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Metsähallitus – edelläkävijä vihreillä 

markkinoilla 
     

Vihreät markkinat? 

• luonnonvarojen kestävä ja kannattava käyttö 

• puun käyttö eri muodoissaan (uusiutuvana 

raaka-aineena, energiana, hiilen sitomisessa) 

• monimuotoisuuden suojelu 

• monikäyttö- ja ekosysteemihyödyt  

• uusiutuva energia 

 

• Näihin liittyvä osaaminen ja palvelut 
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Metsähallituksen hallinnoimat maa- ja 

vesialueet 2014 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Talouskäytön piirissä metsämaata 3,5 milj. ha  - 38% 

Kitu- ja joutomaata (ei metsätaloutta) 1,4 milj. ha - 16% 

Suojelualueita, erämaita ja muita alueita 4,2 milj. ha - 46% 

 Maa-alueita yhteensä 9,1 milj. ha 

Yleiset vesialueet 3,4 milj. ha 

Yhteensä 12,5 milj. ha 

Metsämaan omistus Suomessa 

Valtio (Metsähallitus) 

Yhtiöt 

Muut  

Yksityiset metsänomistajat 



Ekosysteemipalvelut maisemassa 
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Kalat 

Matkailuympäristö 

Metsä terveyden lähteenä 

Aurinkoenergia 



Ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto 

• Tavallisesti useita 

ekosysteemipalveluita 

tuotetaan samoilla alueilla   

- yhteistuotanto 

 

• Alueen maankäyttömuoto 

määrittää 

ekosysteemipalveluiden 

painotuksen  
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Mitä ekosysteemipalveluita missäkin…? 

Suojelualueet 

• painopiste tuki-, kulttuuri- ja 

säätelypalveluissa 

• tuotantopalveluiden rooli jää 

vähäisemmäksi 

– metsätaloutta ei harjoiteta  

– metsästys on useilla alueilla kielletty  
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Mitä ekosysteemipalveluita missäkin…? 
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Suojelualueet 

• kulttuuripalvelut tärkeitä, mutta niitä  

myös rajoitettu 

– luonnossa liikkuminen on monin paikoin 

rajoitettu reiteille 

– luontomatkailun edellytyksiä myös 

rajoitetaan etenkin maastoliikenteen osalta 

 

• suojelualueiden päätavoitteena 

monimuotoisuuden turvaaminen 

• monimuotoisuus pohjana 

ekosysteemipalveluille 



Mitä ekosysteemipalveluita missäkin…? 

Metsätalouden käytössä olevat 

monikäyttömetsäalueet 

• ekosysteemipalvelukäsitteen 

monipuolisin tulkinta 

• tuottavat kaikkia määritelmän 

mukaisia ekosysteemipalveluita 

• painopiste tuotantopalveluissa 

• puu on ylivoimaisesti tärkein  

• samoilla alueilla metsästetään, 

marjastetaan ja sienestetään 

– nämä nykyaikana vahvasti myös 

kulttuuripalveluita 
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Mitä ekosysteemipalveluita missäkin…? 

Metsätalouden käytössä olevat 

monikäyttömetsäalueet 

 

• talouskäytössä olevat metsät 

yleisessä käytössä olevine 

tieverkostoineen ovat laajan 

reittiverkoston pohjana 

 

• retkeilymahdollisuudet 

 

• luontomatkailun edellytykset 
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Metsähallituksen reitit alueittain (km) 

Metsätalous-
alueet 

8600 km 

Retkeily-
alueet 
599 km 

Suojelu-
alueet 

5180 km 
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Ekosysteemipalvelujen turvaaminen - 

ympäristöopas 

• Metsätalouden ympäristöopas 

uudistettiin 2011 

 

• Ekosysteemipalvelut ja 

monimuotoisuus kantavia 

teemoja 

 

• Vuosittaiset seurannat kaikilla 

alueilla 

 

• ISO 14001, PEFC 
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Ekosysteemipalvelut - riistanhoito 

• Riistan elinmahdollisuuksien edistäminen konkreettinen esimerkki 

ekosysteemipalveluista käytännössä - myös monimuotoisuutta 

• Päähuomio metsäkanalintujen elinympäristöissä 

1. Taimikoiden monipuolistaminen 

2. Kasvatusmetsien soveltuvuuden parantaminen 

3. Varvuston turvaaminen 

4. Avainympäristöjen turvaaminen ja lisääminen 

• Tavoitteena ”hallittu hoitamattomuus” 

– Metsäammattilaisten keskuudessa vielä vakiintumaton käsite 
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Ekosysteemipalvelut - vesiensuojelu 

Vesien laadun ylläpito: 

• valuma-aluesuunnittelu 

– toimijoiden yhteistyö 

• turhien töiden välttäminen 

• suojavyöhykkeet 

• kunnostusojitusten toimenpiteet 

• seuranta 
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Metsähallitus ja ekosysteemipalvelut 

• Metsähallitus työskentelee sen hyväksi, että 

yhteiskunta hyötyy valtion maiden ja vesien 

ekosysteemeistä ja ekosysteemipalveluista 

 

• Metsähallituksen työtä on ekosysteemipalvelujen  

– tunnistaminen 

– turvaaminen 

– mahdollistaminen 

– ylläpitäminen 

– hoitaminen 

– parantaminen 

– hyödyntäminen 

– tuotteistaminen 

– vaihtosuhteiden osaaminen 
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Yhteenveto 

 

• Ekosysteemipalvelut tuottavat sekä aineellisia 

luonnonvaroja että maisema- ja virkistysarvoja 
– Arvottaminen?  

 

• Edelläkävijyys: Mitkä toimintamallit 

luonnonvarojen käytössä ja suojelussa luovat 

tulevaisuuden menestystä? 

 

• Erilaisten odotusten yhteensovittaminen 

varmistaa valtion maiden ja vesien monipuoliset 

ekosysteemipalvelut 

 

• Valtion maiden ekosysteemipalvelut tuottavat 

ratkaisuja yhteiskunnan moniin tarpeisiin. 
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www.metsa.fi 

 

antti.otsamo@metsa.fi 


