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ASIANTUNTIJALAUSUNTO  BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN 

 

Biologian ylioppilaskokeen kysymys ”Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme 

eliölajistoa. Tämä on myös maailmanlaajuinen ongelma. Millaisin toimin metsien biologista 

monimuotoisuutta voidaan turvata ja metsiä käyttää kestävän kehityksen mukaisesti?” on 

nykyaikaisen metsätalouden näkökulmasta arvostelukriteereineen outo.  

Kysymyksenasettelu perustuu vähintäänkin puutteellisiin ja virheellisiin tietoihin Suomen 

metsätaloudesta ja eliölajiston tilasta Suomen metsissä. Kysymyksessä väitetään 

tehometsänhoidon yksipuolistavan metsiemme eliölajistoa, vaikka viimeisimmän 

uhanalaiskartoituksen mukaan juuri metsien lajiston osalta on tapahtunut myönteistä 

kehitystä nimenomaan metsätalouden biodiversiteettiä ylläpitävien menettelyjen vuoksi. 

Nämä menettelyt ovat olleet Suomessa käytössä jo 1990-luvun alkupuolelta asti.  

Tehtävän anto on epäonnistunut, koska siinä annetaan täysin yksipuolinen, puutteellinen ja 

tieteellisiin faktoihin perustumaton kuva perinteisestä, keskeisestä elinkeinostamme. 

Tehtävänannossa ei millään lailla viitata tekstin poleemisuuteen, mikä antaisi 

mahdollisuuden edes pohtia vastauksessa väitteiden todenperäisyyttä.  

Kestävän kehityksen mukaisten metsien määrittely on virheellinen eikä perustu millään 

lailla tieteellisiin tosiasioihin. Jopa perusteet kestävän kehityksen määritelmästä, jääkauden 

vaikutuksesta Suomen lajistoon ja maaperään sekä puulajien kasvuolosuhteiden 

vaatimuksista tuntuvat olevan kysymyksen arvosteluperusteissa hukassa. 

Lajistollisesti laaja puusto on Suomen boreaalisissa havumetsissä ja karuilla maaperillä 

yleensä mahdoton edellytys eikä se vastaa millään lailla luontaista metsää pohjoisella 

havumetsävyöhykkeellä. Ekologisten lokeroiden runsaus on teoreettinen vaatimus ja onkin 

totta, että esimerkiksi sademetsissä on monimuotoisempi luonto ja enemmän ekologisia 

lokeroita kuin pohjoisissa havumetsissämme, mutta tämä ei perustu metsien hoitoon vaan 

luonnonoloihin. Suomessa toteutettava kasvupaikkaperusteinen metsänhoito on meidän 

oloissamme juuri ekologisten lokeroiden ylläpitämistä luonnon antamissa rajoissa. 
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Jatkuva kasvatus, joka tavoittelee eri-ikäisrakennetta kaikkiin metsiin, ei ole 

monimuotoisuuden kannalta parempi kuin kasvupaikkaperusteinen metsien kasvatus, jossa  

metsän rakenne- ja ikävaihtelua on sekä metsiköiden sisällä että niiden välillä. Juuri 

kasvupaikkaperusteisessa metsänkasvatuksessa ja siitä syntyvässä laajan alueen 

metsämosaiikissa on eri lajeille soveltuvia erilaisia elinympäristöjä runsaasti tarjolla.  

Lahopuiden määrä on tietyille lahopuista riippuvaisille sieni- ja hyönteislajeille minimitekijä 

hoidetuissa pohjoisissa metsissä. Juuri lahopuun säilyttämiseksi talousmetsissä on 

Suomen metsänhoidossa tehty jo yli kymmenen vuoden ajan uraa uurtavaa työtä. Kaikissa 

hakkuuvaiheissa harvennuksissa, siemenpuuhakkuissa ja avohakkuissa säästetään  

puuryhmiä ja lahopuut, jotta voidaan turvata lahopuujatkumo koko metsikön kiertoajan. 

Samoin kaikki harvinaisemmat lehtipuut ja pensaat säästetään metsänhoidossa.  

Pohjoiset puulajit, mänty, koivu ja myös kuusi ovat runsaasti valoa taimivaiheessa 

tarvitsevia puulajeja, toisin kuin vaikka Keski-Euroopassa jo yleiset pyökki ja tammi. 

Suomessa on metsänhoidossa pitäydytty vain luontaisissa puulajeissa. Sen sijaan 

eteläisen pallonpuoliskon puuplantaaseilla tai Euroopan monissa metsämaissa, kuten 

Britanniassa, Saksassa tai Ruotsissa ulkomaisia puulajeja käytetään metsänkasvun 

nopeuttamiseksi. Boreaalisen metsän luontaisista tekijöistä  johtuen Suomessa käytössä 

olevat metsäsertifiointijärjestelmätkin, sekä PEFC että FSC, lähtevät siitä, että pääosaa 

metsistä hoidetaan kasvupaikkaperusteisesti jaksollisen metsänkasvatuksen mallein ja eri-

ikäisrakenteinen kasvatus soveltuu erityiskohteille, joissa esimerkiksi maisemasyyt 

puoltavat jatkuvaa peitteisyyden ylläpitoa puun tuoton kustannuksella. 

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen luontainen uudistumistapa on perustunut metsäpaloihin 

ja myrskyihin, joiden muodostamiin aukkoihin uusi metsä on päässyt syntymään. Tätä 

uudistumistapaa jäljittelee nykyinen jaksottainen, kasvupaikkaperusteinen metsänkasvatus. 

Vain pienellä osalla luonnonmetsiä uudistuminen on olut mahdollista yksittäisten 

tuulenkaatojen ja metsätuhojen muodostamiin pienaukkoihin, joita jäljitellään toisaalta 

jatkuvalla kasvatuksella ja toisaalta pienaukkohakkuilla. Hakkualoille säästettävät 

säästöpuuryhmät ja lahopuut säilyttävät luonnonmetsän rakennepiirteitä. 

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus soveltuukin vain osalle kohteista, kuten pohjoisimman 

Suomen karuimpiin männiköihin sekä Etelä-Suomessa tietyille kuusen kasvupaikoille, 

kuten korpiin. Kyseinen metsänkasvatustapa on laajamittaisena ja  huonosti hoidettuna 

metsiä hävittävä. Tästä on laajaa kokemusta Suomenkin metsistä 1920-40- luvuilta. 

