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4.6.2014  Monimuotoisuutta metsiin –seminaari / JU 

Luonnonsuojelun ohjaus 
 
• Suojelualueverkosto (LsL) 
• Talousmetsien luonnonhoito 

– LsL:n luontotyypit 
– ML 10 § elinympäristöt 
– METSO –ohjelma 
– Metsäsertifiointi 
– Metsänhoitosuositukset 
– Metsänomistajan omaehtoinen suojelu 
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MÄÄRITELMIÄ 

• Luonnonhoidon keskeisenä 
ekologisena tavoitteena on säilyttää 
tai lisätä metsäluonnon 
monimuotoisuutta. 

• Monimuotoisuus tarkoittaa 
luonnossa esiintyvää elollisen ja 
elottoman luonnon vaihtelua: 
alueellisesti, lajistollisesti ja lajien 
sisällä. 
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LUONNONHOIDON MENETELMIÄ 

• Arvokkaiden elinympäristöjen 
turvaaminen 

• Säästöpuiden jättäminen ja 
lahopuun lisääminen 

• Lehtipuusekoituksen suosiminen 
• Suojavyöhykkeiden jättäminen 
• Kulotus 
• Yksittäisten lajien elinympäristö-

vaatimusten huomioiminen 
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LUONNONSUOJELULAIN 
ARVOKKAAT 

METSÄELINYMPÄRISTÖT 

• jalopuumetsiköt 
• pähkinäpensaslehdot 
• tervaleppäkorvet 
• säilytetään luonnontilassa 
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METSÄLAIN ARVOKKAAT 
ELINYMPÄRISTÖT 

• ovat elinympäristöjä, joissa 
vaateliaiden, harvinaisten ja 
uhanalaisten lajien esiintyminen on 
todennäköisintä 

 
• ovat luonnontilaisia tai sen kaltaisia, 

pienialaisia ja ympäristöstä 
selkeästi erottuvia 
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1. PIENVEDET 

• purot, norot, pienet lammet, lähteet 
ja tihkupinnat 

• pienvesien ympärille jätetään 
suojavyöhyke metsällisten 
toimenpiteiden yhteydessä 

• säilytetään viileä, kostea 
pienilmasto 
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PURO JA 
PURONVARSILEHTO 
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PIENI METSÄLAMPI 



9 LÄHDE JA SEN VÄLITÖN 
LÄHIYMPÄRISTÖ 
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2. REHEVÄT KORVET JA LETOT 

• Ruoho-, heinä-, saniais- ja 
lehtokorvet, 2014 uusina muurain- 
ja metsäkortekorvet 

• Kostea ja ravinteikas kasvupaikka 
• Rehevää, vaateliasta kasvillisuutta 
• Lähteisyyttä, luhtaisuutta 
• Jätetään käsittelyjen ulkopuolelle 
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RUOHOKORPI 
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3. REHEVÄT LEHTOLAIKUT 

• Kosteat, tuoreet ja kuivat lehtolaikut 
• Suomen metsäluonnon 

monimuotoisimpia elinympäristöjä 
• Rehevä, vaatelias kasvillisuus 
• Pääperiaate lepotilaan jättäminen 
• Joskus hoitotoimia, kuten kuusen 

poistoa vaateliaan lajiston ehdoilla 
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PURON VARRESSA OLEVA 
KOSTEA LEHTO 
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4. KANGASMETSÄSAAREKKEET 
OJITTAMATTOMILLA SOILLA 

• kivennäismaan saareke puuttomalla tai 
puustoisella ojittamattomalla suolla 

• metsän ja suon välinen 
vaihettumisvyöhyke tärkeä 

• saarekkeessa usein vanhan metsän 
piirteitä 

• suo jätetään ojittamatta, saareke 
hakkudien ulkopuolelle 
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OJITTAMATTOMAN SUON 
KANGASMETSÄSAAREKE 
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5. ROTKOT JA KURUT 

