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Kansallinen metsästrategia määrittelee
metsäpolitiikan linjaukset
– vuorovaikutuksessa lukuisten muiden politiikkojen
kanssa
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KMS 2025 – visio ja strategiset päämäärät
eivät muuttuneet päivityksessä
Osaaminen on monipuolista
ja vastaa muuttuvia tarpeita

Yritykset uudistuvat ja
uusia yrityksiä syntyy

Hallinto on joustava, vaikuttava
ja asiakaslähtöinen

Metsätalous on aktiivista
ja yritysmäistä

Raaka-aineiden saatavuus
mahdollistaa käytön lisäämisen
ja investoinnit
Kansainvälinen metsäpolitiikka
ja EU-vaikuttaminen edistävät kestävää kehitystä
ja alan toimintaedellytyksiä sekä vahvistavat liiketoimintamahdollisuuksia

Metsäluonnon monimuotoisuus sekä
ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen
kestävyys vahvistuvat

3

Monimuotoisuutta koskeva tavoite:
köyhtymisen pysäyttäminen
• KMS 2025 tavoittelee luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä vuoteen 2020
mennessä ja luonnon monimuotoisuudelle suotuisan tilan varmistamista vuoteen 2050
mennessä
• Tavoite on sama kuin kansainvälisissä, EU:n ja kansallisissa biodiversiteettiä koskevissa strategioissa
• KMS 2025 tukee näiden strategioiden toimeenpanoa talousmetsien osalta

• On selvää, että tavoitteeseen ei päästä vuoteen 2020 mennessä
• Lajien uhanalaistuminen metsissä ja perinneympäristöissä kokonaisuutena hitaampaa kuin tuntureilla ja
soilla
• Metsissä on negatiivisia muutoksia yhä enemmän kuin positiivisia; luonnonhoidon on kuitenkin arvioitu
vaikuttaneen positiivisesti
• Uhanalaisuusarviointien tuloksia pitää analysoida tarkemmin, jotta toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein

• Kun monimuotoisuutta koskevat kansainväliset ja kansalliset tavoitteet on päivitetty, ne
otetaan KMS 2025:n tavoitteiksi
• Puun käytön lisääntyessä tarvitaan nykyisten monimuotoisuutta turvaavien toimenpiteiden
vahvistamista sekä uusien keinojen kehittämistä ja käyttöön ottoa.
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Monimuotoisuuden turvaamisen
keinot metsissä
Talousmetsät

Suojelualueet

MMM:n hallinnonalalla  KMS 2025:n painopisteenä

YM:n hallinnonalalla  biodiversiteettistrategian
painopisteenä

• Talousmetsien luonnonhoito osana
jokapäiväistä toimintaa
• Metsälaki, Kemera
• Metsänhoidon ja luonnonhoidon suositukset,
ml. metsänkäsittelyn monipuolistaminen
• Kehittämistyötä tehty, mm. Monimetsähanke

• Luonnonhoitohankkeet

• Suojelualueiden määrä
• Luonnonsuojelulaki
• METSO-ohjelma

• Suojelualueiden laatu  ennallistaminen
• Markkinaperusteiset mallit?
• Esim. luontoarvopankit?

• Sisältyvät METSO-ohjelmaan

• Markkinaperusteiset mallit
• Sertifiointi (PEFC, FSC)
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Metsästrategiaa toteutetaan
strategisilla hankkeilla
Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon
monimuotoisuus – strateginen hanke
- Talousmetsien luonnonhoito nykyistä
vaikuttavammaksi ja kiinteämmäksi osaksi
jokapäiväistä metsänhoitoa
- Paikkatieto ja uudet sovellukset mahdollistavat
metsäluonnon monimuotoisuuden, puuntuotannon
ja muiden ekosysteemipalveluiden
yhteensovittamisen
- Metsäpuiden geenivaroista huolehditaan
- METSO-ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään
Monimuotoisuus mukana myös useassa muussa
strategisessa hankkeessa, mm. Metsätieto ja alustatalous,
Osaaminen ja koulutus, Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
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Tarvitaan monipuolista hanketoimintaa
ja toimijoiden aktiivisuutta
• Otetaan käyttöön Monimetsä-hankkeessa kehitetyt toimintamallit, joilla edistetään metsänomistajien tavoitteiden mukaista
luonnonhoitoa ja paikkatietoaineistojen käyttöä  Toimijoiden aktiivisuus keskeistä
• Edistetään järeän ja kuolleen puun määrän ja lehtipuuosuuden lisäämistä sekä tulen käyttöä talousmetsissä  Toimijoiden
aktiivisuus keskeistä
• Lisätään metsänomistajien tietotaitoa ja kysyntää luonnonhoidolle  Käynnistetään Monimetsä 2 -hanke (2019-2021)
• Jatketaan kustannusvaikuttavien toimintamallien kehittämistä, tärkeiden kohteiden tunnistamista ja luonnonhoitotoimenpiteiden
optimaalista kohdentamista
• Suunnitellaan MMM:n ja YM:n yhteinen T&K-hanke, jossa mm. analysoidaan uhanalaisuusarviointien tulokset, selvitetään
luonnonhoidon menetelmien kustannukset ja hyödyt sekä tarkastellaan mahdollisuuksia laajemman aluetason
toimintamallien kehittämiseen
• Toteutetaan METSO-ohjelman luonnonhoidon kehittämishankkeet sekä yhteistoimintaverkostot, esim. Potentiaaliset
tulvametsät ja metsäluhdat (2019-2021), Lajiturva-hanke (2019-2021)
• Kehitetään luontolaadun seurantaa  Luontolaatu-hanke (2018-2020)
• Kehitetään paikkatietoa osana Metsätieto ja alustatalous -hanketta
• Kehitetään kannusteita osana Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito -hanketta
• Kehitetään osaamista osana Osaaminen ja koulutus -hanketta, mm. koneenkuljettajille suunnattu MonimuotoisuusExperts hanke v. 2019
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Paljon on menossa – ja paljon on tekemistä!
Yhteistyötä tarvitaan!
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