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Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
Metsäalan asiantuntemus käytössäsi

Tarjoamme vastuullisia ja kannattavia 
ratkaisuja metsiin perustuvassa 
biotaloudessa. 

Tapion palvelut ja osaaminen on 
kehitetty ja suunnattu erityisesti 
yksityismetsätalouteen jo 
perustamisesta 1907 lähtien

Juridinen perusta muuttuu 2015   
valtion omistamaksi yhtiöksi.



Metsänhoidon suositusten julkaisut

• Löytyy maksuttomana verkkojulkaisuna

netistä

• Saatavilla myös runsaasti valokuvia

sisältävä painettu julkaisu

(48 €/kpl sis. alv 10 %) 

• Suositut maastotaulukot tulossa 

kesäkuussa 2014         

(16 €/kpl sis. alv 10 %) 

Monimuotoisuutta metsiin 4.6.2014

www.metsanhoitosuositukset.fi



Esityksen sisältö

1. Metsänhoidon tasot

a) Metsänhoidon 
suositukset 

b) Sertifiointijärjestelmät

c) Lainsäädäntö

2. FSC-sertifioinnin 
mukainen metsänhoito 
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Metsien sertifiointi on luotu
talousmetsiä varten 
– takuu hoidon ja käytön vastuullisuudesta

• Menettely, jossa riippumaton kolmas osapuoli tarkastaa, vastaako 
metsien hoito ja käyttö edeltäkäsin asetettuja ekologisia, ekonomisia 
ja sosiaalisia vaatimuksia.

• Tehty markkinoita varten – globaalisti vertailukelpoinen minimitaso 
kestävyyden perusasioista
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Erinäisiä metsänhoidon tasoja

Huippuhyvä metsänhoito 

- Määritelmä riippuu 
tavoitteista

- Suosituksista vinkkejä

Lainsäädännön 
minimitason mukainen 
metsänhoito

Metsäsertifioinnin 
mukainen metsänhoito
- PEFC
- FSC
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• Laki asettaa metsätalouden 
pelikentän rajat 

• Metsäsertifiointi asettaa 
omat tiukemmat rajansa –
lähtökohtana lakirajat

• Metsänhoidon suositukset 
tarjoavat metsänomistajalle 
käytännön ohjeita ”tietylle
pelipaikalle”

Laki ja metsäsertifiointi rajaavat 
pelikenttää - suositukset tarjoavat 
neuvoja eri pelipaikoille
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Puuston kasvun ja poistuman kehitys
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Uudistunut metsälaki
Uusin lain muutos voimaan 1.1.2014

Uudistunut metsälaki avasi metsänomistajalle 
vapauksia, mutta toisaalta lisäsi vastuuta 

metsänhoidosta.



Uudistuneet metsänhoidon suositukset 
(2014) pähkinänkuoressa

• Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

– suosituksen teema: Tavoitteesi mukainen metsä

• Julkaistu 2014 alussa

– laadittu Metsäntalouden kehittämiskeskus Tapion 
vetämässä hankkeessa 

– tehty laajassa yhteistyössä metsä-, energia- ja 
ympäristöalan toimijoiden kanssa 

• Suositus on tarkoitettu

– ensisijaisesti metsänomistajille

– tueksi ja työvälineeksi toimihenkilöille, yrittäjille ja 
työntekijöille neuvontaan ja palveluiden tuottamiseen

• Perusteena tutkimustieto ja paras käytännön asiantuntemus
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• Metsänomistajan

– tavoitteet

– tietämys

– asenteet

– ym. ym.

• Käsiteltävän metsän

– sertifiointi

– tila

– kasvupaikka

– ym. ym.

• Oikea ratkaisu

• Laadukas toteutus
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Työjärjestys metsänkäsittelyssä



FSC KÄYTÄNNÖN 
METSÄTALOUDESSA
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FSC käytännön metsätaloudessa
Mikä on sen vaatimustaso?

• FSC-järjestelmän luontia edisti näkemys, että hallitusten 
vaikutuskyky metsien biodiversiteetin säilyttämiseksi oli 
osoittautunut riittämättömäksi.

• Tästä syystä FSC-standardien edellytetään olevan vaativampia 
kuin metsien käyttöä koskeva lainsäädäntö.

• Onko FSC vaativampi kuin PEFC?

– On ja ei. Vaatimukset menevät useassa kohtaa päällekkäin, 
mutta niiden vaatimustasossa on eroja. 

