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Mitkä asiat varmistavat, että ilmastokestävät käytännöt tulevat osaksi arjen metsänhoitoa?

Aktiivinen metsänomistajien informointi monitahoisesti ja laajasti

Rahallinen hyöty

Selkeät tutkimukseen perustuvat laskelmat ja niistä johdetutu ohjeet. Sitten viestintää, viestintää, koulutusta 

ja koulutusta. 

Selkeitä ohjeita perusteluineen ja ammattilaisten käytäntöön soveltamista.

Tarpeeksi yksinkertaiset suositukset, jotka metsänomistajat ymmärtävät ilman metsäneuvojan apua. 

Metsäneuvojan tehtävänä on tunnistaa kohteet ja yhdistää suositukset kohteisiin.

Taloudelliset vaikutukset tulee olla täysin selviä.

Käytäntöön helposti sovellettavaa tietoa. Ei auta, että on tutkimusta vaan miten sen voi jalkauttaa 

todelliseen omaan metsään ja miten metsäammattilaiset, taimikonharventajat, hakkuiden tekijät, 

puunostajat, neuvojat ym. osaavat soveltaa tietoa ja vastata kysymyksiin. Tietoa on edelleen vaikea löytää 

Metsänomistajien kanssa työtätekevien asiantuntijoiden tieto ja taito tällä tasolla. 

Raha, jota pitää saada maailmalta! Toisten omaisuuden vastikkeeton sosialisointi tai edes pelko siitä on 

Tahto, tieto, toimenpidesuosituksia. 

Koulutukset, seminaarit, webinaarit, digiajan hyödyntäminen, järjestelmät, eri sidosryhmien ja toimijoiden  

- Kouluttamienen ja tiedottaminen alalla toimiville sekä asoista kiinnostuneille.

Koulutetaan ammattilaisia.  Koulutetaan metsänomistajia.  Lähdetään aina liikkeelle metsänomistajan 

tavoitteista, kun mennään kohti suosituksia ja toimenpiteitä.

Metsäalan ammattilaisten osaamisen jatkuva päivittäminen on avainasemassa, sillä he ovat usein 

ratkaisevassa asemassa metsänomistajien päätöksenteon tukena ja lopulta käytännön toimenpiteiden 

toteuttamisessa. Myös metsänomistajien neuvominen ja ilmastokestävän päätöksenteon tukeminen on 

Yleinen paine, ymmärryksen lisääntyminen, tieto siitä, miten ilmastoviisautta voi toteuttaa eri 

toimenpiteiden yhteydessä

Selkeää viestintää ja termien avaamista, viestintää ja markkinointia 

Lainsäädäntö tärkeimpänä. Sertifikaatit toisena, mutta niihin liittyen viherpesun erottaminen todellisuudesta 

on erittäin vaikeaa.

Koulutukset ja annetaan tietoa riittävästi. Kerrataan niitä asioita.

MH-suositusten riittävä viestintä (tietoisuus) >jalkautus ja koulutus toimijoille ja metsänomistajille. Edellyttää 

eteenkin Metsäkeskuksen aktiivista roolia. Myös etujärjestöt ja kaikki toimijat on saatava mukaan.

- kovempi lainsäädäntö

- tutkimustietoa metsänomistajille

- metsäteollisuuden uudet innovatiiviset tuotteet: pois kuutioiden tuotannosta 

Case esimerkkejä ja tarinoita miten metsissä ja ihan yksittäisillä kuvioilla on tehty . Vaikuttajamarkkinointia.

Koulutuksia metsänomistajille.

Metsänomistajalle tulee kyetä selvittämään ymmärrettävästi mitä ovat eri vaihtoehtojen 

kokonaisvaikutukset erilaisissa kohteissa ja mitä ne vaikuttavat hänen tavoitteisiinsa metsienkäytölle. Näissä 

Metsäammattilaisten kautta ja tiedottamalla metsänomistajille muissa kuin metsäalan kanavissa.

Katastrofit kuten myrsky- ja hyönteis- sekä kuivuustuhot, kun niiden ilmaantuessa tiedostus pitää esillä, että 

nämä tuhot on itse aiheutettuja.

Neuvonnan avulla tiedon välittäminen metsänomistajille. Käytännön vaihtoehtojen kertominen 

Metsien eri käyttömuotojen ja tavoitteiden hyväksyminen laajasti yhteiskunnassa. Metsäkeskustelun sävy on 

tällä hetkellä negatiivinen, jossa ei haluta nähdä toisten näkökulmia. Ilmastoviisasmetsätalous on yhteinen 

asia, johon kaikilla metsänomistajilla on annettavaa.

Oikeat ja oikea aikaiset tavoitteen mukaiset toimenpiteet tai toimenpiteiden tekemättä jättäminen.



Kunnissa tai isommilla alueilla voisi olla ideointi ja keskustelutilaisuuksia metsänomistajille miten he yhdessä 

voisivat ajaa ilmastoasiaa.

