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Metsien monimuotoisuudesta ja 

tehokkaasta käytöstä 
Suunnittelija Ninni Mikkonen 

Suomen ympäristökeskus 
Tapahtuma: Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry.:n iltatilaisuus 

 

Esityksen tekemiseen ovat osallistuneet: Ninni Mikkonen, Kimmo Syrjänen 

 

 



• Suojeluarvojen 

priorisointikarttojen 

suunnittelija ja vuodesta 2010  
• metsä- ja suo -analyysejä vuodesta 2012 

• Työpaikka: Suomen 

Ympäristökeskus SYKE  
• ennen Metsähallitus ja Helsingin yliopisto 

• Projekti: Ekologinen 

päätösanalyysi 

yhteiskunnallisen 

päätöksenteon tukena  
• osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa 

• Koulutus: biologi, ekologi 
• Töissä tarvittavat taidot: Zonation-osaaminen + 

vuorovaikutustaidot, (metsä- ja suo) ekologia, GIS-taidot, 

ympäristöpolitiikka, suojelubiologia 
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Kuka minä olen? 
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Illan kulku 

1. Suomen luonto 

2. Metsätalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

3. Suomen suojelualueverkosto 

4. Miten monimuotoisuuden voi huomioida 

metsätaloudessa? 

5. Metsien monimuotoisuusohjelma METSO 

6. Metsälain arvokkaat elinympäristöt 

7. Erilaisten monimuotoisuutta tukevien toimenpiteiden 

kustannukset ja hyödyt 

8. Metsään.fi -palvelu ja ”mahdollinen METSO-kohde” 

9. METSO-valintakriteerit 
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51,8 % 

6,4 % 

8,3 % 

8,8 % 

13,4 % 

11,2 % 

Suomen koostumus (kokonaispinta-ala 390905 km) 

metsämaa

kitumaa

joutomaa

makean veden alueet

merialueet

muu maa (rakennettu)

Lähde:  

metsämaa, kitumaa, joutomaa: Luke VMI 11 

loput Maanmittauslaitos 

Metsämaa 

ja kitumaa 

yht  58,2 % 
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66,7 % 
8,2 % 

10,6 % 

14,5 % 

Suomen maa-alueiden 
koostumus 

metsämaa

kitumaa

joutomaa

muu maa (rakennettu)
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Matti Seppälä 

 

Luonnonhoidon  

johtava asiantuntija 

En kiellä sitä, että metsätalous on osaltaan 

köyhdyttänyt luonnon monimuotoisuutta. 

Hakkuut ovat vähentäneet lahopuun määrää metsissä, mikä on 

johtanut monien lajien uhanalaistumiseen. 

Maanmuokkaus ja ojitukset ovat tuhonneet metsäkanalintujen 

soidinpaikkoja ja heikentäneet vesistöjen tilaa.  

 
Nämä asiat on tiedostettu ja metsätaloudessa osataan nykyään toimia 

kestävämmällä tavalla. Talousmetsien luonnonhoitoon on olemassa 

paljon kustannustehokkaita keinoja. Luonto voidaan huomioida 

koko metsänkasvatuksen ajalla, aina taimikonhoitovaiheesta 

uudistushakkuuseen.  

 

Tämä onnistuu, kun satsataan kunnolla suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

http://metsaan-lehti.fi/fi/artikkeli/talousmetsissa-luontoa-voi-hoitaa-hakkuiden-rinnalla 



Metsätalous suurin Suomen lajiston 

uhanalaisuutta aiheuttava ja uhkaava tekijä 
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M metsien uudistamis- ja hoitotoimet: toimet, 

jotka eivät sisälly seuraaviin uhkatekijöihin, esim. 

maaperän muokkaus. Uhanalaisuuden syynä = 

metsien käyttö.  

Mp metsien puulajisuhteiden muutokset: mm. 

lehtipuiden väheneminen ja lehtojen kuusettuminen 

Mv vanhojen metsien ja kookkaiden puiden 

väheneminen 

Mk kuloalueiden ja muiden luontaisen sukkession 

alkuvaiheiden väheneminen 

Ml lahopuun väheneminen: lahoavan 

puuaineksen, kuolleiden tai kuolevien puiden sekä 

oksien, laho- ja kolopuiden väheneminen 



Suomesta on hävinnyt 59 lajia pääasiassa 

metsätalouden vaikutuksesta 
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Suomesta on hävinnyt 332 lajia. 

Kuten lajien uhanalaisuuteen, 

myös niiden häviämiseen ovat 

usein vaikuttaneet monet syyt 

yhdessä. Pääasiassa metsien 

talouskäyttöön liittyvät 

metsäelinympäristöjen 

muutokset (vanhojen 

metsien ja kookkaiden puiden 

väheneminen, lahopuun 

väheneminen, metsien 

uudistamis- ja hoitotoimet, 

kuloalueiden ja muiden 

luontaisen sukkession 

alkuvaiheiden väheneminen, 

metsien puulajisuhteiden 

muutokset) ovat yhteensä 59 

lajin (17,8 %) ensisijainen 

häviämisen syy ja yhtenä 

häviämiseen vaikuttaneena 

syynä ne ovat 65 lajilla (kuva 

10). 



Miksi luonnon monimuotoisuudella on 

väliä? 

Luonnon 
monimuotoisuus on 

elämänehto.  

Elinympäristöjen tai 
”höttömönkijäisten” 
vaarantuminen tai 
uhanalaistuminen 
(jopa häviäminen) 

kertoo, että toimemme 
vahingoittavat elämään 

tarvittavia 
perusasioita.  

Toimimalla siten, että 
luonnon 

monimuotoisuus 
säilyy (sen kaikilla eri 
tasoilla) turvaamme 

sekä oman elämämme 
laadun ja varsinkin 

tulevaisuuden 
elinolosuhteet 
maapallolla.  
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Lajien säilymisen ”pyhä” kolminaisuus 
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L
a

a
tu

 

Saatavilla olevan 

elinympäristön määrä 

Resurssi-

tiheys, pien-

ilmasto jne. 

elinympäristön spatiaalinen 

(verkosto-) rakenne 

Pinta-ala ja laatu 

määrittelevät 

kantokyvyn 

Aggregaatio 

vaikuttaa 

paikallis-

dynamiikkaan 



Yksi keino, mutta 

säilymisen perusta: 

pysyvät suojelualueet 

vaikkakin käyttö voi olla 

erilaista 
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Pinta-ala 

(1 000 ha) %-osuus

Pinta-ala 

(1 000 ha) %-osuus

Pinta-ala 

(1 000 ha) %-osuus

Pinta-ala 

(1 000 ha) %-osuus

Pinta-ala 

(1 000 ha) %-osuus

Pinta-ala (1 

000 ha) %-osuus

MAALUOKAN KOKONAISALA (VMI 11) 20265 2502 22767 3228 198 26193

1A Luonnonsuojelualueet ja 

luonnonsuojelualueeksi varatut alueet 934,2 4,6 521,3 20,8 1455,5 6,4 807,2 25 10 5 2272,6 8,7

1B Muut lakisääteiset suojelualueet, yhteensä 387,6 1,9 542,5 21,7 930,1 4,1 787,7 24,4 14,3 7,2 1732,2 6,6

.1B Muut lakisääteiset suojelualueet, ei hakkuita 230,8 1,1 493,1 19,7 723,9 3,2 749,2 23,2 1,5 0,8 1474,6 5,6

.1B Muut lakisääteiset suojelualueet, varovaiset 

hakkuut mahdollisia 156,8 0,8 49,4 2 206,2 0,9 38,6 1,2 12,8 6,5 257,6 1

1C Määräaikaisesti rauhoitetut suojelualueet 9,8 0 7 0,3 16,8 0,1 5,8 0,2 0,1 0,1 22,7 0,1

1A+1B+1C LAKISÄÄTEISET SUOJELUALUEET, 

YHTEENSÄ 1331,6 6,6 1070,7 42,8 2402,3 10,6 1600,8 49,6 24,5 12,4 4027,6 15,4

2A Talousmetsien erityiset 

monimuotoisuuskohteet, ei metsätalouskäyttöä 152,7 0,8 72,5 2,9 225,1 1 58,2 1,8 1,1 0,6 284,4 1,1

2B Talousmetsien monimuotoisuuskohteet, 

rajoitetuttu metsätalouskäyttö 68,8 0,3 41 1,6 109,8 0,5 77,5 2,4 0,4 0,2 187,7 0,7

