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Metsäneuvosto 20.6.2018

Monimetsästä onnistumisia 
metsänomistajien palveluun 
ja paremmuutta 
luonnonhoidon 
ratkaisuihin

Timo Vesanto Lauri Saaristo

Suomen metsäkeskus Tapio Oy

11.6.2018Tapio Oy 2

Tutkimus metsänomistajien aktiivisuudesta (PTT raportti 255)

Valtaosa metsänomistajista on monitavoitteisia. 
Monet ovat luontoa ja ympäristöä korostavia. 

Asiakkaista kilpaillaan ja pidetään kiinni sillä, 
että luonnonhoitoasiat hallitaan organisaation 
palveluissa.
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Luonnonhoidon laatu on 
vakiintunut hyvälle tasolle, 
mutta parannettavaa 
löytyy edelleen.

Maanomistajien 
myönteinen suhtautuminen 
luontoarvojen erityiseen 
huomioon ottamiseen 
metsien hoidossa antaa 
toimijoille mahdollisuuden 
panostaa luonnonhoitoon 
yhä useammalla työmaalla.

Monimetsä-hankkeen 
lähtökohtana oli, että keinot 
metsänkäytön kestävyyden 
parantamiseksi löytyvät jo 
metsänhoidon suosituksista. 
Ratkaisu suositusten 
toteutumiseen metsässä on 
asian sopiminen 
metsänomistajan kanssa.
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Tarkistuslista ja neuvontatyökalu -
luonnonhoidosta sopiminen rutiiniksi

Monimetsä-hankkeessa on kehitetty ja kokeiltu 
toimintatapaa, jossa talousmetsien luonnonhoidon 
tärkeimmät keinot otetaan systemaattisesti 
metsäammattilaisen toimesta keskusteluun silloin, 
kun metsänomistajan kanssa sovitaan hakkuiden tai 
metsänhoitopalvelun toteutuksesta. 

Toimintatapa ratkaisee ongelman, jossa hakkuun 
toteuttaja ei voi sopivalla kohteella metsänhoidon 
suositusten mukaisesti panostaa luonnonhoitoon, 
esimerkiksi jättämällä tavanomaista enemmän 
säästöpuita, jos hänellä ei ole tiedossa 
maanomistajan halukkuutta asiaan.
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Tarkistuslista ja neuvontatyökalu -
luonnonhoidosta sopiminen rutiiniksi

Kokeilijat pitivät toimintamallia hyvänä. Ei 
täysin uusi tapa toimia, mutta tarkistuslista 
toimii muistin tukena neuvotteluissa.
Kuinka motivoitunut olet ottamaan pysyvästi käyttöön toimintamallin, jossa 
säännönmukaisesti puukaupasta tai metsänhoitopalvelusta neuvoteltaessa 
selvität metsänomistajalta, haluaako hän antaa hoito- ja hakkuutöiden 
toteuttajalle luvan ottaa luontoarvot ja vesiensuojelun erityisesti 
huomioon?

Esitä arviosi jatkosta, kuinka suurella osalla sopimistasi työmaista 
luonnonhoitoon tullaan panostamaan selvästi vähimmäisvaatimuksia 
enemmän?

11.6.2018Tapio Oy 6



11/06/2018

4

Luonnonhoidon paikkatietoaineistot 
koostettiin karttapalveluun
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Monipuoliset 
paikkatietoaineistot 
auttavat 
vesiensuojelun ja 
monimuotoisuuden 
turvaamisen 
ratkaisujen 
kohdentamisessa.

Karttapalvelu edistää 
aineistojen käyttöä 
kokoamalla ne yhteen 
paikkaan ja neuvomalla 
käytössä.

Laajavaikutteisia luonnonhoitokeinoja 
kehitetään monissa hankkeissa

• Digiriistametsä

• Hydrologia, Freshabit ja Paahde LIFE

• Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla

• Lisää lahopuuta talousmetsiin

• Vierimetsät ja tekopökkelöt

• Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla

• Lisää vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta suojavyöhykehakkuisiin

• Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmasta
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Monimetsä-koulutuskiertue käynnissä

• Kohderyhmänä metsäammattilaiset
• 22 koulutusta ympäri Suomen
• Takana 7 tilaisuutta ja n. 290 

tyytyväistä osallistujaa (palaute k.a. > 
4/5)

• Osallistujille eväitä toimia 
metsänkäytön kestävyyden ja 
asiakastyytyväisyyden paranemiseen 
johtavilla tavoilla
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Seuraa 
Monimetsää!

Twitter: #Monimetsä
Instagram: 
Metsänhoitosuositukset
Facebook: Hyvän 
metsänhoidon suositukset
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https://www.metsakeskus.fi/monimetsa-hanke

http://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/talousmetsien-luonnonhoito/