• rotko on jyrkkäpiirteinen, kapeahko  
   kallion ruhje 
• kuru on rotkoa loivapiirteisempi kallioon 

muodostunut jyrkkäpiirteinen laakso 
• kallion valuvesipintoja, onkaloita, luolia 
• äärevä pienilmasto 
• jätetään käsittelyjen ulkopuolelle 
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6. JYRKÄNTEET JA NIIDEN 
VÄLITTÖMÄT ALUSMETSÄT 

• pystysuora tai porrasmainen 
kallioseinämä sekä sen alla oleva 
metsävyöhyke 

• korkeus vähintään 10 m, suunta 
pohjoiseen 

• alusmetsässä kostea, viileä pienilmasto  
• alusmetsä usein ravinteikas kasvupaikka 
• jätetään käsittelyjen ulkopuolelle 
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7. HIETIKOT, KALLIOT, KIVIKOT, 
LOUHIKOT, VÄHÄPUUSTOISET 

SUOT, RANTALUHDAT 

• vähätuottoisia kitu- ja joutomaita 
• erikoiset ekologiset olosuhteet 
• äärevä pienilmasto 
• puuntuotannollisesti epäedullinen 

ravinnetila 
• jätetään käsittelemättä 
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VÄHÄPUUSTOINEN SUO 
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YMPÄRISTÖTUKI 

• korvataan vähäistä suurempi 
taloudellinen menetys ko. kohteella 

• omavastuuosuus 4% hakattavasta 
olevasta puumäärästä 

• 2012 alkaen verollista tuloa; 
pääomavero 30 % 

• 10 vuoden sopimus 
• hinta perustuu verokuutiometrin 

hintaan 
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Ympäristötuen kohdentaminen 

Metsäkeskuksen valtakunnallinen linjaus: 
– ympäristötuki kohdistetaan ensisijaisesti metsälain 10 

§ kohteisiin 
– voidaan käyttää myös elinympäristöverkostojen 

luomiseen ja pienten kohteiden laajentamiseen 
erityisesti metsälain 10 §:n kohteiden mutta myös 
muiden suojelukohteiden ympäristössä 

– tavoitteena verkoston luominen ja keskittäminen 
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Metsätalouden ympäristötuki  
Lounais-Suomessa 

• MMM päättää vuosittain metsätalouden ympäristötukeen ja 
luonnonhoitoon osoitettujen varojen alueellisesta jaosta 

• Lounais-Suomessa ympäristötukea on maksettu 
seuraavasti: 
 

 Vuosi  Tuen määrä Uusien kohteiden Uusien kohteiden 
tuki 

   yhteensä (€) pinta-ala (ha) €/ha keskimäärin 
 
 2008  167.000    78  2141 
 2009  282.000  115  2452 
 2010  391.000  144  2340 
 2011  574.000  244  1947 
 2012  212.000              90    
 2013  156.000   53 
 2014  n. 350.000   
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Ympäristötuki 2008-2012 koko Suomi 2012 vv. 2008 -2011 Kumulatiivinen ha 
Ha Ha tilanne 31.12.2012 

METSÄLAKI ELINYMPÄRISTÖT: 
Pienvedet 680 3 932 4 612 
Rehevät korvet, letot 135 1 077 1 212 
Lehtolaikut 242 810 1 052 
Kgs. metsäsaareke 34 277 311 
Rotkot, kurut 2 17 19 
Jyrkänteet 19 190 209 
Vähätuottoiset 833 9 736 10 569 
Yhteensä 1 943 16 041 17 982 

METSO ELINYMPÄRISTÖT: 
Lehdot 78 310 388 
Runsaslahopuustoiset kgs.metsät 434 2 511 2 945 
Pienvesien lähimetsät 94 727 821 
Puustoiset suot 258 2 173 2 431 
Metsäluhdat ja tulvametsät 21 148 169 
Harjujen paahdeympäristöt 3 27 30 
Maankohoamisrannikon metsät 125 574 699 
Puustoiset perinneympäristöt 5 29 34 
Kalkkivaikutteiset ja ultraemäksiset metsät 1 1 
Muut metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 199 969 1 168 
Yhteensä 1 218 7 469 8 687 

