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Metsähallituksen rooli ekosysteemipalveluiden hoitajana 
 
Metsähallituksen visio on olla edelläkävijä vihreillä markkinoilla. Vihreät markkinat sisältävät 
luonnonvarojen kestävän ja ympäristötietoisen käytön, puun käytön eri muodoissaan, 
monimuotoisuuden suojelun, erilaiset tuotettavat monikäyttö- ja ekosysteemihyödyt, uusiutuvan 
energian sekä näihin liittyvän osaamisen ja palvelut.  
 
Ekosysteemipalvelut ovat ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Vihreät 
markkinat ovat täten vahvasti riippuvaisia ekosysteemipalveluista. Tavallisesti useita 
ekosysteemipalveluita tuotetaan samoilla alueilla. Tällöin puhutaan yhteistuotannosta. Vain osalla 
ekosysteemipalveluista on markkinoilla määräytyvä hinta, mikä tekee ekosysteemipalveluiden 
arvottamisen ja painottamisen haastavaksi. 
 
Metsähallituksen hallinnassa on noin kolmannes Suomen pinta-alasta. Maapinta-alaa on noin 9,1 
miljoonaa hehtaaria, josta 46 % on suojeltu. Metsätalouden käytössä on 38 % maapinta-alasta. 
Näiden lisäksi 16 % on käytön ulkopuolella olevaa kitu- ja joutomaata.  
 
Ekosysteemipalveluiden painotukset vaihtelevat huomattavasti maankäyttöluokan mukaan. 
Suojelualueilla painopiste on tuki-, kulttuuri- ja säätelypalveluissa, kun taas tuotantopalveluiden 
rooli jää vähäisemmäksi: Metsätaloutta ei harjoiteta, metsästys on useilla alueilla kielletty, ja 
luonnossa liikkuminen on monin paikoin rajoitettu reiteille. Myös luontomatkailun edellytyksiä 
rajoitetaan etenkin maastoliikenteen osalta. Suojelualueiden päätavoitteena on monimuotoisuuden 
turvaaminen, mikä osaltaan luo pohjaa ekosysteemipalveluiden säilymiselle. 
 
Ekosysteemipalvelukäsitettä tulkitaan monipuolisimmin metsätalouden käytössä olevilla 
monikäyttömetsäalueilla, jotka tuottavat kaikkia määritelmän mukaisia ekosysteemipalveluita. 
Painopiste näillä alueilla on tuotantopalveluissa, joista puu on ylivoimaisesti tärkein. 
Puuntuotannossa olevilla alueilla metsästetään, marjastetaan ja sienestetään. Nämä aktiviteetit 
perustuvat metsien tuotantopalveluihin, mutta ovat nykyaikana vahvasti myös kulttuuripalveluita. 
Talouskäytössä olevat metsät yleisessä käytössä olevine tieverkostoineen ovat myös laajan 
reittiverkoston pohjana, mikä edistää kansalaisten retkeilymahdollisuuksia ja parantaa 
luontomatkailun edellytyksiä. 
 
Ekosysteemipalveluiden turvaaminen on Metsähallituksen metsätalouden vuonna 2011 julkaistun 
ympäristöoppaan perustana (http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1134). Ympäristöoppaassa 
ohjeistetaan perusteellisesti ekosysteemipalveluiden perustana olevan monimuotoisuuden 
turvaaminen metsien käsittelyssä. Samalla metsien käsittely ohjeistetaan siten, että kaikissa 
metsätalouden toimissa ekosysteeminäkökulma on vahvasti esillä. Puuntuotannon 
perustoimenpiteiden lisäksi painotetaan entistä enemmän riistanhoidon huomioimista 
metsätaloudessa ja systemaattista vesiensuojelun kehittämistä. Ympäristöoppaan toteutumista 
seurataan vuosittain systemaattisella seurannalla, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. Omien seurantojen lisäksi toiminnan taso varmistetaan PEFC-metsäsertifioinnilla 
ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmällä. 
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