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Kasvatamme huomista – arvoa maista 
ja vesistä

• Metsähallitus vaikuttaa strategian ja vastuullisuustyön kautta 
yhteiskuntaan luoden arvoa omistajalleen sekä useille 
sidosryhmille.

• Arvonluontimallissa on tunnistettu, millaista arvoa luomme 
strategiamme ja vastuullisuustyömme kautta yhteiskuntaan niin 
talouteen, ympäristöön kuin sosiaalisiinkin näkökulmiin liittyen.

• Jokainen Metsähallituksen vastuualue ja yksikkö vaikuttaa 
toiminnallaan viiteen arvoa tuottavaan teemaan – terveys ja 
hyvinvointi, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, kulttuuri ja 
talous. 

• Arvonluontimalli osoittaa työmme yhteiskunnallista  
vaikuttavuutta, jonka tunnistaminen auttaa Metsähallitusta uuden 
strategian toteuttamisessa ja luo edellytyksiä vastuulliselle 
yhteistyölle.

• Malli auttaa raportoimaan ja viestimään Metsähallituksen 
kokonaisvaikuttavuudesta ja on johtamisen työkalu.
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Dasguptan raportti 2021 –mitä luonnon 
monimuotoisuus merkitsee taloudelle

• Ihminen ja talous ovat riippuvaisia luonnosta. Luonto tuottaa ihmiselle mm. 
ruokaa, vettä, suojaa, ilmaston ja tautien säätelyä, ravinteiden kiertoa, hapen 
tuotantoa ja virkistysmahdollisuuksia. Nämä ovat luonnosta saatavia hyötyjä eli 
ekosysteemipalveluita (vrt. Millenium Ecosystem Assesment, YK).

• Näille ei kuitenkaan yleensä määritellä taloudellista arvoa, vaikka ne ovat ihmisille 
välttämättömiä ja arvokkaita.

• Ihminen myös saastuttaa luontoa, mm. hiilidioksidi, muovi ja muu saastuminen ja 
vaarantaa ekosysteemipalveluita.

• Luonto on varallisuutta, vastaavasti kuin tuotettu pääoma (tiet, rakennukset) ja 
inhimmillinen pääoma (tieto ja taidot).

• Luonto on enemmän kuin taloudellinen hyöty samalla tavalla kuin koulutus ja 
terveys. Monet arvostavat luonnon olemassaoloa ja luontaista arvoa.

• Monimuotoinen luonto on tuottava, joustava ja sopeutuva. 

Metsähallituksen arvonluontimalli edistää luonnon 
pääoman vastuullista ja ylisukupolvista hallintaa valtion 
mailla ja vesillä.
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Metsähallitus luo arvoa valtion maista ja vesistä luonnon, 
ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi

Metsämaata
3,6 milj. ha

Kitu- ja joutomaata,
ei metsätalouskäytössä
1,5 milj. ha

Tavanomaisessa metsätalouskäytössä
monikäyttöön perustuen 2,8 milj. ha

Liiketoiminnan 
käytössä oleva 
metsätalousmaa
5,1 milj. ha

Suojelualueet, 
erämaa-alueet 
ja muut käytön 
ulkopuolella olevat 
alueet
4,2 milj. ha

Vesialueet
3,4 milj. ha

5,1

3,4

4,2

Yhteensä

12,7
Miljoonaa hehtaaria

Metsätalouskäytön ulkopuolella (n. 0,4 
milj. ha) tai rajoitetussa käytössä (n. 0,4 
milj. ha): 

• Monimuotoisuuskohteet: n. 0,2 milj. ha
• Virkistyskäytön kohteet: n. 0,2 milj. ha
• Porotalouden ja saamelaiskulttuurin 

kohteet: n. 0,2 milj. ha
• Käyttöoikeussopimusalueiden ja muut 

maankäytön rajoitteet: n. 0,2 milj. ha



Yhteensovittaminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa
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Monikäyttömetsien 
kasvu ja hakkuiden 
taso
Puuston kasvu monikäyttömetsissä 13,3 milj. m3 /v.

Metsälain ja yleisten metsänhoitosuositusten
mukainen kestävä hakkuumahdollisuus 9 milj. m3/ v. 

Metsähallitukselle asetettujen, metsien käyttöä
rajoittavien yhteiskunnallisten velvoitteiden
mukainen, luonnonvarasuunnitteluun sisältyvä
kestävä hakkuumahdollisuus 6,6 milj. m3/v.

Toteutuneet hakkuut 6 milj. m3/v.