2A+2B TALOUSMETSIEN MONIMUOTOISUUDEN 

SUOJELUKOHTEET, YHTEENSÄ 221,5 1,1 113,4 4,5 334,9 1,5 135,7 4,2 1,5 0,8 472,1 1,8

1A+1B+1C+2A+2B SUOJELLUT METSÄT, YHTEENSÄ 1553,1 7,7 1184,2 47,3 2737,2 12 1736,5 53,8 26 13,1 4499,7 17,2

3 LUONTOARVOJEN SUOJELUA TUKEVAT METSÄT, 

muut erityisalueet ja -kohteet, rajoitettu 

metsätalouskäyttö 343,6 1,7 89,8 3,6 433,4 1,9 87,2 2,7 9,4 4,7 530 2

Muu maa

❶+❷+❸+❹

Maapinta-ala, yhteensä

Suojelualueet, talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua tukevat metsät muuttujina suojeluluokka, maaluokka 

ja pinta-ala ja osuus

Metsämaa

❶ ❷

Kitumaa

❶+❷

Metsä- ja kitumaa, 

❸

Joutomaa

❹
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Helsingin Sanomat 30.11.2016 



Metsien monimuotoisuutta voi tukea ja 

säilyttää monin tavoin 

Metsätaloustoimet 

• Hoitamattomuus 

• Metsänhoidossa luonto 

huomioonottaen 

• Lain edellyttämänä: LSL 

ja metsälakikohteet 

Suojelutoimet 

• Pysyvä suojelu 

”museointi” 

• Väliaikainen suojelu 
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METSO 
Metsien monimuotoisuuden 

toimintaohjelma 2008-2025 

16 

harjusinisiipi Kuva:Antti Below 
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METSO lyhyesti 
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• METSOn tavoitteena on pysäyttää suomalaisen 

metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen  

• vuoteen 2025 mennessä 

 
•Luonnoltaan arvokkaiden metsäelinympäristöjen suojelu ja 

talousmetsien luonnonhoito turvaavat harvinaisten ja taantuvien  

lajien sekä luontotyyppien säilymisen Suomessa 

 

•METSOlla voidaan 

samalla edistää luonnon 

virkistyskäyttöä ja 

yritystoimintaa sekä 

huolehtia maisemasta 

myskijäärä karhunputken kukinnossa Kuva: Esko Hyvärinen 



METSO lyhyesti  

•  Etelä-Suomen monimuotoisuusohjelma METSO perustuu 

valtioneuvoston periaatepäätöksiin  vuosilta 2008 ja 2014 

•  Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö toteuttavat 

METSOa yhteistyössä  

•  ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt 

käytännön toteuttajina maakunnissa 

• Metsänomistajat tarjoavat kohteita vapaaehtoisesti 

•  Mukana laaja toteuttajakunta: MTK, Metsäteollisuus, Suomen 

luonnonsuojeluliitto, Metsähallitus, WWF Suomi, 

Metsänomistajien liitot ja metsänhoitoyhdistykset, 

metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäntutkimuslaitos ja 

Suomen ympäristökeskus jne.  
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Kokonaistavoite 96 000 ha (pysyvä suojelu) vajaa 1 % koko 

Suomen metsämaasta – painottuu eteläiseen Suomeen 
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20 

METSOn toteutus suojelukeinoittain ELY:t 



Mikä METSO? 

•  METSOon osallistutaan 

vapaaehtoisesti  

 

• METSO-ohjelman avulla omistaja 

voi saada tuloja metsäluonnon 

suojelusta ja hoidosta 

 

• Ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja, 

joista metsänomistaja voi valita 

omiin tarpeisiinsa sopivimman 
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Runsaslahopuustoinen kangasmetsä  

Kuva: Kimmo Syrjänen 



METSO-ohjelmaan kuuluvat arvokkaat 

elinympäristöt 

•  Lehdot    

•  Runsaslahopuustoiset                                                                

kangasmetsät 

•  Pienvesien lähimetsät 

•  Puustoiset suot 

•  Metsäluhdat ja tulvametsät 

•  Harjujen paahdeympäristöt 

•  Maankohoamisrannikon metsät 

•  Puustoiset perinneympäristöt 

•  Kalkkikallioilla kasvavat metsät 

•  Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 
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Lehdoissa on paljon lajeja Kuva: Markku 

Meriluoto 



METSOn eteneminen käytännössä 
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Maanomis-
taja tarjoaa 
kohdetta 

ELY-keskus 

tai Metsä-
keskus 

 ottaa 
yhteyttä 

Yhteinen 
maasto-
käynti 

tarvittaessa 

Neuvottelut Päätös 

Hakemusten käsittelyaika vaihtelee (n. 2 kk- 8 kk)  

ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt toteuttavat METSOa 



METSO ja pysyvä suojelu 

ELY-keskukset 

•  Kun metsäalue suojellaan pysyvästi, se on poissa 

metsätalouskäytöstä, mutta esimerkiksi virkistyskäyttöä 

suojelu ei rajoita.  

 

• Metsän pysyvän suojelun vaihtoehtoja on kolme: 

• Yksityisen suojelualueen perustaminen 

• Alueen myyminen valtiolle 

• Alueen vaihto valtion maahan 
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Yksityinen suojelualue 

• Yksityisen suojelualueen 

perustaminen soveltuu 

metsänomistajille, jotka haluavat 

säilyttää alueen omistuksen ja 

mahdollisuuden vaikuttaa alueen 

luonnonhoitoon. 

 

• Yksityisen suojelualueen 

rauhoitusmääräykset sovitaan 

aluekohtaisesti yhteistyössä 

maanomistajan kanssa. 
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Saniaiskorpi Kuva: Kimmo Syrjänen 



METSO on hyvä tulolähde 

• Yksityisen suojelualueen 

perustaminen  
 

• Metsänomistajalle korvataan rauhoituksesta aiheutuvat taloudelliset 

menetykset  

 

•  Korvaus sovitaan maanomistajan kanssa, ja se perustuu 

pääsääntöisesti alueen puuston arvoon 

 

•  Korvaus on verovapaata 
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Alueen myynti valtiolle 

• Alueen myyminen valtiolle on 

vaihtoehto niille, jotka haluavat 

luopua suojeltavasta kohteesta 

kokonaan.  

• Kaupan kohteena voi olla 

kokonainen metsätila tai määräala. 

• Metsähallitus vastaa valtion maiden 

hallinnasta ja voi tehdä 

suojelualueilla luonnonarvoja 

parantavia hoitotoimenpiteitä. 

• Kauppahintana käytetään alueen 

käypää hintaa, joka lasketaan 

pääsääntöisesti metsätaloudellisten 

arvojen perusteella 

• Yksityishenkilölle kaupasta saatu tulo on 

verovapaata 
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Suojelualueen läheiset  metsätuhokohteet 

voivat sopia METSOon.Kuva: Kimmo 

Syrjänen 



Alueen vaihto 

•  Alueen vaihto valtion maahan on sopiva vaihtoehto 

metsänomistajille, jotka haluavat suojella kohteen, 

mutta jatkaa toisaalla metsätalouden harjoittamista  

 

•  Vaihtomaiden saatavuus vaihtelee maan eri osissa 
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Majavan tulvittamaa rantametsää Kuva: Timo Soininen 



METSOn määräaikaisen suojelun 

vaihtoehtoja on kaksi: 

• Luonnonsuojelulain mukaiset 

määräaikaiset 

suojelusopimukset (ELY-

keskukset) 20 v 

• Kestävän metsätalouden 

rahoituslain mukaiset 

ympäristötukisopimukset 

(Suomen metsäkeskuksen 

alueyksiköt) 10 v 

• Juuri nyt erittäin heikosti 

rahoitettu 
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20-v: Luonnonsuojelulain mukainen 

määräaikainen suojelu / ELY-keskus 

• Luonnonarvoiltaan merkittäviä METSO-ohjelman 

elinympäristöjä voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain 

nojalla määräajaksi 

 

• Suojelujakson pituus on tavallisesti 20 vuotta. Siihen 

vaikuttavat luonnonarvot ja maanomistajan näkemys.  

 

• Soveltuu etenkin kohteille 

• joiden luonnonarvot muuttuvat nopeasti (esim. puustoltaan 

ja muilta luontoarvoiltaan kehittyvät liito-oravametsiköt tai 

muut lajiesiintymät). 

• sosiaaliset perusteet kuten sukupolvenvaihdos tilalla    
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Kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen 

ympäristötukisopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi 

kerrallaan 

• Tyypillisiä ympäristötukikohteita ovat esimerkiksi metsälain 

suojaamat tärkeät elinympäristöt lähialueineen 

Ympäristötukisopimukset 

/Suomen metsäkeskus 
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Puro lähimetsineen Kuva: Matti Seppälä 
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 Metsätalouden ympäristötuki 

• Laskennan pohjana käytetään kohteelta välittömästi 

hakattavissa olevan puuston määrää 

• Korvausten laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvia 

keskikantohintoja 

• Korvaus on veronalainen 1.1.2012 alkaen  

Luonnonsuojelulain mukainen määräaikainen 

rauhoitus 

• Maanomistajalle korvataan suojelun ajalta aiheutuvan 

taloudellisen hyödyn menetys, arvioidaan 

tapauskohtaisesti 

• Korvaus on verovapaa 

Korvaukset määräaikaisesta 

suojelusta 
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•Luonnonhoito voi olla luonnonarvojen 

ylläpitämistä, lisäämistä tai metsän 

palauttamista luonnontilaisemmaksi. 

