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Metsähallitus - perusasiat ennallaan

• Kolmasosa Suomen maa- ja vesipinta-alasta

• Metsähallitus hoitaa, käyttää ja kehittää valtion 

omistamia alueita siten, että ne hyödyttävät 

mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa

• Erilaisten toimintojen sekä ekologisen, 

taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 

kestävyyden yhteensovittaminen



Metsähallitus - Euroopan johtava 

luonnonsuojelija

Hoidamme kaikkia luonnonsuojeluun ja 

retkeilyyn varattuja valtion omistamia alueita:

• 40 kansallispuistoa (uusin 17.6.2017)

• 19 luonnonpuistoa 

• 5 valtion retkeilyaluetta (17.6.2017)

• 12 Lapin erämaa-aluetta 

• yli 3000 muuta suojelualuetta

• Kulttuuriperintökohteita:

n. 350 lailla suojeltua rakennusta,

n. 2000 muinaisjäännöstä.

Yksityisten suojelualueiden (YSA, 10 600 kpl) 

hoito yhdessä omistajien kanssa.
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Metsähallitus - Puunkorjuun piirissä vuosittain 

noin 2 % liiketalouden metsäalasta

Puuta myydään

6 000 000 
m3/vuosi

Monikäyttömetsät kasvavat

11 000 000 
m3/vuosi



Viestintä
N.N.

Maa- ja vesiomaisuuden
hallinta Tapio Pouta

Tietohallinto
Anna-Leena Ruuth

Talous
Kirsti Lehtovaara

Henkilöstö
Terhi Vires

Hallinto- ja lakiasiat
Susanna Oikarinen

Metsähallituksen tulosyksiköt ja toiminnot

Metsätalous Oy Kiinteistökehitys Luontopalvelut

Hallitus

Pääjohtaja

Nuuksiokeskus Oy
Järviluonnonkeskus Oy
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Jussi Kumpula Tuomas Hallenberg Timo Tanninen Jukka Bisi

Eräpalvelut



Greenpeace Kainuussa

• Greenpeace käynnistänyt laajan kansainvälinen 

boreaalisten metsien kampanjan

• Kärkenä metsien ilmastovaikutukset

• Kainuussa Metsähallitusta vastaan vedottu:

• Maisematekijöillä - saarihakkuut

• Virkistyskäytöllä

• Käytäntö:

• Noudatetaan lakeja, sertifiointia ja 

ympäristöohjeistusta

• Ei uhanalaisia lajeja

• Ei vanhan metsän piirteitä

• Ei avohakkuita

• Mistä on kyse…?

Ennen hakkuuta

Hakkuun jälkeen



Metsähallituksen suunnittelujärjestelmä ja 

osallistava suunnittelu

1) Luonnonvarasuunnittelu

2) Alue-ekologinen tarkastelu

3) Hoidon ja käytön suunnittelu 

erityiskohteilla (HKS)

4) Nettikarttaosallistaminen

5) Matkailualueiden 

yhteensovittamismenettelyt

6) Paliskuntayhteistyö

7) Muu toimenpidesuunnittelutason 

yhteistyö
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Suunnittelu perustuu monipuoliseen paikkatietoon



Osallistavan suunnittelun periaatteet – Kainuu 2015



Esimerkki osallistamisesta 

- Kainuun luonnonvarasuunnitelma

• Yhteistyöryhmässä edustettuina 26 tahoa, mm:

• Metsäkeskus

• Metsäteollisuusyritykset

• Paliskunnat

• ELY

• Yrittäjät

• Luonnonsuojelupiiri

• Riistanhoitopiiri

• Lintutieteellinen yhdistys

• Kaupungit

• Oppilaitokset

• Suunnitelmasta annettu 32 lausuntoa

• Kansalaisten palautteet kirjattu



Erityiskysymys: yhteistyö paliskuntien kanssa
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• Paliskunnalle tarjotaan aina etukäteen mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin 

hakkuu-, maanmuokkaus- ja tienrakennussuunnitelmiin ja paliskunnan 

halutessa neuvotellaan muutostarpeista suunnitelmiin. 

• Yleisimmät muutokset suunnitelmiin liittyvät maanmuokkaukseen, 

hakkuiden ajoitukseen, talviteiden linjauksiin ja tärkeimpien kohteiden 

määräaikaisiin (3-5 v) hakkuurajoituksiin.

• Poroaidat, keskeiset kuljetussuunnat,  talvi- ja kesälaitumet, 

jäkälälaitumet  paikkatiedossa.

• Paliskuntain yhdistyksen vuotuisen kyselyn mukaan yhteistyö toimii hyvin.



www.metsa.fi

www.facebook.com/metsahallitus

www.twitter.com/metsahallitus
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