
Metsänhoidon suositusten pyöreä pöytä -tapaaminen
Marraskuu 2022 

Yhteenveto: Tarja Ollas



Yhteinen tapaaminen eri alueille

• 24.11.2022, kesto 1,5 tuntia

• Ennakkotehtävänä tutustuminen infolehtiseen Ilmastokestävä metsänhoito

• 13 hlö keskusteluissa mukana
• Yksityisiä metsänomistajia 5 hlö

• Kunta metsänomistajana (ammattilaisia) 7 hlö

• Muita metsäammattilaisia 1 hlö
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Kesto Aihe Tapa

5 min. Tervetuloa Metsänhoidon suositusten pyöreään pöytään (kamerat auki kaikilla)

10 min. Ajankohtaiskatsaus valmisteilla oleviin suosituksiin Kalle Vanhatalo toimii 
tilaisuuden puheenjohtajana ja 
esittelijänä

10 min.

15 min.

Suojavyöhykkeet ja muut vesiensuojelun ratkaisut. Uudistettu keinovalikoima 
ja kuinka ne esitellään suosituksissa.

Pyöreä pöytä ottaa kantaa.

Nora Arnkil esittelee

Vastaaminen kirjoittamalla ja 
keskustelu vastauksista

15 min. Metsänhoidon suositusten sanasto. Toivomanne suositusten käyttöä 
helpottava sanasto on tekeillä. Luonnoksen esittely ja arviointi.

Tarja Ollas esittelee
Vastaaminen kirjoittamalla ja 
keskustelu vastauksista

10 min. Ilmastokestävyyden infolehtinen. Tutustu ennakkoaineistoon, joka esittelee 
tiivistetysti ilmastokestävän metsänhoidon suosituksia. Avautuuko asia, onko 
tyyli ok? Kannustaako perehtymään lisää?

Keskustelu

10 min. Suunnitteilla olevat suositusten sisältöpäivitykset. 
Pyöreän pöydän toiveet

Vastaaminen kirjoittamalla

5 min. Päätössanat. Vinkit podcast-jaksoista ja joulukuun tuloswebinaarista.



Palautteet, oliko tilaisuus aikasi arvoinen?

• 7 vastausta (osallistui 13), keskiarvo 4,4 (asteikko 1-5)

• ”Puhuttiin tulevaisuuteen luotaavista, tärkeistä teemoista, joita sovelletaan käytäntöön jo aivan 

lähitulevaisuudessa. Yksityisenä metsänomistajana haluan olla tietoinen edelläkävijä metsieni hoitajana.”

• ”Hyvin otitte osallistujat mukaan.”

• ”Tärkeä aihe.”

• ”Uskon, että ehdotuksiani otetaan huomioon ja myös kirjoitetaan niistä ehdotelmistani.”
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Suojavyöhykkeet ja muut 
vesiensuojelun ratkaisut. 
Uudistettu keinovalikoima ja 
kuinka ne esitellään 
suosituksissa.



Vesiensuojelu, tulossa olevat suositukset

• Mikä on vesiensuojeluasia, johon hakisit vastausta suosituksista? 
• Suojavyöhykkeille selkeät metrimääräiset rajat ja suojavyöhykkeellä kielletyt ja sallitut toimenpiteet
• Minkälaisissa kohteissa hakkuukäsittelyn tulisi olla vesiensuojelun kannalta erityisen varovaista?
• Ojitetun suometsän ennallistaminen
• Suojavyöhykkeen merkitys luonnolle
• PEFC:n ja FSC:n kriteerit.
• Käytännön ohjeita, eli vyöhykkeen leveydet ja suojavyöhykkeen käsittelyohjeet. Perustelut miksi sv

tarvitaan.
• Suosituksissa voisi ottaa kantaa, missä tapauksissa kunnostusojitushanke edellyttää ilmoitusta ELY:lle ja 

tarkennettua vesiensuojelusuunnitelmaa. Nyt tätä edellytetään hyvin eri kokoisissa hankkeissa 
(hyötyalue 10-400ha).

• Mahdollisimman konkreettiset toimenpide-ehdotukset, kuinka voisin turvata vesistöjen hyvän laadun 
eri tapaukissa, joita voin kohdata suunnitellessani "rantahakkuita".

• Suojavyöhykkeiden leveys ja kasvillisuus-/puustokoostumus suhteessa vesistön ominaisuuksiin, 
toimenpiteeseen, kohteen topografiaan ja maalajiin. Ojitusalueiden vesistövaikutusten hallinta; 
Kunnostusojitus, viivytysaltaiden koko, muoto, rakentaminen jne., pintavalutuskenttien mitat ja siihen 
sama, kuin suojavyöhykkeissä.