 

•Luonnonhoitotyöt suunnitellaan 

yhdessä metsänomistajan kanssa eikä 

hänelle aiheudu hoidosta kuluja. 

 

•Luonnonhoitotöitä voidaan tehdä 

suojeltujen METSO elinympäristöjen 

lisäksi  myös sellaisilla kohteilla, joihin 

ei liity määräaikaista tai pysyvää 

suojelupäätöstä. 

 

Metsäluonnonhoito 

Suomen metsäkeskus 

33 

Harjumetsien hakkuiden yhteydessä voidaan parantaa avoimista 

paahderinteistä pitävien lajien elinmahdollisuuksia. Kuva Lauri Saaristo 
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Esimerkkejä metsäluonnonhoidosta  

• Hoitoa tarvitsevat lehdot 

• esim. jalopuustoiset tai 

lehtipuuvaltaiset 

• Vesitaloudeltaan muuttuneet 

pienvedet  

• lähteet ja purot 

• Ojitetut korvet, letot ja muut 

rehevät puustoiset suot 

 

• Harjujen paahdeympäristöt 

 

• Puustoiset perinneympäristöt 
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Jalopuulehtoa on hoidettu suojelualueella.  

Kuva: Lauri Saaristo 



MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ? 
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Kysy itseltäsi: 

• Haluanko ottaa monimuotoisuuden huomioon metsässäni? 

• Haluanko edesauttaa metsäni monimuotoisuutta? 

• Päätänkö itse, mitä metsässäni tapahtuu vai päättääkö joku muu? 

• Aionko tehdä jotain vai olla tekemättä? 

• Onko metsässäni kohteita, joita ei ole hoidettu kovin intensiivisesti? 

• Onko metsässäni jokin kohde, jonka haluaisin säilyttää? 

• Onko metsässäni alue, jossa voisin käyttää jatkuvapeitteistä 

metsänkasvatusta? 

• Onko jokin laji, jonka haluaisin säilyvän / ilmestyvän metsääni? 

• Onko metsässäni potentiaalia jollekin muullekin elinympäristölle kuin 

talousmetsälle? 

• Aionko tehdä luonnonhoidon toimenpiteitä? 

• Haluanko suojella jotkut alueet pysyvästi? 

• Haluanko rahallisen korvauksen monimuotoisuuden tukemisesta vai 

onko se minulle itseisarvo, josta ei tarvitse maksaa? 
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Selvitä, mitä tiedetään jo 

• Mene kirjaudu metsään.fi –

palveluun ja tarkastele omaa 

metsätilaasi. 

• Katso Luontokohteista, onko 

aineistojen perusteella syytä 

olettaa, että jokin alue maillasi 

olisi uhanalaisen tai 

vaarantuneen metsälajiston 

kannalta arvokas. 

• Mene johonkin karttaohjelmaan 

ja tarkastele metsiäsi ja niiden 

ympäristöä 

• www.retkikartta.fi 

• www.paikkatietoikkuna.fi 

 

 

Metsien monimuotoisuudesta ja tehokkaasta käytöstä / Ninni Mikkonen / SYKE 26.4.2017 37 

http://www.retkikartta.fi/
http://www.paikkatietoikkuna.fi/
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Retkeilyalue 

Metsätalousalue 

Suojelualue 

Jatkuvapeitteinen 

Pihapiirin reuna-alueen hoito 



Metsälain 10 § arvokkaat kohteet 

• Monimuotoisuuden 

säilyttäminen ja erityisen 

tärkeät elinympäristöt 

• Metsiä tulee hoitaa ja käyttää 

siten, että turvataan yleiset 

edellytykset metsien biologisen 

monimuotoisuuden kannalta 

tärkeiden elinympäristöjen 

säilymiselle. 
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Luonnontilaisia tai luonnontilaisen 

kaltaisia kohteita: 

• 1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien 

norojen sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät 

lähiympäristöt 

• 2) suoelinympäristöt: 
– a) lehto- ja ruohokorvet 

– b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet 

– c) letot 

– d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 

– e) luhdat 

• 3) rehevät lehtolaikut,  

• 4) kangasmetsäsaarekkeet,  

• 5) rotkot ja kurut; 

• 6) jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät; 

• 7) hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot 
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Sekapuustoisuuden 

säilyttäminen 

Kustannus 

• Ei suoria tulonmenetyksiä. 

• Kustannusten arviointi vaikeaa 

ja perustuu oletuksiin eri 

puulajien hinnoista kymmenien 

vuosien tai jopa sadan vuoden 

aikajänteellä. 

• Useiden kasvatettavien 

puulajien elinvoimaisena 

pitäminen samassa metsikössä 

vaatii osaamista 

taimikonhoidossa ja 

kasvatushakkuissa. 

Hyöty 

• Tuottavampi metsämaa, sillä 

edullisemmat lämpöolosuhteet ja 

lehtikarike edistävät puuston 

kasvua. 

• Tuhoriski pienenee, sillä metsän 

sienitaudit ja tuhohyönteiset ovat 

usein puulajikohtaisia. 

• Pienemmät eri puulajien 

hinnanvaihteluiden riskit. 

• Metsien muut hyödyt ovat 

suurempia kuin puuntuotannolliset 

hyödyt: mustikka, sienet ja riistalajit 

viihtyvät sekametsissä. 

• Metsäsertifiointikriteerit edellyttävät 

lehtipuusekoituksen säilyttämistä. 
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Vanhojen puiden säilyttäminen 

Kustannus 

• Säästettävän puuston 

hakkuuarvosta saamatta jäävät 

tulot. Jos jätät esim. 5 % 

varttuneista puista metsään 

pysyvästi, valiten taloudellisesti 

vähäarvoisia mutta luonnon 

kannalta arvokkaita puita 

säästöpuiksi, tulonmenetys on 

vähemmän kuin 5 %. 

Hyöty 

• Tuhoriski pienenee, sillä 

vanhoissa puissa pesivät linnut 

syövät tuhohyönteisten toukkia 

ja pöllöt pyydystävät myyriä 

pois taimikoita tuhoamasta. 

• Vanhoista, metsiin jätetyistä 

puista syntyy ajan kuluessa 

lahopuuta,  

• Metsäsertifiointikriteerit 

edellyttävät säästöpuiden 

jättämistä. 
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Lahopuun säästäminen 

Kustannus 

• Lahopuun säästäminen ei 

enimmäkseen aiheuta 

tulonmenetyksiä. Lähinnä 

pystyyn kuivuneilla havupuilla 

on käyttö- ja markkina-arvoa 

energiapuuna. Yksittäisten 

polttopuurunkojen haku 

metsästä on työlästä suhteessa 

hyötyyn. 

• Ajoreitille sattuvan järeän 

maalahopuun kiertäminen 

hidastaa hieman metsäkoneen 

kulkua. 

Hyöty 

• Tuhoriski pienenee. Lahopuulla 

elävä monipuolinen eliöstö 

osallistuu metsätuhoja aiheuttavien 

hyönteisten kannan säätelyyn. 

• Lahopuusta syntyvä humus 

parantaa metsämaan ravinteiden- 

ja vedenpidätyskykyä. 

• Kuollut puu on hyvä kasvualusta 

uudelle puusukupolvelle. 

• Metsäsertifiointikriteerit edellyttävät 

lahopuun säilyttämistä. 
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Pensaiden ja varpujen säästäminen 

Kustannus 

• Kasvutilan antaminen 

alikasvospuille ja pensaille 

sekä varvuston 

elinvoimaisuuden 

vaaliminen pystytään 

toteuttamaan siten, että 

kustannus jää vähäiseksi. 

Hyöty 

• Kuluja säästyy, kun turhaa 

raivausta ei tehdä. 

Ennakkoraivauksessa koko alaa ei 

tarvitse käsitellä. 

• Saat monipuolisia hyötyjä 

metsästäsi. Riistalajit ja marjat 

viihtyvät. 

• Alikasvosta voi hyödyntää uuden 

metsän kasvatuksessa. Näin 

säästetään istutuskuluissa. 

• Maisemallinen vaihtelu tekee 

metsästäsi elinvoimaisen ja 

kiinnostavan ympäristön. 
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Soiden ja rantojen 

luontoarvojen säilyttäminen 

Kustannus 

• Säästettävän puuston 

hakkuuarvosta saamatta jäävät 

tulot. 

• Monissa suo- ja rantametsissä 

on keskimääräistä paremmat 

edellytykset siihen, että 

metsänhoidossa aletaan toimia 

eri-ikäisrakenteisen 

metsänkasvatuksen 

käytännöillä. Siirtymisestä 

koituvat kustannukset ovat 

tapauskohtaisia. 

Hyöty 
• Veden vaikutukselle altistuvissa suo- ja 

rantametsissä puuston taloudellinen arvo on 

tavanomaista alempi mutta 

monimuotoisuusarvo suurempi. 

Metsätalouden harjoittamisen kustannukset 

ja toiminnan vesistövaikutukset ovat 

suurempia kohteilla, joilla puuston kasvu 

vaatii ojituksen. Suot ja rannat ovat siksi 

kustannustehokkuudeltaan erittäin hyviä 

kohteita luontoarvojen vaalimiseen. 

• Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksessa 

metsän uudistuminen ei onnistuessaan 

aiheuta kustannuksia ja tarve 

taimikonhoidolle on vähäisempi. 

• Metsä säilyy peitteisenä, maapohja ei kulu 

pahasti, huuhtoumat vähenevät ja vedet 

säilyvät kirkkaina. 
• Luontoarvoiltaan erityisen arvokkaat laajemmat kohteet voi tarjota 

METSO-ohjelmaan ja saada taloudellista hyötyä suojelusta. 

• Metsäsertifiointikriteerit rajoittavat hakkuita 

suo-ja rantametsissä. Metsien monimuotoisuudesta ja tehokkaasta käytöstä / Ninni Mikkonen / SYKE 26.4.2017 47 



Pellon ja pihapiirin reunojen luonnonhoito 

Kustannus 

• Yhtäältä puuston ja 

pensaskerroksen 

harventaminen vaatii työtä. 

Toisaalta samalla saadaan 

puuta myyntiin tai käyttöön. 

• Säästettävän puuston 

hakkuuarvosta saamatta jäävät 

tulot. 

Hyöty 

• Tuholaisriskit pienenevät, sillä 

vaihettumisvyöhykkeet elättävät 

niin metsätuholaisten luontaisia 

vihollisia kuin kirvoja syöviä 

petohyönteisiäkin. 

• Sadot paranevat niin pellolla, 

puutarhassa kuin metsässäkin, 

sillä vaihettumisvyöhykkeillä 

elävät mesipistiäiset pölyttävät 

satokasveja. 

• Riistaeläimet viihtyvät 

reunavyöhykkeillä. 
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Voisiko minulla olla 

mahdollinen METSO-

kohde metsässäni? 

Tapa 1: Päättele itse! 

 

Voit käyttää apunasi esim.  

www.metsonpolku.fi 

-osoitteesta löytyvää 

kysymysluetteloa 

 

1. Onko metsässä runsaasti  lahopuuta tai 

kaatuneita puita?  

 

2. Onko metsässä tehty hakkuita 

lähiaikoina?  

 

3. Onko maapohja rehevää tai soistunutta?  

 

4. Onko metsässäsi vanhoja tai järeitä 

koloisia havu- tai lehtipuita?   

 

Jos vastasit myöntävästi yhteen tai 

useampaan kysymykseen, sinun metsäsi 

voi sopia METSOon.  
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Voisiko minulla olla 

mahdollinen METSO-

kohde metsässäni? 

Tapa 2. 

Mene kirjaudu metsään.fi –

palveluun ja tarkastele omaa 

metsätilaasi. 

 

Katso Luontokohteista, onko 

aineistojen perusteella syytä 

olettaa, että jokin alue maillasi olisi 

uhanalaisen tai vaarantuneen 

metsälajiston kannalta arvokas. 

 

Alueellasi voi olla myös suoraan 

merkintä ”mahdollinen METSO-

kohde”. 
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Vuodesta 2015 

”Mahdollinen METSO-kohde” 



”mahdollinen METSO-kohde” 

• Puustotiedot 

• Kasvupaikkatiedot 

• Punaisen listan lajitiedot 

• Toimenpide- ja ojitustiedot 

• Suojelualueverkoston laatu ja 

sijainti 

• Alueellinen ja valtakunnallinen 

tärkeys 

• Alueiden toistensa täydentävyys 
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Lopullinen päätös tehdään maastokäynnillä 

ja katsotaan täyttyvätkö valintakriteerit 
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VALINTAPERUSTEET 

METSON  
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• METSO-ohjelmaan valittavan kohteen tulee edistää selkeästi 

monimuotoisuuden turvaamista, ja sen tulee täyttää vähintään 

yksi luonnontieteellinen valintaperuste, joko 

elinympäristökohtainen tai monimuotoisuuden kannalta merkittävä 

yleinen valintaperuste.   

 

• Sellaiset tarjotut alueet, jotka sisältävät useita eri elinympäristöjä ja 

täyttävät useita valintaperusteita ovat halutuimpia kohteita METSO-

ohjelmaan. 
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Valintaperusteiden käyttö  



2 Yleiset valintaperusteet 

2.1 Elinympäristöjen rakennepiirteet ja muut ominaisuudet 

2.2. Alueellinen kohdentaminen 

2.3. Uhanalaisten lajien esiintymät 

2.4. Palaneet metsät ja muut metsätuhokohteet  

2.5. Rakennepiirteiltään ja ominaisuuksiltaan kehittyvät III- 

      luokan kohteet 

2.6. Sijainti ja kohteen koko 

2.7. Taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia  

       tukevat valintaperusteet 

2.8. Kohteiden rajaamisen periaatteita 
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Elinympäristöjen rakennepiirteet ja  

muut ominaisuudet 

1. Lahopuu: lahot maapuut, pökkelöt, kelot, pystypuut,  

kolopuut, tuulenkaadot 

2. Vanhat lehti- ja havupuut 

3. Jalot lehtipuut 

4. Palanut puuaines 

5. Puuston erirakenteisuus, latvusaukkoisuus. 

6. Lehtoisuus, kalkkivaikutus, ravinteinen kallioperä 

7. Pohjavesivaikutus: lähteisyys ja tihkuisuus  

8. Soistuneisuus: lettoisuus, luhtaisuus, korpisuus ja 

rämeisyys;  

9. Luonnontilainen tai ennallistamiskelpoinen vesitalous 
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LEHDOT 

Elinympäristöesimerkkinä 

Metsien monimuotoisuudesta ja tehokkaasta käytöstä / Ninni Mikkonen / SYKE 26.4.2017 63 



26.4.2017 

64 

 

 

 

 

 
 
 
LEHDOT  
 
 
Lehdot ovat multavilla maaperillä kasvavia metsiä, joiden pohjakasvillisuudessa on 

runsaasti lajeja. Ne ovat tavallisesti lehti- tai sekapuustoisia metsiä, joissa kasvaa 

ainakin paikoitellen lehtopensaita. Käenkaalia ja oravanmarjaa kasvavat lehdot 

ovat usein kuusivaltaisia ja puustoltaan järeitä. Maan eteläosan lehdoissa kasvaa 

usein myös jaloja lehtipuita.  

 

Esiintyminen: Lehdoissa monimuotoisuutta voidaan edistää helposti myös 

luonnonhoidolla. Lajistollisesti monipuolisimpia lehtoja on Lounais-Suomessa ja 

etelärannikolla sekä sisämaan lehtokeskusalueilla. Pohjois-Suomessa sopivia 

kohteita on letto- ja lehtokeskusten alueella. Lisäksi lehtojensuojelualueet sekä 

metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat rehevät lehtolaikut tarjoavat 

ytimiä, joiden ympärille sijoittuvilla METSO-kohteilla voidaan turvata lehtojen 

monimuotoisuutta. 
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LEHDOT  
 

Luokka I  

 

• Havupuuvaltaiset ja sekapuustoiset yli 100-vuotiaat lehdot. 

• Lehtipuuvaltaiset yli 70-vuotiaat lehdot. 

• Lehdot, joissa lahopuuston määrä on yli 10 m3/ha. 

• Lehdot, joissa kasvaa kookkaita, vanhoja tai lahovikaisia jaloja 

  lehtipuita yksittäin tai ryhminä. 

• Kosteat lehdot, joissa on luonnontilainen tai sen kaltainen 

  vesitalous ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puuston 

  rakennepiirteitä. 

• Kuivat harjulehdot ja kalkkipitoisten maiden lehdot. 

. 
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LEHDOT  
 

Luokka II  

 

• Puustoltaan luokassa I lueteltuja lehtoja nuoremmat lehdot, 

                              

         • joissa on lahopuuta 5-10 m3/ha, tai 

                             • jotka ovat lehtipuuvaltaisia, tai 

           • joissa on lehdoille tyypillistä lajistollista 

                              monipuolisuutta (runsas lehtoruohosto,    

           lehtopensaita tai muita lehtolajeja), tai 

                            • joissa kasvaa jaloja lehtipuita. 

. 

. 
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fi.fsc.org 
Kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä 

Wwf.fi/perintometsa 

Muita vaihtoehtoja 
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Kiitos! 

Kysymyksiä? 