Jaksottaisen, kasvupaikkaperusteisen metsänhoidon ansiosta Suomen metsien puumäärä 

on lisääntynyt 1950-luvun harsintametsien ajoista valtavasti, vaikka samaan aikaan on 

voitu metsistä saada merkittävä osa Suomen nykyistä hyvinvointia. Metsälajeja ei ole tänä 

aikana hävinnyt Suomesta, mutta suuri määrä lajeja on ensimmäistä kertaa arvioitu 
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uhanalaisluokituksella. Toisin kuin useimmissa Euroopan maissa Suomessa 

uhanalaisarviointi on tehty hyvin monipuolisesti eri lajiryhmissä ja sitä kautta uhanalaisiksi 

arvioitujen hyönteis- ja sienilajien määrä on korkea. Mitään perusteita ei ole väittää, että 

nämä lajit eivät olisi uhanalaisia, vaikka metsiä olisi hoidettu eri-ikäisrakenteisina, sillä 

yhdenkään lajin elinvaatimuksina ei tiedetä olevan eri-ikäisrakenne. Suomalaisen kuusikon 

ja männikön jatkuva kasvatus edellyttäisi puustopääoman pitämistä koko ajan varsin 

alhaisena, jotta metsän uudistuminen turvataan. Tutkimustuloksia uudistumisen 

onnistumisesta on vähän ja usein julkisuudessa esitetyt laskelmat menetelmän 

edullisuudesta pohjautuvat vain teoreettisiin malleihin, joissa oletetaan, että uudistuminen 

puuston alle onnistuu täysin, vaikka kokemukset käytännössä ovat osoittaneet juuri tämän 

olevan epävarmuustekijä tässä menetelmässä. Jos metsiä kasvatetaan laajasti 

vähäpuustoisina, eikä nykyisellä vaihtelevan metsikkö- ja ikärakenteen mosaiikkina, on 

todennäköistä, että metsien rakenne ja metsänkuva pitkällä aikavälillä yksipuolistuu, mikä 

voi pikemminkin johtaa lajimäärän vähenemiseen kuin lisääntymiseen. 

Metsien kenttäkerroksen häiritsemättömyys on  kestävän kehityksen vaatimuksena ei 

perustu mihinkään tieteelliseen tosiasiaan. Suuressa osassa Suomea on karulle metsälle 

luonnostaan tyypillinen kenttäkerros, joka myöskin tarvitsee ajoittaista häiriötä ja riittävää 

valoa kehittyäkseen. On tunnettu tosiasia, että pohjoisen metsän varttuessa kenttäkerros 

vähenee ja yksipuolistuu: varvikot ja jäkäliköt sammaloituvat. Metsien nykyisissä 

käsittelyohjeissa metsänhoitotoimien, kuten taimikonhoidon yhteydessä pyritään jättämään 

käsittelemättömiä laikkuja ”riistatiheikköjä” ja kaikkea tarpeetonta raivausta ja 

taimikonperkausta vältetään, jotta myös kenttäkerroksesta riippuvaiset lajit saavat suojaa. 

Aarniometsä on käsitteenä hyvin epämääräinen, lähinnä romantiikan ajan taiteen 

haavekuva. Suomen metsissä on tehty laajat vanhojen metsien suojeluohjelmat, jolloin on 

määritelty luonnonsuojelullisesti arvokkaan vanhan metsän määritelmä ja  kaikki  kriteerit 

täyttäneet metsät on suojeltu. Tämän lisäksi erityisesti Pohjois-Suomen valtion mailla on 

suojeltu tai eri tavoin siirretty metsätaloustoiminnan ulkopuolelle  satoja tuhansia 

hehtaareita metsiä, jotka eivät täytä luonnonsuojelullisia kriteereitä, mutta ovat monikäytön 

(porotalous, matkailu)  ja erämaisuuden säilyttämisen kannalta tärkeitä. Varsinaiset 

”aarniometsät” on Suomessa suojeltu, nykyiset lisäsuojeluesitykset kohdistuvat sellaisiin 

talousmetsiin, joissa on metsänhoidon yhteydessä onnistuttu säilyttämään luonnontilaisen 

kaltaisen metsän rakennepiirteitä sekä yleensäkin metsiin, jotka sijaitsevat Etelä-Suomessa 

alueilla, missä suojelualueita on vähän. Mistään ”aarniometsien” suojelusta ei todellakaan 

ole kyse Suomessa, jossa on tiukasti suojeltua metsää enemmän kuin missään Euroopan 

maassa. 

Luontaisen sukkessiokehityksen mahdollisuudet turvattaisiin Suomessa vain lopettamalla 

metsäpalojen sammuttaminen.  Suomen laajoilla suojelualueilla onkin juuri 

sukkessiokehityksen osittaiseksi ylläpitämiseksi ja palolajiston säilymiseksi  ryhdytty  
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metsien pystypolttoihin. Talousmetsäalueilla vastaavasti kulotus ja säästöpuuryhmien 

poltto mahdollistavat myös sukkession alkuvaiheiden luonnontilaisuuden osittaista 

ylläpitämistä.   Sukkession eri vaiheita on nimenomaan mahdollista ylläpitää vain 

jaksottaisen, kasvupaikkaperusteisen metsänkasvatuksen keinoin. Eri-ikäisrakenteisena 

kasvatettava tai suojeltu metsä ei mahdollista luontaisen sukkession säilymistä kuin palon 

tai myrskyn jälkeen. 

Maalimanlaajuisen metsien käytön käsittelyyn annetaankin tehtävän arvostelussa 

vapaammat kädet käsitellä asiaa monipuolisesti, ei vain yhden, hyvin kapean näkökulman 

kautta. 

