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Tapio-konserni palveluksessanne

Tapio Oy on valtion yhtiö, jonka tytäryhtiöitä 

ovat Tapio Silva Oy ja Metsäkustannus Oy

Tapion toimisto sijaitsee Pasilassa, osoitteessa 

Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI.

Tapion siemenkaristamo ja varasto sijaitsee Oitissa.
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www.tapio.fi www.metsalehti.fi

http://www.tapio.fi/
http://www.metsalehti.fi/
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Metsäasiantuntijuutta
vuodesta 1907

Toimintaa neljän liiketoiminta-alueella

• Konsultointi

• Tuotteet

• Siementuotanto

• Media



Tapion siemenliiketoiminta

Tapion tarjoaa laadukkaita                   

metsäpuiden siemeniä 

• Jalostetut siemenet

• Seed & Go -siemenyhdistelmä

• Metsikkösiemenet

• Suomen metsien parhaat geenit ovat 

Tapio Silva Oy:n siemenviljelyksissä

1.3.2018TAPIO 4

Käyttämällä jalostettuja siemeniä tai taimia, saadaan 

nopeakasvuinen ja hyvälaatuinen puusto
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Metsäkustannus Oy

• Metsälehti ja Metsälehti Makasiini

• Suomen johtava metsäalan lehti ja verkkopalvelu. 

- Toiminut suomalaisen metsän puolesta puhujana yli 80 vuoden ajan.

- Sisältävät riippumatonta, ammattimaista ja ajankohtaista tietoa ja rahanarvoisia 

vinkkejä metsänomistajille ja metsäammattilaiselle.

• Printtinä, sähköisinä näköislehtinä ja mobiiliversioina.

• Lukijoita Metsälehdellä on 188 000 (KMT 2016).

• Levikki molemmilla reilu 30 000 (LT 2016).

• Metsäkirjat

• Myynnissä nyt n. 70 nimikettä. V. 2017 ilmestyi n. 35 uutuutta. 

• Sähköiset palvelut www.metsalehti.fi

• Metsäkustannuksen verkkosivusto on Suomen suosituin 

metsäportaali

- Eri kävijöitä yli 60 000 kuukaudessa. 

- Sivusto uudistui kokonaan syksyllä 2016.

1.3.2018TAPIO 6

http://www.metsalehti.fi/


TAPIO Maastotaulukot

TAPIO Metsänhoitokortisto

Luotettava metsätiedon 

käsikirja aina mukanasi!

TAPIO ForestTEST

Aina ajantasainen tietolähde 

hyvään metsänhoitoon!
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TAPIO Metsänhoitokortisto 
Uudistunut metsäalan kirjasto käytössäsi

Metsäalan paras sähköinen tietopalvelu

• Ajan tasalla

• Luotettava

• Aina saatavilla

• Kansantajuisia ja mielenkiintoisia.

Metsänhoitokortiston sisältö sisältää 

yli 100 ammattilaisten huolellisesti laatimaa ja 

ylläpitämää tiivistä tietopakettia käytännön 

metsätalouden eri aiheista

Lisäksi opetuksellisia videoita. 
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TAPIO Maastotaulukot –metsänhoidon suositusten 
keskeinen sisältö mobiilisti!
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Luotettava metsätiedon 

käsikirja modernina versiona 

kulkemaan aina mukanasi!

Puhelimeen, tabletille ja 

tietokoneelle – ja entistä 

laajempana!



TAPIO Maastotaulukot –metsänhoidon 
suositusten keskeinen sisältö mobiilisti! 
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Maastotaulukot on yksi suosituimmista tuotteistamme. Sen saa myös 

puhelimeen, tabletille ja tietokoneelle – ja entistä laajempana!

Hyvän metsänhoidon suositukset

Maastotaulukot

TAPIO Maastotaulukot

-mobiili

Tutustu palveluun: www.maastotaulukot.fi

http://www.maastotaulukot.fi/


• Kannattava metsätalous

• PEFC-metsäsertifiointi (Sertiseriffi)

• FSC-metsäsertifiointi (Sertiseriffi)

• Liito-orava metsänkäsittelyssä 
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• Tapio Harvennuskortti

• Tapio Maanmuokkauskortti

• Metsänhoitotöiden mobiilikurssit (istutus 

& taimikonhoito)

Tapion verkkokurssit TAPIO ForestTEST palvelussa.
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Rekisteröidy palveluun osoitteessa 

www.foresttest.fi ja luo käyttäjätunnukset.

http://www.foresttest.fi/


Kannattava metsätalous verkkokurssin sisältö
Perustuu asiantuntijoiden kokemukseen metsätalouden neuvonnasta sekä                

Metsänhoidon suositusten työoppaaseen Kannattava metsätalous. 

Kurssi sisältää viisi osiota:
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1. Tila tutuksi – Metsän rooli taloudessa

2. Raha kutsuu – Metsä sijoitusmuotona 

ja kannattavuuden arviointi

3. Lisää tuottoa – Metsätalouden 

tulovirran kasvattaminen kannattavasti

4. Rahaa metsään – Metsätalouden 

järkiperäiset investoinnit

5. Puukaupoille – Tuloksen tekeminen 

hakkuissa ja puukaupassa.

”Koko aisuute a kurssi oli hyvä, utta 
henkilölle, joka ei näiden kanssa pelaa 

jatkuvasti, ii  jopa haastava.” –firman mies



Tapion auditointipalvelut

• Metsän- ja luonnonhoidon toteutuminen 

• hakkuut 

• metsänhoitotyöt

• Puunkorjuun toteutus

• Omavalvonnan toteutus

• Metsäkone- ja kuljetusyritysten sekä 

metsäpalveluyritysten laatujärjestelmät

• Muut toiminnan arvioinnit

Tietoa tavoitteiden täyttymisestä ja ratkaisuja toiminnan kehittämiseen

Toteumatietoa tavoite toteutuu / ei toteudu

Määrätietoa kuinka paljon, mitä ja milloin

Havainnollistustavalokuvat kohteelta & yksityiskohdista

Kuvausta kirjalliset kommentit



Arviointien raportointi ja tulosten
hyödyntäminen, esimerkki

• Kohdekohtaiset arviointitulokset

indikaattoreittain

- Tapion sähköisessä raportointipalvelussa

- Toteumatietoa ja sanallista palautetta

- Valokuvia havainnoista

• Yhteenvetoraportit

- Numeeriset yhteenvetoraportit

- PowerPoint-kalvosarjat

• Tulosten esittely, viestintä ja korjaavat

toimenpiteet



Helppokäyttöinen uuden sukupolven verkkosovellus metsäpalveluiden tuottamiseen, 
metsätöiden hallintaan ja metsäkiinteistöjen arvon määritykseen.

TAPIO ForestKIT

• TAPIO ForestKIT Field

maastosuunnitteluun

• TAPIO ForestKIT Value                               

tila-arvioiden laadintaan

• IPTIM                                                           

Metsäsuunnittelun laskennat 

monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun 

ja optimointiin

• TAPIO ForestKIT Works                    

metsätöiden hallintaan

• TAPIO ForestKIT Kiinteistösopimukset

kiinteistöihin liittyvien sopimusten hallintaan
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Kiitos!

Samuel Heinonen

samuel.heinonen@tapio.fi

050 501 3463

mailto:samuel.heinonen@tapio.fi