– Erilaiset painotukset ja kestävyyden reunaehdot näkyvät 
eroina järjestelmien kriteereissä. 
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FSC:n perustana kymmenen periaatetta
Asettavat säännöt vastuuntuntoiselle 
metsänhoidolle

1. Lakien noudattaminen 

2. Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet

3. Alkuperäiskansojen oikeudet

4. Paikallisyhteisöt

5. Metsistä saatavat hyödyt

6. Ympäristöarvot ja -vaikutukset 

7. Metsäsuunnitelma

8. Seuranta ja arviointi

9. Korkean suojeluarvon metsät

10. Metsänhoidon toteutus
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FSC käytännön metsätaloudessa 
Suunnitelmallisuus korostuu
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Metsäsuunnitelma ja sen ylläpito

- Ajantasainen metsäsuunnitelma 
(metsävarat + tavoitteet) luo pohjan 
tavoitteelliselle toiminnalle

- Töiden toteuman seuranta ja 
metsänhoidon todennus. 

Metsäsuunnitelman korostuminen 
FSC-vaatimuksissa parantaa metsää 
koskevan tiedon tasoa sekä lisää 
aktiivisuutta metsänhoidossa!



FSC käytännön metsätaloudessa 
Keskeisiä muutoksia 
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• Säästöpuiden määrä

FSC:
- Vähintään 10 elävää rinnankorkeusläpimitaltaan 

yli 20 cm puuta hehtaarilla
PEFC: 
- Vähintään 5-10  elävää (10 cm) tai kuollutta (20 

cm) puuta hehtaarilla

• Vesistöjen suojavyöhykkeet 

FSC:
- Järvet ja lammet vähintään 10 m
- Joet, purot ja merenrannat vähintään 15 m
- Fladat ja kluuvijärvet 30 m
- Metsänhoitotoimenpiteet eivät ole sallittuja 

vyöhykkeellä
PEFC: 
- 5 m suojavyöhyke, jossa maan pinta säilytetään 

rikkoutumattomana
- Muuta puustoa kuin säästöpuita voidaan käsitellä
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• Lajitason suojelu

FSC
– Tiedossa olevien valtakunnallisesti ja alueellisesti 

uhanalaisten lajien elinympäristöt
– Tiedon hankinta viranomaisilta
– Vältetään hakkuita pesimäalueilla lintujen 

pesimäaikaan
PEFC:
– Erityisesti suojeltavien lajien esiintymät, joista 

viranomaisen rajauspäätös
– Muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevien 

elinpaikkojen huomiointi

• Kulotus

FSC
– 3 % vuotuisesta uudistuspinta-alasta MT:llä ja sitä 

karummilla kasvupaikoilla
– Koskee yli 10 000 ha metsänomistajia
PEFC:
– vuosittainen kulotuspinta-ala (ryhmäsertifioinnin 

alueella) vähintään sama kuin alueen viiden vuoden 
keskiarvo

FSC käytännön metsätaloudessa 
Keskeisiä muutoksia 
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• Vähintään 5 % metsämaasta oltava käytön 

ulkopuolella

– Lakikohteet

– FSC:n aina säästettävät elinympäristöt

– Vesistöjen suojavyöhykkeet

– Uhanalaisten lajien elinympäristöt

– Ennallistettavat kitu- ja joutomaat

– Yksityiset suojelualueet ja valtiolle sertifioinnin 
jälkeen luonnonsuojelutarkoituksiin myydyt alueet

• X % metsämaasta erityishakkuukohteita

– Erityishakkuukohteet ovat talouskäytön piirissä 
olevia metsiä, joille on asetettu jokin normaalista 
käsittelystä poikkeava ympäristötavoite

• Suojelu- ja erityishakkuukohteet yhteensä vähintään 

10 % metsämaasta

FSC käytännön metsätaloudessa 
Aina säästettävät ja erityiskäsittelyn kohteet



• Erityiskohteiksi voidaan laskea myös sellaiset metsät, joille on asetettu 
kohdekohtainen, normaalista poikkeava ympäristötavoite ja niitä tukevat 
toimenpiteet, esimerkiksi:

– kasvattamalla osa metsistä eri-ikäisrakenteisesti tai pysyvästi peitteisesti, niin 
että alueella on jatkuvasti vähintään 50 yli 20 cm läpimittaista puuta 
hehtaarilla tai

– kohteilla, joilla uudistaminen tehdään korkeintaan 0,5 hehtaarin laajuisilla 
hakkuilla tai

– kohteilla, joihin annetaan kehittyä yli 10 kuutiometriä lahopuuta hehtaarilla 
tai

– pysyvästi lehtipuuvaltaiset metsät, joiden hoidossa ylläpidetään lehtimetsiin 
perustuvaa luonnon monimuotoisuutta

– vesistöjen suojavyöhykkeet 
– kasvillisuudeltaan edustavat lehdot
– korkeiden alueiden ne osat, joissa toimitaan erikoishakkuilla 
– virkistysalueiden ne osat, joissa toimitaan erikoishakkuilla 
– Kulotuskohteet. 