’Tehometsänhoito’ terminä on väännös aiemmin käytössä olleesta pilkkanimestä 

tehometsätalous. Nykyisin termiä ei käytetä Suomessa metsätalouden toimintatapojen 

kehittymisen seurauksena. Kysymyksessä myös rinnastetaan Suomen metsienhoito ja 

muut maailmalla käytettävät menetelmät. Suomen metsienhoito on maailman kärkeä, kun 

asiaa tutkitaan kestävän käytön näkökulmasta. Suomen, kuten koko Euroopan, metsissä 

puumäärä ja vanhojenkin metsien määrä lisääntyy. Suomessa metsiä hoidetaan ja  metsät 

uudistetaan aina alkuperäisillä, paikallisilla puulajeilla uudistushakkuiden jälkeen. Metsien 

hoidossa tavoitellaan luontaisia metsärakenteita ja puulajikirjoa.   Uudistamisessa pyritään 

mahdollisuuksien mukaan käyttämään luontaista uudistamista. Maan muokkaus on 

uudistamisen yhteydessä välttämätöntä uuden kasvatuskelpoisen puuston 

aikaansaamiseksi. Muokkausmenetelmät ovat muuttuneet kevyemmiksi ja maan pintaa 

käsitellään usein vain sen verran kuin on välttämätöntä lopputuloksen varmistamiseksi.  

Maailman metsien monimuotoisuuden häviäminen on seurausta metsien hävittämisestä 

erityisesti tropiikin maissa. Tämä metsien hävittäminen tapahtuu maatalouden, 

polttoaineiden hankinnan ja muun maankäytön laajenemisen vuoksi.  Suuri ongelma 

tropiikissa on myös maanomistusolojen epäselvyys. Käytännössä ydinkysymykseen 

vastaaminen on siis mahdotonta. 

Koska vastaukset tulee kuitenkin arvioida, toivomme että arviointi tapahtuu oikeilla 

kriteereillä, jotta metsätalouteen perehtyneet vastaajat eivät kärsi vääryyttä arvostelussa. 

Kriteereistä päätettäessä on siis tunnettava Suomen metsätalouden menetelmät ja 

vaikutukset laaja-alaisesti. Tämän vuoksi haluamme antaa teille ajantasaista tietoa metsien 

käsittelyn periaatteista Suomessa. Lausuntomme pohjautuu valtion metsissä käytössä 

oleviin määritelmiin ja menetelmiin, mutta vastaavat menettelyt ovat käytössä myös 

Suomen yksityismetsissä. 

Metsätalous toimii kestävän käytön periaatteiden mukaan tuottaessaan uusiutuvaa raaka-

ainetta ja energiaa samanaikaisesti kun kasvava metsä sitoo hiiltä ilmakehästä. 

Metsätalouden ansiosta puuston määrä Suomessa ja Euroopassa kasvaa joka vuosi. 

Suomessa puustoa kasvaa vuodessa n. 100 milj. m3 hakkuukertymän ollessa alle 60 milj. 
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m3. Voidaankin rehellisesti puhua karttuvasta luonnonvarasta, sillä puuston 

kokonaismäärän kasvaessa se raaka-aineena ja energianlähteenä varastoituu metsään ja 

on sieltä hyödynnettävissä myös tulevina vuosina.  

Hiilensidonnassa merkitystä on nimenomaisesti sillä, onko metsä kasvava vai jo kasvunsa 

lopettanut. Suojelualueilla hiilensidonta on erittäin vähäistä, kun taas metsätalouden 

alueilla hiiltä sitoutuu kasvavaan puuhun merkittävästi. Kun tällainen puu jalostetaan esim. 

rakennukseksi, saadaan hiiltä varastoitua pitkäksi aikaa. Puupohjaiset tuotteet myös 

korvaavat fossiilisia polttoaineita ja näin vähentävät niistä vapautuvan hiilen määrää 

ilmakehässä. 

Metsälaki velvoittaa metsänomistajan huolehtimaan siitä, että metsiä ei saa hävittää ja että 

omistajan on huolehdittava kasvatuskelpoisen taimikon perustamisesta määräajassa 

uudistushakkuiden yhteydessä. Suomen Metsäkeskus valvoo velvollisuuden 

noudattamista. Metsä- ja luonnonsuojelulaeissa on myös määritelty metsätalousalueilla 

suojeltavat erityisen tärkeät elinympäristöt sekä uhanalaisten lajien suojelun periaatteet. 

LAJIEN UHANALAISUUS 

Lajien uhanalaisuus määritellään siten, että eliölajiin tai sen populaatioon kohdistuu 

häviämisvaara. Uhanalaisuusarviointi ja siinä käytettävä luokitus on puolestaan 

menetelmä, jolla kuvataan eri eliölajien (kasvit, eläimet jne.) todennäköisyyttä kuolla 

sukupuuttoon tai hävitä rajatulta maantieteelliseltä alueelta tietyllä aikavälillä. Mitä 

korkeampi lajin uhanalaisuusluokka on, sitä suurempi on häviämisriski ilman toimenpiteitä. 

Uhanalaisuusarviointi voidaan tehdä joko maailmanlaajuisesti tai suppeammalla 

maantieteellisellä alueella.  

 

Suomen lajien uhanalaisuus 2010 – Punainen kirja 

Uusin Suomea koskeva eliölajien uhanalaisuusarviointi, niin kutsuttu ”Punainen kirja”, 

valmistui loppuvuodesta 2010 (LINKKI: Punainen kirja) 

(http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi). Suomen arvioinnissa 

käytettiin toista kertaa Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n kriteereihin perustuvaa 

arviointimenetelmää. Suomen uhanalaisista lajeista 45 % (1 007 lajia) elää metsissä (Rassi 

ym. 2010). Näistä 814 lajille (36 % uhanalaisista lajeista) metsät ovat ensisijainen 

elinympäristö. Suot ovat ensisijainen elinympäristö 104 lajille (4,6 %). Uhanalaisista 

suolajeista noin puolet on lettojen lajeja.  Uhanalaisista luontotyypeistä vesitaloudeltaan ja 

puustoltaan luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot jätetään valtion talousmetsissä 

hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle. 

  

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi
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Metsien uhanalaisista lajeista elää lehdoissa noin puolet, vanhoissa kangasmetsissä 

viidennes ja harjumetsissä kuudesosa (taulukko 2). Lajeista 68 on uhattuna ensisijaisesti 

palaneiden metsien ja muiden sukkession luontaisten alkuvaiheiden vähenemisen vuoksi. 

