetsä on tarkoitettu kaikille 

metsänomistajille ja metsään 

sijoittaville. LähiTapiola sijoittaa myös 

itse yhteismetsään. 

Suomen suurimpana 

metsävakuuttajana haluamme tarjota 

asiakkaillemme tasaista tuottoa 

ammattilaisella, pitkäjänteisellä ja 

vastuullisella metsävarallisuuden 

hoidolla.  
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LähiTapiola Yhteismetsä

LähiTapiola 

Yhteismetsä toimii 

koko Suomessa 

Metsätilojen sijainnit 

(liitetyt ja liittämistä 

odottavat kiinteistöt)

• Perustettu 12.10.2022

• Arvio hallinnoitavasta varallisuudesta Q2-Q3/2022 noin 

14 milj. €

• Pitkän aikavälin kokonaistuottotavoite on vähintään 5 

%/vuosi:
• > 3 – 4  %/v kassavirtatuotto  - vuosittaista ylijäämää

• > 2 %/v osuuden arvonnousu

• Liittyminen mahdollista puustoisen Suomen alueella 
• Omalla metsällä

• Sijoituspanoksin

• Metsänhoidon kumppanina Aari Metsä Oy



Strategisia 

valintoja

• Kasvatamme yhteismetsän kokoa tuottoa riskeeraamatta 

• Pyrimme toimenpiteillämme mahdollisimman hyvään sijoitustuottoon 

osakkaille:
‒ Hoidamme metsiä ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti. 

‒ Pidämme kulurakenteen kilpailukykyisenä (mm. hallinnointikulu)  

• Hoidamme metsiä vastuullisesti, mm.:
‒ Seuraamme ympäristön laatua kaikessa toiminnassamme 

‒ Pyrimme ehkäisemään  luontokatoa mm. kasvattamalla lehtipuuston osuutta 

yhteismetsän alueella ja lisäämällä jatkuvan kasvatuksen osuutta aina, kun se 

on kohteelle paras vaihtoehto

‒ Vaalimme metsien monipuolista käyttöä ja osallistumme metsien ja vesien 

suojeluun

‒ Toimimme läpinäkyvästi sekä osakkaiden että yhteiskunnan suuntaan

‒ Pyrimme huomioimaan koko arvoketjun vastuullisuuden metsästä tuotteeksi 

ja ohjaamaan puun käyttöä korkean lisäarvon ja hiilensidonnan tuotteisiin



Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Hallinnointi

• Ilmastonmuutos (hiilitase, 

puustomäärän muutos)

• Biodiversiteettikato (suojelu ja 

raportointi)

• Vesien suojelu (riittävät 

suojavyöhykkeet ja raportointi)

• Energia (uusiutuvat lähteet)

• Metsien monipuolinen käyttö (eri 

tulonlähteet, kotitarvekäyttö…)

• Talousmetsien luonnonhoito 

(lahopuu, sekametsät, menetelmät…)

• Jatkuvuus ja tuotto 

(hakkuumäärät, ylisukupolvisuus, 

metsien hoito…)

• Alueellisuus (paikallisten 

toimijoiden työllistäminen)

• Virkistyskäyttö (virkistysarvojen 

saavutettavuus)

• Yhteiskunta (sidosryhmäyhteistyö)

• Kotimaisuus (metsänomistus säilyy 

Suomessa)

• Yhteismetsälaki

• Ohjesääntö

• Muut hyvän hallintotavan 

periaatteet

Vastuullisuuden 

teemat



LähiTapiola Yhteismetsän 
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ohjeita (luonnos)
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Metsänhoito

• Suunnittelua ohjaa toiminnan pitkäjänteisyys, metsänhoitotöiden 
oikea-aikaisuus ja tästä saavutettava kustannustehokkuus sekä 
mahdollisimman hyvälaatuisen puuston kasvu (arvokasvu).

• Edellytyksenä on ajantasainen metsäsuunnitelma ja riittävän 
usein tapahtuvat maastokäynnit.

• Metsien hoidossa käytetään TAPIO:n hyvän metsänhoidon 
suosituksia sekä PEFC- ja FSC-sertifikaattien vaatimuksia. Sertifiointi 
on väline kestävän metsänhoidon toteuttamiseksi. 

• Pyrimme lisäämään lehtipuuston osuutta kaikissa metsissä ja 
minimoimaan tuhoriskiä:

• Maisematasolla tarkasteltuna  luonnonhoidon kohdentaminen 
sinne, missä ekologinen vaikuttavuus on suurin 

• Huolehdimme pysyvien säästöpuiden sekä mahdollisten 
lahopuiden riittävästä määrästä hakkuualoilla.

• Tuhkalannoitus siellä, missä se on metsänhoidollisesti järkevää.

• Metsänhoitostrategiassa painotetaan lisäksi metsien monipuolista 
virkistyskäyttöä metsiköiden iän sekä hoito- ja käsittelyvaiheen 
mukaan. 

Hakkuumenetelmät

• Hakkuumenetelminä ovat jaksollinen ja jatkuva 
kasvatus. Menetelmä valitaan kasvupaikan ja 
metsän hoitohistorian mukaan. 

• Jatkuvan kasvatuksen kohteissa on oltava 
hyvät  olosuhteet luontaisen taimiaineksen 
syntymiseen. 

• Mikäli päätehakkuukypsässä metsässä ei ole 
ikä- ja kokovaihtelua, hakkuutavaksi valitaan 
lähtökohtaisesti uudistushakkuu. Tällöinkin 
luontainen taimiaines hyödynnetään. 

• Jaksollisen kasvatuksen metsissä huomioidaan 
aina mahdollisuus

• hyödyntää luontainen taimiaines

• käyttää pehmeämpiä 
maanmuokkausmenetelmiä

• lisätä riistatiheikköjä ja säästöpuuryhmiä.


