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Metsänhoidon suosituksilla 

tavoitellaan kokonaiskestävyyttä

Metsänhoidon menetelmät 
monipuolisesti käyttöön

Vaihtoehdot syntyvät 
vuoropuhelulla



Tukena päätöksenteossa
- kohderyhmänä metsänomistajat ja 
heitä palvelevat ammattilaiset

• Metsäomaisuuden käytön ratkaisut

• Toimenpiteiden valinnat kullekin kohteelle 

• Toimenpiteiden parhaat käytännöt
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Metsänhoidon suosituksia on laadittu jo yli 30 vuotta
- pohjana tutkimustieto ja käytännön kokemuksen ääni

• Tavoitteena kuvata ajantasaista tietoa metsien käytön 
vaihtoehdoista ja valintojen vaikutuksista.

• Metsänhoidon suositukset ovat maa- ja metsätalousministeriön 
tarjoama palvelu suomalaiselle metsätaloudelle. Suositukset ovat 
osa kansallisen metsästrategian tavoitteiden toteutusta. 

• Suositusten laadinta kokoaa vuoropuheluun laajasti eri toimijoita. 
Valmistelua ja ylläpitoa koordinoi Tapio.
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Erinäisiä metsänhoidon tasoja

”Huippuhyvä” 
metsänhoito

Lainsäädännön mukainen 
metsänhoito

Metsäsertifioinnin 
mukainen metsänhoito
- PEFC / FSC
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Mitä huippuhyvä tarkoittaa?

Metsänhoitoa, joka vastaa 
metsänomistajan tavoitteita
- ja on vielä yleisesti hyväksyttävää

Lainsäädännön mukainen 
metsänhoito

Metsäsertifioinnin 
mukainen metsänhoito
- PEFC / FSC
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Tähtäimessä kokonaiskestävä metsänhoito sekä 
metsistä saatavan hyvinvoinnin kasvu

6

Suositusten tärkeänä tehtävänä on antaa 
metsänomistajalle tietoa, miten hän voi 
metsänhoidon valinnoillaan  vaikuttaa 
kestävyyden eri osa-alueisiin

Kokonaiskestävä metsänhoito muodostuu 
ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen
ja kulttuurisen kestävyyden osa-alueista

Ilmastokestävyydellä (hillintä & sopeutuminen) 
on vuorovaikutus kuhunkin näistä



Metsänhoidon suosituksista tietoa 
metsänhoidosta ja metsien käytön 
eri vaihtoehdoista

• Metsänhoidon suosituksia voi selata maksutta 
verkossa www.metsanhoidonsuositukset.fi

• Metsänhoidon suositusten sisältöjä hyödyntävät 
suoraan digitaalisesti metsäalan sähköiset 
palvelut kuten Metsään.fi ja Kuutio.fi.
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http://www.metsanhoidonsuositukset.fi/


Tällä hetkellä kehityksen painopiste 
on ilmastokestävyydessä

• Iso uudistustyö käynnissä 2020-2022 
Ilmastokestävyys osaksi metsänhoidon suosituksia

• Sopeutumisen keinot ilmastonmuutokseen

• Metsät ilmastonmuutoksen hillinnässä –
vaihtoehtoja toteutukseen 

• Lisäksi uudistettavina ovat mm.

• Kasvatusmetsien harvennusmallit ja kiertoajat

• Metsätuhoriskien hallinnan keinovalikoima

• Tulossa: Ekologista kestävyyttä ja tukevat 
metsänhoidon valinnat
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Seuraa toteutusta verkossa

Lisätietoa

Metsänhoidon suositukset -verkkopalvelu
metsanhoidonsuositukset.fi

Metsänhoidon suositukset -ajankohtaiset
tapio.fi/metsanhoidon-suositukset

Facebook – seuraa keskustelua
facebook.com/metsanhoitosuositukset

Twitter – seuraa ja osallistu keskusteluun
#metsänhoidonsuositukset

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

https://metsanhoidonsuositukset.fi/
http://www.tapio.fi/metsanhoidon-suositukset
https://www.facebook.com/metsanhoitosuositukset
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/usein-kysytyt-kysymykset-metsanhoidon-suosituksista


Twitter: @KalleVanhatalo

Metsänhoidon suositukset, koordinointi