Monimuotoisuutta metsiin 4.6.2014

FSC:n mukainen metsänhoito
Erityiskohteet – käsittely erikoishakkun
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FSC

• Arvokkaat elinympäristöt

– ML 10 § elinympäristöt kokoon 
katsomatta, LSL:n suojellut 
luontotyypit myös ilman 
viranomaispäätöstä

– Enemmän standardiperusteisia aina 
säästettäviä elinympäristötyyppejä

• Metsien terveys

– Ei määrällistä vaatimusta juurikäävän 
torjunnasta tai korjuuvaurioista

• Työnantajavelvoitteet

– Eivät yhtä yksityiskohtaisesti kuin 
PEFC:ssä

PEFC

• Arvokkaat elinympäristöt

– ML 10 § kohteet, LSL:n suojellut 
luontotyypit joista viranomaispäätös

– 10 c kohdan arvokkaat elinympäristöt, 
7 kpl

• Metsien terveys

– Sisältää määrälliset vaatimukset 
juurikäävän torjunnasta ja 
korjuuvaurioista

• Työnantajavelvoitteet

– Työnantajavelvoitteet ja 
työsuhdeasiat laajemmin kuin FSC:ssä

FSC käytännön metsätaloudessa 
Keskeisiä muutoksia 
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• Runsaslahopuustoiset kohteet

– Luonnontilaiset ja sen kaltaiset 
runsaslahopuustoiset kohteet suojelukohteita

• HCV –alueet (korkean suojeluarvon alueet)

• Osallistaminen

– HCV –metsien arvot ja käsittelyvaihtoehdot
– Uusia vaatimuksia HCV –alueella toimimiseen

• Tietojen julkisuus

– Metsätaloustoiminnan julkisesti saatavilla oleva 
tiivistelmä

– Metsänkäyttöilmoitukset
– HCV- ja suojelualueet sekä erityishakkuukohteet 

kartalla

• Aiempaa laajempi sidosryhmäyhteistyö

– Arvokkaiden kohteiden kartoittaminen

FSC käytännön metsätaloudessa 
Keskeisiä muutoksia 



Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus
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Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus
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Metsän kasvatustavan valinta
- metsänomistaja päättää
Lähtökohta:

Metsänomistaja tekee erilaisia valintoja 
metsätilansa eri osissa. Metsänomistaja 
päättää myös metsiensä sertifioinnista.

Metsä ei muutu hetkessä – muutokset 
vievät aikaa.

tasaikäinen

eri-ikäinen

kaksijaksoinen
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Vaikutukset:

Metsässä tehtävät päätökset vaikuttavat 
yleensä vuosikymmenten päähän. 
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Metsäteollisuus tarvitsee kestävistä 
lähteistä saatavan puuraaka-aineen     
sekä toimiva alkuperäketjun
• Metsäteollisuus valmistaa ja tuo markkinoille uusiutuvista ja 

kierrätettävistä raaka-aineista valmistettuja, ekologisesti kestäviä tuotteita

– Metsäsertifiointi on tärkeä osa tätä kokonaisuutta

– Asiakkaat edellyttävät tuotteissa sertifioiduista lähteistä olevaa raaka-
ainetta

• Sekä PEFC- että FSC-sertifioidusta puusta on huutava pula 

• FSC:n maine on globaalisti PEFC:tä parempi, mikä näkyy CoC (chain of 
custody)-sertifikaattien määrässä  

– Maineella on suuri merkitys siihen, minkä järjestelmän puuta halutaan 
käyttää. 

– FSC-sertifioidun / FSC kontrolloiduista lähteistä (CW) olevan puuraaka-
aineen kysyntä on kasvaa PEFC:tä nopeammin
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Kiitos!

Kalle Vanhatalo

Kalle.vanhatalo@tapio.fi

www.tapio.fi  

Uudet metsänhoidon suositukset verkossa! 

www.metsanhoitosuositukset.fi

Kokeile uutta ilmaista metsälaskuria!

www.metsavaaka.fi
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