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Kulttuurihistoriaa

Vuodesta 1969 alkaen maatalouden ylituotannon vähentämiseksi 
peltojen metsitystä 



Potentiaalisesti 
”metsitystukikelpoinen” joutoalue

• Joutoalue
• Ei maatalouskäytössä
• Ei metsätalouskäytössä 
• Ei myöskään ”vajaatuottoista” metsätalouden käytössä olevaa 

aluetta

• Metsätalouskäyttöön ottamista ei rajoita merkittävästi alueen muun 
merkityksen turvaaminen kuten

• Luonnon monimuotoisuus
• Kulttuuriperintö, maisema

• Puuntuotantoon soveltuva
• Vesitalous kunnossa
• Maaperä mahdollistaa metsämaata vastaavan puuston kasvun

• Pinta-ala vähintään 0,5 ha



EI potentiaalisesti 
”metsitystukikelpoinen” joutoalue

• Metsätalouskäytössä

• Aktiiviviljelyssä oleva pelto

• maatalouden tukijärjestelmässä oleva pelto

• Muut arvot/käyttö puuntuotantoa tärkeämpiä

• Ei puuntuotantoon kelvollinen

• Liian märkä tai esim. tulva-alue

• Metsämaata huonompi kasvupaikka esim. kivikkoinen ja kallioinen

• Pinta-ala alle 0,5 ha
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Ei ole saanut 

maatalouden 

tukea 2014 

jälkeen

Kuva: M. Lumperoinen
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jälkeen

Kuva: M. Lumperoinen



Ei ole saanut 

maatalouden 

tukea 2014 

jälkeen

Kuva: J. Hytönen



Niitetty vuosittain, 

viljelystä 15 

vuotta

Valtakunnallisesti 

arvokas 

maisema-alue

Kuva: A. Matila



Hoitamaton 

perinne-

biotooppi

Kuva: Katja Raatikainen



Hoitamaton 

perinne-

biotooppi

Kuva: Katja Raatikainen



Onko jo 

metsätalouden 

maata?

Kuva: M. Isoniemi



Ohutturpeinen 

suonpohja

Turvetuotanto 

päättynyt

Kuva: J. Issakainen
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Paksuturpeinen 

suonpohja,

20 vuotta 

turvetuotannon 

päättymisestä

Kuva: J. Hytönen



Paksuturpeinen 

suonpohja

Turvetuotanto 

päättynyt

Kuva: M. Isoniemi



Paksuturpeinen 

suonpohja 

Turvetuotanto 

päättynyt

Vesitaloudessa 

haasteita puun 

kasvatukselle

Kuva: M. Isoniemi



Ryhmätyö 
Työskentelyn tavoitteena on valita kolme tärkeintä asiaa ryhmän 
aiheesta maanomistajan palvelun rakentamiseksi  = luoda sujuvaa 
hallintoa käytännön toteutusta varten. Asia voi olla esimerkiksi 
valmisteltava toimenpide tai toimintamalli. Lisäksi esittäkää 
perustelut valinnoille. 

Ryhmien aiheet:

1. Metsäkeskuksen ja ely-keskuksen yhteistyö ja roolit metsityksen 
ohjaamisessa

2. Monimuotoisuus-, maisema- ja kulttuuriarvojen huomioon 
ottaminen tuettavan kohteen valinnassa

3. Vesitalous, rikkakasvit ja jälkityöt metsitettävillä joutoalueilla

Ryhmätyön 30 minuuttia: ryhmäkeskustelu 20 min, kolmen 
tärkeimmän asian valinta ja perustelut valinnoille 10 min 

Ryhmätöiden purku: (4 min/A-ryhmä ja 4 min/B-ryhmä + keskustelu 
10 min) jokainene aihe



Kiitos
• ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA

www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi
www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus


