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Kasvatamme huomista

• Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka 
käyttää, hoitaa ja suojelee valtion maa- ja 
vesialueita vastuullisesti ja kestävästi.

• Työssämme yhteensovitamme erilaisia 
omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden 
tavoitteita ja odotuksia. Tavoitteemme on, 
että kaikilla, myös tulevilla sukupolvilla, on 
mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen 
luomasta arvosta.

• Olemme toiminnassamme sitoutuneet 
edistämään YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita (Agenda 2030) sekä yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia 
periaatteita.
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Omistajapoliittiset linjaukset
• 2020-2024 Metsähallituksen liiketoiminnassa sovitetaan yhteen nykyistä paremmin luonnon 

monimuotoisuus ja ilmastokestävyys.



Eri toimijoiden osuus
puun kokonaiskäytöstä
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Vastuullisuus ohjaa 
toimintaamme

• Vastuullisuus on Metsähallituksessa strategista. Se on 
integroitu Kasvatamme huomista -strategiaamme, 
jossa se ohjaa valintojamme ja auttaa meitä 
tavoitteidemme saavuttamisessa. 

• Olemme rakentaneet vastuullisuutta on 
Metsähallituksessa systemaattisesti vuodesta 2017 
lähtien. 

• Vastuullisuustyömme perustuu oman toimintamme 
vaikutuksen ja sidosryhmiemme tarpeiden 
ymmärtämiselle.

• Vastuullisuusohjelmamme sekä suoraan tukee 
strategisten tavoitteidemme saavuttamista että 
ennakoi ja kirittää tulevaa vastuullisuuden kehitystyötä.



Metsähallituksen alueelliset
luonnonvarasuunnitelmat
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2017-2022

2019-2024

2022-2027

Uudistaminen alkanut 2022

Uusi suunnitelma, työ alkanut 2022

• Metsähallituksen alueiden käyttö suunnitellaan 
luonnonvarasuunnitelmien avulla tavoitteena 
mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen kokonaishyöty 
ja kustannustehokkuus.

• Luonnonvarasuunnitelmat toteuttavat Metsähallituksen 
strategiaa ja vastuullisuusohjelmaa aluetasolla.

• Metsähallituksen hallitus hyväksyy 
luonnonvarasuunnitelmat.

• Metsähallitus mahdollistaa osaltaan alueellisten
luonnonvarasuunnitelmien puitteissa metsäbiotalouden
raaka-ainehuollon ja sen myönteiset aluetaloudelliset ja
työllisyysvaikutukset.



Toiminnan perustana
huolellinen suunnittelu
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Pitkäaikaiset maankäyttöratkaisut ja toiminnan 
mitoitus (hakkuumäärät) määritellään  
luonnonvarasuunnittelussa sidosryhmien tuella -
yhteistyössä ja osallistaen.

Puunkorjuun suunnittelu perustuu
• luonnonvarasuunnitelmien määrittelemiin 

kestäviin korjuumääriin
• Metsätalouden ympäristöoppaaseen ja 

metsänhoito-ohjeisiin
• Metsähallituksen kattaviin 

paikkatietojärjestelmän tietoihin
• asiakkaiden tarpeisiin.

Päivittäinen työ ympäristöä kuunnellen.



Mikä muuttunut viime vuosina ?

• Kuolleen/lahon puun korjuu lopetettu
Poikkeuksena lain määrittelemät tuhotapaukset

• Retkeilyalueilla vain peitteisen metsänkäsittelyn 
menetelmiä

• Säästötiheiköt – enemmän ja isompia
• Tavoitteena sekametsät – lehtipuuosuus 10-30% 
• Aktiiviset luonnonhoitotoimet
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Harvennushakkuut mukaan lukien 
peitteiset hakkutavat 80,6 %

19,4

12,9

67,7

Metsähallituksen hakkuutavat vuonna 2021, % pinta-alasta

Jaksolliset uudistushakkuut Peitteiset uudistushakkuut Harvennushakkuut



Tontit kuluttajille
• Unelmien rakennuspaikkoja valtion mailla eri puolilla Suomea, jokien ja 

järvien rannoilla sekä tuntureilla
• Meiltä löytyy 

perinteisiä järvenrantatontteja

vapaa-ajantontteja kaikilla mukavuuksilla Lapin hiihtokeskuksista

tontteja jokivarsilta

erätontteja kalavesien ja metsästysmaiden ääreltä

kuivanmaantontteja rentoon oleiluun

reilunkokoisia tontteja omalle kodille upeilla maisemilla

• Lähes kaikki tontit on mahdollista myös vuokrata, jolloin rahaa säästyy 
rakentamiseen