Harjujen uhanalaisista lajeista pääosa on paahdeympäristöjen lajeja. Kaikki 

luonnonsuojelullisesti arvokkaat elinympäristöt jätetään valtion talousmetsissä hakkuiden 

ulkopuolelle. Näitä ovat luontokohteiksi määritellyt lehdot, aarniometsät, 

runsaslahopuustoiset kangasmetsät Etelä-Suomessa, vanhat lehtimetsät ja nuoret 

luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset sukkessiovaiheet. Lisäksi valtion talousmetsissä 

hoidetaan aktiivisesti harjumetsien paahdeympäristöjä. 

  

Taulukko 1. Uhanalaisten lajien määrä luokittain ja      

elinympäristöittäin Rassin ym. (2010) mukaan. VU = 

vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = 

äärimmäisen uhanalainen       

        

Uhanalaisen lajin ensisijainen 

elinympäristö 

Uhanalaisten lajien määrä 

luokittain YHTEENSÄ OSUUS (%) 

  CR EN VU     

Metsät 110 222 482 814 36,2 

Suot 12 29 63 104 4,6 

Vedet 14 39 96 149 6,6 

Rannat 43 102 145 290 12,9 

Kalliot 51 83 93 227 10,1 

Tunturipaljakat 17 39 71 127 5,7 

Perinneympäristöt ym. 66 210 248 524 23,3 

Elinympäristö tuntematon 0 2 10 12 0,5 

YHTEENSÄ 313 726 1208 2247 100 
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Taulukko 2. Ensisijaisesti metsissä elävien uhanalaisten lajien      

määrä luokittain ja elinympäristöittäin Rassin ym. (2010) mukaan.     

        

Elinympäristö Uhanalaisten lajien määrä luokittain YHTEENSÄ OSUUS (%) 

  CR EN VU     

Vanhat kangasmetsät 28 34 104 166 20,4 

Vanhat lehtometsät 15 23 69 107 13,1 

Vanhat metsät erittelemättä 0 4 8 12 1,5 

Harjumetsät (kangas) 16 49 47 112 13,8 

Muut kangasmetsät 8 9 46 63 7,7 

Muut lehtometsät 35 83 159 277 34,0 

Metsäpaloalueet ja muut 

luontaisen sukkession 

alkuvaiheen metsät 0 2 8 10 1,2 

Tunturikoivikot 0 0 2 2 0,2 

Metsät erittelemättä 8 18 39 65 8,0 

YHTEENSÄ 110 222 482 814 100 

 

Ensisijaisesti metsissä elävistä 555 uhanalaisesta lajista, joilla yhtenä uhanalaisuuden 

syynä tai uhkatekijänä on lahopuun vähäisyys, 307 lajin ensisijainen 

metsäelinympäristötyyppi on kangasmetsät ja 187 lajin lehtometsät. Suurin osa 

uhanalaisista lahopuulajeista elää Oulujoen eteläpuolisella alueella. 

Metsäelinympäristöjen lajiston uhanalaistumisvauhti on hieman hidastunut edelliseen 

arviointiin verrattuna. Metsissä elävässä lajistossa kielteistä kehitystä on havaittu 108 lajilla. 

Myönteistä kehitystä on tapahtunut 81 lajilla. Näistä puolet on kovakuoriaisia, jotka ovat 

hyötyneet mm. hakkuuaukoille säästettävästä puustosta, erityisesti haavoista. Myös 

uhanalaisten kääpälajien määrä on vähentynyt, minkä arvioidaan johtuvan lähinnä tiedon 

kasvusta ja muuttuneista luokittelukriteereistä. Tiedon kasvu on seurausta vilkastuneesta 

harrastustoiminnasta, Metsähallituksen lajistokartoituksista sekä laajoista ekologisia 

lahottajayhteisöjä käsittelevistä tutkimuksista. 

Kangasmetsien osuus Suomen maa-alasta on suhteessa erittäin korkea verrattuna 

uhanalaisten lajien määrään. Metsälajeista nimenomaan lehtolajien uhanalaisuus on suurta 

suhteessa lehtojen pinta-alaan.  
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Luonnonsuojelulain uhanalaiset lajit 

Luonnonsuojelulain mukaan asetuksella voidaan säätää uhanalaiseksi lajiksi sellainen 

luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Lain 

mukaan voidaan asetuksella säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen 

eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Uhanalaiset lajit toimivat muun ohella alueiden 

suojelutarpeen ilmentäjinä. Useiden tällaisten lajien samanaikainen esiintyminen ilmentää 

yleensä huomattavaa suojeluarvoa.  

Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai 

heikentäminen on kielletty. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on määritellyt 

esiintymispaikan rajat. Erityisesti suojeltavat lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 

liitteessä, jota on viimeksi päivitetty 17.11.2005 (LINKKI: Erityisesti suojeltavat lajit) 

(http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11423). Vuoden 2010 

uhanalaisuusarvioinnin tulosten pohjalta päivitetään luonnonsuojeluasetuksen liitteinä 

olevat erityisesti suojeltavien ja uhanalaisten lajien luettelot. Ympäristöministeriö laatii 

tarvittaessa ohjelman erityisesti suojeltavan lajin kannan elvyttämiseksi. 

Metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolelle kokonaan jätetyt alueet koostuvat esimerkiksi 

luontokohteista. Metsähallituksen ympäristöseurantojen tulosten perusteella 

luontokohteiden ominaispiirteet ovat säilyneet kokonaan tai lähes kokonaan yli 90 

prosentilla kohteista. Ajan kuluessa näistä luontokohteista muodostuu esimerkiksi 

vaateliaiden vanhojen metsien lajien kannalta entistäkin parempia elinympäristöjä, kun 

niiden rakennepiirteet kehittyvät kohti luonnontilaista metsää. 

Näillä perusteilla voidaan kysymyksessä esitetty väite eliölajiston yksipuolistumisesta 

talousmetsissä osoittaa vääräksi. 

METSIEN EKOSYSTEEMIPALVELUT 

Ihmisen luonnosta (ekosysteemeistä) saamia hyötyjä kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. 

Monet näistä hyödyistä ovat ihmisille sekä muulle elämälle elintärkeitä, siitä huolimatta, että 

osa näistä hyödyistä on epäsuorasti ihmisiin vaikuttavia sekä vaikeasti havaittavia ja 

mitattavia.  

Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin, säätelypalveluihin, 

kulttuuripalveluihin ja ylläpito- tai tukipalveluihin. Tuotantopalvelut kattavat uudistuvat 

luonnonvarat, joita ihmiset suoraan hyödyntävät, kuten puun, ravinnon ja veden. 