Terveys ja hyvinvointi
• Miljoonat ihmiset saavat työstämme iloa, terveyttä ja hyvinvointia. Mahdollistamme luonnosta nauttimisen retkeillen, 

mökkeillen, marjastaen, metsästäen ja kalastaen. Huomioimme erilaiset luonnossa liikkujat tarjoamalla esteettömiä 
ja helppokulkuisia retkikohteita . Lisäämme terveyttä ja hyvinvointia edistäviä luonto- ja eräelämyksiä sekä 
virkistysmahdollisuuksia.

• Metsähallituksen hallinnoimille alueille tehtiin vuonna 2020 yhteensä 10,5 miljoonaa virkistyskäyttöön liittyvää 
käyntiä, ja metsästäjät ja kalastajat viettivät valtion alueilla yhteensä yli puoli miljoonaa päivää . Lisäksi valtion 
alueilla kalastetaan ja metsästetään vuosittain yhteensä 1,4 miljoonaa päivää erityisoikeuksilla , joihin kuuluvat muun 
muassa pilkkiminen ja Pohjois-Suomessa metsästäminen kotikunnan alueella.

• Virkistyskäyttöön liittyvistä käynneistä 8,2 miljoonaa käyntiä tehtiin valtion suojelualueille . Tästä kansallispuistojen 
käyntimäärä oli lähes 4 miljoonaa. Valtion retkeilyalueilla käytiin yhteensä 317 200 kertaa. Kaikkien maastokohteiden 
käyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta 17 prosenttia, kansallispuistojen 23 prosenttia ja retkeilyalueiden 16 
prosenttia.

• Monikäyttömetsien virkistykseen liittyvä vuosittainen käyntimäärä on vuosien 2015–2019 tehtyjen tienkäyttöselvitysten 
perusteella noin 2,3 miljoonaa käyntikertaa. Monikäyttömetsien virkistyskäytön hyötyvaikutukset kohdistuvat 
erityisesti metsästykseen, marjastukseen sekä ulkoiluun.
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Ilmasto
• Edesautamme Suomen hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Vastaamme ilmastonmuutoksen 

hillinnän ja muutoksen sopeutumisen haasteisiin niin lisäämällä hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa 
kuin vähentämällä päästöjämme ja tuottamalla ratkaisuja korvaamaan fossiilisia vaihtoehtoja.

• Valtion metsien hiilinielu oli kaudella 2014–2018 noin 12 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (MtCO2e). 
Hiilinielusta 63 prosenttia oli monikäyttömetsissä ja 37 prosenttia suojelualueilla. Puuston hiilivaraston koko oli noin 177 
miljoonaa tonnia hiiltä . Monikäyttömetsien osuus puuston hiilivarastosta oli 67 prosenttia ja suojelualueiden 33 
prosenttia.

• Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa monikäyttömetsien hiilinielua sekä valtion maiden puuston hiilivarastoa 10 
prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2020 monikäyttömetsien puuston hiilinielu oli laskennallisesti 9,12 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Valtion maiden puuston hiilivaraston koko oli laskennallisesti 181 miljoonaa tonnia hiiltä, 
josta monikäyttömetsien osuus oli 122 miljoonaa tonnia hiiltä. Monikäyttömetsien hiilinielu kasvoi 0,96 miljoonaa tonnia 
hiilidioksidiekvivalenttia eli noin 12 prosenttia ja valtion maiden hiilivarasto neljä miljoonaa tonnia hiiltä eli runsas kaksi 
prosenttia vuodesta 2018.

• Valtion mailta saatava uusiutuva raaka-aine ja energia tuottivat vuonna 2018 erilaisissa arvoketjuissa ilmastohyötyjä 3,3 
miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin (MtCO2e) edestä. Vuonna 2018 vähensimme Suomen vuosittaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä lähes kuusi prosenttia tuottamamme puun korvausvaikutuksen ja tuulivoiman 
päästövähennyksen kautta.

• Metsähallituksen hiilijalanjälki oli vuonna 2019 noin 0,08 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Suurimmat päästöt 
muodostuvat puun korjuusta ja kuljetuksesta, toimistojen ja luontokeskusten käyttämästä sähköstä ja lämmöstä sekä 
henkilökunnan matkustamisesta. 
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Luonnon monimuotoisuus
• Turvaamme luonnon monimuotoisuutta valtion maa- ja vesialueilla kokonaisvaltaisesti. Luonnonsuojelualueet yhdessä 

monikäyttömetsien ekologisesti tärkeimpien luontokohteiden kanssa muodostavat koko maan kattavan ekologisen 
verkoston. Verkoston kohteet ovat lajistollisesti ja maisemallisesti elintärkeitä maamme luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämisessä.

• Ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä tehtiin vuonna 2020 yhteensä 10 661 hehtaaria . Suojelualueilla ennallistimme 
soita yli 3 000 hehtaaria , joka on nelinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna. Myös kangasmetsien ennallistamisala 
kasvoi. Monikäyttömetsien ennallistamisen ja luonnonhoidon pinta-ala kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna ja se oli     
1 024 hehtaaria . Lisäksi tehtyjen ennallistamistoimenpiteiden ekologinen vaikuttavuus parani, koska kohdevalinnassa 
kiinnitettiin entistäkin suurempaa huomiota luonnon monimuotoisuuden tukemiseen ja vesien tilan parantamiseen.

• Koko Suomen lahopuumäärästä runsas puolet, noin 71 miljoonaa kuutiometriä , on valtion mailla. Monikäyttömetsien 
lahopuumäärä on tällä hetkellä keskimäärin 7,7 kuutiometriä hehtaarilla . Pitkän aikavälin lahopuutavoite on 10 
kuutiometriä hehtaarilla. Monikäyttömetsissä lahopuiden määrää turvataan säästämällä kaikki kuollut puu ja jättämällä 
kaikille käsittelyalueille eläviä säästöpuita aikaisempaa runsaammin kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. Vuositasolla 
tavoitteemme on tehdä noin 100 000 pökkelöä hakkuiden yhteydessä .

• Suojelualueiden metsiin syntyy lahopuuta ennallistamispoltoissa ja myrskyjen seurauksena. Lisäksi lahopuuta lisätään 
aktiivisesti muiden luonnonhoitotoimien yhteydessä , kun esimerkiksi haapojen ja jalojen lehtipuiden ympäriltä 
poistetaan varjostavaa puustoa kaatamalla rungot maahan. 

• Seuraamme työmme jälkeä tekemällä metsätalouden ympäristöseurantaa vuosittain. Vuoden 2020 seurannan mukaan 
ympäristönhoidon laatu oli kokonaisuutena erinomaisella tasolla. Vuonna 2020 tarkastus kohdennettiin vuosina 2019 ja 
2020 toteutettuihin uudistushakkuisiin. Luontokohteista oli säilynyt kokonaan tai lähes kokonaan 99,8 prosenttia. 
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Talous
• Tuottamamme taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä 

hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille. Työllistämme ja vahvistamme 
aluetalouksia erityisesti haja-asutusalueilla. Parannamme kumppanien mahdollisuuksia kehittää 
turvallista ja kestävää luonto- ja erämatkailua kohteillamme.

• Vuoden 2020 tuloksestamme tuloutimme valtiolle tavoitteidemme mukaisesti 120 miljoonaa euroa. 
Toimintamme tuotti suoria aluetaloudellisia vaikutuksia materiaali- ja palveluostojen kautta noin 165 
miljoonaa euroa ja maksoimme veroja noin 58 miljoonaa euroa. Toimintamme tuottaa epäsuoria 
taloudellisia vaikutuksia metsätalouden ja virkistyskäytön kautta noin 3 miljardin euron verran 
vuosittain.
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Kulttuuri

• Ylläpidämme sekä elävää kulttuuriperintöä että kulttuuriperintöön liittyviä rakennuksia ja 
kulttuuriympäristöjä. Vaalimme alueidemme arkeologista perintöä ja siirrämme 
eräperinteitä sukupolvelta toiselle. Lisäämme myös tietoa luonnosta sekä kestävästä 
kehityksestä.

• Vuonna 2020 luontokeskuksissa ja kulttuuriperintökohteissa vierailtiin yli 1,7 miljoonaa 
kertaa sekä opastusten, tapahtumien ja nuorisoviestinnän kautta tavoitimme yli 60 000 
henkilöä.

• Taannoisessa Metsähallituksen monikäyttömetsien kulttuuriperintöinventoinnissa 
dokumentoitiin ja suojeltiin yli 10 000 kulttuuriperintökohdetta, jotka sisälsivät yli 100 
000 yksittäistä rakennetta. Ajallisesti kohteita kartoitettiin lähes 10 000 vuoden ajalta – aina 
Suomen varhaisimpien asuttajien jäljistä 1950–60-luvuilla kaupungistumisen myötä 
autioituneisiin tiloihin.
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Vastuullisuus

Vastuullisuus edesauttaa 
tavoitteidemme saavuttamista ja 
ohjaa kaikkea Metsähallituksen 
toimintaa. Se näkyy jokapäiväisessä 
työssä ja kuuluu kaikessa – siinä, 
miten puhumme ja kuinka kohtaamme 
asiakkaita, kumppaneita ja 
sidosryhmiä.



www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus
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