Kimmo Syrjänen 

Pekka Punttila 

Petri Keto-Tokoi 

Annukka Valkeapää 

www.metsonpolku.fi 
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METSO-ohjelman  

valintaperusteet 2016-2025 
 
METSOn seurantatyöryhmän alainen  

valintaperusteryhmä päivitti valintaperusteet 2015  
 

  Sirkka Hakalisto  POK ELY 

  Jyri Mikkola   SLL  

  Inka Musta   METry 

  Markus Nissinen MTK  

  Risto Savolainen MH 

  Jani Seppälä   YM 

  Matti Seppälä   SMK 

  Juha Siitonen   LUKE 

  Kimmo Syrjänen  SYKE 

  Annukka Valkeapää  WWF 

– julkaisu ja uusittu esite 2016 
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Valintaperusteet 
 

Tavoitteena tunnistaa monimuotoisuuden kannalta  

arvokkaat METSO-ohjelman elinympäristöt 

 

- Eivät normatiivisia (eivät sido metsänomistajaa tai viranomaista) 

 

- ELYillä ja SMKlla käytössä METSOn toteutuksessa 

(hehtaaritavoitteet) 

 

- Tutkimusten perusteella (Luke) luokat I ja II hyvin toimivia 

 

- Selvennys- ja täsmennystarpeita 2008 jälkeen, soidensuojelun 

täydennysesityksen vapaaehtoiset kohteet 

 

- Kohteiden tunnistaminen ja vähien resurssien suuntaaminen eri 

asioita 
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METSO-ohjelmaan valittavan kohteen tulee edistää selkeästi 

monimuotoisuuden turvaamista, ja sen tulee täyttää vähintään 

yksi luonnontieteellinen valintaperuste, joko 

elinympäristökohtainen tai monimuotoisuuden kannalta 

merkittävä yleinen valintaperuste.   

 

Näihin kaikissa elinympäristöissä huomioon otettaviin yleisiin 

valintaperusteisiin kuuluvat muun muassa uhanalaisten lajien 

esiintymät, metsätuhokohteet, puustorakenteiltaan 

kehityskelpoiset alueet, sekä kokoon ja sijaintiin liittyvät 

ekologiset näkökohdat (luvut 2.3-2.6).  

 

Sellaiset tarjotut alueet, jotka sisältävät useita eri elinympäristöjä 

ja täyttävät useita valintaperusteita ovat halutuimpia kohteita 

METSO-ohjelmaan. 

26.4.2017 

Valintaperusteiden käyttö  
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2 Yleiset valintaperusteet 
 
2.1 Elinympäristöjen rakennepiirteet ja muut ominaisuudet 
2.2. Alueellinen kohdentaminen 
2.3. Uhanalaisten lajien esiintymät 
2.4 Palaneet metsät ja muut metsätuhokohteet  
2.5 Rakennepiirteiltään ja ominaisuuksiltaan kehittyvät III- 
      luokan kohteet 
2.6 Sijainti ja kohteen koko 
2.7 Taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia  
       tukevat valintaperusteet 
2.8 Kohteiden rajaamisen periaatteita  
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Elinympäristöjen rakennepiirteet ja  

muut ominaisuudet 

 
1. Lahopuu: lahot maapuut, pökkelöt, kelot, pystypuut,  
kolopuut, tuulenkaadot 
2. Vanhat lehti- ja havupuut 
3. Jalot lehtipuut 
4. Palanut puuaines 

5. Puuston erirakenteisuus, latvusaukkoisuus. 
6. Lehtoisuus, kalkkivaikutus, ravinteinen kallioperä 

7. Pohjavesivaikutus: lähteisyys ja tihkuisuus  
8. Soistuneisuus: lettoisuus, luhtaisuus, korpisuus ja rämeisyys;  
9. Luonnontilainen tai ennallistamiskelpoinen vesitalous 
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2.2. Alueellinen kohdentaminen 

 

METSO-ohjelmassa kohteiden hankinnan painopistealue 

(jäljempänä METSO-alue) on Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla ja 

Kainuun länsiosissa sekä Lounais-Lapissa, joissa metsien 

suojelualueverkoston ja talousmetsien luonnonhoidon 

kehittämisen tarve on suurin.  

 

Elinympäristökohtaiset valintaperusteet on kehitetty maan 

eteläpuoliskon metsien rakennepiirteitä ja valtapuuston ikää 

silmällä pitäen.   

 

METSO-ohjelmaan on valittu monimuotoisuudelle erityisen 

arvokkaita kohteita myös painopistealueen ulkopuolelta Kainuun 

itäosista, Koillismaalta ja Lapista.  
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   METSOn toteutus 

• METSOn toteutus on 

painottunut  

maan 

eteläpuoliskoon 

(oranssi rajaviiva) 

– METSO I- luokan 

elinympäristöt  

korostuvat 

– Yli 4 ha kohteet 
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2.3 Uhanalaisten lajien 
esiintymät 
 
 
Yleinen valintaperuste:  

 

Valtakunnallisesti ja 

alueellisesti uhanalaisten sekä 

silmälläpidettävien lajien 

elinvoimaiset esiintymät. 
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2.4 Palaneet metsät ja muut 
metsätuhokohteet  
 
Yleinen valintaperuste:  

 

Palaneet järeää puuainesta 

sisältävät metsät.  

 

Suojelualueiden läheiset kypsän 

metsän tuhokohteet.  

 

Majavatuhokohteet ja 

majavatuhoille alttiit alueet  

reunusmetsineen.  
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2.5 Rakennepiirteiltään ja ominaisuuksiltaan kehittyvät III-
luokan kohteet 
Yleinen valintaperuste: Luokkien I ja II kohteiden yhteydessä 

sijaitsevat kohteet, joihin kehittyy luontoarvoja tukevia 

rakennepiirteitä verrattain nopeasti joko itsestään tai aktiivisten 

luonnonhoitotoimien seurauksena    
 
2.6 Sijainti ja kohteen koko 

Yleinen valintaperuste:  

Suojelualueisiin liitettävät erityishakkuin ja  

luonnonhoidollisin kulotuksin käsiteltävät metsiköt.  

 

Suojelualueiden kanssa samaan vesitaloudelliseen 

kokonaisuuteen kuuluvat suot ja suo-metsä mosaiikit, jotka 
tarvittaessa ennallistamalla saatetaan luonnontilaisen kaltaisiksi. 

Metsien monimuotoisuudesta ja tehokkaasta käytöstä / Ninni Mikkonen / SYKE 82 



83 

 

 
 

 

Elinympäristökohtaiset valintaperusteet 
 

 

1 Lehdot  

2 Monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät  (Runsaslahopuustoiset 

   kangasmetsät)  

 Lehtomaiset ja tuoreet kankaat 

 Kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat 

3 Monimuotoisuudelle merkittävät suot  (Puustoiset suot ja soiden 

   metsäiset reunat) 

 Korvet  

 Rämeet 

 Letot ja nevat 

4 Vesistöjen lähimetsät (Pienvesien lähimetsät) 

5 Metsäluhdat ja tulvametsät 

6 Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 

7 Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt 

8 Harjujen paahdeympäristöt  

9 Puustoiset perinnebiotoopit  

10  Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteet 

26.4.2017 
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”Elinympäristökohtaiset valintaperusteet on  

kehitetty maan eteläpuoliskon metsien  

rakennepiirteitä ja valtapuuston ikää silmällä pitäen.”  

 
Kullekin elinympäristölle määritetty 3 laatuluokkaa (I, II ja III),  
joista III luokka esitelty yleisissä valintaperusteissa  
 
”Vaikka luokan I kohteiden valintaperusteissa painottuu valtapuuston ikä, 

kohteissa tulisi olla monimuotoisuudelle merkittäviä puuston 

rakennepiirteitä ja/tai lajistoarvoja. Näitä on tavallisesti valintaperusteissa 

käytetyn ikärajan ylittävissä varttuneissa ja uudistuskypsissä metsissä.”  
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LEHDOT  
 
 
Lehdot ovat multavilla maaperillä kasvavia metsiä, joiden pohjakasvillisuudessa on 

runsaasti lajeja. Ne ovat tavallisesti lehti- tai sekapuustoisia metsiä, joissa kasvaa 

ainakin paikoitellen lehtopensaita. Käenkaalia ja oravanmarjaa kasvavat lehdot 

ovat usein kuusivaltaisia ja puustoltaan järeitä. Maan eteläosan lehdoissa kasvaa 

usein myös jaloja lehtipuita.  

 

Esiintyminen: Lehdoissa monimuotoisuutta voidaan edistää helposti myös 

luonnonhoidolla. Lajistollisesti monipuolisimpia lehtoja on Lounais-Suomessa ja 

etelärannikolla sekä sisämaan lehtokeskusalueilla. Pohjois-Suomessa sopivia 

kohteita on letto- ja lehtokeskusten alueella. Lisäksi lehtojensuojelualueet sekä 

metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluvat rehevät lehtolaikut tarjoavat 

ytimiä, joiden ympärille sijoittuvilla METSO-kohteilla voidaan turvata lehtojen 

monimuotoisuutta. 
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. 
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LEHDOT  
 

Luokka I  

 

• Havupuuvaltaiset ja sekapuustoiset yli 100-vuotiaat lehdot. 

• Lehtipuuvaltaiset yli 70-vuotiaat lehdot. 

• Lehdot, joissa lahopuuston määrä on yli 10 m3/ha. 

• Lehdot, joissa kasvaa kookkaita, vanhoja tai lahovikaisia jaloja 

  lehtipuita yksittäin tai ryhminä. 

• Kosteat lehdot, joissa on luonnontilainen tai sen kaltainen 

  vesitalous ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puuston 

  rakennepiirteitä. 

