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Haasteet, ekologia (Etelä-Suomi) 1/2
• Vanhat metsät vähentyneet selvästi viimeisen 20-25 

vuoden aikana
• Ikäluokka 141+ enää 1,4 % metsämaan pinta-alasta

• Lahopuun määrä lisääntynyt hitaasti
• 20 v: +2 m³/ha

• Säästöpuiden määrässä ja laadussa pulmia
• Luonnonhoitoa (ennallistaminen, kulotus ym.) tehdään 

yksityismetsissä vähän
• Metsänkäsittely edelleen yksipuolista
• Metsäluonnon tärkeiden elinympäristöjen suojelu 

vähentynyt vuodesta 2014
• Metsien suojeluverkosto erittäin hajanainen
• Useissa maakunnissa metsistä on suojeltu vain 2-3 %.

1.11.2021
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Haasteet, ekologia (Etelä-Suomi) 2/2

• Aktiivisia luonnonhoitotoimenpiteitä 
tarvitaan selvästi lisää 
yksityismetsissä

• Myös tilarajat ylittäviä toimenpiteitä 
tarvitaan selvästi lisää

• Ekologiset kokonaisuudet ja valuma-
alueet

• Erityisen suuri tarve suojelualueiden 
läheisyydessä ja välillä (tuki- ja 
suojavyöhykkeet, kytkeytyneisyys 
ym.)  suojelualueiden vaikuttavuus 
paranee

1.11.2021
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Haasteet, talous (Etelä-Suomi)

• Etelä-Suomen runsaspuustoisten kohteiden suojelu on 
erittäin kallista

• METSO-ohjelma: 
• 20 vuotta & 600 milj. €  metsien suojelu lisääntyy 1 %-

yksiköllä, noin 4 %:iin
• Jos tiukka suojelu 10 %:iin (EU BD 2030) yli 10 mrd €
• METSO-tahti  10 %:n tavoite saavutetaan yli 100 

vuoden kuluttua
• Ympäristötukisopimukset tukevat metsänomistajien 

taloutta mutta vaikuttavuus osin epäselvä
• Luonnonhoitoon ei ole riittäviä taloudellisia kannusteita

1.11.2021
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Mahdollisuudet
1. Yksityismetsänomistajien preferenssit eivät samasta puusta (segmentointi)*

 30-40 % on omaehtoisesti suojellut tilansa luontoarvoja
 30-40 % suhtautuu omistajien väliseen yhteistyöhön monimuotoisuuden turvaamisessa 

myönteisesti 
 20-40 % on valmis tinkimään suojelusta saaduista korvauksista
 30 % on kiinnostunut luonnonsuojeluun keskittyvästä metsien yhteisomistuksesta

2. Muiden maanomistajien ja metsäsijoittajien preferenssit
 Vihreät yhteismetsät
 Vaikuttavuusrahastot ja vihreät metsärahastot
 Säätiöt, kunnat, seurakunnat ja muut mahdolliset edelläkävijät

1.11.2021* Viitala ym. 2020

Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen 
kannattaa etsiä myös uudenlaisia toimintamalleja 
ja rahoitusmahdollisuuksia
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Mitä uusia keinoja yksityismetsissä 2000-luvulla?
• Luonnonarvokauppa ja tarjouskauppa 

• Ei ole edennyt
• METSO (& Helmi) 

• Hyvää työtä mutta mittakaava pieni
• Muutoksia: metsälaki, metsäsertifiointi, mh-suositukset, kemera

• Pääosin pieniä muutoksia, osin erisuuntaisia vaikutuksia
• Ekologiset kompensaatiot

• Vasta viimeinen vaihtoehto
• Metsien osalta sovellettavuus hyvin rajallinen
• Vaikeita kysymyksiä, mm. BD-vastaavuus (maantieteellinen ja 

ajallinen jne.)
• Suojelun ja hakkuiden koplaus
• Metsien suojelurahasto

1.11.2021
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Luonnontuottometsä

1.11.2021
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Palvelulupaus
• Vapaaehtoinen ja markkinalähtöinen
• Metsänomistaja sopii metsänsä käytöstä 

(esim. 20-30 v) luotetun ulkopuolisen tahon, 
Luonnontuottometsän kanssa.

• Luonnonläheinen metsänkäsittely ja 
luontoarvojen suojelu

• Omistajalle maksetaan tasaista vuotuista 
tuottoa, jonka suuruus on sidottu luovutetun 
puuston arvoon (ja luontoarvoihin).

• Rahoitus: puukauppatulot, maanvuokrat, 
hiilihyvitykset, julkiset tuet jne.

• Maanomistus säilyy
• Tavoitteena tilarajat ylittävät toimet
• Tuki- ja suoja-alueet olemassa oleville 

suojelualueille  nykyisen suojeluverkoston 
tehokkuus kasvaa

1.11.2021

Toimintaperiaate
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Luonnontuottometsä: 
metsien käytön välimalli

1.11.2021

• Luonnontuottometsä asemoituu tiukan suojelun ja 
tavanomaisen metsätalouden väliin

• Yhdistetään metsätalous, aktiivinen 
luonnonhoito ja luontoarvojen suojelu; 
prioriteettina ekologinen kestävyys, ei 
puuntuotanto  myös taloushyötyjä

• Vrt. ekologisessa kirjallisuudessa ja METSOn 
väliarviossa esitetty käsite 
monikäyttösuojelumaisema (multi-use 
conservation landscape)

• Selkeitä yhtymäkohtia myös EU:n 
biodiversiteettistrategiaan 2030 (mm. close-to-
nature metsänhoito, OECMs ja third-of-thirds)

2020

2035?
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Luonnontuottometsän tavoite ei ole uusi… 
mutta toteutustapa on

1.11.2021

• Ekologisesti kestävä, tuloa 
tuottava metsien käyttö

• Olemassa olevan 
suojeluverkoston 
vaikuttavuuden lisääminen

• Kokonaisvaltainen ekologinen 
suunnittelu yli tilarajojen 
yksityismetsissä

• Yksityinen rahoitus mukaan
• Maanomistajan preferenssit 

huomioon

 

 

         
      

Metsien suojelu ja maisematason
suojeluverkon kehittäminen

Metsäluonnon monimuotoisuuden ja maisematason suojeluverkon kehittäminen. 
Lähde: piirros Paula Horne, Kytkeytyneisyyden parantaminen… (2006)
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Päätelmiä ja ajatuksia

1.11.2021

• Suomessa metsien käytön lainsäädäntö ja tukijärjestelmät  
edelleen hyvin polarisoituneita: 

• Joko tavanomainen talouskäyttö tai tiukka suojelu

• BD 2030 -tavoitteita tuskin tullaan saavuttamaan vanhoin keinoin
• Uusia keinoja ja jonkinlaisia välimalleja tarvittaisiin myös 

yksityismetsissä

• Ilmastopolitiikka tulee muuttamaan metsien käsittelyä
• Luonnontuottometsä on toimintamalli, jota kannattaisi kokeilla
• Luonnontuottometsässä yhdistyvät mm. 

• Luonnonläheinen metsänkäsittely
• Rahatulot (puu, hiili ym.) metsänomistajalle
• Alue-ekologinen suunnittelu (varsinkin suojelualueiden läheisyydessä)
• Tilarajat ylittävät luonnonhoidon toimenpiteet



Kiitos!
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