Säätelypalvelut ovat mekanismeja, jotka kontrolloivat ekosysteemeihin kohdistuvia 

vaikutuksia ja määrittävät ekosysteemien kyvyn vastata niihin ilman, että menetetään 

ekosysteemien toimintaedellytyksiä. Säätelypalvelut hyödyttävät ihmisiä epäsuorasti. 

Laajan mittakaavan säätelypalveluja ovat esimerkiksi ekosysteemien kyky sitoa hiiltä ja 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11423
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säädellä ilmastoa. Paikallisempia säätelypalveluita ovat puolestaan ekosysteemien kyky 

torjua maaperän eroosiota ja sedimentoitumista, suojella myrskyiltä, säädellä eliölajien 

kantoja ja tuholaisia sekä hyönteisten suorittama kasvien pölytys. Esimerkiksi puusto ja 

muu metsäkasvillisuus suojaavat vesistöjä rehevöitymiseltä sitomalla ravinteita ja 

ehkäisemällä rantaan viettävillä rinteillä valumia vesistöihin. Kulttuuripalvelut edustavat 

ekosysteemien henkistä ja esteettistä merkitystä ihmisille sekä ekosysteemien roolia 

opetuksessa ja kasvatuksessa sekä virkistyksen ja terveyden lähteenä. Metsillä on tärkeä 

ja omaleimainen merkitys suomalaiselle identiteetille. Virkistyskäyttöpalvelut ovat osa 

kulttuuripalveluja. Tuki- tai ylläpitopalvelut ovat merkittäviä ekosysteemiprosesseja, jotka 

ovat kaikkien muiden palvelujen taustalla. Tällaisia ovat esimerkiksi maaperän muodostus, 

fotosynteesi ja ravinteiden kierto. Tuki- ja ylläpitopalveluiden ihmiselle tuottama hyöty on 

vaikeasti tunnistettavissa. Koska nämä palvelut ovat tärkeä perusta ekosysteemien 

toimivuudelle, ne ovat myös ihmisen kannalta välttämättömiä. 

Metsien ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi puu, riista ja keräilytuotteet sekä 

metsäluonnon biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemien toimintaan perustuvat 

moninaiset hyödyt, kuten ilmakehän hiilen sidonta, maaperän ravinteiden kierrätys, veden 

puhdistuminen sekä valumavesien ja tulvien säätely. Metsien ekosysteemipalvelut -

käsitteellä on vahvoja yhtymäkohtia metsien monikäyttö -käsitteen kanssa. 

Ekosysteemipalvelut on kuitenkin käsitteenä monikäyttöä laajempi. 
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Taulukko. Esimerkkejä suomalaisten metsien tuottamista ekosysteemipalveluista (LINKKI: 

teoksessa: Kniivilä ym. 2011) (http://www.ptt.fi/dokumentit/rap227_1602111028.pdf). 

 

Tuotantopalvelut Puu 

  Bioenergia 

  Marjat, sienet ja muut keräilytuotteet 

  Riistaeläimet 

  Puhdas vesi 

  

Säätelypalvelut Ilmastonmuutoksen torjunta, hiilen sidonta 

  Veden puhdistus ja hengitettävä ilma 

  Tulvien, myrskytuhojen, eroosion ehkäisy  

  Maaperän tuottokyvyn ylläpito 

  Melun torjunta 

  Pölytyspalvelut 

  Tautien ja tuholaisten torjunta 

  

Kulttuuripalvelut Maisema 

  Ulkoilu, virkistys ja luontomatkailu 

Koulutus- ja kasvatusarvot 

  Metsien merkitys taiteessa  

  

Tukipalvelut Fotosynteesi, ravinteiden, hiilen ja veden kierto, 

maanmuodostus 

 

 

Ekologinen verkosto koostuu suojelualueista ja talousmetsien luontokohteista 

Luonnonsuojelualueet ja talousmetsien arvokkaat luontokohteet sekä niitä täydentävät 

ekologiset yhteydet ovat ekologisen verkoston ydinalueita. Suomen metsistä on tiukasti 

suojeltu enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. 

 Ekologisten yhteyksien avulla pyritään luomaan yhteyksiä sekä suojelualueiden että 

talousmetsissä olevien arvokkaiden luontokohdekeskittymien välille. Yhteyksien avulla 

pyritään turvaamaan erityisesti vanhojen metsien eliölajiston leviämismahdollisuudet. 

Luontokohteita ovat metsä- ja luonnonsuojelulain mukaiset kohteet. Tämän lisäksi 

huomioidaan muut luontokohteet ja uhanalaisten lajien esiintymät. Kohteen valintaan 

vaikuttaa ensisijaisesti laatu, mutta myös koko ja sijainti. Luontokohteista pyritään 

muodostamaan keskittymiä. 

http://www.ptt.fi/dokumentit/rap227_1602111028.pdf
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Ekologiset yhteydet valitaan yleensä niin, että ne sisältävät luontoarvoja ja voivat toimia 

lajien elinympäristöinä, vaikka eivät kaikilta osin valintahetkellä täytäkään luontokohteen 

kriteereitä. Ajan myötä luontokohteiden ominaispiirteet (kuten lahopuun määrä) niissä 

kuitenkin lisääntyvät. Ekologiset yhteydet suunnitellaan ensisijaisesti vesistöjen ja 

kosteikkojen lähimetsiä sekä niihin liittyviä luontokohteita hyväksi käyttäen.  

Luontoarvoiltaan tärkeiden kohteiden ympäristöön voidaan määrittää monimuotoisuuden 

erityisalueita. Alue sisältää yleensä useita erityyppisiä metsiköitä eli erilaisia 

luontokohdekuvioita sekä niiden tukialueena toimivia metsänkäsittelykuvioita. 

Metsänkäsittelykuvioiden erityiskäsittelyn tavoitteena on tukea ja pitkällä tähtäimellä 

parantaa luontokohteiden eliölajiston elinmahdollisuuksia alueella.   

