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Mitä ovat aidot vaihtoehdot 
metsien käytössä?

Valinnanvapaus – aidot vaihtoehdot – päätökset 

• Biologisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoisia             
– ei vain haavekuvissa vaan käytännössä 

• Taloudellisesti realistisia                                                        
– kannattavia ja kustannuksiltaan siedettäviä

• Metsänomistajan arvomaailmaa, periaatteita ja 
kokonaistavoitteita vastaavia
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Hyvä metsänhoito – mitäs se 
olikaan…mielipidekysymys(kö)?)

Ilmasto.org



Metsäsertifioinnin mukainen 
metsänhoito rajaa pelikenttää

Metsänhoidon suositukset antavat 
”pelipaikkakohtaiset neuvot” 
metsänomistajalle / metsäammattilaiselle

Lain minimitason mukainen metsänhoito               
– määrittää pelikentän rajat, missä toimitaan
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Erinäisiä metsänhoidon tasoja

SRK?

SRK?

SRK?



Erinäisiä metsänhoidon tasoja

”Huippuhyvä” 
metsänhoito 

Lainsäädännön mukainen 
metsänhoito

Metsäsertifioinnin 
mukainen metsänhoito
- PEFC / FSC

Kyllä / Ei

Kyllä / Ei

Omistaja 
ratkaisee

Kriteerit ja indikaattorit

Lakipykälät ja säädökset 

Tavoitteita osoittavat mittarit

…ja niiden toteutumisen seuranta

Kaavoitus



Metsänhoidon vaihtoehdot
– tunnista suunnittelussa kolme päätöksenteon tasoa 

1. Strateginen: omistajan tahtotilan määrittäminen metsänomistuksessa

--> päämääriä, tavoitteita, periaatteita sekä linjaukset pitkälle aikavälille

2. Kuviokohtainen: kohteelle sopivan käsittelyn valinta ja ajoitus 

--> mikä ratkaisu millekin metsiköllä

3. Toimenpidekohtainen: käsittelyn tarkennus, ja ratkaisut toteutuksessa

--> työohje, toteuttajan tekemtä pienpäätökset

Metsänomistajalla on tavallisesti useita tavoitteita metsiensä käytölle. 
Metsäsuunnittelussa nämä yhteensovitetaan parhaalla mahdollisella tavalla --> optimointi



Metsänhoidon vaihtoehtoja voidaan tarkastella erilaisten 
muuttujien kautta – metsätila ja metsikkötasolla
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Näitä yleensä 
katsotaan

Hiilitase noussut 
tärkeäksi

Luonnonhoidon 
valintoja

Virkistyskäytön 
mahdollisuudet



Metsänhoidon suositukset 
ovat kokoelma metsien 
hoidon ja käytön vaihtoehtoja

• Metsänomistajien ja heitä palvelevien 
ammattilaisten käyttöön. 

• Laaditaan tutkimustietoon perustuen. 
Käytännön kokemuksen ääni on tärkeä osa 
suositusten valmistelua.

• Maa- ja metsätalousministeriön tarjoama 
palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. 
Valmistelua ja ylläpitoa koordinoi Tapio. 



Palveluita seurakunnille

• Metsäohjelman laadinnan konsultointi

Metsäohjelma auttaa hahmottamaan seurakunnan 
metsien suunnan ja hyödyntämisen periaatteet. 

• Metsäsuunnitelman hankinnan kilpailuttaminen

Autamme laatimaan tarpeisiinne oikein mitoitetun 
tarjouspyynnön. 

• Hyvien päätösten tueksi metsälaskennat ja –analyysit

Laskelmia ja analyysejä metsätaloutta, puunhankintaa ja 
maankäytön suunnittelua varten

• Metsänhoidon tason riippumaton laadunarviointi

• Osaamista metsistä ja luonnosta –koulutukset

• Seurakuntametsien kartta- ja paikkatietotuotteet 
(Karttakeskus)

Lisätietoa: www.tapio.fi
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http://www.tapio.fi/


Yhteystiedot

Kalle Vanhatalo

040-1921874

kalle.vanhatalo@tapio.fi

Twitter: @KalleVanhatalo

www.tapio.fi
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