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Tavoitteita TYÖKALUJA Tavoitteita

Luonnonhoidon mahdollisuuksien 
tunnistaminen ja ratkaisujen kohdentaminen 

hakkuualueella ja metsätilalla

Tärkeimpien luonnonhoidon keinojen 
valtavirtaistaminen

Valikoitujen luontotyyppejä ja lajiesiintymien 
määritellyn tasoinen turvaaminen joka paikassa

Luonnonhoidon koko keinovalikoiman 
kuvaaminen

Ohjeet luonnonhoidon keinojen 
tapauskohtaiseen soveltamiseen vaihtelevissa 

metsissä ja metsänomistajatavoitteissa

Metsänomistajan omien tavoitteiden 
vieminen käytäntöön metsätilalla

Metsäammattilaisten ja metsänomistajien 
luonnonhoito-osaamisen kehittäminen

Vaikuttavien luonnonhoito- ja 
suojeluratkaisujen taloudellisen kestävyyden 
turvaaminen

Luonnonhoidon toteutuksesta kilpailukykyä 
ja arvonlisää puupohjaisille tuotteille 
kansainvälisillä markkinoilla

Toteutuneen luonnonhoidon tason 
seuraaminen

Suojelualueverkoston parantaminen

Luonnonhoidon biodiversiteettivaikutusten 
seuraaminen

Korkean suojeluarvon alueiden huomiointi 

Luonnonhoidon menetelmien ja toteutuksen 
kehittäminen tutkitun tiedon pohjalta

SERTIFIOINTI

SÄÄDÖKSET

KANNUSTEET

SUOSITUKSET

PAIKKATIETO

SOVELLUKSET

NEUVONTA

KOULUTUS

T & K

METSO-SUOJELU

LAADUNSEURANTA

Metsänhoidon suositusten rooli kokonaiskestävän metsätalouden työkalupakissa



Tavoitteita TYÖKALUJA Tavoitteita

Luonnonhoidon mahdollisuuksien 
tunnistaminen ja ratkaisujen kohdentaminen 

hakkuualueella ja metsätilalla

Tärkeimpien luonnonhoidon keinojen 
valtavirtaistaminen

Valikoitujen luontotyyppejä ja lajiesiintymien 
määritellyn tasoinen turvaaminen joka paikassa

Luonnonhoidon koko keinovalikoiman 
kuvaaminen

Ohjeet luonnonhoidon keinojen 
tapauskohtaiseen soveltamiseen vaihtelevissa 

metsissä ja metsänomistajatavoitteissa

Metsänomistajan omien tavoitteiden 
vieminen käytäntöön metsätilalla

Metsäammattilaisten ja metsänomistajien 
luonnonhoito-osaamisen kehittäminen

Vaikuttavien luonnonhoito- ja 
suojeluratkaisujen taloudellisen kestävyyden 
turvaaminen

Luonnonhoidon toteutuksesta kilpailukykyä 
ja arvonlisää puupohjaisille tuotteille 
kansainvälisillä markkinoilla

Toteutuneen luonnonhoidon tason 
seuraaminen

Suojelualueverkoston parantaminen

Luonnonhoidon biodiversiteettivaikutusten 
seuraaminen

Korkean suojeluarvon alueiden huomiointi 

Luonnonhoidon menetelmien ja toteutuksen 
kehittäminen tutkitun tiedon pohjalta

SERTIFIOINTI

SÄÄDÖKSET

KANNUSTEET

SUOSITUKSET

PAIKKATIETO

SOVELLUKSET

NEUVONTA

KOULUTUS

T & K

METSO-SUOJELU

LAADUNSEURANTA

Metsänhoidon suositusten rooli kokonaiskestävän metsätalouden työkalupakissa



Metsien käytön ekologiseen kestävyyteen liittyviä 
suosituksia on tarve uudistaa

• Suositukset päivitettiin edellisen kerran laajemmin vuonna 2015

• Nykyinen suositus pääosin hyvin yleispiirteinen

• Esim. säästöpuita jätetään kaikilla hakkuin käsiteltävillä 
aloilla, tavanomaista runsaampi säästöpuusto on 
monimuotoisuuden kannalta tarkoituksenmukaista 
kohdentaa tietynlaisille metsikkökuvioille

• Voidaanko tutkimukseen perustuen antaa tarkempia suosituksia?

• Esim. mäntyvaltaisilla kuvioilla säästöpuiden osalta on 
suositeltavaa… kuusivaltaisilla kuviolla luonnonhoitoa 
painotettaessa… jne…

• Kehittynyt paikkatieto auttaa kohdentamaan suositeltavia keinoja 
entistä paremmin ➔ kustannusvaikuttavuus



Metsien käytön ekologiseen kestävyyteen liittyviä 
suosituksia on tarve uudistaa

• Metsänhoidon suositusten verkkopalvelu ja rajapinta 
tarjoaa uudenlaisen lähtökohdan luonnonhoidon 
suositussisällön tuottamiseen ja tarjoamiseen

• Nykyisissä suosituksista pääosa luonnonhoidosta 
on kuvattu omana erillisenä lukunaan 
suositusten kirjassa

• www.metsanhoidonsuositukset.fi myötä 
ekologisen kestävyyden sisällöt saadaan 
kytkettyä ja tuotua esiin metsänhoidon 
toimenpiteiden yhteydessä sekä metsätilan 
hoitoa koskevissa artikkeleissa

http://www.metsanhoidonsuositukset.fi/


Aiheet ja aikataulu

1. Luonnonhoito osana metsänhoidon suosituksia, I-II/2022

2. Vesielinympäristöjen suojelu, II-IV/2022

3. Luontokohteiden turvaaminen, III/2022-II/2023

4. Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden edistäminen, I-IV/2023

5. Lajikohtaiset suositukset, III/2023-II/2024

6. Muut talousmetsien luonnonhoidon osa-alueet, III-IV/2024

• Painotamme uudistamistyössä vesielinympäristöjen suojelua ja monimuotoisuuden turvaamista 
koskevia sisältöjä.

• Varsinaisen suositussisällön uudistaminen aloitetaan vesielinympäristöihin liittyvällä tarkastelulla 
siten, että päivitystä voidaan tehdä samaan aikaan ilmastokestävä metsätalous (suometsät) –
tarkastelun kanssa

2022



Uusi tutkimustietoUudet käytännön 
kokemukset

Uusin tieto luonnon 
tilasta

TAVOITETILA
Ekologista kestävyyttä tukevat 

metsänhoidon suositukset –
kustannusvaikuttavat käytännöt 

ja vaihtoehdot 



Kiitos

metsanhoidonsuositukset.fi

http://metsanhoidonsuositukset.fi/