Metsänomistajien riittävä ymmärrys erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista, ilmastokestäviin ratkaisuihin 

kohdentuva tukijärjestelmä sekä laajat ja monipuoliset mahdollisuudet saada tuloa metsästä muutenkin, kuin 

Tiedottaa alueellisesti mitä metsissä on meneillään. Jos joku suunnittelee jotain toimenpidettä, voisi siihen 

innostaa muita mukaan, jos vaikuttavuus olisi parempi siten.

Mikäli halutaan varmistaa jotain, tulee lainsäädäntöä kehittää. Vapaaehtoisin toimin ei ole 2000-luvulla 

pystytty pysäyttämään heikentyvää monimuotoisuuskehitystä. Tuskin siis ilmastokestävät käytännöt tulevat 

laajalti käyttöön, kunnes sukupolvet vaihtuvat niin metsäneuvojien kuin maanomistajien piirissä.

Metsäammattilaisten kiinnostus aiheeseen ja siihen, että haluaa kouluttaa itseään. Myös julkinen puhe 

aiheesta ylipäätänsä. 

Valmiita työkirjoja metsänomistajille, joihin voisi täyttää omat metsätavoiteet, ilmastoteot jne. 

Tietoa metsänomistajille erilaisten viestintäkanavien välityksellä. Maastoretket ja -käynnit ovat keino jakaa 

tietoa ilmastokestävyydestä,

Tietoa on jo aika paljon, ja valinnanvapautta on myös.

Nyt kannattaisi kuitenkin painottaa myös sitä, että valinnanvapautta ei ole loputtomasti.

Pitäisi tarkentaa, että valinnanvapautta on päätöksenteossa, mutta kun jotain on päätetty, niin pitäisi kulkea 

sitä polkua eteenpäin, ja valitulla polulla pitäisi pysyä ja polun vaatimat päätökset pitäisi myös tehdä. 

Asioiden vieminen käytäntöön, jotta niistä tulee arkista toimintaa. Vertaa esim. säästöpuuryhmien 

jättäminen. Aluksi niitä ihmeteltiin, mutta nykyään ne ovat itsestäänselvyys.

Metkan muutos tukemaan konkreettisesti hiilinielujen vahvistamista. Taimikonhoitoon vaihtoehdoksi 

"puolihoito", jossa jäisi 3000 kpl/ha ja saisi pienen hiilikompensaation joka korvaisi lievän riukuuntumisriskin. 

Suometsiin myös Metka-tukea jatkuvapeitteiselle ratkaisulle. Yläharvennusten ja kiertoaikojen jatkaminen 

yleiseen käyttöön vaikkapa hiilikompensaation avulla (markkinat voisi hoitaa). Samalla metsänomistajalle 

pitäisi laskea, että usein myös taloudellinen kannattavuus paranee (kuten metsänhoidon suosituksissa jo 

pitkään on ollutkin esimerkkejä). Käytännössä monet toimijat eivät usko kannattavuuden paranemiseen.

Metsäammattilainen osaa ohjata ja neuvoa metsänomistajaa. Tieto helposti saatavilla esim. netistä. 

Rahallinen korvaus tarpeeksi suuri metsänsuojelusta. Syllistävä informointi jätettävä pois puheista, vaan 

kannustavaa ja tukevaa ohjausta metsänomistajille. 

Helppous, kustannustehokkuus, koulutus, yleinen ilmapiiri ja metsätalouden hyväksyttävyyden paraneminen 

ilmastoviisaita käytäntöjä lisäämällä.

Metsäammattilaisten koulutus ja sitä kautta entistä parempi ymmärrys monitavoitteista metsänomistuksesta

Metsänhoidon suositusten kouluttamisessa metsäasiantuntijoille kannattaa hyödyntää valtion, 

Metsähallituksen tieto-taitoa ilmastokestävästä metsätaloudesta. Pääsääntöisesti valtio on ilmastoasioissa 

Neuvojien riittävä osaaminen ja oikea asenne, metsänomistajien tietoisuuden lisääminen, asiat viedään 

käytäntöön asti ja läpi koko toteuttajaketjun,  suosituen edistäminen viedään kiinteäksi osaksi 

toiminnanohjausta, paikkatiedon hyödyntääminen suunnittelussa. Nämä kaikki edellyttävät riittäviä 

Eri toimijoiden ja metsänomistajien koulutus ja tietoisuuden lisääminen. 

Lainsäädännöllä. Ja rahoituksella METKAn kautta.

Käytäntöjen perustelut kerrotaan.  Sitten koulutus, webinaarit, yms.

Tutkittu puolueeton tieto. Osaavat ammattilaiset metsäsektorilla. 

Rahalliset kannustimet metsänomistajille, hiilelle on saatava hinta. 

Lisätietoa: http://www.metla.fi/aikakauskirja/full/ff16/ff163157.pdf 


