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Monimetsä
2016-2018

Monimetsä-hanke on 
selvittänyt, kehittänyt ja 
vienyt käytäntöön 
toimintamalleja, joiden 
avulla metsänomistajalle 
palveluita tarjoavat ja 
toteuttavat toimijat voivat 
edistää metsänkäytön 
kestävyyttä sekä 
talousmetsien 
luonnonhoidon laadun 
paranemista.



Kaksi keskeistä toimintamallia, joiden laaja 
käyttöönotto varmistaa, että metsätaloudessa 
pystytään toteuttamaan hyvää luonnonhoidon 
tasoa
1. Metsänomistajan omien luonnonhoitotavoitteiden selvittäminen kytketään 
osaksi hakkuiden ja metsänhoitotöiden suunnittelua, jolloin toteuttajat voivat 
suositella hänelle sopivia luonnonhoidon keinoja. Luonnonhoidon tarkistuslista 
ja sen käyttöönottokoulutus tukevat tämän toimintamallin jalkautusta. 

2. Luonnonhoitoon liittyviä paikkatietoaineistoja hyödynnetään aktiivisesti, 
jotta luonnonhoidon neuvonta, suunnittelu ja toteutus pystytään 
kohdentamaan tehokkaasti. Luonnonhoidon paikkatietoaineistot on koottu 
palveluun, josta ne ovat helposti toimijoiden löydettävissä ja hyödynnettävissä.
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Käytännön 
vaikutukset?



1. Tutkimusten mukaan valtaosa metsänomistajista suhtautuu 
myönteisesti monimuotoisuuden turvaamiseen. Monimuo-
toisuustoimenpiteiden lisääminen voi siis perustua maan-
omistajien tavoitteiden kuunteluun ja käytäntöön vientiin. 

2. Monimetsä-hankkeen toimet ovat lisänneet mukana olleiden 
metsäorganisaatioiden valmiuksia vastata asiakastarpeisiin, 
jotka koskevat ympäristöasioiden mahdollisimman hyvää 
huomioon ottamista hakkuissa ja metsänhoidossa. 

3. Metsäorganisaatioilla on kannustin ottaa kehitystyön 
tulokset käyttöön, koska ne parantavat metsänomistaja-
asiakkaiden palvelua.

Luonnonhoidon edistämisessä 
vallitsee win-win tilanne
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Jatkoajatukset



Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 
Suuntaviivoja vuosille 2019-2022

1. Metsänomistajat otetaan hankkeen toimenpiteiden suoraksi kohderyhmäksi. Lisätään 
metsänomistajien kiinnostusta ja kykyä tunnistaa monimuotoisuuden turvaamisen 
mahdollisuuksia ja toteutuskeinoja omissa metsissään ➔ luonnonhoidon valtavirtaistaminen.

2. Ratkotaan tiedonkulun esteitä ja lisätään paikkatiedon hyödyntämistä luonnonhoidon 
keinojen valinnassa ja kustannusvaikuttavassa kohdentamisessa ml. digitaalisten 
metsänhoitosuositusten hyödyntäminen. 

3. Lisätään urakoitsijoiden ja käytännön työntekijöiden osaamista työmaasuunnittelussa, 
työnjohdossa ja toteutuksessa niin, että luonnonhoidolle asetetut tavoitteet saavutetaan.

4. Kehitetään metsätalouden julkisten hallinto-, tuki- ja neuvontajärjestelmien vaikuttavuutta 
luonnonhoidon edistämisessä.

5. Kehitettävät työkalut ja toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi organisaatioiden 
järjestelmiä ja arkityötä, jolloin niiden käyttö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.
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2019
Toimenpiteet
Kokeillaan metsänomistajille
suunnattuja aktiviteettejä

• Laatuloikka luonnonhoitoon –
lenkit

• Säästä, hoida ja suojele 
metsäluontoa –
webinaarisarja

• Talousmetsin luonnonhoito -
testi, millainen luonnonhoitaja 
olen?

• Jatkotoimenpiteiden selvitystä 
ja priorisointia

• Viestintää

Toteutus MMM:n rahoituksella.



Tavoitteena vesistöjen tilan ja metsäelinym-
päristöjen ekologisen laadun paraneminen
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Koulutus

Metsään.fi

Webinaarit

Mobiili-
palvelut

Neuvonta

Paikka-
tieto-
työkalut

Materiaalit

Viestintä Oppimis-
ympäristöt

Metsän-
omistajat

Metsätoimi-
henkilöt

Kaivinkone-
urakoitsijat

Metsäkoneen-
kuljettajat

Metsäalan 
opettajat

Metsäalan 
opiskelijat

Metsätyön-
tekijät

Talousmetsien 
luonnonhoidon 
keinovalikoiman  
käyttö laajenee 
ja vakiintuu 

Paikkatietoa 
hyödynnetään 
toimenpiteiden 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa
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Kiitos!

#monimetsä