• Kuivat harjulehdot ja kalkkipitoisten maiden lehdot. 

. 
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LEHDOT  
 

Luokka II  

 

• Puustoltaan luokassa I lueteltuja lehtoja nuoremmat lehdot, 

                              

         • joissa on lahopuuta 5-10 m3/ha, tai 

                             • jotka ovat lehtipuuvaltaisia, tai 

           • joissa on lehdoille tyypillistä lajistollista 

                              monipuolisuutta (runsas lehtoruohosto,    

           lehtopensaita tai muita lehtolajeja), tai 

                            • joissa kasvaa jaloja lehtipuita. 

. 

. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
KANGASMETSÄT : Lehtomaiset ja tuoreet kankaat 
 
 
 
Lehtomaiset ja tuoreet kankaat ovat tavallisesti kuusivaltaisia metsiä. Ne ovat 

monimuotoisuudelle merkittäviä puustoltaan iäkkäinä ja/tai jos niissä on  eri 

lahoamisvaiheissa olevaa puustoa. Lahojen havupuiden ohella monimuotoisuutta 

lisäävät aina järeät haavat sekä kaikki vanhat lehtipuut. 

 

 

Esiintyminen: Monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä voidaan turvata koko 

METSO-alueella. Luonnonhoitoa vaativia ja rakennepiirteiltään kehittyviä kohteita 

voidaan painottaa maan eteläisissä osissa. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT  
KANGASMETSÄT: Lehtomaiset ja tuoreet kankaat 
 

Luokka I  

 

• Lehtomaisen ja tuoreen kankaan varttuneet metsät, joissa on 

  lahopuuta yli 10 m3 /ha. 

• Tuoreen kankaan havupuuvaltaiset yli 120-vuotiaat metsät. 

• Lehtomaisen kankaan havupuuvaltaiset yli 100 -vuotiaat metsät. 

• Lehtomaisen ja tuoreen kankaan lehtipuuvaltaiset  

  yli 80 -vuotiaat metsät.  

• Pohjavesivaikutteiset tai soistuneet metsät, joiden puusto on 

  vanhaa (yli 80-vuotiasta) tai puustossa on muita  

  monimuotoisuudelle merkittäviä rakennepiirteitä. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
KANGASMETSÄT : Lehtomaiset ja tuoreet kankaat 
  
Luokka II 

• Lehtomaisen tai tuoreen kankaan varttuneet metsät, joissa on eri laholuokkiin 

kuuluvaa lahopuuta yli 5 m3 hehtaarilla. 

• Haavikkoiset metsät vanhoja haapoja kasvavien suojelualueiden läheisyydessä 

• Lehtomaisen ja tuoreen kankaan puuston rakennepiirteiltään monipuoliset 

  metsät, joissa on: 

 • eri lahovaiheessa olevia maapuita tai runsaasti lahoja pystypuita, tai 

 • kookkaita yksittäisiä haapoja tai haaparyhmiä, 

 • runsaasti lahovikaisia lehtipuita, taikka 

 • jaloja lehtipuita 

• Ruoho- ja mustikkaturvekankaat, joissa on lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla  

 

 

  

 Metsien monimuotoisuudesta ja tehokkaasta käytöstä / Ninni Mikkonen / SYKE 93 



26.4.2017 

94 

 

 

 
 
MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
KANGASMETSÄT : Kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat 
 
Kuivahkot ja kuivat kankaat ovat tavallisesti mäntyvaltaisia, puolukkaa, kanervaa 

ja variksenmarjaa kasvavia metsiä. Karukkokankaat ovat niitä heikkotuottoisempia 

mäntyvaltaisia, poronjäkälää kasvavia metsiä. Uhanalainen lajisto liittyy yleensä 

vanhoihin mäntyihin (mukaan lukien kilpikaarnaiset männyt ja vanhat ylispuut), 

keloihin ja eri lahovaiheen mäntymaapuihin sekä palaneisiin järeisiin puihin, mutta 

myös muiden puulajien vanhat ja lahot puut ovat merkittäviä rakennepiirteitä näissä 

kangasmetsissä. . 

 

Esiintyminen: Monimuotoisuudelle merkittäviä kangasmetsiä voidaan turvata koko 

METSO-alueella. Luonnonhoitoa vaativia ja rakennepiirteiltään kehittyviä kohteita 

voidaan painottaa maan eteläisissä osissa. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT  
KANGASMETSÄT: Kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat 
 
Luokka I  

 

• Kuivahkojen ja kuivien kankaiden varttuneet ja uudistuskypsät 

  metsät, joissa on lahopuuta yli 10 m3 hehtaarilla. 

• Kuivahkojen ja kuivien kankaiden metsät, jotka ovat yli 140- 

  vuotiaita. 

• Puolukka- ja varputurvekankaat, joissa on lahopuuta yli 10 m3 

   hehtaarilla. 

• Karukkokankaiden luonnontilaisen kaltaiset kehitysvaiheet. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT  
KANGASMETSÄT: Kuivahkot, kuivat ja karukkokankaat 
 
Luokka II  

 

• Varttuneet ja uudistuskypsät kuivahkon ja kuivan kankaan 

  metsiköt, 

 • joissa on lahopuuta 5 – 10 m3 hehtaarilla, tai 

           • joiden puusto on uudistunut luontaisesti ja on 

    erirakenteista, tai 

 • joissa on yksittäisiä tai useita aiemman puusukupolven 

   puita (kilpikaarnamännyt, kelot tai vanhat maapuut). 

• Luonnonhoitotoimin luonnontilaisen kaltaisiksi kehitettävät 

  karukkokankaat. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
SUOT: Korvet 
 
Korvet ovat useimmiten kuusivaltaisia soita, joilla elää sekä soiden että 

kangasmetsien lajeja. Lehtipuut kuten hieskoivut ja lepät lisäävät korven 

monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia ovat vesitaloudeltaan 

luonnontilaiset tai sen kaltaisen korvet, mutta kohteeksi soveltuvat myös helposti 

kunnostettavissa olevat korvet. Osa korpien lajistosta tarvitsee lahopuustoa, 

vanhoja puita ja kosteaa pienilmastoa. 

 

Esiintyminen: Korpien esiintyminen keskittyy METSO-alueelle. Kaikki 

vesitaloudeltaan ja puustoltaan luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset korvet 

soveltuvat METSO-kohteiksi. Suojeltujen suoalueiden välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevat korvet ovat myös ennallistamiskelpoisina sopivia METSO-kohteita. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
SUOT: Korvet 
  
Luokka I 

• Kaikki vesitaloudeltaan luonnontilaiset tai sen kaltaiset korvet. 

• Korvet, joiden puusto on vanhaa (yli 80 vuotta) ja rakennepiirteiltään edustavaa.  

• Ennallistamiskelpoiset ojitetut lehtokorvet, lettokorvet, ruohokorvet, aitokorvet  

   ja pohjavesivaikutteiset korvet. 

 

Luokka II 

• Ennallistamiskelpoiset ojitetut korvet, joiden puustossa on luonnontilaisuuteen 

  liittyviä rakennepiirteitä (luontainen uudistuminen, erirakenteisuus, 

  lahopuustoisuus tai sekapuustoisuus) tai niissä on korpilajistoa jäljellä. 

• Korpien ja muiden suokasvupaikkatyyppien tai soistuneiden kangasmetsien 

  muodostamat mosaiikkimaiset alueet, joissa on monimuotoisuudelle  

  merkittäviä puuston rakennepiirteitä. 

  

 
Metsien monimuotoisuudesta ja tehokkaasta käytöstä / Ninni Mikkonen / SYKE 101 



26.4.2017 

102 

 

 

 
 
MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
SUOT: Rämeet 
 
 
 
Rämeet ovat mäntyvaltaisia soita, joita luonnehtivat kookkaat suovarvut kuten 

suopursu ja juolukka. Rämeiden monimuotoisuusarvot liittyvät etenkin eheään 

vesitalouteen ja vanhaan puustoon. Korpi- ja kangasrämeillä voi männyn lisäksi 

kasvaa myös koivuja ja kuusia. Ravinteiset rämeet, kuten lettorämeet ovat 

lajistollisesti monimuotoisimpia rämeitä. 

 

 

Esiintyminen: METSO-ohjelmaan sopivat kohteet ovat vesitaloudeltaan 

luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia soita tai suojelualueiden vieressä olevia 

entisöitäviksi soveltuvia suon osia. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
SUOT: Rämeet 
  
Luokka I 

 

• Ojittamattomat ravinteiset rämeet. 

• Vanhapuustoiset ja/tai runsaasti keloutuneita mäntyjä sisältävät rämeet 

 

Luokka II 

 

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset rämeet ja rämeyhdistymät. 

• Ennallistamiskelpoiset rämeet suojelualueen tuntumassa tai lajistollisesti 

  erityisen merkittävissä kohteissa. 
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
SUOT: Letot ja nevat 
 
 Avosoille - letoille ja nevoille - ovat tyypillisiä puuttomat mätäspinnat ja 

jänteet sekä avoimet vetiset rimpi- ja välipinnat.  

