
Monikäyttö ja monimuotoisuus 

Metsähallituksessa

Antti Otsamo

Kestävän kehityksen päällikkö, MMT

Metsähallitus Metsätalous Oy



Metsähallitus - kolmasosa Suomesta

Valtion kokonaismaapinta-ala noin 9.1 milj. ha

Metsämaata talouskäytössä 3,5 milj. ha 

Kitu- ja joutomaata 1,2 milj. ha

(ei metsätalouskäytössä)

Suojelualueita, erämaita ja muita alueita  4,4 milj. ha

• Suurin osa valtion maa-alueesta suojeltu tai muutoin 

taloudellisen käytön ulkopuolella

• Maapinta-alasta metsätalouden käytössä noin kolmasosa

→ MONIKÄYTTÖMETSIÄ
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Alue-ekologinen suunnittelu – monimuotoisuustyön pohja

• Monitavoitteista metsäsuunnittelua

• Ekologiset tavoitteet ja eri 

käyttömuodot sovitetaan yhteen

• Tavoitteena monimuotoisuuden 

säilyttäminen pitkällä aikajänteellä. 

• Tavoitteena turvata monikäytön ja 

luontaiselinkeinojen harjoittamisen 

edellytykset

• Ensimmäinen alue-ekologinen 

suunnittelukierros 1996-2000

• 112 alue-ekologista suunnitelmaa

• suunnittelupinta-ala 6,5 miljoonaa 

hehtaaria



Suunnittelun ekologiset periaatteet

• Alue-ekologista suunnittelualuetta tarkastellaan 

suojelualueiden ja monikäyttömetsien 

muodostamana kokonaisuutena

• Monikäyttömetsien ratkaisuilla tuetaan

• suojelualueverkostoa 

• suojelualueiden lähiympäristöjä 

• lisätään kytkeytyneisyyttä



Luontokohteet ja lajiesiintymät

• Arvokkaat luontokohteet ovat ekologisen 

verkoston monimuotoisimpia alueita

• täydentävät suojelualueverkostoa.

• Luontokohteet 

• metsä-ja luonnonsuojelulaki 

• metsätalouden ympäristöopas 

• Luontokohteeksi mieluummin yksi isohko 

vanhan metsän alue kuin monta pientä 

vastaavaa laikkua



Ekologiset yhteydet

• Tarkoituksena on ylläpitää 

ja parantaa eliölajien 

leviämismahdollisuuksia

• Yhteys luontokohteiden tai 

luontokohdekeskittymien 

välille



Valmiit tausta-

aineistot



Aktiivinen luonnonhoito voimistuu

• Luonnonhoitohanke toteutetaan 

aktiivisilla luonnon- ja 

vesienhoitotoimilla:

• Tuottamattomien ojitusalueiden 

ennallistaminen 

• Vaellusesteiden poistaminen 

virtavesissä metsäteiden 

alituksissa

• Perusteena voi olla myös arvokas 

lajisto, sijoittuminen valtion 

retkeilyalueille tai 

suojelualueiden läheisyyteen. 



Ympäristöopas – työohje omille työmaille!

• Rakenne selkeytetty – tekstiä tiivistetty

• Osa I : Perusteet → Suunnittelutyön pohjaksi

• Monimuotoisuus

• Monikäyttö

• Osa II: Työlajikohtaiset ohjeet → Toteuttajille

• Puunkorjuu

• Maanmuokkaus

• Kunnostusojitus

• Tienrakennus

• Lannoitus

• Raivaussahatyöt

• Työlajikohtaiset ohjeet toimivat itsenäisenä osana



Mikä muuttui vuoden 2011 oppaasta?

• Kuolleen puun korjuu lopetetaan

• Poikkeuksena lain määrittelemät tuhotapaukset

• Elävien säästöpuiden määrä ja läpimitat – FSC-taso

• Riistatiheiköt – enemmän ja isompia

• Vaihtelevan levyiset suojavyöhykkeet vesistöissä-

paikkatietoaineistojen tehokkaampi käyttö 

• Vaellusesteiden poisto teiden ylläpidossa

• Vesien ohjaaminen pintavalutukseen suojelu- ja muille soille

• Lehtipuuosuutta tuotu vahvemmin esille - tavoite ennallaan

• Natura-harjumetsien käsittely kevenee

• Retkeilyalueiden ja ekologisten yhteyksien käsittely 

selkeämmin määritelty – peitteinen metsätalous laajemmin 

käytössä



• Metsähallituksen tehtävänä sovittaa 

yhteen erilaiset tarpeet

• Tavoitteena mahdollisimman suuri 

yhteiskunnallinen kokonaishyöty

• Aktiivisia toimia tarvitaan useimpien 

tavoitteiden saavuttamiseksi

• Tavoitteet yhteisiä koko metsäsektorille!

• Haasteena erilaisten mittarien 

yhteismitallisuus: Euro vs. tunne…

Talous-, suojelu- ja 

monikäyttö



Haasteita nyt ja tulevaisuudessa

• Ilmastokysymykset

• Monimuotoisuus

• Virkistys/terveys

• Kestävä matkailu

• Luonnonvarojen käytön 

hyväksyttävyys



www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

www.metsa.fi


