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HCV-alueen käsite tulee Suomen FSC-standardista.  

 

HCV-alueella on FSC-standardin kriteerin 6.4.1. 

mukaisia elinympäristöjä laaja-alaisina ja 

yhtenäisinä kokonaisuuksina (esim. Lappi >100 ha). 

 

FSC-sertifioidussa metsässä 6.4.1. elinympäristöt 

on jätettävä metsätalouden ulkopuolelle. 

Metsäsuunnitelmavelvoite varmistaa, että kohteet 

ovat metsänomistajan tiedossa.  

 

Kontrolloitu puu on FSC-sertifioidun alueen 

ulkopuolelta tulevaa puuta, jota saa käyttää FSC 

Mix tuotteiden valmistuksessa sertifioidun puun 

rinnalla. FSC ei salli HCV-alueiden suojeluarvojen 

heikentämistä kontrolloidun puun hankinnassa. 



FSC riskiarvion päätelmänä tarve HCV-
alueisiin kohdistuvien riskien vähentämiseen 

• Riskiarvio toteaa, että Suomen 
metsätaloudessa käytettävät 
riskinhallintamenettelyt eivät riittävällä 
tavalla ehkäise HCV-alueiden 
heikentymistä, koska ei pystytä 
osoittamaan suojelualueiden 
ulkopuolisten talousmetsien HCV-
alueiden sijaintia ja on mahdollista, 
että alueiden suojeluarvot heikentyvät 
metsänkäsittelyissä. 

…the areas with extensive and 
uniform occurrences are only partly 
safeguarded… Legally protected sites 
are generally respected when 
mapped, but non-statutory sites are 
not systematically mapped. The 
location and protection status of the 
uniform and extensive areas cannot 
be determined, and there is a 
potential risk that these sites could 
be damaged by forest management 
activities. 



Puunhankinnassa otettava käyttöön riskiä 
pienentävät kontrollitoimenpiteet 

27.5.2019 alkaen puunostajat 
vähentävät HCV-alueiden 
riskiä arvioimalla jokaisen 
puukaupan yhteydessä, 
kohdistuuko hakkuu FSC:n 
määrittelemälle HCV-alueella. 
Jos kohdistuu, hakkuu 
toteutetaan niin, että HCV-
alueen suojeluarvot eivät 
vaarannu. 

Kontrollitoimenpiteiden 
toteutuksen aputyökaluksi 
paikkatietoanalyysiin 
perustuva tarkistusten 
priorisointikartta 



Tarkistusten 
priorisointikartta 
• Kartan taustalla julkisiin aineistoihin 

perustuva paikkatietoanalyysi  digitaalinen, 
koko maan kattava HCV-tarkistus, jonka 
perusteella valtaosa metsiköistä ei 
todennäköisesti liity HCV-alueeseen. 

• Kartta kohdentaa puunostajien HCV-
tarkistukset niille metsikkökuvioille, joilta 
paikkatietoanalyysi ei sulje pois 
mahdollisuutta, että kuvio on osa HCV-
aluetta. 

• Vähentää moninkertaisesti käsityönä tehtävän 
lisätarkastelun tarvetta verrattuna 
tilanteeseen, jossa vastaavaa työkalua ei olisi 
käytössä. 
 



FSC-luontokohteiden tunnistaminen 
paikkatiedosta 

• FSC-luontokohteiden lista on laaja 
ja monipuolinen  

• Yksittäisen luontokohteen 
vaatimukset eli se, milloin tietty 
luontotyyppi katsotaan FSC-
luontokohteeksi, määritellään 
standardissa luontokohteen 
ominaisuuksiin tukeutuvilla 
reunaehdoilla 

• Esim. monilla luontokohteilla 
tulee olla vähintään tietty määrä 
lahopuuta 



Lahopuuhun liittyviä vaatimuksia erilaisissa FSC-luontokohteissa  
Kalliometsässä, jyrkänteen alla, kankaalla etelässä ja pohjoisessa, lehdossa ja 
luonnontilaisen joen/puron varrella on vaihtelevia vaatimuksia sille lahopuun 
määrälle, jonka täyttyessä kohde katsotaan kriteerin 6.4.1. mukaiseksi 
luontokohteeksi. 
  