KAIKKI yhteensä 3 161 26 669 
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Luonnonhoitohankkeet 
• Metsäluonnon hoitohankkeina voidaan rahoittaa: 

1) tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä; 
2) metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitusta; 
3) talousmetsien maisemanhoidon kannalta merkittäviä metsän kunnostustöitä; 
4) metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämistä tai korjaamista; 
5) metsäojitusalueen ennallistamista; sekä 
6) muita metsien monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja 

korostavia, alueellisesti merkittäviä hankkeita. 
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Käynnissä olevia lh-hankkeita 2014 

• Iso-Leppijärven kosteikko 
• Vähä-Leppijärven vesiensuojeluhanke 
• Lehtojen hoito (V-S) 
• Säästöpuuryhmien poltto 
• Metsäekosysteemipalvelusta elinkeinoksi 
 
-> 2014 alkaen lh-hankkeiden toteutus julkiseen 
hankehakuun, Metsäkeskus (jpy) valitsee toteuttajan 
ja myöntää rahoituksen 
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SÄÄSTÖPUUT JA LAHOPUU 

• Säästöpuita jätetään 5-10 kpl/ha 
uudistusalalle 

• Säästöpuiksi valitaan suuria 
puuyksilöitä, mieluummin lehtipuita 

• Säästöpuut jätetään ryhmiin, 
maisemalliset seikat huomioiden 

• Kaikissa metsänhoitotöissä 
säästetään lahopuut, kolopuut, 
kelot ja pökkelöt 
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SÄÄSTÖPUUT JA LAHOPUU 

Miksi lahopuuta on lisättävä? 
• Pyritään säilyttämään tai lisäämään 

arvokasta lahopuusta riippuvaista 
lajistoa 

• Noin ¼ Suomen metsälajeista tarvitsee 
lahopuuta ravinnokseen 

• Lajikoostumukseen vaikuttavat mm. 
puulaji, lahoamisen aste, rungon järeys, 
puun laatu ja pienilmastotekijät 
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LEHTIPUUSEKOITUKSEN 
LISÄÄMINEN 

• lehtipuita säilytettävä kaikissa 
metsänhoitotoimenpiteissä 

• lehtipuukarike vähentää 
happamuutta ja lisää ravinteita 
maaperään  

• lajisto lehtipuusekametsässä 
runsaampi kuin havumetsässä 
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VESISTÖJEN 
SUOJAVYÖHYKKEET 

• Suojavyöhyke on käsittelemätön 
suojakaista veden ja toimenpidealueen 
välissä 

• Suojavyöhykkeet vaikuttavat 
rantametsien ja vesiympäristöjen 
monimuotoisuuteen 

• Vaikutusta myös veden laatuun ja 
maisemaan 

• Vyöhykkeen leveys vaihtelee 
maastonmuotojen, maalajin ja vesistön 
luonteen mukaisesti 
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YKSITTÄISTEN  LAJIEN 
ELINOLOSUHTEIDEN 

TURVAAMINEN 

• uhanalaisia esim. 
valkoselkätikka, liito-orava, 
tikankontti jne. 

• Elinympäristövaatimukset 
kullekin lajille selvitettävä 
erikseen 

• vapaaehtoinen eri lajien 
suojelu myös yleisesti 
käytössä esim. marjamaastot 
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MUUT VAPAAEHTOISET TOIMET 

• usein metsätoimien ulkopuolelle jätetään 
muita kohteita, joihin liittyy tunnesiteitä tai 
maisemallisia tekijöitä 

• myös nämä kohteet tärkeitä 
monimuotoisuuden kannalta: lahopuun 
määrä ja luonnontilaisuus lisääntyy 

• Myös kanalintujen soidinalueita 
suojellaan, samoin petolintujen pesiä ym.  
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