


Toiminta-ajatus ja tavoitetila

Uniforstin toiminta-ajatus on parantaa
metsätieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksia
työllistämisen, yrittäjyyskokemuksen ja muiden
jäsenpalveluiden kautta.

Tavoitetila: Metsäylioppilaat ovat metsäalan 
halutuimmat työntekijät. Uniforst on edelläkävijä 
metsäalalla.



Liikeidea

Uniforst tarjoaa asiakkailleen 
asiantuntijapalveluita sekä metsäalan 

tuntevia ammattitaitoisia työntekijöitä 
vaivattomasti ja kilpailukykyisesti.



Uniforstin vahvuudet

• Substanssiosaaminen metsäalalla

• Opiskelijastatus - näyteikkuna pitkäaikaisempien 
työntekijöiden etsimiseen

• Helppous ja nopea kyky reagoida syntyneeseen 
tarpeeseen

• https://www.youtube.com/watch?v=dHXDAqmv2PY

https://www.youtube.com/watch?v=dHXDAqmv2PY


Vierimetsä-hanke
• UPM Silvesta Oy

• Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst on osallistunut lokakuusta 2014 alkaen asiakaskontaktoinnin ja 
paikkatietoaineistojen tuottamiseen UPM Silvestan ja sähköverkkoyhtiö Carunan yhteisessä 
Vierimetsähankkeessa. Vierimetsähankkeessa poistettiin sähkönjakelua ja turvallisuutta uhkaavia puita 
jakeluverkolta (20 kV) ja tehtiin alueverkkoa (110 kV) puuvarmaksi. Hankkeessa kontaktoitiin yli 25 000 
maanomistajaa ja ainespuuta hakattiin n. 200 000 m3. UPM silvesta koulutti hankkeen aikana n. 400 
metsäalan ammattilaista tekemään töitä sähköverkkojen läheisyydessä

• Asiakaskontaktointityössä Uniforstin työntekijät vastasivat käsittelyalueella sijaitsevien kiinteistöjen 
toimenpiteiden tarpeellisuuden määrittämisestä sekä kirjeiden postitustehtävistä. Toimenpiteitä vaativat 
kiinteistöt etsittiin karttatiedoista, minkä jälkeen maanomistajilta kysyttiin kiinteistöllä kasvavan puuston 
nykytilanne ja esiteltiin käsittelyvaihtoehdot. Paikkatietoaineistojen parissa työskentelevien työt 
kohdistuivat myös Excel-pohjaisten tietokanta-aineistojen käsittelemiseen. Työvaiheiden tehostamiseksi 
suunniteltiin ja toteutettiin VBA-ohjelmia.

• Hanke on työllistänyt Uniforstin kautta yhteensä yhdeksän eri henkilöä. Enimmillään hankkeessa oli töissä 
yhtäaikaisesti seitsemän henkilöä. Uniforst on vastannut työntekijöidensä rekrytoinnista ja tiimien 
muodostamisista. Uniforstin työntekijöiden tiimit toimivat itsenäisesti ja sitä johti projektikoordinaattori, 
joka hoiti myös yhteydenpidon asiakkaan kanssa.

• Yhteistyö UPM Silvestan ja Uniforstin välillä sujui hankkeessa kitkattomasti ja varsinkin kiireaikoina löytyi 
työn toteutukseen joustavuutta. Osaltaan hankeyhteistyö antoi myös metsäalan opiskelijoille käytännön 
työkokemusta ja samalla UPM Silvesta sai lisätyövoimaa asiakaskontaktointiin. Asiakaskontaktointi on 
työkokonaisuudessa kriittisin vaihe, sillä ennen maanomistajan lupaa varsinaisia hakkuutöitä ei voitu 
aloittaa.

• Jukka Koivumäki
UPM Silvesta Oy



Tulevaisuuden näkymät

1. Yhteistyö kampuksen muiden osuuskuntien kanssa 
tiivistyy

2. Uniforst rakentaa Helsingin ja Joensuun 
metsäylioppilaiden välille syvempää yhteistyötä

3. Uniforst on tuttu toimija metsäalalla kautta linjan ja 
yhteistyö alan yritysten kanssa on jatkuvaa



Kiitos!


