
Ohjelma 8.9.2021
Avaus 

• Kalle Vanhatalo, Metsänhoidon suositusten koordinaattori, Tapio 
• Tiina Törmänen, Metsänhoidon ilmastoasiantuntija, Tapio 

• johdanto tutkimussynteeseihin 
13.20 Osio I: Luonnonhoidon keinojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen näkökulmasta

• 13.20 Matti Koivula, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
• Säästö- ja lahopuuston kohdentamisen vaihtoehdot ja vaikutukset metsän hiilitaseeseen

• 13.35 Matti Ylänne, senior advisor, Tapio
• Kommenttipuheenvuoro: Metsien luonnonhoidon ja suojelun keinojen vaikuttavuus 

ilmastonmuutoksen näkökulmasta
• 13.45 Osallistujien kommentit kyselyllä  tulosten purku 14.00.
14.15 Tauko

14.30 Osio II: Suojelun keinojen vaikuttavuus ilmastonmuutoksen näkökulmasta

• 14.30 Martin Forsius, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus
• Ilmasto ja biodiversiteettitavoitteiden yhteensovittaminen metsissä

• 14.45 Heli Peltola, professori, Itä-Suomen yliopisto, UEF 
• kommenttipuheenvuoro

• 15.00 Timo Kuuluvainen, dosentti, Helsingin yliopisto
• Metsien häiriöt – tuhoja vai avain ilmastokestävään metsänhoitoon?

• 15.15 Osallistujien kommentit
• 15.45 Loppukeskustelu ja yhteenveto 

16.00 Tilaisuus päättyy 
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Metsien luonnonhoidon ja suojelun keinojen vaikuttavuus 
ilmastonmuutoksen näkökulmasta
Metsänhoidon suositusten tutkijatyöpaja 8.9.2021

Kalle Vanhatalo, metsänhoidon suositusten koordinaattori

Metsänhoidon suosituksilla 
tavoitellaan kokonaiskestävyyttä

Metsänhoidon menetelmät 
monipuolisesti käyttöön

Vaihtoehdot syntyvät 
vuoropuhelulla



Tilaisuuden toteutuksesta

• Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta. 

• Ilmoittautuneille jaetaan tilaisuuden jälkeen aineisto. Alustukset ja yhteenveto 
myös verkkosivulle.

• Alustajien esitykset
• Kyselyiden tulokset
• Tilaisuuden yhteenveto 

• Kommentointi
• Tilaisuuden aikana Teamsin chat kokoajan käytössä 
• Myös ”kättä nostamalla”
• Lisäksi Online-kysely

• Some: #metsänhoidonsuositukset



Metsänhoidon suositukset 
ovat kokoelma metsien 
hoidon ja käytön vaihtoehtoja

• Tarkoitettu metsänomistajien ja heitä palvelevien 
ammattilaisten käyttöön. 

• Laaditaan tutkimustietoon (ja sen näyttöön) 
perustuen. Käytännön kokemuksen ääni on 
tärkeä osa suositusten valmistelua.

• Maa- ja metsätalousministeriön tarjoama palvelu 
suomalaiselle metsätaloudelle, osa kansallisen 
metsästrategian toteutusta. Valmistelua ja 
ylläpitoa koordinoi Tapio. 



Kokonaiskestävyys metsänomistajan näkökulmasta 

• Metsänhoidon suosituksilla edistetään 
kokonaiskestävän ja monipuolisen metsien 
käytön toteutumista. 

• Suositusten tehtävänä on antaa
metsänomistajalle tietoa 

• miten hän voi metsänhoidon valinnoillaan 
vaikuttaa kestävyyden eri osa-alueisiin, 

• ja miten valinnat vaikuttavat hänen 
asettamiensa tavoitteiden toteutumiseen. 
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Lähde: Metsänhoidon suositukset – Metsien kestävän hoidon 
ja käytön perusteet. 2020. Tapion julkaisuja. Tapio Oy

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/metsanhoidon-suositukset-metsien-kestavan-hoidon-ja-kayton-perusteet



Ilmastokestävä metsänhoito 
osaksi metsänhoidon suosituksia 

• Uudistustyö 2020-2022

• Ilmastokestävyys osana metsien käytön 
kokonaiskestävyyttä (hillintä & sopeutuminen)

• Metsänomistajien päätöksentekoon tukea
1. Tilatasolla (mo:n tahtotila ja linjaukset)
2. Kuviotasolla (toimenpidevalinnat)
3. Operaatiotasolla (työohjeet)

• Hillinnän toteutukseen on tulossa tarjolle 
erilaisia tilatason strategioita.
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Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia
perusta koottu 2020

Koonti: 
Ilmastokestävä 

metsätalous

Ilmasto ja 
metsänhoidon 
suositukset –

aloitustilaisuus 12.2.

Katsaus Ruotsin 
kansalliseen 

metsäohjelmaan 
(ilmastokestävyys)

Tutkimuskoonti
Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

Suomessa metsänhoidon 
näkökulmasta 

Ilmatieteen laitos

Tutkimuskoonti
Yhteenveto 

ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista metsänhoitoon 

Luke & SYKE 

Opponoinnit 
tutkimuskoonteihin 

Yliopistot: Helsinki, Joensuu, 
Jyväskylä

Uudet metsänhoidon 
suositusten laadintaa 
ohjaavat periaatteet

Metsänhoidon 
suositusten                   

pyöreä pöytä                                                
(maakunnalliset)

Tutkijakysely
Ilmastokestävyys

Tutkijapaneeli
Ilmastonmuutoksen hillintä

Tutkijapaneeli
Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen

www.tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/ilmastokestava-metsanhoito-taustaraportti/



Erityisesti esillä

• Luonnonhoidon toimenpiteiden (elävät 
säästöpuut, lahopuut, lehtipuuosuus ja 
jakauma, tiheiköt, suojakaistat…) 
hyödyt/haitat/ ilmastokestävyyden 
näkökulmasta

• Metsien kyky sopeutua muutokseen
• Metsien kyky hillitä muutosta

• Suojeluvaihtoehtojen win-win –tilanteet 
(ilmasto, monimuotoisuus, talous ja virkitys) 

Metsien luonnonhoidon ja suojelun 
keinojen vaikuttavuus 
ilmastonmuutoksen näkökulmasta



Ajankohtaista – tulevia tilaisuuksia

• Ruotsinkielisen metsänhoidon suositusten palvelun julkaiseminen 23.9. klo 09-10.30
• Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://tapio.fi/tapahtumat/23-9-2021-rekommendationer-for-skogsvard-pa-

svenska-webbinarium/

• Ajankohtaisseminaari Suometsien uudet ratkaisut 5.10. klo 09-11
• Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://tapio.fi/tapahtumat/5-10-2021-suometsien-hoidon-uudet-ratkaisut-

metsanhoidon-suositusten-ajankohtaiswebinaari/

• Ajankohtaisseminaari, Ilmastokestävä metsänhoito 8.12. klo 9-12
• Varaa jo kalenteriin!



Seuraa toteutusta verkossa
Lisätietoa
Metsänhoidon suositukset -verkkopalvelu
https://metsanhoidonsuositukset.fi

Metsänhoidon suositukset -ajankohtaiset
www.tapio.fi/metsanhoidon-suositukset

Facebook – seuraa keskustelua
https://www.facebook.com/metsanhoitosuositukset

Twitter – seuraa keskustelua
#metsänhoidonsuositukset

Usein kysytyt kysymykset metsänhoidon suosituksista
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset-metsanhoidon-suosituksista



Metsänhoidon suositukset, koordinointi