¨ 

METSO-kohteiksi voidaan ottaa kaikkien ravinnetasojen vesitaloudeltaan 

luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia avosoita, joiden puustoisia soita 

edustavat reunaosat ja niihin liittyvä kangasmaan metsäinen reunus 

sisällytetään kohteen rajaukseen.  
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MONIMUOTOISUUDELLE MERKITTÄVÄT 
SUOT: Letot ja nevat 
 
 Luokka I  

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset ravinteiset avosuot  

reunusmetsineen. 

 

Luokka II 

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset avosuot, joiden reunusmetsissä on 

  monimuotoisuudelle merkittäviä rakennepiirteitä.  

• Ennallistamiskelpoiset letot reunusmetsineen, jos paikalla on säilynyt 

  lettolajistoa. 

• Suojelualueen hydrologian kannalta merkittävät ennallistettavat tai 

   luonnontilaiset lähisuot.  

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaiset soiden, suometsien ja kankaiden 

   muodostamat yli 10 hehtaarin laajuiset pienipiirteisesti vaihtelevat alueet.  
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VESISTÖJEN LÄHIMETSÄT 

 
 
Vesistöjen rannoilla ja lähimetsissä on usein monipuolisesti eri luontotyyppejä 

ja monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä, kuten lehtipuustoa. 

Vesistöjen läheisten rantametsien pohjakasvillisuus, puulajisuhteet ja 

puustorakenteet poikkeavat tavallisesti ympäröivistä kangasmetsistä. Rannan ja 

veden vaikutus pienilmastoon ulottuu helposti noin 50 metrin päähän 

rantaviivasta. 

 

Esiintyminen: Vesistöjen lähimetsien säilyttäminen ja luonnonhoito turvaa 

metsien monimuotoisuutta koko Suomessa, mutta kohteiden hankinnan 

painopiste on METSO-ohjelmassa syytä keskittää Etelä-Suomen ja Pohjanmaan 

alueelle 
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VESISTÖJEN LÄHIMETSÄT 
 
 Luokka I  

 

• Vesitaloudeltaan luonnontilaisten tai sen kaltaisten vesistöjen ja norojen 

   lähimetsät, joissa on monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä. 

• Luonnontilaiset tai sen kaltaiset lähteiköt, lähdehetteet ja lähdepurot 

  lähimetsineen. 

• Kalkkialueiden vesistöjen lähimetsät 

 

Luokka II  

 

• Ennallistamiskelpoisten vesistöjen, norojen ja lähteiden lähimetsät, joissa on 

  monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä tai lajistoarvoja. 

. 
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TULVAMETSÄT JA METSÄLUHDAT  

 
Jokivarsien tulvametsät, jotka ovat tulvarytmiltään luonnontilaisia tai sen kaltaisia, 

ovat harvinaisia elinympäristöja ja monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita. 

Osa näistä metsistä on tulvalehtoja. Tulvametsissä on yleensä varttunutta lahovikaista 

lehti- tai sekapuustoa, tulvalietteen rehevöittämää pintakasvillisuutta ja usein ohut 

lietekerros runkojen tyviosassa. Tulvametsää voi olla myös järvien ja purojen rannoilla. 

 

Vesistöjen ja norojen rantojen metsäluhdat ovat tulvametsiä pysyvämmin vetisiä. 

Niille ominaisia ovat säännölliset kevättulvat. Toisinaan myös syksyisin metsäluhdat 

voivat olla osittain veden peitossa. Metsäluhdissa säilyy läpi kasvukauden märkiä 

painanteita tai vesiallikoita, joissa on luhtakasveja. 

 
Esiintyminen: Tulvametsiä ja metsäluhtia on METSO-alueella runsaimmin Itämeren ja siihen 

virtaavien jokien, sisämaan vesireittien sekä järvien rannoilla. Pinta-alaltaan pieniä luhtia on monin 

paikoin pienenpien vesistöjen ja norojen varsilla. Myös majavan tulvittamat metsät voivat sopia 

METSO-ohjelmaan, vaikka ne eivät olisi varsinaisia tulvametsiä tai luhtia. 

. 
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TULVAMETSÄT JA METSÄLUHDAT  
 
 Luokka I  

 

• Tulvivat lehti- tai havupuustoiset metsät, joihin kertyy tulvan mukana lietettä. 

• Metsäluhdat, joissa on lahopuustoisuutta tai vanhoja lehtipuita. 

• Lepikkoiset luhdat ja lahopuustoiset rantalepikot. 

 

Luokka II 

  

• Vesistöjen läheiset metsät, joiden vesitalous tulvarytmeineen on 

   luonnontilainen tai sen kaltainen.  

• Metsäluhdat, joissa on luhtalajeja ja luhdille ominaista märkä- ja  

  mätäspintojen vuorottelua. 

• Luokkaan I tai II kuuluviin kohteisiin rajautuvat kangasmaalaiteet, korvet, 

  soistuneet kangasmetsät, lehdot, pensaikko- ja avoluhdat sekä muut suot. 

 

. 
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METSÄISET KALLIOT, JYRKÄNTEET JA LOUHIKOT 
  

  
Kallioiden lakimetsät, jyrkänteiden rinne- ja alusmetsät ja louhikkoiset metsät 

soveltuvat METSO-ohjelmaan, jos niissä on monimuotoisuudelle merkittäviä puuston 

rakennepiirteitä ja/tai uhanalaisten lajien tiedossa olevia esiintymiä. Nämä kohteet 

muodostavat usein laajoja aluekokonaisuuksia muiden METSO-elinympäristöjen kanssa. 

 

 

Esiintyminen:. Kallioiden ja louhikkojen metsien sekä jyrkänteiden alusmetsien 

turvaaminen keskitetään METSO-alueelle 
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METSÄISET KALLIOT, JYRKÄNTEET JA LOUHIKOT 
  ”…pysyvän suojelun kohteet tulisi mieluummin rajata  

osana laajempaa (yli 4 hehtaaria) eri elinympäristöjä  

sisältävää aluetta” 

  
Luokka I   

• Puustoltaan yli 140-vuotiaat kalliometsät ja louhikot, joissa on lahoja maapuita, 

  keloja ja/tai kilpikaarnamäntyjä.  

• Puustoltaan yli 100-vuotiaat jyrkkien rinteiden luonnontilaisen kaltaiset  

   metsät ja jyrkänteet alusmetsineen. 

 

Luokka II 

• Puustoltaan yli 120-vuotiaat kalliometsät ja louhikot, joissa on lahoja maapuita, 

  keloja ja/tai kilpikaarnamäntyjä 

• Puuston rakennepiirteiltään monipuoliset ravinteisen (emäksisen) kivilajin 

  muodostamilla kallioilla ja louhikoissa kasvavat metsät. 

• Pinta-alaltaan laajat ja pinnanmuodoiltaan vaihtelevat useita luonnontilaisen 

  kaltaisia elinympäristöjä sisältävät kalliometsä-, jyrkänne- ja louhikkoalueet  
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KALKKIKALLIOIDEN JA ULTRAEMÄKSISTEN  

MAIDEN ELINYMPÄRISTÖT 
 
Kalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt ovat Suomessa 

hyvin harvinaisia. Kalkkikallioiden maaperän happamuus on alhainen ja ne 

ovat runsasravinteisia. Tämän vuoksi kalkkikallioiden lajisto on usein 

monipuolinen ja poikkeaa tavallisten kallioiden lajistosta. Myös 

metsäkasvillisuus ja muu lajisto eroaa kalkkivaikutteisissa ympäristöissä 

tavanomaisten havumetsien lajistosta. 

 

Ultraemäksiset kalliot, lähinnä serpentiniittikalliot, ovat ravinnetaseeltaan 

poikkeuksellisia kasvupaikkoja. Niiden kasvillisuus on niukkaa ja yleensä 

lajistoltaan ympäristöstään selvästi poikkeavaa. Puusto kasvaa 

ultraemäksisillä kallioilla ja maaperillä kituliaasti. 

 

 

 

. 
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KALKKIKALLIOIDEN JA ULTRAEMÄKSISTEN  

MAIDEN ELINYMPÄRISTÖT 
 
Luokka I  

• Kalkkikallioiden ja kalkkilohkarealueiden puustoiset ja avoimet elinympäristöt, 

joissa on kalkkia suosivia tai vaativia lajeja. 

• Kalkkialueiden luontaisesti kalkkivaikutteiset lehdot ja kangasmetsät, sekä 

niihin liittyvät kosteikot. 

• Ultraemäksiset serpentiniittikalliot, serpentiniittikankaat, -lohkareikot ja -

soraikot sekä niihin liittyvät muut elinympäristöt, joissa on ultraemäksisille 

alueille ominaista lajistoa. 

 

Luokka II  

• Ihmisen muuttamat kalkkialueiden ja ultraemäksisten maiden elinympäristöt, 

joita kunnostetaan ennallistamalla tai luonnonhoidolla. 