Lisäksi ekologisen tarkastelun tavoitteena on kehittää metsien rakennetta 

luonnonmetsädynamiikkaa jäljitellen. Eri sukkessiovaiheen metsille voidaan asettaa 

alueellisia tavoitteita ottaen huomioon luonnontilaisten metsien uudistumistavat ja metsien 

käytön historia. Tavoitteita voidaan asettaa vanhojen metsien, lehtipuuvaltaisten metsien 

osuudelle sekä kulotettavalle pinta-alalle.  

 

METSIEN MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN 

Metsää voidaan maisematasolla tarkastella kokonaisuutena, jossa monimuotoisuuden 

turvaamiskeinot ovat erilaisia erityyppisillä alueilla. Valtaosa pinta-alasta on tavanomaista 

talousmetsää, joka soveltuu elinympäristöksi pääosalle metsälajeistamme. Talousmetsien 

sisään on määritelty ekologiseen verkostoon kuuluvia erityisalueita. Ekologisella verkostolla 

tarkoitetaan metsäkäsittelytoimien ulkopuolelle jätettävien tai varovaisesti käsiteltävien 

kohteiden verkostoa, jonka tavoitteena on ylläpitää alueelle ominaisia arvokkaita 

elinympäristöjä ja niiden, osin vaateliastakin lajistoa. Maisematasolla verkostoon kuuluvat 

ytimet, ekologiset yhteydet ja tukialueet. Myös virkistyskäyttö- ja maisemakohteet toimivat 

ekologisen verkoston tukena.  

Ekologisen verkoston ytimet koostuvat kohteista, jotka on määritelty metsätaloustoimien 

ulkopuolelle. Näitä ovat valtaosa lakisääteisistä suojelualueista, alue-ekologisen 

suunnittelun luontokohteet, osa lajiesiintymistä ja Metsähallituksen perustamat 

suojelumetsät. Ydinalueiden pitkän aikavälin lahopuutavoite on suurempi kuin 30 m3/ha. 

Yhteydet muodostuvat ekologisista käytävistä ja askelkivistä. Metson soidinpaikoilla 

pyritään säilyttämään metsän peitteisyys tavoitetasolla. Näin ollen soidinpaikatkin voivat 

toimia ekologisena yhteytenä, paikoin myös koko soidinalue. 

Tukialueet ovat ympäristöarvometsiä, monimuotoisuuden erityisalueita, Etelä- Suomen 

pienten suojelualueiden reunavyöhykkeitä ja lajiesiintymiä. Tukialueiden pitkän aikavälin 



   12 (19) 
 

lahopuutavoite on suurempi kuin 20 m3/ha. Myös retkeilyalueilla, virkistys- ja 

maisemametsillä sekä kaavoituksen virkistysalueilla on merkitystä tukialueina, vaikka niitä 

hoidetaankin ensisijaisesti retkeilyn ja maiseman ehdoilla. Niiden asema ekologisen 

verkoston tukialueena on kuitenkin usein sovitettavissa yhteen alueiden ensisijaisen 

käyttötarkoituksen kanssa.  

Talousmetsillä on myös keskeinen asema monimuotoisuuden turvaamisessa. 

Talousmetsien säästöpuut, pienialaiset säästökohteet, vaihettumisvyöhykkeet, vesistöjen 

suojavyöhykkeet ja jopa hakkuutähteet sekä kannot luovat elinympäristöjä monille 

harvinaisille tai taantuneille lajeille. Metsänkasvatuksen eri vaiheissa taimikonhoidosta 

päätehakkuisiin pyritään jättämään käsittelykuvioille hoitamattomia alueita, joihin 

muodostuu riistalle tärkeitä suoja- ja ravintopaikkoja. Tätä kutsutaan hallituksi 

hoitamattomuudeksi. Talousmetsien pitkän aikavälin lahopuutavoite on noin 10 m3/ha. 

Tukialueilla ja talousmetsissä lahopuutavoitteeseen pyritään pääsääntöisesti säästöpuita 

jättämällä sekä metsän luontaisen sukkession kautta. Tavoite on joillain alueilla jo 

saavutettu, mutta toisilla alueilla se saavutetaan hitaasti uudistushakkuiden edetessä 

vuosikymmenien kuluessa.  
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Taulukko. Ekologisen verkoston rakenne. 

Ytimet Yhteydet Tukialueet Säästökohteet ja -

puusto 

Lakisääteiset suojelu-

alueet ja -ohjelmat 

Suojelumetsät 

Luontokohteet 

Lajiesiintymät 

Muut metsätalouden 

ulkopuolelle 

määritellyt alueet 

Ekologiset 

yhteydet 

Metson 

soidinpaikka1 

Erityisiä ympäristöarvoja 

sisältävä talousmetsäalue 

Monimuotoisuuden 

erityisalueet 

Suojelualueiden 

reunavyöhykkeet Etelä-

Suomessa 

Lajiesiintymät 

Retkeily-, virkistys- ja 

maisemametsät1  

Metson soidinalueet 

 

Vaihettumis- ja 

suojavyöhykkeet 

Pienialaiset 

luontokohteet 

Säästöpuut ja 

säästöpuuryhmät 

 

1 Ekologinen yhteys ja tukialue, toissijainen käyttömuoto 

 

 

Kuva. Kaavakuva ekologisen verkoston eri tavoitteista sekä niiden suhteellinen osuus talousmetsien pinta-

alasta.  

 

Muiden metsätalouden erityisalueiden käsittely perustuu itse kohteen tarjoamiin 

mahdollisuuksiin, sen erityisluonteen asettamiin rajoituksiin ja usein myös laajemman 

metsäympäristön laatuun. Erityiskohteet voidaan karkeasti jakaa 

monimuotoisuuskohteisiin, maisema- ja virkistyskäyttökohteisiin, riistakohteisiin ja 

luontaistalouden kohteisiin. 

Luontokohteet 

Talousmetsien luontokohteet määritetään joko alue-ekologisessa tarkastelussa, muussa 

inventoinnissa tai toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Luontokohteet tallennetaan 

paikkatietojärjestelmään alue- tai pistekohteina. Suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä 
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jätetään myös pienialaisia säästökohteita, joita ei merkitä paikkatietojärjestelmään. Osa 

luontokohteista on metsä- tai luonnonsuojelulaissa määriteltyjä arvokkaita luontokohteita. 