• Löydä unelmiesi tontti: laatumaa.fi
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Liike- ja hotellitontteja 
yrityksille ja sijoittajille
• Tavoitteenamme ovat yrittäjiä palvelevat ratkaisut ja tarvittaessa 

räätälöimme yhdessä toimivan maankäytön ratkaisun
• Valikoimassamme on myös yli sata valmista kohdetta
• Kärkikohteitamme ovat

Ruka, Saariselkä, Levi, Luosto

Hossa, Mathildedal, Pistohiekka, Vahermanjärvi, Kalevankangas

• Tutustu kohteisiin ja toimintaan: laatumaa.fi
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• Hallinnoimillamme valtion mailla on asennettuna 
lähes 150 tuulivoimalaa eli noin 500 megawattia 
(Loviisa II) tuulivoimaa vuoden 2021 päättyessä 
(luvussa ovat mukana myös vuokrakohteet) 
(04/2022)

• Voimalat tuottavat sähköä 1 000 GWh, se vastaa 
noin 75 000 sähkölämmitteisen omakotitalon 
energiankulutusta

• Valtion maa- ja merialueilla on arviolta 6 500 MW 
hankekehityspotentiaali lähivuosille. Tämä on 
verrattavissa neljän Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön 
nimellistehoon

• Omien ja yhteistyöhankkeiden lisäksi vuokraamme 
valtion maa-alueita muiden toimijoiden 
hankkeisiin

• Metsähallitus jää aina valtion alueiden 
vuokranantajaksi

Tuulivoimahankkeet
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Kaivannaiset
• Kartoitamme aktiivisesti valtion maiden kiviainesvaroja
• Toimimme edellytysten luojana toimiville kiviainesmarkkinoille, emme 

itse jalosta tai toimita kiviaineksia loppuasiakkaille
• Meillä on valmiit luvat myös kiviainesten ottamiseen merestä esim. 

betoniteollisuuden tarpeisiin.

• Vihreä siirtymä lisää kaivannaisten tarpeita
• Valtion mailla tai niiden läheisyydessä on useita suuria kaivoshankkeita
• Noin 10 vuoden tähtäimellä Suomeen avattaneen 1-2 suurta kaivosta ja 

lisäksi joitakin pienempiä
• Kaivokset tarvitsevat myös mm. kiviaineksia, puuta, kaavoitusosaamista
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Maankäyttöä eri tarpeisiin
• Maankäyttösopimukset

Maakauppa, vuokraus, käyttöoikeudet, suostumukset, luvat

• Kiinteistöhallinta
Kiinteistöhallinta ja kaupan jälkityöt

Karttapalvelut ja omaisuudenhallinta

• Valtiosektorin palvelut
Yhteistyö Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Senaatti 
Kiinteistöjen ja Väylän kanssa

Hallinnansiirrot, valtioperinnöt yms.
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Luonnonsuojelualueverkoston 
hoitaja luonnon ja ihmisten 
hyväksi
• 41 kansallispuistoa, yli 1 miljoona hehtaaria. 

Hoidossa koko Suomen luonnonsuojelualueverkosto
(taseessa hoidettavia alueita on 4,5 miljoonaa ha). 

• Kansallispuistojen käyntimäärissä on saavutettu 
uusi pysyvästi korkeampi peruskäyntimäärätaso. 

• Luontopalvelut on Helmi-ohjelman merkittävin toteuttaja 
suojelualueiden hoitajana. 

• Digipalveluja ja -järjestelmiä kehitetään: 
asiakaspalvelu paranee, tiedon taso paranee 
ja kustannustehokkuus edistyy.
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Kansallispuistojen käyntimäärät jatkuvassa kasvussa
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Metsähallituksen Eräpalvelut

• Vastaa kalastus- ja metsästysasioista sekä 
erävalvonnasta valtion alueilla.

• Tarjoaa eränkäyntimahdollisuuksia myöntämällä 
erälupia.

• Eräluvilla ei tehdä voittoa vaan hoidetaan 
elinympäristöjä.

• Järjestää eränkäyntimahdollisuuksia myös niille, joilla 
sellaista ei muuten olisi.

• Edistää eränkäyntimatkailua erälupien avulla ja myöntää 
kaupallisen kalastuksen lupia. 

• Kerää valtion kalastonhoitomaksun maa- ja 
metsätalousministeriölle.



www.metsa.fi @metsahallitus_forststyrelsen @metsahallitus
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