• Miten mahdolliset metsänhoito toimenpiteet suojavyöhykkeellä vaikuttavat maa-aineksen 
liukenemiseen vesistöön ja miten näitä liukenemisasioita voisi estää. 
Mitä vaikutuksia on koneiden liikkumisella pienvesistöjen yli?
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Vesiensuojelu, tulossa olevat suositukset

• Arvosana luonnoksesta

• Keskiarvo 7,4 (asteikko 0 – 10)

• Miten esitystapaa voisi kehittää, jotta se olisi mahdollisimman käyttökelpoinen?

• Piirroksia, kuvia, videoita, 360-videot hyvistä ja huonoista esimerkeistä

• Kuvamateriaalia toteutuksista eri olosuhteissa.

• Perustelut tulee esittää tiiviisti. Ei liikaa lakitekstiä ym. 

• Suojavyöhykkeiden mahdollisten hoitotoimien esittäminen ennen ja jälkeen kuvaparein.
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Metsänhoidon suositusten 
sanasto helpottamaan 
palvelun käyttöä



Arvio sanaston luonnoksesta ja kehitystoiveet

• Arvosana luonnoksesta

• Keskiarvo 8,4 (asteikko 0 – 10)

• Mikä lisäisi palvelun hyödyllisyyttä?

• Mahdollisimman kattava sanasto valikoima.

• Esimerkki vaikutti kyllä hyvältä. Toivottavasti sanastosta tulee tarpeeksi laaja.

• Selkeät lyhyet yksiselitteiset kuvaukset kullekin termille

• Hyödyllisyyttä vaikea lisätä. Käytettävyys juuri kuten Tarja sanoi, liika voi olla liikaa. Yksikertainen 
paras. Sanaston alkuun viittaus muiden org. sanastoihin / mistä löytää tietoa muualta?

• Hyvä idea ettei normaalitekstiin lisämerkintöjä. Se heikentäisi luettavuutta.

• Metsien hoidon suosituksissa on paljon ammattitermejä. Tässä voidaan varmaan käyttää myös 
viittauksia suosituksissa oleviin metsänhoito-ohjeisiin. mm tuo alaharvennus on varmaan 
selitetty siellä ohjeissa, eli sille ei silloin tarvitse tehdä sanastoon omaa selitystä. Valtapuusto on 
yksi myös joka pitää selittää. 
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Ilmastokestävä 
metsänhoito –infolehtinen
(tutustuminen 
ennakkotehtävänä)



Keskustelu infolehtisestä

• Tyyli, hyödyllisyys

• Informatiivinen ja selkeä, ei ollut epäloogisuuksia, viesti on selvä. Yllättävänkin paljon asiaa. 4 tekoa on selkeä ja tiivis 
paketti, samoin hillinnän vaihtoehdot. Itseä kiinnosti karttakuvat kasvun kehittymisestä. Voi kiinnostaa metsänomistajaa, 
kun miettii mille puulajille uudistaa.

• Mielelläni jakaisin. Riippuen metsänomistajasta, saa keskusteluyhteyden, miten eri tavoitteita voi tehdä. Kartat avaavat 
keskustelun siitä, miten ilmasto vaikuttaa. Hyvän tuntuinen lehdykkä.

• Erittäin hyvä, tykkään että on hyvin informatiivinen ja selkeä, ei ole kieltä, jota en olisi ymmärtänyt. Voin jakaa eteenpäin.

• Hirveästi tietoa pienessä tilassa. 

• Kokonaisuutena hyvä ja ymmärrettävä dokumentti.

• Hyvä ja tiivis lehtinen!

• Sisältö

• Kartat isompina, niissä paljon sisältöä, johdantoon korjaus

• Pidennetty kiertoaika esiin, painoa hiilen varastointiin, hillinnän tavoite esiin, 2. sivulla laajempi lähestyminen -> alkuun

• Monimuotoisuus tulisi näkyä vahvemmin, sekä sanana että mitä se metsässä tarkoittaa. Tärkeä tekijä metsän 
ilmastokestävyydelle.

• Toiveita muutamiin ilmaisuihin (mm. hajota/hajauta riskiä, terve metsä/puusto ym.)
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Suunnitteilla olevat 
sisältöpäivitykset



Toiveita suositusten kehittämiselle

• Luonnon monimuotoisuuden edistämisen keinot.

• Jatkuvaan kasvatukseen ja poimintahakkuisiin liittyvää sisältöä. Turhan usein saan metsäasiantuntijana tilauksen 
hakkuusta tyyliin "tukit pois". Myös menetelmän riskit on hyvä kirjoittaa auki.

• Kaikessa puhutaan metsän kasvusta ja metsän hoidosta. Näkisin kuitenkin tärkeimpänä myös puhua ja kirjoittaa 
metsämaan puuntuotoskyvystä, maalajeista yleensä. Kaikkein tärkeimpänä pidän hirvi- ja sorkkaeläin haittaa 
metsän kasvatuksessa määrätyillä alueilla. Tästä mielestäni pitäisi saada omat aiheet ellei nämä jo ole sisällytetty, 
tai päivitykset metsänhoidon suosituksiin. 
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Kiitos!