 

KULTTUURIARVOT 

Metsätalous on ollut viime vuosina suurin arkeologien työllistäjä, kun Metsähallitus on 

toteuttanut mittavaa kulttuuriperintökohteiden kartoitusta. Kulttuuriperintökohteet on 

tallennettu paikkatietojärjestelmään aina kun niitä on löydetty metsätalouden suunnittelun 

yhteydessä. Kohteiden erityispiirteet huomioidaan toimenpidesuunnittelussa. 
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METSÄTALOUDEN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 

Suomessa on maailman kattavin paikkatietoaineistoissa ylläpidettävä luonnonvaratieto. 

Nämä pohjautuvat valtakunnan metsien inventointiin, joka on suoritettu 10 kertaa 

vuosikymmenten saatossa. Inventoinnissa on mm. laskettu puuston määrä ja inventoitu 

kasvupaikkatyypit ja kasvusto. Aineisto on tarkentunut vuosikymmenten varrella 

ammattilaisten tekemien maastokäyntien ja erilaisten kartoitusten avulla. Metsien käytöstä 

on kattava rekisteri, joka on syntynyt metsänkäyttöilmoitusten pohjalta. Valtion maiden 

osalta tarkka kuvioittainen aineisto on kertynyt vuosien varrella määrätietoisesti kootuista 

maastohavainnoista.  

Metsähallituksella toimenpidesuunnitelmat tehdään paikkatietojärjestelmällä, joka sisältää 

tiedot kasvupaikasta ja puustosta sekä suunnittelussa huomioon otettavista erityiskohteista 

(mm. maankäyttö- ja alue-ekologiakohteet). Kun metsänhoitotöiden tai hakkuiden 

suunnittelu aloitetaan, suunnittelija saa tietojärjestelmästä käyttöönsä keskeiset 

suunnittelussa tarvitsemansa tiedot. Niiden lisäksi hänellä on käytettävissään digitaaliset 

ilmakuvat ja monella alueella myös laserkeilaukseen pohjautuva puustotieto. Näiden avulla 

suunnittelija hakee mahdolliset metsänhoito- ja hakkuutyökohteet toimenpiteittäin ja rajaa 

alustavasti nämä kartoille. Samalla tavoin tienrakennusesimies voi tehdä alustavan 

linjauksen suunnittelemistaan teistä. Sen jälkeen suunnittelija lähtee maastoon tekemään 

suunnitelman vaatimat tarkennukset sekä tarvittavat maastomerkinnät työn toteuttajaa 

varten. Ympäristöasioiden kannalta on tällöin tärkeää, että suunnittelija tunnistaa 

toimenpiteiden kohteena olevan alueen aiemmin havaitsematta jääneet erityiskohteet 

(esim. lähteet), jotka tallennetaan myös paikkatietojärjestelmään. Lisäksi alueelta voi löytyä 

toteutuksen kannalta oleellisia pienkohteita, joita voidaan hyödyntää laaja-alaisten 

säästöpuustoryhmien sijoituspaikkoina. Töiden toteuttaja, koneenkuljettaja tai metsuri, on 

keskeisessä asemassa erityisesti käsittelykuvioiden sisäisten pienkohteiden 

huomioimisessa. Annettujen ohjeiden mukaan hän tekee yleensä päätökset hakkuualoille 

jätettävien yksittäisten säästöpuuryhmien valinnasta eli mihin ne sijoitetaan ja kuinka suuria 

ne ovat.  

Kun tarvittavat maastotarkistukset on tehty, suunnitelma viimeistellään ja työkohteen 

tarkennetut tiedot tallennetaan paikkatietojärjestelmään. Mikäli työt sijoittuvat alueelle, 

jossa toimenpiteet ovat edellyttäneet keskustelua sidosryhmien (esim. paikallisen 

paliskunnan poroisännän) kanssa, suunnittelija ottaa suunnitelmassa huomioon 

neuvottelussa sovitut asiat. Suunnitteluasiakirjoihin sisältyy myös puunkorjuun suunnittelua 

koskeva tarkistuslista, jonka avulla varmistetaan, että kaikki suunnitteluvaiheessa 

vaadittavat asiat on käyty läpi ja tarvittaessa ne on sisällytetty suunnitelmaan.  

Valmis toimenpidesuunnitelma sisältää kaikki työn toteuttajan tarvitsemat tiedot 

työkohteesta. Tällä varmistetaan, että työn toteuttaja tunnistaa ja turvaa työmaan tärkeät 
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luonto- ja muut erityisarvot. Suunnitteluvaiheessa tehdään myös korjuukelpoisuusluokitus, 

joka määrittää työkohteeseen kuuluvien eri lohkojen sopivimman korjuuajankohdan, jotta 

vältytään mahdollisilta maasto- ja puustovaurioilta. Kun työkohde otetaan työohjelmaan, 

työn toteutuksesta vastaava saa paikkatietojärjestelmästä toimenpideasiakirjat, jotka 

sisältävät mm. kartan käsiteltävistä kuvioista sekä tiedot poikkeuksellisesti käsiteltävistä 

kohteista. Kartasta käy ilmi myös toteutukseen eri tavoin vaikuttavat asiat, kuten 

työturvallisuusriskit (esim. sähköjohdot, jyrkänteet) ja mahdolliset vesiensuojelurakenteet 

tai alueen muun maankäytön kannalta huomioitavat kohteet (esim. polut, reitit ja poroaidat). 

Lisäksi asiakirjoihin sisältyvät mahdolliset erityisohjeet esimerkiksi säästöpuuston 

jättämisestä ja vesiensuojelutoimenpiteistä. Tiedot maankäyttö- ja erityyppisistä alue-

ekologiakohteista saadaan paikkatietojärjestelmästä teemakartalla, joka lähetetään 

sähköisesti myös hakkuukoneelle. Rajoitekohde teemoittuu luonteensa mukaan 

hakkuukoneella joko liikkumiskielto- tai liikkumisrajoitealueena. Jälkimmäisessä 

tapauksessa liikkuminen on sallittua erikseen osoitetuilla ajourilla tai kohteen mahdollisesti 

sisältävillä hakkuualoilla. 

Toimenpidesuunnittelu tapahtuu pitkälti samoilla periaatteilla myös yksityismetsissä. 