”on lahoja mäntymaapuita, keloja” 
” lahopuustoiset alusmetsät” 
”näkyvästi lahopuustoa” 
” lahopuuta yli 5 m3/ ha” 
”lehtilahopuuta yli 5 m3/ha” 
”yli 7 m3/ha vähintään 10 vuoden aikana syntynyttä, 2 lahoastetta, rinnankorkeusläpimitta > 10 cm” 
”yli 10 m3/ha vähintään 10 vuoden aikana syntynyttä, 2 lahoastetta, rinnankorkeusläpimitta > 10 cm” 
” yli 10 m3/ha vähintään 10 vuoden aikana muodostunutta, rinnankorkeusläpimitta > 10 cm” 
” yli 15 m3/ha lehtomainen kangas ja tuore kangas, joko lahoasteluokkiin 1,2 ja 3 tai lahoasteluokkiin 2 ja 3 
jakautuvaa lahopuuta, rinnankorkeusläpimitta > 10 cm” 
” yli 15 m3/ha vähintään 10 vuoden aikana muodostunutta, rinnankorkeusläpimitta > 10 cm” 
” yli 20 m3/ha, muu kuivahko kangas, joko lahoasteluokkiin 1,2 ja 3 tai lahoasteluokkiin 2 ja 3 jakautuvaa lahopuuta” 



Paikkatietoanalyysissä noteeratut 
luontokohteet 

• Vanhapuustoiset ja luontoarvoiltaan erottuvat kallioelinympäristöt 

• Runsaslahopuustoiset kangasmetsät ja turvekankaat 

• Luontoarvoiltaan erottuvat lehdot 

• Luontoarvoiltaan erottuvat rantametsät sekä luonnontilaisten 
virtavesien ja lähteiden rannat 

• Vesitaloudeltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset suot 

• Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kitu- ja joutomaat 

 

 

 

 

 



Kohteet, joiden esiintymisestä ei riittävää 
tietoa avoimessa paikkatiedossa 

• Maankohoamisrannikon metsien 
luonnontilaiset tai 
luonnontilaisen kaltaiset 
kehityssarjat tai yksittäiset 
edustavat kehityssarjan osat 

• Kuusivaltaiset supat ja harjujen 
valorinteet 

• Hakamaat 

 



Analyysissä käytettyjä aineistoja 
• Maastotietokanta 

• Kalliot, jyrkänteet, vesistöt 
luonnontilaisen kaltaiset virtavesiuomat,  
lähteet 

• Ojikot, rakennukset, pellot 
sakkoaineistona 

• SYKEn aineistot 
• Zonation metsäanalyysi 

• Lahopuutodennäköisyys 
• Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot ja 

louhikot 
• SSTO kohteet 
• Luonnonsuojelualueet 
• Metsäkasvillisuusvyöhykkeet 

 

• Luken aineistot 
• VMI puusto- ja kasvupaikkatieto, 

maaluokkaluokittelu 

• Metsäkeskuksen aineistot 
• Kuviotieto 
• Monimuotoisuuskoodi 40-49, Kemera 

ympäristötukialueet  
• Metsänkäyttöilmoitukset, Kemera 

toteutusilmoitukset sakkoaineistona 

• Muut 
• GFW satelliittiaineisto avohakkuualueet 

sakkoaineistona 
• IFL alueet 
• Valtion maiden suojelukohteet 
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Vaihe 1: Mahdolliset luontokohteet kartalle 



Vaihe 2: Laajat ja yhtenäiset kokonaisuudet esille 

Analyysi on tehty FME-ohjelmistolla, jossa esille nousevien 

luontokohteiden reunaehdot koodataan analyysiin moduuleilla. 

Karttatason käyttäjä näkee 
mahdollisesta HCV-alueesta, minkä 
luontokohdetyyppien perusteella 
alue on muodostunut. 



Analyysin tulokset jaeltu puunhankinnan 
toimijoiden käyttöön 

• Ensimmäiseen analyysiversiosta 
(5/2019) julkaistiin päivitys 
(10/2019), jossa tulosta saatiin 
tarkennettua 

• Suurimmassa osassa leimikoita 
kontrollitoimenpiteeksi riittää 
leimikon vertaaminen 
priorisointikarttaan 

 



Yhteenveto 

• Hakkuusuunnitelmien vertaaminen karttatasoon on 
kustannustehokas kontrollitoimenpide, joka vähentää HCV-alueiden 
heikentymisen riskiä. 

• Tarkistusten priorisoinnin karttataso auttaa puunostajia 
kohdentamaan käsityönä tehtävät HCV-tarkistukset alueille, joilla 
avoimen paikkatiedon perusteella saattaa olla FSC-standardin 
mukaisia luontokohteita laajoina ja yhtenäisinä kokonaisuuksina. 
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