 

 

. 
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HARJUJEN PAAHDEYMPÄRISTÖT  

 
 
Harjujen paahdeympäristöjen monimuotoisuudelle on oleellista, että 

ympäristöt ovat olleet pitkään harvapuustoisia, mikä takaa valoisuuden ja 

paahteisuuden säilymisen. Näitä elinympäristöjä on harjurinteiden lisäksi myös 

hiekkaisilla harjukankailla, dyynimetsissä, hiekkarantojen tuntumassa ja 

ihmisen toiminnan seurauksena harjualueille syntyneissä avoimissa 

ympäristöissä. Paahteisuus on voimakkainta kaakko-länsisuuntaisilla rinteillä. 

 

Esiintyminen: Harjujen paahdeympäristöjä esiintyy koko maassa, mutta 

lajiston kannalta merkittävimmät kohteet ovat METSO-alueella. Sijainniltaan 

keskeisiä harjurinteiden tai hiekkaisten harjukankaiden kohteita on 

Salpausselillä ja suurilla pitkittäisharjuilla Hämeessä. Paahdeympäristöt 

tarvitsevat luonnonhoitoa säilyäkseen. 
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HARJUJEN PAAHDEYMPÄRISTÖT  

 
 
Luokka I  

 

• Paahdeympäristö, jonka kasvillisuudessa on paahdeympäristöille ominaisia 

  kasveja ja/tai muita erityisiä paahdeympäristöjen lajeja. 

• Paahderinteet tai hiekkaiset harjukankaat, joiden puusto on harvaa ja  

  aukkoista. 

 

Luokka II  

 

• Lajistoltaan heikentyneet, umpeen kasvamassa olevat entiset  

  paahdeympäristöt lajistoltaan monipuolisella harjualueella, dyynimetsissä tai 

  hiekkarantojen tuntumassa. 

• Uhanalaiselle paahdeympäristölajistolle merkittävät korvaavat elinympäristöt. 

 

 

. 
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PUUSTOISET PERINNEYMPÄRISTÖT 
 
Perinneympäristöt ovat syntyneet perinteisen karjatalouden ja kaskeamisen, 

lehdesniittytalouden, laiduntamisen ja heinänteon seurauksena. Erilaiset metsän ja 

niityn välimuodot metsälaitumista hakamaihin ja lehdesniittyihin ovat puustoisia 

perinneympäristöjä. Niille on tyypillistä harva puusto, lehtipuustoisuus ja niittymäisten 

kasvillisuuslaikkujen esiintyminen. Puustoisissa perinneympäristöissä on usein 

lahovikaisia lehtipuita. Kaskeamisen myötä muodostuneet runsaskoivuiset ja 

vanhapuustoiset metsät voivat olla monimuotoisuudelle merkittäviä lahopuustoisia 

metsiä. 

 

Esiintyminen: Puustoiset perinneympäristöt tarvitsevat säilyäkseen hoitoa. 

Luonnonhoito on usein mielekästä keskittää kohteisiin, joissa on myös hoidettuja 

avoimia perinneympäristöjä. Lajistoltaan arvokkaiden puustoisten 

perinneympäristöjen hoitoon voi saada Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman maatalouden ympäristötuen erityistukea. 

 

Perinneympäristöjen alkuraivaukseen ja aitaukseen sekä alueellisiin hankkeisiin voi 

saada ei-tuotannollisten investointien tukea. METSO-ohjelmassa voidaan edistää 

myös maatalouden tukijärjestelmien piiriin kuulumattomien puustoisten 
perinneympäristöjen kunnostusta ja hoitoa. 
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PUUSTOISET PERINNEYMPÄRISTÖT 
 

 Luokka I  

 

 •Puustoiset perinnebiotoopit, joissa on: 

                    • kookkaita jalopuita tai vanhoja lahovikaisia lehtipuita sekä 

          laikuittaisesti niittykasvillisuutta, tai 

                    • monipuolista keto- ja niittylajistoa. 

 • Puustoiset perinnebiotoopit maatalouden erityisympäristötukikohteiden tai 

   suojelualueiden hoidettavien elinympäristöjen välittömässä läheisyydessä. 

 

Luokka II  

 

• Kunnostettavat puustoiset perinnebiotoopit, jotka ovat kytkeytyneet muihin 

  lajistollisesti merkittäviin perinnebiotooppeihin. 

• Paikallisesti arvokkaat kunnostettavat ja hoidettavat puustoiset perinnebiotoopit. 

• Uusien lehdes- ja vesaniittyjen tai hakamaiden perustaminen ja hoito alueilla, 

   joissa esiintyy ennestään monipuolista perinnebiotooppien lajistoa 
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MAANKOHOAMISRANNIKON  
MONIMUOTOISUUSKOHTEET  
 
Maankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteisiin kuuluvat metsien ja soiden 

kehityssarjat, merestä kuroutuvat lahdet ja pikkujärvet lähimetsineen, rantaniityt ja 

luhdat sekä puustoiset perinneympäristöt. Maan kohotessa metsien puulajisuhteet, 

pohjakasvillisuus sekä myös kasvupaikkatyypit muuttuvat voimakkaasti. 

Monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet ovat soiden ja metsien muodostamia 

kokonaisuuksia. 

 

Esiintyminen: Maankohoaminen vaikuttaa rannikon metsien ja soiden rakenteeseen 

Saaristomerta ja Suomenlahtea myöten, mutta maankohoamisrannikon luonto on 

edustavimmillaan Perämeren ja Merenkurkun alueella. Maankohoamisen 

aikaansaamana elinympäristöjen kehityssarjana voidaan pitää kohdetta, joka sisältää 

rannan läheisiä avoimia ja pensaikkoisia kehitysvaiheita sekä niihin liittyviä erilaisia 

puustoisia kasvupaikkatyyppejä tai soita. Esimerkiksi 3-4 erilaista ranta-, metsä- ja/tai 

suoelinympäristöä sisältävä kohde sopii kehityssarjaksi. Etenkin vanhapuustoiset 

luonnontilaisen kaltaiset kehitysvaiheet ovat harvinaisia, ja sopivat yksittäisinäkin 

METSOon. 
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MAANKOHOAMISRANNIKON  
MONIMUOTOISUUSKOHTEET  
 

 Luokka I   

 

• Rannikon metsien ja/tai soiden kehityssarjat tai eri elinympäristöjä sisältävät 

  sarjan osat. 

• Puustoltaan luonnontilaisen kaltaiset lehti- ja havumetsät rannikolla ja saarissa. 

• Metsien ja soiden muodostamat pienipiirteisesti vaihtelevat alueet. 

• Fladojen ja kluuvien luonnontilaisen kaltaiset rantametsät ja luhdat.  

 

Luokka II 

 

• Rannikon metsien ja soiden luonnontilaiset tai sen kaltaiset kehityssarjojen 

  yksittäiset osat. 

• Luonnontilaltaan muuttuneet kunnostuskelpoiset maankohoamisrannikon 

  elinympäristöt.  
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METSO -toimintaohjelman tavoitteista 

Mihin verrataan? Esim. suojeluohjelmat (6 kpl): 

• Soidensuojelun perusohjelma -79, -81 (605 700 ha) 

• Lintuvesien suojeluohjelma -82 (74 750 ha) 

• Harjujensuojeluohjelma -84 (97 000 ha) 

• Lehtojensuojeluohjelma -89 (5 300 ha) 

• Rantojensuojeluohjelma -90 (133 900 ha) 

• Vanhojen metsien suojeluohjelma -93 -95 -96 (yht. 320 000 ha, 

Etelä-Suomi 23 000 + 3900 ha, Kuusamon yhteismetsä 14 000 ha, 

Pohjois-Suomi yksityismaita 8 500 ha) 

 

• Natura laajennuksineen -98,-02,-09 (uutta 138 200 ha / 28 200 ha 

yksit.) 

• Yksityiset luonnonsuojelualueet (n. 220 000 ha yht. / josta 120 000 

ha muut kuin ls. ohjelmat)  

• Yksityismaiden metsien suojelu ollut aina erittäin haastavaa 

perinteisillä suojeluohjelmilla  
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Metsätalouden tuottamat muutokset 

elinympäristöissä suurin uhkatekijä lajistolle 
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M metsien uudistamis- ja hoitotoimet: toimet, 

jotka eivät sisälly seuraaviin uhkatekijöihin, esim. 

maaperän muokkaus. Uhanalaisuuden syynä = 

metsien käyttö.  

Mp metsien puulajisuhteiden muutokset: mm. 

lehtipuiden väheneminen ja lehtojen kuusettuminen 

Mv vanhojen metsien ja kookkaiden puiden 

väheneminen 

Mk kuloalueiden ja muiden luontaisen sukkession 

alkuvaiheiden väheneminen 

Ml lahopuun väheneminen: lahoavan 

puuaineksen, kuolleiden tai kuolevien puiden sekä 

oksien, laho- ja kolopuiden väheneminen 
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