METSÄSERTIFIOINTI 

 

Metsien sertifioinnilla osoitetaan, että metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden 

periaatteilla. Metsien hoitoon on sovittu tiettyjä vaatimuksia eli kriteerejä. Niitä 

noudattamalla metsätalouden voidaan ajatella olevan ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävää. Riippumaton osapuoli tarkastaa, onko kriteerejä noudatettu. 

Vaatimusten täyttämisestä myönnetään todistus eli sertifikaatti. 

Sertifioinnilla edistetään kestävää metsätaloutta ja vastataan puu- ja paperiteollisuuden 

asiakkaiden tarpeisiin. Sen avulla pyritään parantamaan puutuotteiden kilpailukykyä 

kansainvälisillä markkinoilla. 

Sertifioitujen metsien hoidossa on noudatettava 28 erilaista kriteeriä. Vaatimuksissa 

kiinnitetään erityistä huomiota luonnon- ja ympäristönhoitoon, työntekijöiden ja 

metsänomistajien osaamiseen sekä metsänhoitoon ja puuntuotantoon. 

Sertifiointijärjestelmällä voidaan seurata puun kulkua metsästä tehtaalle, tuotteeksi ja 

vähittäiskauppaan. Näin voidaan todistaa, että sertifioiduissa tuotteissa on käytetty 

sertifioidusta metsästä hakattua puuta.  

Vapaaehtoista metsänomistajalle 

Metsäsertifiointi on vapaaehtoista kaikille metsänomistajille. Metsänomistaja voi osallistua 

sertifiointiin alueellisen ryhmäsertifioinnin tai metsänomistajakohtaisen sertifioinnin kautta. 
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Ryhmäsertifioinnissa alueen kaikkien sertifioinnissa mukana olevien metsänomistajien 

metsät sertifioidaan yhdellä kertaa. 

Yleensä sertifiointi tehdään metsäkeskusalueittain. Tällöin sertifikaatin hakijana on 

alueellinen metsänomistajien liitto. Liiton jäseninä olevien metsänhoitoyhdistyksien 

valtuustot päättävät, liittyykö yhdistys ryhmäsertifiointiin. Kaikki metsänhoitoyhdistyksen 

jäsenet ovat mukana sertifioinnissa, elleivät he halua jäädä pois ryhmäsertifioinnista. 

Ryhmäsertifioinnin hallinnointikulut rahoitetaan metsänhoitomaksuilla, eikä sertifiointi 

aiheuta metsänomistajalle lisäkustannuksia. 

Suomessa on käytössä kansallinen sertifiointijärjestelmä FFCS (Finnish Forest Certification 

System). Noin 95 prosenttia talouskäytössä olevien metsien pinta-alasta on FFCS-

sertifioitu. Suomalainen metsäsertifikaatti FFCS on hyväksytty osaksi kansainvälistä PEFC-

sertifiointijärjestelmää (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

PEFC varmistaa, että eri maiden kansalliset järjestelmät noudattavat kansainvälisiä 

vaatimuksia. Kaikki PEFC-järjestelmässä mukana olevat voivat käyttää tuotteissaan PEFC-

merkintää. 

Pääosa Suomen yksityismetsistä sekä kaikki Metsähallituksen metsät on sertifioitu 

kansainvälisellä PEFC-järjestelmällä. Metsähallitus on sitoutunut noudattamaan Suomen 

PEFC-järjestelmän kansallisia kestävän metsänhoidon kriteereitä (LINKKI: Suomen PEFC-

järjestelmä) (http://www.pefc.fi/pages/fi/pefc-jaerjestelmae/suomessa.php). Kriteerien 

toteutumista valvotaan ulkoisilla auditoinneilla.  

 

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ 

Valtion maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuu monenlaisia käyttötarpeita ja odotuksia. 

Metsähallituksen toimintaperiaatteena on avoin yhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien valtion 

maiden käytöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Vuorovaikutteisella toimintatavalla 

vähennetään ristiriitoja sekä saavutetaan perusteltuja ja laajasti hyväksyttyjä ratkaisuja. 

Kansalaisten ja sidosryhmien kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen on 

myös tärkeä osa metsätalouden sosiaalista kestävyyttä. 

Eri ihmisten ja tahojen suhtautuminen luonnonvarojen käyttöön vaihtelee, ja varsinkin 

metsien käsittely herättää usein tunteita. Osa ristiriidoista saattaa johtua siitä, että yhä 

useammalla on puutteelliset tiedot metsäekosysteemin toiminnasta ja nykypäivän 

metsätaloudesta. Konfliktien taustalla voi olla myös perustavaa laatua olevat arvoristiriidat 

tai periaatteelliset näkemyserot.  

Avoin yhteistyö ja vuorovaikutus antaa hyvät mahdollisuudet ymmärtää erilaisten ihmisten 

ja tahojen näkemyksiä ja muodostaa realistinen kuva eri toimenpidevaihtoehtojen 
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vaikutuksista. Sen avulla voidaan myös oikaista vääriä käsityksiä sekä hankkia lisätietoa 

toimintaympäristöstä päätöksenteon tueksi.  

Yhteistyön yleiset tavoitteet 

Metsähallitus on ensimmäisenä valtion organisaationa ottanut laajasti käyttöön osallistavan 

suunnittelun jo 1990-luvun alkupuolella. Kansalaisten ja sidosryhmien 

vaikuttamismahdollisuuksia kehitetään jatkuvasti, ja avoin ja pitkäjänteinen yhteistyö kuluu 

olennaisena osana Metsähallituksen suunnittelujärjestelmään.  

Metsähallituksen sidosryhmäverkosto on hyvin laaja, ja se ulottuu paikallisista 

luontoharrastajien yhdistyksistä ja kylätoimikunnista aina kansainvälisiin 

metsäteollisuusyrityksiin. Metsähallituksen tavoitteena on oikeudenmukainen 

suunnitteluprosessi, jossa kaikille kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa suunnitteluun. 

 

MMT ANTTI OTSAMO 

Kehitys- ja ympäristöpäällikkö, Metsähallitus 

 

MMT KIRSI-MARJA KORHONEN 

Aluejohtaja, Metsähallitus 
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LINKIT 

Suomen lajien uhanalaisuus 2010 – Punainen kirja 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi 

 

Monia hyötyjä metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen 

http://www.ptt.fi/dokumentit/rap227_1602111028.pdf 

 

Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas 2011 

http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/mt/ymparistoopas2011.pdf 
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